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 الخالصة التنفيذية. 1
فمههههههههههن جانههههههههههب هنالهههههههههه  مسههههههههههؤولية التطههههههههههوير  ؛تواجههههههههههه الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة الردنيههههههههههة تحههههههههههديات كبيههههههههههرة

مسههههههههههتو  الجامعههههههههههات العامليههههههههههة إلههههههههههى  حكوميههههههههههةال واالرتقههههههههههال بمسههههههههههتو  الجامعههههههههههاتاملسههههههههههتمر  والتحسههههههههههين 

والتطههههههههههوير  ومههههههههههن  العلمههههههههههي مههههههههههن فههههههههههالن اسههههههههههيمدال املؤشههههههههههرات النوعيههههههههههة فههههههههههي التعلههههههههههيم العههههههههههالي والبحههههههههههث

اليهههههههة واللجهههههههوزات املتراكمهههههههة السهههههههي تجعلهههههههها تبحهههههههث عهههههههن التوسهههههههع الكمهههههههي الهههههههذي املجانهههههههب افهههههههر املشهههههههاكل 

ههههههههكل هههههههههذا جدليههههههههة واسههههههههعة فههههههههي أوسهههههههها  
 

 مههههههههن حيههههههههثالعههههههههالي  علههههههههيمالتيخفههههههههف مههههههههن العبههههههههال املاديههههههههة  وش

 
ا
الواقههههههههههع  تحليههههههههههلالنههههههههههواي  ومههههههههههن هنهههههههههها تحههههههههههاون هههههههههههذ  الدراسههههههههههة التوسههههههههههع التوسههههههههههع الكمههههههههههي أم  أيممهههههههههها أوال

 بالجامعهههههههاتماهيهههههههة املشهههههههاكل املاليهههههههة السهههههههي  عصهههههههف إلهههههههى  املهههههههالي للجامعهههههههات الردنيهههههههة فهههههههي سههههههه يل الو هههههههون 

 املية.ومصادرها الرئيسية وبالتالي اقتراح حلون تنفيذية وفق أفضل املمارسات الع

تمويهههههههل التعلهههههههيم الجهههههههامعي  فهههههههي يوجهههههههد عهههههههدد كبيهههههههر مهههههههن االتجاههههههههاتفضهههههههل املمارسهههههههات العامليهههههههة ووفقههههههها ل 

  ي  والههههههههههذالحكههههههههههوميالتمويههههههههههل  ي مقههههههههههدميمافههههههههههو يجميههههههههههع دون العههههههههههالم املتقههههههههههدم والنههههههههههام يفهههههههههه
ا
يأفههههههههههذ  ههههههههههورا

املشههههههههترح بههههههههين الحكومههههههههات والقههههههههاليم  الحكههههههههومي  والتمويههههههههل ي املركههههههههز  الحكههههههههوميمتعههههههههددة مومهههههههها التمويههههههههل 

وفههههههههههههي ضههههههههههههول  .التعلههههههههههههيمتمويههههههههههههل  فههههههههههههيت أو املحليههههههههههههات أو مشههههههههههههاركة  عهههههههههههه  الهيئههههههههههههات والفههههههههههههراد اأو الواليهههههههههههه

تبنهههههههد العديهههههههد مهههههههن الجامعهههههههات فهههههههي قصهههههههور ههههههههذا التمويهههههههل لتلبيهههههههة كافهههههههة متطلبهههههههات التطهههههههوير والتحسهههههههين 

مختلههههههههف دون العههههههههالم أسههههههههاليب ماتيههههههههة كمصههههههههادر لتمويههههههههل الجامعههههههههات  مثههههههههل تقههههههههديم  عهههههههه  ال ههههههههدمات 

تدري يهههههههههة لتنميهههههههههة مههههههههههارات اللغهههههههههات وتكنولوجيههههههههها الدورات بتقهههههههههديم الهههههههههقيامهههههههههها  و  والنشهههههههههطة الجامعيهههههههههة 

تقههههههههديم  االستشههههههههارات القانونيههههههههة والهندسههههههههية  واسههههههههتخدام مطهههههههها ع الجامعههههههههة فههههههههي  بههههههههع  املعلومههههههههات  أو 

الكتههههههههههههب واملجههههههههههههالت لقفههههههههههههراد والهيئههههههههههههات  أو التعاقههههههههههههد مههههههههههههع الشههههههههههههركات واملصههههههههههههانع ومؤسسههههههههههههات اإلنتهههههههههههها  

 دفههههههههال علههههههههى الجامعههههههههات وغيرههههههههها مههههههههن ال ههههههههدمات السههههههههي تههههههههدر  عمههههههههل  عهههههههه  البحههههههههو  العلميههههههههة  
ا
  و ههههههههوال

سههههههههلع  أو تقههههههههديم فههههههههدمات ل وتطويرههههههههها الجامعههههههههاتنشههههههههال وحههههههههدات دافههههههههل إب  الجامعههههههههة املنتجههههههههةملفهههههههههوم 

للجامعهههههههههات بهههههههههالتوافق مهههههههههع تطههههههههههوير  إضهههههههههافيتهههههههههوفير عائههههههههههد مهههههههههالي إلهههههههههى  معينهههههههههة صمهههههههههدل باملحصهههههههههلة الومائيهههههههههة

قيهههههههههة لهههههههههيا فقهههههههههط فهههههههههي إيجهههههههههاد وحهههههههههدات قهههههههههادرة علهههههههههى ههههههههههذ  العمليهههههههههة تواف إم إن  مخرجهههههههههات الجامعهههههههههات  

  ؛اإلنتههههههههههها 
 
مههههههههههها ههههههههههههو مفههههههههههههوم يتضهههههههههههمن كافهههههههههههة جوانهههههههههههب إدارة الجامعهههههههههههة مهههههههههههن  عظهههههههههههيم لقيمهههههههههههة اإلنتههههههههههها  وإن

   .وربطه بالسوق 
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 تزايههههههههدا فههههههههالن السههههههههنوات املاضههههههههيةللجامعههههههههات الحكوميههههههههة  يالتمويههههههههل الحكههههههههوم حجههههههههمشهههههههههد وفههههههههي الردن 

ضههههههههول االرتفهههههههها  فههههههههي ففههههههههي   الحكوميههههههههة عههههههههاتبههههههههالتزامن مههههههههع وجههههههههود ججههههههههوزات فههههههههي موازنههههههههات  عهههههههه  الجام

وسياسهههههههههههات االسهههههههههههتقطاب فهههههههههههي السهههههههههههنوات املاضهههههههههههية فهههههههههههي الردن  نسهههههههههههبة اإلقبهههههههههههان علهههههههههههى التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي 

ة 20.5)ارتفعهههههههههد أعهههههههههداد الطلبهههههههههة بنسهههههههههبة  كهههههههههان ومقابهههههههههل ههههههههههذا التوسهههههههههع   (2016 -2011% فهههههههههالن املهههههههههد 

مهههههههههههن جانههههههههههههب  تحسهههههههههههين مرافهههههههههههق الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة لتسهههههههههههتوعب ههههههههههههذ  الزيهههههههههههادات  ي ر ضهههههههههههرو مهههههههههههن ال

 .واملحافظة على مستو  التدريا من جانب افر

 ؛مهههههههها ميزانيههههههههات غيههههههههر مرنههههههههةبأن  املحاسهههههههه ية يمكههههههههن و ههههههههف موازنههههههههات الجامعههههههههات الحكوميههههههههة مههههههههن الناحيههههههههة و 

نسهههههههههههبة    إم إن     شهههههههههههكل مسهههههههههههيمدل اإلنفهههههههههههاقالهههههههههههتحكم ب جهههههههههههم علهههههههههههى وملههههههههههه  لعهههههههههههدم قهههههههههههدرة الجامعهههههههههههات 

و عويضههههههههات للعههههههههاملين % رواتههههههههب 66ي مومهههههههها والسههههههههمرتفعههههههههة  إجمههههههههالي النفقههههههههاتإلههههههههى لية يالنفقههههههههات التشههههههههغ

اللجههههههههههز فههههههههههي  ونتيجههههههههههة لههههههههههذل  تزايههههههههههد طرد فقههههههههههات الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة بتزايههههههههههد مضههههههههههن كمهههههههههها أن    لهههههههههههم 

 .موازناصما

علههههههههههى جهههههههههد أنمههههههههها  عتمهههههههههد و  2012-2016 املهههههههههدةالجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة فههههههههههالن  إيهههههههههراداتوبتحليهههههههههل هيكهههههههههل  

الرسهههههههههههههههوم إم  شهههههههههههههههكل  ؛لتوسهههههههههههههههعنشهههههههههههههههطيما التشهههههههههههههههغيلية واالسهههههههههههههههتثمار واأمصهههههههههههههههادر فهههههههههههههههي تمويهههههههههههههههل  فمسهههههههههههههههة

مههههههههههن   (2012-2016 املههههههههههدة% )باملتوسههههههههههط فههههههههههالن 74.0النسههههههههههبة الكبههههههههههر حههههههههههوالي مههههههههههن الطلبههههههههههة ة املسههههههههههتوفا

% مهههههههههههههن النفقهههههههههههههات 85 الرسهههههههههههههوم املسهههههههههههههتوفاة مهههههههههههههن الطلبهههههههههههههة مههههههههههههها نسههههههههههههه ته و غطهههههههههههههي  يهههههههههههههراداتإجمهههههههههههههالي اإل 

قههههههههد . و املههههههههدة% مههههههههن النفقههههههههات الكليههههههههة للجامعههههههههات الحكوميههههههههة باملتوسههههههههط فههههههههالن نفهههههههها 70التشههههههههغيلية و

غطههههههههي يو  يههههههههراداتإجمههههههههالي اإل % مههههههههن 9.7 جهههههههال الههههههههدعم الحكههههههههومي فههههههههي املرتبههههههههة الثانيههههههههة ليشههههههههكل مهههههههها نسهههههههه ته

 أفههههههههههر   إيههههههههههرادات  تليمهههههههههها 2012-2016املهههههههههدة % مهههههههههن النفقههههههههههات الكليههههههههههة للجامعهههههههههات باملتوسههههههههههط فههههههههههالن 9.2

كههههههههههههل مههههههههههههن االسههههههههههههتثمار والهبههههههههههههات واملسههههههههههههاعدات  وأفيههههههههههههرا  إجمههههههههههههالي اإليههههههههههههرادات% مههههههههههههن 7.6والسههههههههههههي  شههههههههههههكل 

ويمكههههههههههن أن نسههههههههههتنتج  .إجمههههههههههالي اإليهههههههههرادات% مهههههههههن 8.8ى املنحهههههههههة ال ليجيههههههههههة( السهههههههههي  شههههههههههكل علهههههههههه  شهههههههههتمل)

الجامعهههههههات المهههههههر الهههههههذي ال يتوافهههههههق مهههههههع مفههههههههوم الجامعهههههههة املنتجهههههههة الهههههههذي  إيهههههههراداتفهههههههي تركهههههههزا أن هنهههههههاح 

الجامعهههههههههات الردنيههههههههههة  إيههههههههههرادات% مهههههههههن 4.4مههههههههها نسهههههههههه ته ؛ إم إن  الجامعههههههههههة إيهههههههههراداتيفتهههههههههرف التنهههههههههو  فههههههههههي 

  هذا الرقم. زيادةأن  سيمدل الجامعات    وبالتالي ال بد  االستثماركاند من 

)باملتوسهههههههههههط  إجمهههههههههههالي النفقهههههههههههات% مهههههههههههن 82.7املتكهههههههههههررة النفقههههههههههات  فشهههههههههههكل بنهههههههههههدأمهههههههههها جانهههههههههههب النفقهههههههههههات 

ويشهههههههههههمل ههههههههههههذا البنهههههههههههد الرواتهههههههههههب والتعويضهههههههههههات للعهههههههههههاملين كهههههههههههذل  نفقهههههههههههات  ( 2012-2016 املهههههههههههدةفهههههههههههالن 

فبلغهههههههههههد لبحهههههههههههث العلمههههههههههي والبعثهههههههههههات لقهههههههههههة باأمههههههههههها النفقههههههههههات املتع التشههههههههههغيل مهههههههههههن كهربهههههههههههال ومههههههههههال ونقهههههههههههل 

% مهههههههههههن 8.8 تهنسههههههههههه مههههههههههها النفقهههههههههههات الرأسهههههههههههمالية شهههههههههههكلد و    ههههههههههههذاإجمهههههههههههالي النفقهههههههههههاتمهههههههههههن  %5.7 يمانسهههههههههههب

 .إجمالي النفقات% من 2.8بنسبة  أفر  نفقات  سديد القروف و  وأفيرا  إجمالي النفقات
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بنسههههههههههبة  2016ام مليههههههههههون دينههههههههههار عهههههههههه 137حههههههههههوالي  الردنيههههههههههةراكم فههههههههههي الجامعههههههههههات اللجههههههههههز املتههههههههههوقههههههههههد بلهههههههههه   

مليههههههههههههون دينههههههههههههار  63.8حيههههههههههههث كههههههههههههان اللجههههههههههههز املتههههههههههههراكم  2012% مقارنههههههههههههة  عههههههههههههام 114إلههههههههههههى  زيههههههههههههادة و ههههههههههههلد

  وجههههههههال هههههههههذا اللجههههههههز  ههههههههراليتركههههههههز فههههههههي جامعههههههههات ال اللجههههههههز  مههههههههن الجههههههههدير مكههههههههر  أن معظههههههههم هههههههههذا .أردنههههههههي

 غطيههههههههة  عهههههههن عهههههههدم قههههههههدرة الجامعهههههههات الحكوميههههههههة علهههههههىتهههههههراكم نتيجهههههههة اللجههههههههوزات السهههههههنوية الناجمههههههههة امل

 اومهههههههههههن السهههههههههههباب املهمهههههههههههة الفهههههههههههر  مههههههههههها. نفقاص
ا
ت ئههههههههههههامهههههههههههن املهههههههههههوظفين مهههههههههههن غيهههههههههههر الهي لعهههههههههههدد الكبيههههههههههههر جهههههههههههدا

فالعههههههههداد الكبيههههههههرة مههههههههن املههههههههوظفين غيههههههههر   الجامعههههههههاتعلههههههههى كفههههههههالة  شههههههههكل كبيههههههههر  أثههههههههر والههههههههذي التدريسههههههههية 

وتلحهههههههههق الضهههههههههرر بقهههههههههدرصما علهههههههههى تقهههههههههديم  علهههههههههيم مي   مهههههههههوارد الجامعهههههههههة اسهههههههههيمالحاملنتجهههههههههين  عمهههههههههل علهههههههههى 

نسهههههههههبة بلغهههههههههد  فهههههههههي حهههههههههين ( 1:16متوسهههههههههط النسهههههههههبة فهههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة )إم بلههههههههه   نوعيهههههههههة جيهههههههههدة

فههههههههي عههههههههام  1:28( فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميههههههههة أسههههههههتامعههههههههدد هيئههههههههة التههههههههدريا ) الههههههههب: إلههههههههى  عههههههههدد الطههههههههالب

حسهههههههههههب معهههههههههههايير هيئهههههههههههة اعتمهههههههههههاد مؤسسهههههههههههات التعلهههههههههههيم و   فهههههههههههي الجامعهههههههههههات ال ا هههههههههههة 1:22مقابهههههههههههل  2016

 البههههههههها  202750قهههههههههادرة علهههههههههى اسهههههههههتيعاب حهههههههههوالي  الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههةفهههههههههإن  جودصمههههههههها  العهههههههههالي وضهههههههههمان 

بيانههههههههههات   البهههههههههها حسههههههههههب 209496حههههههههههوالي إال أن الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة تجههههههههههاوزت هههههههههههذا الههههههههههرقم لتقبههههههههههل 

 .2017/2018من العام الجامعي  الون مجمو  الطلبة الكلي للفصل 

لد إيههههههههههرادات الجامعههههههههههة الردنيههههههههههة و هههههههههه أظهههههههههههرت امليزانيههههههههههات اإلفراديههههههههههة للجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة أن  هههههههههههذا و 

% مههههههههههن الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  تليمهههههههههها جامعههههههههههة 22مليههههههههههون دينههههههههههار أردنههههههههههي بحصههههههههههة سههههههههههوقية  114.4إلههههههههههى 

%  وفههههههههههي املرتبههههههههههة الفيههههههههههرة جامعههههههههههة 14%  ثههههههههههم جامعههههههههههة البلقههههههههههال التطبيقيههههههههههة 16العلههههههههههوم والتكنولوجيهههههههههها 

%. كمهههههههههها أظهههههههههههرت امليزانيههههههههههات أن 2.5مليههههههههههون دينههههههههههار وبحصههههههههههة سههههههههههوقية  13.2الطفيلههههههههههة التقنيههههههههههة بواقههههههههههع 

مليههههههههون دينههههههههار أردنههههههههي فههههههههي عههههههههام  34تههههههههراكم كههههههههان الكبههههههههر فههههههههي جامعههههههههة مؤتههههههههة  حيههههههههث بلهههههههه  حجههههههههم اللجههههههههز امل

 22مليههههههههون دينههههههههار أردنههههههههي ثههههههههم جامعههههههههة البلقههههههههال التطبيقيههههههههة  27  تليمهههههههها الجامعههههههههة الردنيههههههههة بمقههههههههدار 2016

مليههههههههههههههون دينههههههههههههههار أردنههههههههههههههي  وقههههههههههههههد حققههههههههههههههد كههههههههههههههل مههههههههههههههن الجامعههههههههههههههة الملانيههههههههههههههة الردنيههههههههههههههة وجامعههههههههههههههة العلههههههههههههههوم 

.
ا
لهههههههههدعم الحكهههههههههومي لكهههههههههل جامعهههههههههة فقهههههههههد كانهههههههههد أعلهههههههههى قيمهههههههههة لهههههههههه فهههههههههي جامعهههههههههة أمههههههههها ا والتكنولوجيههههههههها وفهههههههههرا

مليهههههههون  41مههههههها مجموعههههههه  2016ولغايههههههة  2012مهههههها بهههههههين املهههههههدة الحسههههههين بههههههن  هههههههالن حيههههههث تلقهههههههد فههههههالن 

وكانهههههههههد الجامعهههههههههة الهاشهههههههههمية قهههههههههد تلقهههههههههد أقهههههههههل  دينهههههههههار مليهههههههههون  36دينهههههههههار أردنهههههههههي  تليمههههههههها جامعهههههههههة مؤتهههههههههة 

وقههههههههههد  .املههههههههههدةن دينههههههههههار أردنههههههههههي فههههههههههالن نفهههههههههها مليههههههههههو  0.75قيمههههههههههة دعههههههههههم مههههههههههن بههههههههههين الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة 

بلغهههههههد نسهههههههبة الهههههههدعم لكهههههههل  الهههههههب فهههههههي الجامعهههههههات الحكوميهههههههة حهههههههدها العلهههههههى فهههههههي جامعهههههههة الحسهههههههين بهههههههن 

 976  تليمهههههههها جامعههههههههة الطفيلههههههههة بواقههههههههع 2016لكههههههههل  الههههههههب فههههههههي عههههههههام  دينههههههههارا أردنيهههههههها 1769 ههههههههالن بواقههههههههع 

رة مهههههههههههن حيهههههههههههث الهههههههههههدعم لكهههههههههههل  الهههههههههههب  وكانهههههههههههد الجامعهههههههههههة الهاشهههههههههههمية فهههههههههههي املرتبهههههههههههة الفيههههههههههه دينهههههههههههارا أردنيههههههههههها

 .دينارا أردنيا 955الحكومي لكل  الب بواقع 

 دينههههههههههههارا أردنيهههههههههههها 1789مههههههههههههن الرسههههههههههههوم مههههههههههههن كههههههههههههل  الههههههههههههب  الحكوميههههههههههههة بلغههههههههههههد إيههههههههههههرادات الجامعههههههههههههةكمهههههههههههها 

فههههههههي الجامعههههههههات ال ا ههههههههة وقههههههههد كانههههههههد القيمههههههههة  دينههههههههارا أردنيهههههههها 2452مقابههههههههل  2016باملتوسههههههههط فههههههههي عههههههههام 

ي والقيمهههههههههههة القهههههههههههل فهههههههههههي جامعهههههههههههة الطفيلهههههههههههة التقنيهههههههههههة دينهههههههههههار أردنههههههههههه 2806العلهههههههههههى فهههههههههههي الجامعهههههههههههة الملانيهههههههههههة 
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دينهههههههههههارا  2147بلغهههههههههههد النفقهههههههههههات التشهههههههههههغيلية لكهههههههههههل  الهههههههههههب حهههههههههههوالي كمههههههههههها و  . دينهههههههههههارا أردنيههههههههههها 817بواقهههههههههههع 

فههههههههههههي الجامعهههههههههههههات دينهههههههههههههارا أردنيهههههههههههها   1347  فهههههههههههههي الجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة مقابههههههههههههل 2016فههههههههههههي عههههههههههههام  أردنيهههههههههههها

مليههههههههون  21 حههههههههوالي لحكوميههههههههةبلغههههههههد تكلفههههههههة  لبههههههههة مكرمههههههههة الجسههههههههيم فههههههههي الجامعههههههههات اكمهههههههها و  ال ا ههههههههة.

 .2016في عام أردني  دينار 

فهههههههي أسهههههههعار الرسهههههههوم الجامعيهههههههة بهههههههين الجامعهههههههات والتخصصهههههههات فهههههههي  تفاوتههههههها كبيهههههههرا أظههههههههرت النتهههههههائجههههههههذا و 

 عتمههههههههد الجامعههههههههات الحكوميههههههههة علههههههههى و  التشههههههههابه فههههههههي التكههههههههاليف التشههههههههغيلية. رغههههههههمالجامعههههههههات الحكوميههههههههة 

% مههههههههههههن الدراسههههههههههههات 7وى البرنههههههههههههامج العهههههههههههادي  % علههههههههههه41و% مهههههههههههن رسههههههههههههوم برنهههههههههههامج املههههههههههههوازي والههههههههههههدولي 47

بلغههههههههد نسههههههههبة الطلبههههههههة فههههههههي برنههههههههامج املهههههههههوازي نسههههههههبة إلههههههههى عههههههههدد الطلبههههههههة الكلههههههههي العلههههههههى فهههههههههي و  كمهههههههها .العليهههههههها

% وفهههههههههههي املرتبهههههههههههة الفيهههههههههههرة الطفيلهههههههههههة 32% تليمههههههههههها الجامعهههههههههههة الردنيهههههههههههة 40جامعههههههههههة العلهههههههههههوم والتكنولوجيههههههههههها 

انخفههههههههههههاف إنتاجيههههههههههههة الجامعههههههههههههات ى  شههههههههههههير النتههههههههههههائج إلهههههههههههه .2016/2017% فههههههههههههي العههههههههههههام الجههههههههههههامعي 8بواقههههههههههههع 

 عههههههههههههههه  الجامعهههههههههههههههات  الحكوميهههههههههههههههة  شهههههههههههههههكل عهههههههههههههههام مقارنهههههههههههههههة بإنتاجيهههههههههههههههة الجامعهههههههههههههههات ال ا هههههههههههههههة  كمههههههههههههههها أن  

 الرتفهههههههههها  تكلفههههههههههة الطالههههههههههب مههههههههههن النفقههههههههههات التشههههههههههغيلية النههههههههههاتج عههههههههههن 
ا
  نظههههههههههرا

ا
إنتاجييمهههههههههها منخفضههههههههههة جههههههههههدا

ن اإلدارة و شهههههههههههير نتهههههههههههائج االسهههههههههههتبانة إلهههههههههههى أارتفههههههههههها  فهههههههههههاتورة املهههههههههههوظفين اإلداريهههههههههههين فهههههههههههي تلههههههههههه  الجامعهههههههههههات. 

املاليهههههههة فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميهههههههة  شههههههههوهما العديههههههههد مهههههههن الفجههههههههوات السههههههههي يمكهههههههن معالجيمهههههههها وفا ههههههههة فههههههههي 

حيههههههههههث ال يوجههههههههههد علههههههههههى الغلههههههههههب قههههههههههوائم ماليههههههههههة معتمههههههههههدة علههههههههههى مجههههههههههان التخطههههههههههيط وإعههههههههههداد امليزانيههههههههههات  

السهههههههههها وال ههههههههههون املحاسهههههههههه ية )قائمههههههههههة املركههههههههههز املههههههههههالي  قائمههههههههههة الههههههههههدفل  قائمههههههههههة التههههههههههدفقات النقديههههههههههة( 

نمطيههههههههة اإلدارة املاليههههههههة كمهههههههها هنالهههههههه   ى الغلههههههههب هنالهههههههه  موازنههههههههات النفقههههههههات مههههههههع اإليههههههههرادات فقههههههههط.وعلهههههههه

فهههههههي الجامعهههههههات الحكوميهههههههة واعتمادهههههههها علهههههههى السهههههههاليب التقليديهههههههة  وفا هههههههة فهههههههي مجهههههههان ربهههههههط املوازنهههههههات 

بالههههههههههدال املوجهههههههههههة  كههههههههههذل  تقييمههههههههههها مههههههههههن فههههههههههالن املؤشههههههههههرات املاليههههههههههة حيههههههههههث تقههههههههههيم علههههههههههى مبههههههههههدأ إدارة 

التكههههههههههاليف التشههههههههههغيلية فههههههههههي الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة نتيجههههههههههة وارتفهههههههههها   إليههههههههههرادات فقههههههههههط.اللجههههههههههز ورفههههههههههع ا

ارتفههههههههها  نسهههههههههبة املهههههههههوظفين اإلداريهههههههههين وعهههههههههدم تطبيهههههههههق الجامعهههههههههات للمبهههههههههاد  العلميهههههههههة لترشهههههههههيد النفقهههههههههات 

 أسهههههههههلوب تكهههههههههاليف النشهههههههههطة  و (Analysis Cost-Benefit)املنفعهههههههههة -أسهههههههههلوب تحليهههههههههل الكلفهههههههههةمثهههههههههل 

(Activity Base Costing (ABC)). 

مههههههههاهههههههههي مفهههههههاهيم ورقيههههههههة أك ههههههههر مههههههههن  :مفههههههههوم الجههههههههودة والتميههههههههز فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميههههههههة تطبيههههههههق علههههههههى  أن 

اعتمههههههههههاد الجامعههههههههههات ل طههههههههههط اسههههههههههتراتيجية ور   وأهههههههههههدال اسههههههههههتراتيجية غيههههههههههر أنمهههههههههها  رغههههههههههمارف الواقههههههههههع 

وعههههههههدم   غيههههههههر مربو ههههههههة بههههههههالدال املههههههههالي واملؤشههههههههرات املاليههههههههة وال تتوافههههههههق مههههههههع أفضههههههههل املمارسههههههههات العامليههههههههة.

تفادة اغلهههههههههب الجامعهههههههههات مهههههههههن مرافقهههههههههها الجامعيهههههههههة بطريقهههههههههة مجديهههههههههة اقتصهههههههههاديا مهههههههههع اإلشهههههههههارة إلهههههههههى اسههههههههه

عهههههههههههههههدم وجهههههههههههههههود أنظمهههههههههههههههة و عليمهههههههههههههههات  عطهههههههههههههههي الجامعهههههههههههههههات مرونهههههههههههههههة فهههههههههههههههي التعامهههههههههههههههل مهههههههههههههههع ههههههههههههههههذا المهههههههههههههههر  

فالبيروقرا يهههههههههههة تقتهههههههههههل روح االسهههههههههههتثمار لهههههههههههد  الجامعهههههههههههات  مقارنهههههههههههة مهههههههههههع أفضهههههههههههل املمارسهههههههههههات العامليهههههههههههة 

 .فا ة شركة إلى اراالستثم عملية مهمة توكل والسي
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حيهههههههههث  عتبهههههههههر ههههههههههذا املبهههههههههدأ وفهههههههههق  املنتجهههههههههة الجامعهههههههههة مبهههههههههدأفهههههههههي تطبيهههههههههق  الحكوميهههههههههة الجامعهههههههههات ضهههههههههعف 

أفضهههههههههل املمارسهههههههههات العامليهههههههههة اإل هههههههههار التشهههههههههغيلي للجامعهههههههههات إم يحقهههههههههق الكفهههههههههالة الدافليهههههههههة وال ارجيهههههههههة 

فهههههههههههي الجامعهههههههههههات  مهههههههههههن فهههههههههههالن تخفهههههههههههي  تكلفهههههههههههة الطلهههههههههههب الواحهههههههههههد بتعزيهههههههههههز إنتاجيهههههههههههة مهههههههههههوارد الجامعهههههههههههة 

 ا
ا
مخرجههههههههههات الجامعههههههههههات مههههههههههع سههههههههههوق العمههههههههههل ملوالمههههههههههة ملاديههههههههههة وال شههههههههههرية )الكفههههههههههالة الدافليههههههههههة(  و ههههههههههوال

 نتيجههههههههة انخرا ههههههههها فههههههههي شههههههههراكات مههههههههع مؤسسههههههههات املجتمههههههههع االقتصههههههههادية والهليههههههههة )الكفههههههههالة ال ارجيههههههههة(.

عهههههههدم وجههههههههود مراكهههههههز تههههههههدريب متخصصهههههههة تههههههههنمح الشهههههههههادات املهنيهههههههة املعتمههههههههدة املحليهههههههة والعامليههههههههة حيههههههههث 

والهههههههههذي ال  عتمههههههههد علهههههههههى   ب فههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميههههههههة تحهههههههههد مظلههههههههة التعلهههههههههيم املسههههههههتمر ينههههههههدر  التهههههههههدري

التههههههههدريب والشهههههههههادات املهنيههههههههة تطلههههههههب  أن   رغههههههههممبههههههههاد  اقتصههههههههادية ويقههههههههدم فههههههههدمات مات عائههههههههد رمههههههههزي 

 كبير من الطلبة واملؤسسات. شكل 

 

أن تحساااااااااااا  ماااااااااااا  ننتاجيااااااااااااة الجامعااااااااااااات و عاااااااااااا   ماااااااااااا  ماااااااااااا  املمكاااااااااااا  الحلااااااااااااول واملباااااااااااااد  ال اااااااااااا  أمااااااااااااا 

   :فيفتتمثل اعها املالية أوض

 بنههههههههههههال وتوجيمههههههههههههه الههههههههههههدعم الحكههههههههههههومي للجامعههههههههههههات زيههههههههههههادة -
ا
أسهههههههههههها تضههههههههههههمن العدالههههههههههههة بههههههههههههين علههههههههههههى  ا

توحيههههههههههههههد و  نحهههههههههههههو نفقههههههههههههههات  شههههههههههههههغيلية للجامعههههههههههههههات.موجههههههههههههههها الطهههههههههههههالب والجامعههههههههههههههات  وأال يكههههههههههههههون 

املهههههههوازي علهههههههى أن البرنهههههههامج الرسهههههههوم الجامعيهههههههة عنهههههههد سهههههههعر وسهههههههطي مههههههها بهههههههين البرنهههههههامج العهههههههادي و 

 نحهههههههههههويم العهههههههههههالي بتوجيهههههههههههه الهههههههههههدعم الهههههههههههذي تقدمهههههههههههه للجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة تقهههههههههههوم وزارة التعلههههههههههه

 عههههههههن إيجههههههههاد معادلههههههههة عادلههههههههة لتسههههههههعير الرسههههههههوم الجامعيههههههههة الفههههههههرق فههههههههي الرسههههههههوم  غطيههههههههة
ا
  فضههههههههال

وملههههههههههه  فهههههههههههي ضهههههههههههول التبهههههههههههاين فهههههههههههي الرسهههههههههههوم بهههههههههههين الجامعهههههههههههات   بهههههههههههين الجامعهههههههههههات والتخصصهههههههههههات

.
ا
  والتخصصات  وقد يكون الساس لتغطية التكلفة  مثال

فههههههههههة أنههههههههههوا  الههههههههههدعم واملههههههههههنح الحكوميههههههههههة فههههههههههي جهههههههههههة واحههههههههههدة تههههههههههنظم وتضههههههههههمن التوزيههههههههههع توحيههههههههههد كا -

  وفا هههههههههههة الجسهههههههههههيم  ومهههههههههههنح التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي  والطالهههههههههههب الفقيهههههههههههر  العهههههههههههادن لكافهههههههههههة املجهههههههههههاالت

 عههههههههههن املكرمههههههههههات امللكيههههههههههة. و/أو 
ا
ولة عههههههههههن تمويههههههههههل نفقههههههههههات ؤ حكوميههههههههههة مسهههههههههه جهههههههههههةإنشههههههههههال فضههههههههههال

 .امللكية اتملكرموتدير امنحا و  قروضا لبة الجامعات الحكومية وتمنح 

و سههههههههههههاهم فيههههههههههههه  يتنشههههههههههههئه مؤسسههههههههههههات التعلههههههههههههيم العههههههههههههالبحيههههههههههههث  يإنشههههههههههههال بنهههههههههههه  التعلههههههههههههيم العههههههههههههال -

واملههههههههههنح ال ارجيههههههههههة  ويقههههههههههوم بتقههههههههههديم القههههههههههروف إلههههههههههى مؤسسههههههههههات التعلههههههههههيم  الحكومههههههههههةوتدعمههههههههههه 

العههههههههالي  شههههههههرو  ميسههههههههرة وفائههههههههدة قليلههههههههة  ويسههههههههاعد فههههههههي تمويههههههههل كثيههههههههر مههههههههن مشههههههههروعات التعلههههههههيم 

 عهههههههههن تموالبحهههههههههث العلمهههههههههي
ا
 عهههههههههنو   فضهههههههههال

ا
 يهههههههههل دراسهههههههههة الطلبهههههههههة ضهههههههههمن بهههههههههرامج ميسهههههههههرة  فضهههههههههال

 عليمهههههههههات ناظمهههههههههة  . وإ هههههههههدار فهههههههههي كهههههههههل الجامعهههههههههاتسهههههههههتثمارات اال شهههههههههركات فا هههههههههة إلدارة إنشهههههههههال 

شهههههههههههفافة  و إنشهههههههههههال  هههههههههههناديق اسهههههههههههتثمارية وقفيهههههههههههة  عمهههههههههههل وفهههههههههههق أسههههههههههها عامليهههههههههههة علهههههههههههى  شهههههههههههجع 
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ويكههههههههههههههههون هههههههههههههههههدفها تمويههههههههههههههههل الطلبههههههههههههههههة املتفههههههههههههههههوقين والفقههههههههههههههههرال باإلضههههههههههههههههافة إلههههههههههههههههى دعههههههههههههههههم إيههههههههههههههههرادات 

فههههههههههي التعلههههههههههيم مثههههههههههل  غيههههههههههر تقليديههههههههههة فههههههههههي االسههههههههههتثمار ب ي شههههههههههجيع اسههههههههههتخدام أسههههههههههال  و معههههههههههاتالجا

   ونظههههههام(Public Private Partnership) أسههههههلوب املشههههههاركة بههههههين القطههههههاعين العههههههام وال هههههها 

فههههههي تطههههههوير مرافههههههق  BUILD (OPERATE TRANSFER( B.O.T) (والتحويههههههل اإلنشههههههال والتشههههههغيل

بالنتهههههههههائج  املوجهههههههههةاملوازنههههههههة  وتطبيهههههههههق .للههههههههدفل در و عزيههههههههز االسهههههههههتثمار املهههههههه وتحسههههههههيوما الجامعههههههههات

.وربطها بال طة االستراتيجية املقرة 
ا
 أ وليا

مههههههههع املجتمههههههههع  عههههههههن  ريههههههههق   شههههههههكل إيجهههههههها يالسههههههههي تتفاعههههههههل و الجامعههههههههة املنتجههههههههة  مفهههههههههومتطبيههههههههق  -

تدري يههههههههههههههههة فههههههههههههههههي وال واالستشههههههههههههههههارية  وال دميههههههههههههههههة   القيههههههههههههههههام بالنشههههههههههههههههطة التعليميههههههههههههههههة واإلنتاجيههههههههههههههههة

تطهههههههههههوير أن يتوافهههههههههههق مهههههههههههع  واملؤسسهههههههههههات  والهههههههههههذي ال بهههههههههههد   اد والطهههههههههههالبلقفهههههههههههر  املجهههههههههههاالتمختلهههههههههههف 

الجامعهههههههههههة  سياسهههههههههههاصما وأنظميمههههههههههها بمههههههههههها يهههههههههههتاللم مهههههههههههع أهدافهههههههههههه ومبهههههههههههاد الحكوميهههههههههههة لات الجامعههههههههههه

العديههههههههههد مههههههههههن النظمههههههههههة والتعليمههههههههههات بحاجههههههههههة إلههههههههههى  عههههههههههديل لتتوافههههههههههق مههههههههههع إن  املنتجههههههههههة  حيههههههههههث 

لجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة وإنشهههههههههال حاضهههههههههنات ومسهههههههههرعات العمهههههههههان فهههههههههي ا مبهههههههههدأ الجامعهههههههههة املنتجهههههههههة.

 هههههههههههناديق فا هههههههههههة  وإنشهههههههههههالعلى غهههههههههههرار التجهههههههههههارب العامليهههههههههههة فهههههههههههي الجامعهههههههههههات العريقهههههههههههة. وتفعيلهههههههههههها

  لتلقي التبرعات واملساعدات من الفراد والجهات الراغبة في دعم التعليم العالي.

أسهههههههههههلوب  اتبههههههههههها االسههههههههههتفادة مهههههههههههن البحهههههههههههو  التعاقديههههههههههة  حيهههههههههههث تلجهههههههههههأ  عههههههههههه  الجامعههههههههههات إلهههههههههههى  -

العلميههههههههة والتطبيقيههههههههة فههههههههي حههههههههل  عهههههههه  املشههههههههكالت املختلفههههههههة  سههههههههوال توظيههههههههف نتههههههههائج البحههههههههو  

  والحكومهههههههههههههة  فضهههههههههههههال عهههههههههههههن القيهههههههههههههام لقفهههههههههههههراد أو الهيئهههههههههههههات واملؤسسهههههههههههههات العامهههههههههههههة والصهههههههههههههناعية

حسهههههههن املطابقهههههههة مهههههههن فهههههههالن تفعيهههههههل املختبهههههههرات و شهههههههكل شههههههههادة بالفحو هههههههات املخبريهههههههة ومهههههههنح 

جامعيههههههههههههة علههههههههههههى إنشههههههههههههال مراكههههههههههههز لتسهههههههههههويق البحههههههههههههو  وال ههههههههههههدمات الو  .الههههههههههههدفل اقتصهههههههههههادي يههههههههههههدر 

مسههههههههتو  كههههههههل جامعههههههههة  همههههههههدل بيههههههههع منتجاصمهههههههها مباشههههههههرة سههههههههوال للمههههههههوا نين أو العههههههههاملين همهههههههها  أو 

لتطهههههههههوير  فططههههههههها ات الحكوميهههههههههةالجامعههههههههه واعتمهههههههههاد .املؤسسهههههههههات والهيئهههههههههات العامهههههههههة والصهههههههههناعية

  وإلغهههههههههال وزيههههههههادة إنتههههههههاجييمم. مههههههههاتههههههههدريب ملوظفيال
ا
  عهههههههه  التخصصههههههههات غيههههههههر املجديههههههههة اقتصهههههههههاديا

 لشهادات الهجينة بين التخصصات.  ومنح او/أو دمجها

  واسههههههههتغالن املنهههههههها ق الك ههههههههر إنتاجيههههههههة و عزيزههههههههها املزيههههههههد مههههههههن مشههههههههاريع الطاقههههههههة البديلههههههههة إنشههههههههال -

 عهههههههههههن ترشهههههههههههيد اسهههههههههههيمالح الطاقهههههههههههة وامليههههههههههها . 
ا
 فهههههههههههي التوليهههههههههههد وفا هههههههههههة املنههههههههههها ق الجنوبيهههههههههههة  فضهههههههههههال

عههههههههن  ريههههههههق االسههههههههتثمار المثههههههههل للمههههههههوارد ال شههههههههرية مههههههههن الكههههههههوادر التدريسههههههههية واإلداريههههههههة  وملهههههههه  و 

 .الجامعةفي العاملين  أعدادبرر في تفادي التض م غير امل

مهنيههههههههههههة معتمههههههههههههدة  شهههههههههههههاداتتمههههههههههههنح  دافههههههههههههل الجامعههههههههههههات ةمتخصصهههههههههههه إنشههههههههههههال معاهههههههههههههد تههههههههههههدريب -

 
ا
 وعامليههههههههها

ا
 عهههههههههد جهههههههههزل قليهههههههههل مهههههههههن اإليهههههههههرادات السهههههههههتثمارها فهههههههههي مشهههههههههاريع مات  وتخصهههههههههي  .محليههههههههها

فههههههههالن مؤسسههههههههتين الولههههههههى  مههههههههن نظههههههههام التعلههههههههيم التعههههههههاوني  وهههههههههو  علههههههههيم يههههههههتم   وتطبيههههههههق .إنتهههههههها ي

 عليميههههههههة  والثانيههههههههة مؤسسههههههههة إنتاجيههههههههة أو منشههههههههأة  ههههههههناعية كبههههههههر   عههههههههن  ريههههههههق مههههههههنح معاملههههههههها 
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 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

مكاتهههههههههب استشههههههههارية تا عهههههههههة للجامعهههههههههة تقهههههههههدم أعمالهههههههههها للهيئهههههههههات  وفهههههههههتح .فيمهههههههههاللطههههههههالب للتهههههههههدريب 

   .واملؤسسات املختلفة في املجتمع

علهههههههههههى البهههههههههههرامج والدال؛ ا وتركزههههههههههههالحكوميهههههههههههة فهههههههههههي الجامعهههههههههههات تطهههههههههههوير نظهههههههههههم إعهههههههههههداد املوازنهههههههههههات  -

 طط االسهههههههههههههههتراتيجية املعتمهههههههههههههههدة للجامعهههههههههههههههات لاملاليهههههههههههههههة بههههههههههههههها اإلجهههههههههههههههرالاتحيهههههههههههههههث يجهههههههههههههههب ربهههههههههههههههط 

مههههههههن االتفههههههههاق  حسههههههههب يمكههههههههن ربههههههههط اإلنفههههههههاق بالهههههههههدال. ومههههههههن ناحيههههههههة أفههههههههر  فههههههههال بههههههههد  الحكوميههههههههة 

مبنيههههههة  والجامعهههههات بههههههين وزارة التعلهههههيم العههههههالي(  (Formula Funding علهههههى  هههههيغة للتمويههههههل

علههههههههى الجههههههههودة والتميههههههههز مثههههههههل عههههههههدد الطالههههههههب وكميههههههههة البحههههههههث  الجامعههههههههاتفههههههههز علههههههههى متغيههههههههرات تح

 مشهههههههههههههكالصمافهههههههههههههي فدمهههههههههههههة البيئهههههههههههههة املحيطهههههههههههههة وحهههههههههههههل  الجامعهههههههههههههاتالعلمهههههههههههههي وجودتهههههههههههههه ومسهههههههههههههاهمة 

النقههههههههههههدي  السهههههههههههاساملحاسههههههههههه ية مهههههههههههن  النظمهههههههههههة و عهههههههههههديل  ....الردنهههههههههههيوالحفهههههههههههاث علهههههههههههى التهههههههههههرا  

وتطبيههههههههق معههههههههايير   ههههههههون وال تقيههههههههيم املمتلكههههههههات  وإعههههههههادةاالسههههههههتحقاق لكافههههههههة الجامعههههههههات  لسههههههههاس

 عهههههههههههن   حسهههههههههههب ال ههههههههههون والعهههههههههههرال املحاسهههههههههه ية. املحاسههههههههههبة الدوليههههههههههة
ا
اعتمههههههههههاد سياسهههههههههههة فضههههههههههال

سههههههههههههههههماح الدولههههههههههههههههة للمؤسسههههههههههههههههات التعليميههههههههههههههههة  إن  التههههههههههههههههأجير التمههههههههههههههههويلي فههههههههههههههههي الجامعههههههههههههههههات حيههههههههههههههههث 

علهههههههههههههى الحصهههههههههههههون علهههههههههههههى  الجامعهههههههههههههاتباسهههههههههههههتخدام سياسهههههههههههههة التهههههههههههههأجير التمهههههههههههههويلي  سهههههههههههههاعد تلههههههههههههه  

 ةومايهههههههالى أسههههههاس إيجههههههار سههههههنوي  ويهههههههل المههههههد تههههههؤون فههههههي الجهههههههزة واملعههههههدات مرتفعههههههة الههههههثمن علههههههه

إدارة عليههههههههها بالجامعهههههههههة تتكهههههههههون مهههههههههن أسهههههههههاتذة باإلضهههههههههافة إلهههههههههى إنشهههههههههال ملكيهههههههههة ال هههههههههل للجامعهههههههههة. 

والتكهههههههاليف واقتصهههههههاديات التعلهههههههيم للمشهههههههاركة فهههههههي كهههههههل مهههههههن  املاليهههههههةمتخصصهههههههين فهههههههي املحاسهههههههبة 

ديثهههههههههههة السهههههههههههتخدامها تهههههههههههوفير التقنيهههههههههههات الحو  .التخطهههههههههههيط وإعهههههههههههداد املوازنهههههههههههة السهههههههههههنوية للجامعهههههههههههة

لكلفهههههههههههة النشهههههههههههطة  املاليهههههههههههةأوجهههههههههههه اإلنفهههههههههههاق واملراجعهههههههههههة  ومراقبهههههههههههة  .فهههههههههههي عمليهههههههههههة وضهههههههههههع املوازنهههههههههههة

 .والبرامج

ضههههههههمن اليههههههههات علميههههههههة تركههههههههز علههههههههى  النفقههههههههات فههههههههي الجامعههههههههات مههههههههن فههههههههالن ترشههههههههيد اإلنفههههههههاق إدارة -

النفقهههههههههات التشهههههههههغيلية وتخفهههههههههي  تكلفهههههههههة الطالهههههههههب مهههههههههن نقطهههههههههة قريبهههههههههة مهههههههههن متوسهههههههههط الرسهههههههههوم 

التركيهههههههههههز علهههههههههههى ضهههههههههههبط أعهههههههههههداد الطلبهههههههههههة فهههههههههههي القاعهههههههههههات عهههههههههههن الطلبهههههههههههة  فضهههههههههههال املقبوضهههههههههههة مهههههههههههن 

اإلنفهههههههههاق بهههههههههالغرف أوجهههههههههه  وربهههههههههط  الصهههههههههفية ضهههههههههمن حهههههههههدود دنيههههههههها تضهههههههههمن  غطيهههههههههة التكهههههههههاليف.

  وملههههههههههه  مهههههههههههن فهههههههههههالن تفصهههههههههههيل املوازنهههههههههههة حسهههههههههههب الغهههههههههههرف مهههههههههههن اإلنفهههههههههههاق وعلهههههههههههى جميهههههههههههع منهههههههههههه

 عهههههههههه   إم إن  مقابلتههههههههههه فههههههههههي اإليههههههههههراد مههههههههههن أجههههههههههل التخطههههههههههيط املناسههههههههههب   و مسههههههههههتويات الجامعههههههههههة  

  الههههههههدر فهههههههي تلههههههه  املهههههههواردمهههههههن ممههههههها يقلهههههههل  مجديهههههههة ظاهريههههههها إال أنمههههههها غيهههههههر ملههههههه ؛ النشهههههههطة تكهههههههون 

مهههههههههههن وجهههههههههههود تلههههههههههه  التفصهههههههههههيالت  بهههههههههههد   جانهههههههههههب افهههههههههههر  ولغايهههههههههههات املقارنهههههههههههة بهههههههههههين البهههههههههههدائل الومهههههههههههن 

تكلفهههههههة أقهههههههل والهههههههذي يحقهههههههق الكفهههههههالة الدافليهههههههة مهههههههن فهههههههالن تحقيهههههههق   الفتيهههههههار البهههههههديل الفضهههههههل

اإلداريهههههههههة الفعالهههههههههة فهههههههههي ههههههههههذا املجهههههههههان تطبيهههههههههق أسهههههههههلوب بطاقهههههههههات عائهههههههههد  ومهههههههههن السهههههههههاليب وأكبهههههههههر 

  ( في إدارة الجامعة.Balanced Scorecardsالدال املتوازن )
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دينهههههههههههار فهههههههههههي السهههههههههههنة مهههههههههههن فهههههههههههالن  1800العمههههههههههل علهههههههههههى تخفهههههههههههي  تكلفهههههههههههة الطالهههههههههههب إلهههههههههههى مههههههههههها دون  -

تخفههههههههههههي  التكههههههههههههاليف التشههههههههههههغيلية واعتمههههههههههههاد نسهههههههههههههب  شههههههههههههغيلية تحقههههههههههههق هههههههههههههذ  التكلفههههههههههههة مثهههههههههههههل 

  كههههههههههذل  اعتمهههههههههههاد 1:25حههههههههههون  إداري نسههههههههههبة عههههههههههدد الطلبههههههههههة لكههههههههههل موظههههههههههف اعتمههههههههههاد أن تكههههههههههون 

رفههههههههع نسههههههههبة عههههههههدد الطلبههههههههة لكههههههههل  .وأقههههههههلنسههههههههبة موظههههههههف إلههههههههى أسههههههههتام بحههههههههدود واحههههههههد إلههههههههى واحههههههههد 

( والههههههههههههههههههذي 1:25 / 1:20( باملتوسههههههههههههههههههط إلههههههههههههههههههى ) 1:16إداري فههههههههههههههههههي الجامعههههههههههههههههههات الحكوميههههههههههههههههههة مههههههههههههههههههن )

 مليههههههههههون دينهههههههههها 30 سههههههههههاهم فههههههههههي ففهههههههههه  النفقههههههههههات فههههههههههي الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة بحههههههههههوالي 
ا
ر سههههههههههنويا

ومهههههههههههن املمكهههههههههههن تنفيهههههههههههذ ههههههههههههذا البنهههههههههههد مهههههههههههن فهههههههههههالن هيكلهههههههههههة الوظهههههههههههائف اإلداريهههههههههههة فهههههههههههي الجامعهههههههههههات 

الحكوميههههههههة عههههههههن  ريههههههههق إجههههههههرال برنههههههههامج تحفيههههههههزي للتقاعههههههههد املبكههههههههر للمههههههههوظفين الههههههههذين تجههههههههاوزت 

 باإلضههههههههههافة إلههههههههههى التعاقههههههههههد مههههههههههع شههههههههههركات فا ههههههههههة إلدارة املرافههههههههههق السههههههههههي تههههههههههدر  20فههههههههههدميمم 
ا
عامهههههههههها

 وال ههههههههههدمات الفهههههههههر  مثههههههههههل ال
ا
   نظافههههههههههة والمهههههههههن وفههههههههههدمات الصهههههههههيانة والبرمجيههههههههههاتدفهههههههههال

ا
فضههههههههههال

عهههههههن دمهههههههج العديهههههههد مهههههههن الوظهههههههائف فهههههههي ضهههههههول تفعيهههههههل ال هههههههدمات اإللكترونيهههههههة وإعهههههههادة هندسهههههههة 

   العمليات اإلدارية.
دلللللل تظفلللللل تدللللللل  ف ت طلللللل تت للللللعتد لللللل   ت   دعلللللل ت     يلللللل تجمجمضلللللل تتتلشلللللليلت   ف لللللل ت عجلللللل ت تتجم ألثلللللل  تجم  لللللل تدلللللل ت  كمويلللللل تلتتفعيلللللل تدولللللللعتتلللللللجمالت   لللللل  تجم   لللللل ت ت لللللل  ت

تد تق   تتتعكثل   كلت را ت ت   دع تد ت ال تعمت  ت  عم ي ت،تفضاًلتت تددجتسكلت را ت ألق  متضم تجمظلةتسكلت را تدلكزا تختلمت

 . المقدمة2
تواجههههههههه الجامعههههههههات الحكوميههههههههة الردنيههههههههة تحههههههههديات كبيههههههههرة فمههههههههن جانههههههههب هنالهههههههه  مسههههههههؤولية التطههههههههوير 

مسههههههههههههتو  الجامعههههههههههههات العامليههههههههههههة مههههههههههههن إلههههههههههههى  الجامعههههههههههههات واالرتقههههههههههههال بمسههههههههههههتو  املسههههههههههههتمر  والتحسههههههههههههين 

ومهههههههههههن   والتطهههههههههههوير العلمهههههههههههي فهههههههههههالن اسهههههههههههيمدال املؤشهههههههههههرات النوعيهههههههههههة فهههههههههههي التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي والبحهههههههههههث

اليهههههههههة واللجهههههههههوزات املتراكمهههههههههة السهههههههههي تجعلهههههههههها تبحهههههههههث عهههههههههن التوسهههههههههع الكمهههههههههي املاملشهههههههههاكل  جانهههههههههب افهههههههههر

هههههههكل ههههههههذا جدليهههههههة واسهههههههعة فهههههههي أوسههههههها    الهههههههذي يخفهههههههف مهههههههن العبهههههههال املاديهههههههة
 

العهههههههالي فهههههههي  التعلهههههههيموش

الواقههههههههههع املههههههههههالي  تحليههههههههههل ومههههههههههن هنهههههههههها تحههههههههههاون هههههههههههذ  الدراسههههههههههة  أيممهههههههههها أوال التوسههههههههههع الكمههههههههههي أم النههههههههههواي

 بالجامعههههههههاتماهيههههههههة املشههههههههاكل املاليههههههههة السههههههههي  عصههههههههف إلههههههههى  للجامعههههههههات الردنيههههههههة فههههههههي سهههههههه يل الو ههههههههون 

 ومصادرها الرئيسية وبالتالي اقتراح حلون تنفيذية وفق أفضل املمارسات العاملية.

الجامعههههههههة املنتجههههههههة  بمفهههههههههوم مهههههههها  سههههههههمبتقههههههههدم الحلههههههههون العمليههههههههة مههههههههن فههههههههالن  أنالدراسههههههههة  حههههههههاون وت

مهههههههههن املفهههههههههاهيم الجديهههههههههدة السهههههههههي أشهههههههههارت لهههههههههه الدبيهههههههههات البحثيهههههههههة كحهههههههههل مهههههههههن الحلهههههههههون  والهههههههههذي  عتبهههههههههر

والههههههههههذي قهههههههههههد يههههههههههوفر لتلههههههههههه  الجامعههههههههههات املرونهههههههههههة الكافيههههههههههة لتطهههههههههههوير أنشههههههههههطيما وفهههههههههههدماصما   املطروحههههههههههة

مههههههههههههن فههههههههههههالن اسههههههههههههتغالن  عهههههههههههه  املههههههههههههوارد املاليههههههههههههة اإلضههههههههههههافية بوسههههههههههههائل التعليميههههههههههههة و عزيههههههههههههز موازنيمهههههههههههها 

متعههههههههددة. وبههههههههالتوازي مههههههههع مفهههههههههوم الجامعههههههههة املنتجههههههههة فههههههههإن تب ههههههههي الجامعههههههههات لسههههههههلوب اإلدارة املاليههههههههة 
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املب ههههههي علههههههى الكفههههههالة وتحديههههههد أهههههههدال ماليههههههة تحقههههههق المثليههههههة فههههههي االسههههههتخدام مههههههن فههههههالن االعتمههههههاد 

قهههههههل تكلفههههههة وفا هههههههة فههههههي ال هههههههدمات املسههههههاندة مثهههههههل فههههههي  عهههههه  النشهههههههطة علههههههى املصهههههههادر ال ارجيههههههة ال

 بههههههبع ممهههههها يخفههههههف مههههههن املشههههههاكل املاليههههههة السههههههي  عصههههههف   المههههههن والنظافههههههة وغيرههههههها مههههههن ال ههههههدمات

 الجامعات.

تقهههههههع علهههههههى عهههههههاتق الجامعهههههههات الحكوميهههههههة الردنيهههههههة تطهههههههوير نشههههههها ات الجامعهههههههات بحيهههههههث تصهههههههبح و  كمههههههها

والبحهههههههث حسهههههههب   ة واالستشهههههههاراتوتقهههههههديم فهههههههدمات ال بهههههههر   قهههههههادرة علهههههههى تهههههههرويج منتجاصمههههههها العلميهههههههة

ماليههههههههههة ماتيههههههههههة قابلههههههههههة إلعههههههههههادة االسههههههههههتثمار فههههههههههي  عوائههههههههههدالطلههههههههههب بمهههههههههها يههههههههههؤمن لههههههههههها مههههههههههوارد تحقههههههههههق لههههههههههها 

كهههههههههههههذل  السهههههههههههههعي إلبهههههههههههههدا  الطهههههههههههههرق لتخفهههههههههههههي  التكهههههههههههههاليف وزيهههههههههههههادة اإلنتاجيهههههههههههههة وفلهههههههههههههق   ال هههههههههههههدمات

مصههههههادر ماتيههههههة غيهههههههر تقليديههههههة عههههههن  ريهههههههق  سههههههويق فههههههدماصما لهههههههيا همههههههدل الههههههربح كمههههههها فههههههي مؤسسهههههههات 

وإنمههههههههههههههها لتغطيهههههههههههههههة نفقاصمههههههههههههههها وتكهههههههههههههههاليف التطهههههههههههههههوير وتحسهههههههههههههههين جهههههههههههههههودة التعلهههههههههههههههيم   ال ههههههههههههههها  القطههههههههههههههها 

و عتمهههههههههد الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة الردنيهههههههههة علهههههههههى ثالثهههههههههة   واملسهههههههههاهمة فهههههههههي التنميهههههههههة املحليهههههههههة الشهههههههههاملة

  -:تتمثل به  مصادر أساسية في تمويل نفقاصما

 
ا
% 66و غطههههههههههي  اتيههههههههههرادإجمههههههههههالي اإل % مههههههههههن 71الرسهههههههههوم املسههههههههههتوفاة مههههههههههن الطلبههههههههههة والسههههههههههي  شهههههههههكل  :أوال

ة   م.2016-2011من النفقات باملتوسط فالن املد 

:
ا
% مههههههههن النفقههههههههات 12ويغطههههههههي  يههههههههراداتإجمههههههههالي اإل % مههههههههن 13الههههههههدعم الحكههههههههومي الههههههههذي  شههههههههكل  ثانيااااااااا

ة   م.2014-2009باملتوسط فالن املد 

:
ا
االسههههههههههههتثمار والهبههههههههههههات واملسههههههههههههاعدات والقههههههههههههروف. وقههههههههههههد بلهههههههههههه  اللجههههههههههههز املههههههههههههالي فههههههههههههي الجامعههههههههههههات  ثالثااااااااااااا

 م.2014مليون دينار فالن عام  13.1الحكومية 

ت
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 اإلطار النظري. 3

 أساليب تمويل الجامعات الحكومية 1.3

عليهههههههههه فهههههههههالن الفتهههههههههرة السهههههههههي تلهههههههههد مباشهههههههههرة نمايهههههههههة الحهههههههههرب  اإلنفهههههههههاقوبالعهههههههههالي تزايهههههههههد االهتمهههههههههام بهههههههههالتعليم 

 العههههههالي علهههههههى التعلههههههيم  اإلنفههههههاقوترجههههههع زيههههههادة حجههههههم   العامليههههههة الثانيههههههة
ا
 تمر فهههههههياملسههههههالتوسههههههع إلههههههى  أساسهههههها

مههههههههها تنفقهههههههههه البلهههههههههدان العربيهههههههههة مهههههههههن  أن   غيهههههههههر  أعهههههههههداد املقبهههههههههولين بهههههههههه علهههههههههى شهههههههههسب املسهههههههههتويات واملراحهههههههههل

 بالقيهههههههاس
ا
 مههههههها تمهههههههد مقارنهههههههةإما  كبيهههههههر  الفهههههههرق  ن  إ .حاجيمههههههها التعليميهههههههةإلهههههههى  الهههههههبالد الناميهههههههة مههههههها زان قلهههههههيال

يهههههههههر  مهههههههههن بالهههههههههدون املتقدمههههههههة  والردن كغ علههههههههى التعلهههههههههيم اإلنفهههههههههاقمهههههههههن  العر ههههههههيمتوسههههههههط نصهههههههههيب الفهههههههههرد 

علهههههههههى البحهههههههههث  اإلنفهههههههههاقفا هههههههههة فهههههههههي مجهههههههههان  املنخفضهههههههههةالبلهههههههههدان العربيهههههههههة ال يهههههههههزان ضهههههههههمن املسهههههههههتويات 

   والتطوير.

بأنهههههههههههه تهههههههههههوفير المهههههههههههوان الالزمهههههههههههة لبنهههههههههههال الجامعهههههههههههات وتزويهههههههههههدها العهههههههههههالي علهههههههههههى التعلهههههههههههيم  اإلنفهههههههههههاقويعهههههههههههرل 

كمهههههههها  عههههههههرل . (2002) املسههههههههيلم  اإلداريههههههههةاملصههههههههاريف دفههههههههع إلههههههههى  إضههههههههافة  باحتياجاصمهههههههها املاديههههههههة والفنيههههههههة

 
ا
موازنهههههههههات الحكومهههههههههات سهههههههههوال فهههههههههي  المههههههههوان السهههههههههي تهههههههههدر علهههههههههى أنهههههههههه علهههههههههى التعلهههههههههيم العهههههههههالي  اإلنفهههههههههاقأيضهههههههها

 .لتمويل الجامعات أكاند حكومات مركزية أو محلية أو غيرها من الجهات الرسمية

قههههههوانين السههههههوق علههههههى التعلههههههيم بيههههههق تط و شههههههير الدبيههههههات العلميههههههة فههههههي مجههههههان تمويههههههل التعلههههههيم العههههههالي أن  

وبههههههههههذل  رأت   مركزيههههههههههة تخطههههههههههيط يجعههههههههههل إنتهههههههههها  الجامعههههههههههات غيههههههههههر مههههههههههرتبط بقههههههههههرارات وعمليههههههههههاتي العههههههههههال

 (1995بوبطانة  ) :من فالن يعلى التعليم العال اإلنفاقأهمية منظمة اليونسكو 

 يتههههههههرال بههههههههالتعليم العههههههههالاالع  
ا
  بو ههههههههفه اسههههههههتثمارا

ا
ة الالزمهههههههه املههههههههواردتطلههههههههب تخصههههههههي  ي اجتماعيهههههههها

 له من الموان العامة.

 ين يجنههههههههههون البحههههههههههث الجههههههههههاد عههههههههههن مههههههههههوارد جديههههههههههدة للتمويههههههههههل تقههههههههههوم علههههههههههى مشههههههههههاركة جميههههههههههع الههههههههههذ

 .واملجتمع املحلي يةاالقتصاد اتمل  القطاعفي  بما يفائدة من التعليم العال

 ترشهههههههههيد اسهههههههههتخدام املهههههههههوارد فهههههههههي  وكفالصمههههههههها يادة فعاليهههههههههة مؤسسهههههههههات التعلهههههههههيم العهههههههههالضهههههههههرورة زيههههههههه

 .املتاحة

وضهههههههههههع نمهههههههههههوم  أو مخطهههههههههههط يبهههههههههههين مهههههههههههن فاللهههههههههههه  ينهههههههههههد التخطهههههههههههيط لتمويهههههههههههل التعلهههههههههههيم العهههههههههههاليتطلهههههههههههب عو 

فطهههههههط  ياملرحلهههههههي فهههههههالجهههههههل الطويهههههههل ووضهههههههع برنهههههههامج زم هههههههي للتنفيهههههههذ فهههههههي  مصهههههههادر التمويهههههههل ال ا هههههههة بهههههههه

) غنههههههههيم  الدولههههههههةفههههههههي   سههههههههمح بههههههههه الظههههههههرول العامههههههههةومهههههههها   املتاحههههههههة اإلمكانههههههههاتضههههههههول فههههههههي  قصههههههههيرة الجههههههههل
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تقهههههههههوم علهههههههههى يجههههههههب أن عمليههههههههات التخطهههههههههيط لتمويهههههههههل مؤسسههههههههات التعلهههههههههيم العهههههههههالي  فهههههههههإن   وعليههههههههه  (1996

  -: التاليةال طوات 

 وتحليههههههههههههل البيانههههههههههههات ال ا ههههههههههههة   املسهههههههههههم الشههههههههههههامل للمههههههههههههوارد الحقيقيهههههههههههة علههههههههههههى مسههههههههههههتو  الدولهههههههههههة

 .بالنفقات

 امليزانيههههههههههههات وتوجيههههههههههههه   وغيههههههههههههر املباشههههههههههههرة مههههههههههههن عمليههههههههههههات التمويههههههههههههل  تحديههههههههههههد النفقههههههههههههات املباشههههههههههههرة

 .وضبطها جامعاتلل

 ويسههههههههههتلزم ملهههههههههه  تنفيههههههههههذ أي مقترحههههههههههات  سههههههههههاهم فههههههههههي  اإلنفههههههههههاقعمليههههههههههات فههههههههههي  تحديههههههههههد الولويههههههههههات

   هما:مرين أللجامعة االعتماد على وهنا يمكن   إضافيةموارد  إتاحة

رفههههههههههههع جهههههههههههههودة فههههههههههههي  إتاحههههههههههههة مههههههههههههوارد ملموسههههههههههههة ل سهههههههههههههامفههههههههههههي  فعاليههههههههههههة أسههههههههههههلوب التمويههههههههههههل: األول 

 .التعليم

املتاحههههههههههة  ل مكانيههههههههههات المثههههههههههلواالسههههههههههتغالن  ل نفههههههههههاقالعملههههههههههي  الواقعيههههههههههة فههههههههههي التطبيههههههههههق :الثااااااااااا  

 للجامعة.

 وسهههههههههلبياصما تمويههههههههل التعلههههههههيم الجههههههههامعيفههههههههي  تحديههههههههد إيجابيههههههههات كههههههههل وسههههههههيلة جديههههههههدة  سههههههههتخدم  

نسهههههههههههههب املخههههههههههههها رة املحسهههههههههههههوبة واملقبولهههههههههههههة لكهههههههههههههل أسهههههههههههههلوب مهههههههههههههن فهههههههههههههي  واتخهههههههههههههام القهههههههههههههرار املناسهههههههههههههب

 .أساليب التمويل

 ومههههههههد  قههههههههدرة كههههههههل مصههههههههدر علههههههههى تحمههههههههل النفقههههههههات   تحديههههههههد مصههههههههادر تمويههههههههل التعلههههههههيم الجههههههههامعي

 .بةكان هذا املصدر الدولة أو الطل سوال

 وهي: ثالثة مصادر رئيسة يل الجامعات على يب التقليدية لتمو و عتمد السال

 .متضمنة الدعم الحكومي املباشر الحكومية؛املصادر  -

 .والوقالمشتملة على التبرعات  ؛الهليةاملصادر  -

 مخصصات االستثمار.و  لرسوم املستوفاةا الذاتية؛املصادر  -

الههههههذي يتطلههههههب تضههههههافر تلهههههه  املصههههههادر مههههههع  المههههههر   املصههههههادر نقهههههها  قههههههوة وضههههههعف هههههههذ مصههههههدر مههههههن  ولكههههههل  

   عضا عضها 
ا
 .لتعرف لقزمات التمويلية املفاجئةلتفاديا

 وُينظههههههههر 
ا
كفايههههههههة تمويههههههههل الجامعههههههههات وفههههههههق مقههههههههاييا جديههههههههدة أك ههههههههر موضههههههههوعية  عتمههههههههد علههههههههى إلههههههههى  حههههههههديثا

الطلهههههههههههب علهههههههههههى التعلهههههههههههيم الجهههههههههههامعي فهههههههههههي  ولكهههههههههههن مهههههههههههع تزايهههههههههههد  الجهههههههههههامعي جهههههههههههودة التعلهههههههههههيمقهههههههههههق تحمعهههههههههههايير 

المههههههههر الههههههههذي   مخصصههههههههات التعلههههههههيم الجههههههههامعي مههههههههن موازنههههههههات تلهههههههه  الههههههههدون  تمختلههههههههف دون العههههههههالم زاد

ان ملقابلههههههههههة و مههههههههههالبحههههههههههث عههههههههههن مصههههههههههادر أفههههههههههر  لتههههههههههوفير حجههههههههههم كههههههههههال  مههههههههههن ال إلههههههههههى  دفههههههههههع معظههههههههههم الههههههههههدون 
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ه نحههههههههههو وجهههههههههههههههههههههذ  السههههههههههاليب الحديثههههههههههة التومههههههههههن   تمويههههههههههل(تحقيههههههههههق كفايههههههههههة ال) االحتياجههههههههههات التعليميههههههههههة

 .(Jandhyala, 2015) مفهوم الجامعة املنتجة و سويق فدمات الجامعات البحثية

 اإلنفاقساليب أوضبط  العالياالتجاهات الحديثة لتمويل التعليم  :2.3

 العههههههههههههاليتمهههههههههههر معظهههههههههههم دون العهههههههههههالم بأزمههههههههههههات اقتصهههههههههههادية تهههههههههههؤثر  شهههههههههههكل مباشههههههههههههر علهههههههههههى تمويهههههههههههل التعلهههههههههههيم 

إلههههههههههى  سياسههههههههههات تمويليهههههههههة صمهههههههههدلي قيهههههههههام العديهههههههههد مههههههههههن الهههههههههدون بتب هههههههههإلههههههههههى  أد  يالهههههههههذ ر المههههههههه ؛والجهههههههههامعي

تمويهههههههههههل التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي والجهههههههههههامعي ومومههههههههههها مشهههههههههههاركة فهههههههههههي  تخفيهههههههههههف العهههههههههههبل امللقههههههههههه  علهههههههههههى الحكومهههههههههههات

العمههههههههههههههل علهههههههههههههى تنميههههههههههههههة  و  .تتمويهههههههههههههل الجامعهههههههههههههافههههههههههههههي  مؤسسهههههههههههههات اإلنتههههههههههههها الطهههههههههههههالب و عههههههههههههه  الهيئههههههههههههههات و 

الحكومههههههههههههات  نالتمويههههههههههههل املقههههههههههههدم مههههههههههههربههههههههههههط باإلضههههههههههههافة إلههههههههههههى   الجامعههههههههههههاتتمويههههههههههههل الذاتيههههههههههههة ل سههههههههههههاليبال 

أو قيهههههههام  عههههههه    ةبالجامعههههههه امللتحقهههههههينبمعهههههههايير الدال مثهههههههل عهههههههدد الهههههههدرجات العلميهههههههة أو عهههههههدد الطهههههههالب 

  زمال الحكومههههههههههات  عمههههههههههل  عهههههههههه  العقههههههههههود بيومهههههههههها وبههههههههههين الجامعههههههههههات شههههههههههر  حصههههههههههولها علههههههههههى التمويههههههههههل الهههههههههه

العقهههههههود همهههههههدل  فهههههههي تلههههههه الدال املنصهههههههو  عليمههههههها  ضهههههههول معهههههههايير اإلنفهههههههاق فهههههههي ومراجعهههههههة جميهههههههع عمليهههههههات 

 (.Sara, 2000) تطوير أدال الجامعات

تهههههههههههوفير تبنهههههههههههد العديهههههههههههد مهههههههههههن الجامعهههههههههههات فهههههههههههي مختلهههههههههههف دون العهههههههههههالم أسهههههههههههاليب ماتيهههههههههههة كمصهههههههههههادر لوقهههههههههههد 

دورات الهههههههههههههه وقيامههههههههههههههها بتقههههههههههههههديم  مثههههههههههههههل تقههههههههههههههديم  عهههههههههههههه  ال ههههههههههههههدمات والنشههههههههههههههطة الجامعيههههههههههههههة  تمويههههههههههههههلال

القانونيهههههههههههههة  تقهههههههههههههديم االستشهههههههههههههاراتكنولوجيههههههههههههها املعلومهههههههههههههات  أو وتلتنميهههههههههههههة مههههههههههههههارات اللغهههههههههههههات  تدري يهههههههههههههةال

والهندسههههههههههههههية  واسههههههههههههههتخدام مطهههههههههههههها ع الجامعههههههههههههههة فههههههههههههههي  بههههههههههههههع الكتههههههههههههههب واملجههههههههههههههالت لقفههههههههههههههراد والهيئههههههههههههههات  أو 

التعاقهههههههد مهههههههع الشههههههههركات واملصهههههههانع ومؤسسهههههههات اإلنتهههههههها   عمهههههههل  عههههههه  البحههههههههو  العلميهههههههة  وغيرهههههههها مههههههههن 

فهههههههههي  عهههههههههدد كبيهههههههههر مهههههههههن االتجاههههههههههات يوجهههههههههدو شهههههههههكل عهههههههههام . ال هههههههههدمات السهههههههههي تهههههههههدر دفهههههههههال علهههههههههى الجامعهههههههههات

التمويههههههههههل فههههههههههي  والسههههههههههي تنحصههههههههههر   يجميههههههههههع دون العههههههههههالم املتقههههههههههدم والنههههههههههامفههههههههههي  تمويههههههههههل التعلههههههههههيم الجههههههههههامعي

 متعههههههههههددة مومهههههههههها التمويههههههههههل  يوالههههههههههذ  الحكههههههههههومي
ا
 الحكههههههههههوميوالتمويههههههههههل   ي املركههههههههههز  الحكههههههههههومييأفههههههههههذ  ههههههههههورا

 الهيئهههههههههات والفهههههههههراداملشهههههههههترح بهههههههههين الحكومهههههههههات والقهههههههههاليم أو الواليهههههههههات أو املحليهههههههههات أو مشهههههههههاركة  عههههههههه  

 .(Liefner,2003) عليمتتمويل الفي 

ههههههههههة إلههههههههههى  وبههههههههههالرجو  ههههههههههة ال يههههههههههزان نجههههههههههد املقارنههههههههههات الدولي  أن  حجههههههههههم المههههههههههوان املر ههههههههههودة للجامعههههههههههات العربي 

هههههههههها تنفقههههههههههه الجامعههههههههههات العريقههههههههههة   دبلغهههههههههه 2014فههههههههههي عههههههههههام فعلههههههههههى سهههههههههه يل املثههههههههههان   العههههههههههالمفههههههههههي  عيههههههههههدا عم 

رقههههههههههم يفههههههههههوق مجمههههههههههل ميزانيههههههههههات  وهههههههههههو   ر دوالر أمريكههههههههههيمليهههههههههها 28هارفههههههههههارد امليزانيههههههههههة السههههههههههنوية لجامعههههههههههة 
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   الجامعهههههههههات الفرنسهههههههههية
ا
ب هارفهههههههههارد ال يتجهههههههههاوز  علمههههههههها

 
هههههههههة    الهههههههههب  لهههههههههف أ 26 أن  عهههههههههدد  هههههههههال رت وقفي 

وقهههههههههد 

 2.18حههههههههوالي  كاليفورنيههههههههافههههههههي بههههههههاركلي جامعههههههههة وتبلهههههههه  ميزانيههههههههة كمهههههههها مليههههههههار دوالر.  37جامعههههههههة هارفههههههههارد ب 

  ألهههههههههههههف 33) مليهههههههههههههار دوالر
ا
ههههههههههههه  ( البههههههههههههها تبلههههههههههههه  و   مليهههههههههههههار دوالر 22.5ة جامعهههههههههههههة يهههههههههههههان المريكيهههههههههههههة وتبلههههههههههههه  وقفي 

مليهههههههههههار  9.5مليهههههههههههار دوالر. وفهههههههههههي العهههههههههههالم العر هههههههههههي و هههههههههههلد ميزانيهههههههههههة جامعهههههههههههة امللههههههههههه  سهههههههههههعود  17.3 نييمهههههههههههاميزا

هههههههههههة تتجهههههههههههاوز املليهههههههههههار   مليهههههههههههار دوالر 2.65ريهههههههههههان أي  هههههههههههة وقفي  وتملههههههههههه  الجامعهههههههههههة محفظهههههههههههة اسهههههههههههتثمارية عقاري 

مليههههههههههههار  1.49 أي مهههههههههههها  عههههههههههههادن ريههههههههههههان مليههههههههههههار  5.6العزيههههههههههههز وبلغههههههههههههد ميزانيههههههههههههة جامعههههههههههههة امللهههههههههههه  عبههههههههههههد   دوالر

  مليههههههههههون دوالر 350 أي مهههههههههها  عههههههههههادنمليههههههههههار ريههههههههههان  1.3فهههههههههههد للبتههههههههههرون واملعههههههههههادن  وجامعههههههههههة امللهههههههههه   دوالر

أمههههههههههها   مليهههههههههههون دوالر 670 أي مههههههههههها  عهههههههههههادن هجنيههههههههههه مليهههههههههههار  2.5جامعهههههههههههة القهههههههههههاهرة حهههههههههههوالي  وتبلههههههههههه  ميزانيهههههههههههة

ألهههههههههههههف  الهههههههههههههب(   44مليهههههههههههههون دينهههههههههههههار )عهههههههههههههدد الطلبهههههههههههههة  114عهههههههههههههة الردنيهههههههههههههة الردن فتبلههههههههههههه  ميزانيهههههههههههههة الجام

ويالحهههههههها مههههههههن املقارنههههههههات السههههههههابقة أن الجامعههههههههات العربيههههههههة ال تمتلهههههههه  املههههههههوارد السههههههههي تمتلكههههههههها الجامعههههههههات 

و ههههههههههههون الجامعههههههههههههات المريكيههههههههههههة لهههههههههههههذ  إلههههههههههههى  مهههههههههههها هههههههههههههي املمكنههههههههههههات السههههههههههههي أدت الغربيههههههههههههة والسههههههههههههؤان هنهههههههههههها 

سهههههههؤان وبكهههههههل  سههههههها ة مهههههههن فهههههههالن ههههههههذا العهههههههن ويمكهههههههن اإلجابهههههههة  .املسهههههههتويات حسهههههههب ولهههههههو كانهههههههد فا هههههههة 

و/أو دعمههههههههها  الحكومهههههههات املحليههههههههة واملركزيهههههههةاتبههههههها  أسهههههههاليب تمويههههههههل غيهههههههر تقليديههههههههة عهههههههن  ريهههههههق مراكمههههههههة 

   .(El-Araby, 2011)   و سويق فدمات الجامعات ضمن مفهوم الجامعة املنتجة

 إلهههههههههههى امج  باإلضهههههههههههافةميزانيهههههههههههة البهههههههههههر إلهههههههههههى  االنتقهههههههههههان مهههههههههههن ميزانيهههههههههههة الوسهههههههههههائل ومهههههههههههن جانهههههههههههب افهههههههههههر سهههههههههههاهم

و عههههههههرل ميزانيههههههههة البههههههههرامج علههههههههى أنمهههههههها ميزانيهههههههههة . " بتعزيههههههههز مههههههههوارد الجامعههههههههات المريكيههههههههةسههههههههنوية امليزانيههههههههة"

تركهههههههههز علهههههههههى كيفيهههههههههة تحقيهههههههههق الههههههههههدال وتهههههههههوفير وسهههههههههائل التمويهههههههههل  وههههههههههي بهههههههههذل  عمهههههههههل مهههههههههنظم يضهههههههههمن 

تحقيهههههههق الههههههههدال املرسهههههههومة لكهههههههل إلهههههههى  االعتبهههههههار جميهههههههع النشهههههههطة والبهههههههرامج املتوقعهههههههة  ويسهههههههعىبالفهههههههذ 

إداري مهههههههههع إيجههههههههاد ال طهههههههههط البديلهههههههههة لتنفيههههههههذ تلههههههههه  الههههههههههدال  وتقههههههههديم املقترحهههههههههات املختلفهههههههههة مسههههههههتو  

 وقههههههههههدالعههههههههههام بمهههههههههها يحقههههههههههق أفضههههههههههل النتههههههههههائج للعلههههههههههم  اإلنفههههههههههاقهمههههههههههدل ترشههههههههههيد توزيههههههههههع املههههههههههوارد  وترشههههههههههيد 

  المريكيهههههههةاملتحهههههههد الواليهههههههات مثهههههههل اعتمههههههد ههههههههذا النهههههههو  مهههههههن امليزانيهههههههة فهههههههي العديهههههههد مههههههن الهههههههدون املتطهههههههورة 

 املغههههههههرب و ناميههههههههة مثههههههههل الجزائههههههههر  اللههههههههدان عهههههههه  البفرنسهههههههها وهنههههههههاح   و   وهولنههههههههدا  لنههههههههدانوف  بريطانيههههههههاو 

 .(Jongbloed, 2004) في هذا املجان ون املتقدمةبتجارب الد أفذت

فدمهههههههههة عموميهههههههههة   ر اعتبهههههههههباتخصهههههههههي  مهههههههههوارد التعلهههههههههيم العهههههههههالي  الحديثهههههههههة علهههههههههى سهههههههههاكمههههههههها وركهههههههههزت ال 

  حسههههههههههب ولههههههههههو وتمولههههههههههها ات الجامعيههههههههههةمصههههههههههلحة عامههههههههههة والدولههههههههههة هههههههههههي السههههههههههي تن هههههههههه   أغلبيههههههههههة املؤسسههههههههههات م

 إ علههههههق المههههههر بالقطههههههها  ال هههههها   ف
ا
حجهههههههم  ارتفهههههها مههههههها ممههههههون مهههههههن  ههههههرل الدولهههههههة؛ ولههههههذا يفسهههههههر  نهههههههه نوعهههههها
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 سهههههههترجع  نشههههههها ا عاديهههههههاأس املهههههههان ال شهههههههري  فهههههههالتعليم لهههههههيا االسهههههههتثمار فهههههههي ر الحكهههههههومي مهههههههد  التمويهههههههل 

ب نفقاتهههههههه فتهههههههرة  ويلهههههههة ر وس المهههههههوان املوظفهههههههة فهههههههي فتهههههههرة قصهههههههيرة عهههههههن  ريهههههههق بيهههههههع منتجاتهههههههه  إم تتطلههههههه

لكههههههههي تحقههههههههق العائههههههههد  وقههههههههد تكههههههههون اسههههههههتفادة املجتمههههههههع مههههههههن أرباحههههههههه  سههههههههاوي اسههههههههتفادة الفههههههههرد مههههههههن هههههههههذا 

فهههههههههي  ذاتيهههههههههةحصهههههههههة املهههههههههوارد العلهههههههههى  غلهههههههههب  الحكوميهههههههههةحصهههههههههة املهههههههههوارد  ن  إفههههههههه  ولههههههههههذا أو تفوقهههههههههها النشهههههههها 

 املتحقههههههق مههههههنبنههههههالا علههههههى العائههههههد تخصههههههي  مههههههوارد التعلههههههيم العههههههالي وبالتههههههالي يههههههتم  ن الههههههدو  العديههههههد مههههههن 

االسهههههههههههتثمار املطبهههههههههههق فهههههههههههي أي نشههههههههههها  إنتههههههههههها ي   وعليهههههههههههه يهههههههههههتم االسهههههههههههتثمار فهههههههههههي التعلهههههههههههيم بتعظهههههههههههيم نسهههههههههههبة 

 الجامعههههههههات طبيههههههههق هههههههههذا املعيههههههههار علههههههههى نشهههههههها    مههههههههع العلههههههههم أن تالتكههههههههاليفإلههههههههى  يههههههههراداتإل ا
ا
  لههههههههيا سهههههههههال

يقتهههههههههههرح اقتصهههههههههههاديون اسهههههههههههتعمان معيهههههههههههار حصهههههههههههة ميزانيهههههههههههة   كمههههههههههها و تقيهههههههههههيم التكهههههههههههاليفوملههههههههههه  لصهههههههههههعوبة 

   .(Salmi, 2006) مقارنات دوليةإلى  ر ود للتعليم العالي باالستنادأو الناتج الو  ي املالدولة 

رات السهههههههههههي مهههههههههههن  وفيمههههههههههها  اسهههههههههههتنبا  أفضهههههههههههل شهههههههههههأنما يلهههههههههههي نسهههههههههههتعرف جملهههههههههههة مهههههههههههن املقترحهههههههههههات والتصهههههههههههو 

االرتقههههههههال  إم إن    و عزيزههههههههها املاليههههههههة السههههههههي  سههههههههتوجيما التحليههههههههل والبحههههههههث العلمههههههههي السههههههههبل لتطههههههههوير املههههههههوارد

م الفاعهههههههل فهههههههي املهههههههوارد  اإلنفهههههههاقم ال يقتصهههههههر علهههههههى حجهههههههم بهههههههالتعلي
 
هههههههف علهههههههى  رائهههههههق الهههههههتحك

 
بقهههههههدر مههههههها يتوق

 املتاحة.

 االتجاه االجتماعي: .1

 لهههههههههذا 
ا
  إم ال الدولههههههههةداريههههههههة واملاليههههههههة للتعلههههههههيم العههههههههالي مههههههههن واجههههههههب اإل  الرعايههههههههة عتبههههههههر  االتجهههههههها وفقهههههههها

 ائب املوجههههههههههههةأن تتحمهههههههههههل الدولهههههههههههة كافهههههههههههة العبهههههههههههال املاليهههههههههههة ولكهههههههههههن مهههههههههههن فهههههههههههالن فهههههههههههرف الضهههههههههههر  بهههههههههههد  

فههههههههههههي العديههههههههههههد مههههههههههههن الجامعههههههههههههات الوروبيههههههههههههة مطبقهههههههههههها ويعتبههههههههههههر هههههههههههههذا السههههههههههههلوب   (مجانيههههههههههههة التعلههههههههههههيم)

 ولكهههههههههههههههههن  شهههههههههههههههههكل غيهههههههههههههههههر مباشهههههههههههههههههر مهههههههههههههههههن فهههههههههههههههههالن املهههههههههههههههههنح الطالبيهههههههههههههههههة ؛والعربيهههههههههههههههههة وحسهههههههههههههههههب المريكيهههههههههههههههههة

(Sanyal,2009)  . 

 املنهج االقتصادي:  .2

انيهههههههة التعلهههههههيم ينظهههههههر دعهههههههاة ههههههههذا االتجههههههها  لقمهههههههر مهههههههن ناحيهههههههة اقتصهههههههادية بحتهههههههة  فيهههههههرون إلغهههههههال مج

 لن    وملههههههههههههه  تحمهههههههههههههل الطالهههههههههههههب تكهههههههههههههاليف انخرا هههههههههههههه فهههههههههههههي التعلهههههههههههههيم العهههههههههههههاليإلهههههههههههههى  العهههههههههههههالي ويهههههههههههههدعون 

بنظريهههههههههات االقتصهههههههههاد مربو ههههههههها أن يكههههههههون  تخصههههههههي  املهههههههههوارد املاليهههههههههة علههههههههى مسهههههههههتو  الدولهههههههههة ال بهههههههههد  

 لدرجهههههههة املنفعهههههههة والطلهههههههب والعهههههههرف فهههههههي 
ا
الحهههههههر )اقتصهههههههاد السهههههههوق(  والهههههههذي  سهههههههعر ال هههههههدمات وفقههههههها

 .(Strehl,2007) تدفل الحكومة قد يخلق  شوهات في هذا الجانب ي فإن  السوق  وبالتال

 

ت
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 :(Cost sharing) املنهج التوافق  .3

علهههههههههى لهههههههههزوم تقاسهههههههههم التكهههههههههاليف بهههههههههين الدولهههههههههة واملجتمهههههههههع  ممههههههههها يتهههههههههيح تنهههههههههو  مصهههههههههادر  يؤكهههههههههدالهههههههههذي  

الحكومههههههههههة فهههههههههههي إلههههههههههى    حيههههههههههث  سههههههههههاهم الطالههههههههههب ومؤسسههههههههههات املجتمههههههههههع املههههههههههدني باإلضههههههههههافةالتمويههههههههههل

منطقيهههههههة فهههههههي حهههههههان كانهههههههد الوضههههههها   أك هههههههر ويعتبهههههههر ههههههههذا املهههههههنه   يف التعلهههههههيم الجهههههههامعي.تحمهههههههل تكهههههههال

 .املالية  عبة في الدولة  شكل عام

 :واألفراد اإلنتاجية املؤسساتالتمويل باملشاركة بين  .4

أشهههههههههههكاال  تتخهههههههههههذ مشهههههههههههاركة الفهههههههههههراد والهيئهههههههههههات املختلفهههههههههههة ومؤسسهههههههههههات اإلنتههههههههههها  ورجهههههههههههان العمهههههههههههان 

ويتمثهههههههههل  عهههههههههالي فهههههههههي مختلهههههههههف دون العهههههههههالم  مومههههههههها الشهههههههههكل املباشهههههههههرمتعهههههههههددة فهههههههههي تمويهههههههههل التعلهههههههههيم ال

املباشهههههههههر  أو الشهههههههههكل غيهههههههههر فهههههههههرف ضهههههههههرائب ماليهههههههههة علهههههههههى جميهههههههههع املهههههههههوا نين والشهههههههههركات واملصهههههههههانع  ب

الجامعيهههههههههههة  أو  فهههههههههههي  هههههههههههورة تقهههههههههههديم  عههههههههههه  التجهيهههههههههههزات واللهههههههههههوازم التعليميهههههههههههة  أو  هههههههههههيانة املبهههههههههههاني

  .(Bou, 2010) عليما ي لبنال الكلياتتدريب الطالب بالشركات واملصانع  أو التبر  بالراض 

تمويهههههههههههههل لالحكوميهههههههههههههة والهليهههههههههههههة   شهههههههههههههجيع الفهههههههههههههراد والهيئهههههههههههههاتإلهههههههههههههى   سهههههههههههههعى معظهههههههههههههم دون العهههههههههههههالمو 

املصهههههههههادر ال ا هههههههههة بنسهههههههههبة كبيهههههههههرة  التعلهههههههههيم العهههههههههالي  ففهههههههههي الواليهههههههههات املتحهههههههههدة المريكيهههههههههة  سهههههههههاهم

ات دورا كبيهههههههرا فرنسههههههها واليابهههههههان تلعهههههههب تبرعهههههههات الفهههههههراد والهيئههههههه الجامعهههههههات  كهههههههذل  فهههههههيمهههههههن دفهههههههل 

فهههههههي تمويهههههههل التعلهههههههيم العهههههههالي  وفهههههههي كوريههههههها الجنوبيهههههههة  عتبهههههههر إسههههههههامات الفهههههههراد والهيئهههههههات والشهههههههركات 

فهههههههههي تمويهههههههههل التعلهههههههههيم العهههههههههالي باإلضهههههههههافة للمصهههههههههادر الحكوميهههههههههة  وفهههههههههي تايالنهههههههههد  املهمهههههههههةمهههههههههن املصهههههههههادر 

أو  المهههههههههههههوانومومههههههههههههها الفهههههههههههههراد أو الهيئهههههههههههههات املباشهههههههههههههرة   بتبرعهههههههههههههات سههههههههههههههم القطههههههههههههها  الهلهههههههههههههي املتمثهههههههههههههل 

والدوات التعليميهههههههة  فا هههههههة فهههههههي فتهههههههرات قصهههههههور الجههههههههزة مثهههههههل تقهههههههديم  عههههههه  التبرعهههههههات العينيهههههههة 

والهنهههههههههههد تقبههههههههههههل   شهههههههههههيليو  وإندونيسههههههههههههياوفهههههههههههي ف هههههههههههزويال   الهههههههههههدعم املهههههههههههالي الحكهههههههههههومي للتعلههههههههههههيم العهههههههههههالي

الحكومهههههههههههة التبرعهههههههههههات واملهههههههههههنح والههههههههههههدايا مهههههههههههن فريجهههههههههههي الجامعهههههههههههات ورجهههههههههههان العمهههههههههههان واملؤسسهههههههههههات 

تكههههههههون هههههههههذ  التبرعههههههههات فههههههههي  ههههههههورة أمههههههههوان نقديههههههههة  أو أجهههههههههزة علميههههههههة  أو الصههههههههناعية والشههههههههركات  و 

تقهههههههههههديم  عههههههههههه  املهههههههههههنح التعليميهههههههههههة  تهههههههههههوفير الكتهههههههههههب و الدوات التعليميهههههههههههة للطهههههههههههالب املحتهههههههههههاجين  أو 

الههههههههههدون  عهههههههههه  اإلعفههههههههههالات الضههههههههههري ية لهههههههههههذ  فههههههههههي هههههههههههذ  للطههههههههههالب املتفههههههههههوقين  وتقههههههههههدم الحكومههههههههههات 

لجامعههههههههههات  وفههههههههههي بريطانيهههههههههها و ههههههههههلد تبرعههههههههههات الهيئهههههههههات و الفههههههههههراد نظيههههههههههر هههههههههههذ  التبرعههههههههههات لتمويههههههههههل ا

و سههههههههههههاهم   (Bakker,2007) مههههههههههههن تمويههههههههههههل الجامعههههههههههههات البريطانيههههههههههههة %10الفههههههههههههراد والهيئههههههههههههات حههههههههههههوالي 

 فيمهههههههههاالشهههههههههركات واملصهههههههههانع فهههههههههي تمويهههههههههل التعلهههههههههيم العهههههههههالي  عمهههههههههل بهههههههههرامج  عليميهههههههههة لتهههههههههدريب الطهههههههههالب 

كات  أو تهههههههوفير الشهههههههر فهههههههي ههههههههذ    وإعطهههههههال شههههههههادات فبهههههههرة للطهههههههالب املتهههههههدربين و عهههههههد  قبهههههههل التخهههههههر 

الجههههههههههههههزة التعليميهههههههههههههة الحديثهههههههههههههة  أو تهههههههههههههوفير املهههههههههههههوارد املاليهههههههههههههة الالزمهههههههههههههة لشهههههههههههههرال البهههههههههههههرامج الجامعيهههههههههههههة 

% 8 وفهههههههههي الصههههههههين تمثهههههههههل التبرعهههههههههات حهههههههههوالي  الحديثههههههههة واملوجهههههههههودة فهههههههههي جامعههههههههات الهههههههههدون املتقدمهههههههههة

تحمهههههههههل  مبههههههههان  شههههههههكل إنشههههههههال  علهههههههههىدفههههههههل التعلههههههههيم العهههههههههالي  وتكههههههههون هههههههههذ  التبرعههههههههات  إجمههههههههالي مههههههههن 
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شههههههههههههكل مههههههههههههنح دراسههههههههههههية للطههههههههههههالب أو لعضههههههههههههال هيئههههههههههههة التههههههههههههدريا للدراسههههههههههههة علههههههههههههى تبههههههههههههر   أو اسههههههههههههم امل

والبحهههههههههث فهههههههههي ال هههههههههار   وأك هههههههههر الجامعهههههههههات اسهههههههههتفادة مهههههههههن ههههههههههذ  التبرعهههههههههات ههههههههههي جامعهههههههههات القمهههههههههة  

كمههههههها   والسههههههي لههههههديما شههههههبكة عالقههههههات قويهههههههة مههههههع فريجيمهههههها الههههههذين يصهههههههبحون متبههههههرعين فههههههي املسههههههتقبل

كة فههههههههههي تمويههههههههههل التعلههههههههههيم العههههههههههالي عههههههههههن  ريههههههههههق ربههههههههههط املشههههههههههار بتفعيههههههههههل دور الفههههههههههراد وال ههههههههههريجين  تههههههههههم

الجامعهههههههة بههههههههال ريجين  كمههههههها يحههههههههد  فهههههههي معظههههههههم جامعههههههههات الهههههههدون الغربيههههههههة عهههههههن  ريههههههههق جمعيههههههههات 

 عههههههههد تخههههههههرجهم  ثههههههههم  عههههههههد  وتحههههههههدي ما ال ههههههههريجين السههههههههي تحههههههههاون تحديههههههههد عنههههههههاوين الطههههههههالب الدائمههههههههة

السهههههههي  ملههههههه  تتصهههههههل همهههههههم عهههههههن  ريهههههههق املراسهههههههلة  وتقهههههههديم الهههههههدعوات لحضهههههههور املناسهههههههبات الرسهههههههمية

تقهههههههام أحيانههههههها لجمهههههههع التبرعهههههههات  كمههههههها يهههههههتم توزيهههههههع اسهههههههتمارات علهههههههى ال هههههههريجين إمههههههها  شهههههههكل شههههههههري 

أو سهههههههههههنوي  وربمههههههههههها  عطهههههههههههي الجامعهههههههههههة  عههههههههههه  الههههههههههههدايا السهههههههههههي تهههههههههههذكرهم بهههههههههههأثر تلههههههههههه  الجامعهههههههههههات فهههههههههههي 

 .(Burke, 2002) إعدادهم لذل  العمل الوظيفي  وتح مم على التبر  ماليا لها

 التمويل املرتبط باألداء .5

وملههههههه  بهههههههالدال   تمويهههههههل التعلهههههههيم العههههههالي لههههههربطالههههههدون املتقدمهههههههة  العديهههههههد مهههههههن توجهههههههه لههههههد  يوجههههههد 

عنههههههههههد تحديههههههههههد ميزانيههههههههههة الجامعههههههههههات أو املههههههههههنح باالعتبههههههههههار  تؤفههههههههههذمعههههههههههايير  مههههههههههن فههههههههههالن اعتمههههههههههاد عههههههههههدة

  وعهههههههدد الشهههههههههادات الجامعهههههههةفهههههههي املقدمهههههههة مهههههههن الحكومهههههههات  وأههههههههم ههههههههذ  املعهههههههايير أعهههههههداد الطهههههههالب 

  وعههههههههدد الرسههههههههائل العلميههههههههة الجامعههههههههةفههههههههي ميههههههههة وأعههههههههداد العههههههههاملين املمنوحههههههههة  وعههههههههدد البحههههههههو  العل

املحاسهههههههه ية  والتكههههههههاليف  كههههههههذل  املعههههههههايير   جامعههههههههة وغيرههههههههها مههههههههن معههههههههايير الدالكههههههههل فههههههههي املمنوحههههههههة 

معهههههههههههههههدن الدال الكلهههههههههههههههي كهههههههههههههههذل  واإلنتاجيهههههههههههههههة والجهههههههههههههههودة  واالعتماديهههههههههههههههة  والتنميهههههههههههههههة االقتصهههههههههههههههادية  

نهههههههههههد تحديهههههههههههد ميزانيهههههههههههات التمويهههههههههههل ال ا هههههههههههة ومعهههههههههههدن الدال التعليمهههههههههههي  ومعهههههههههههدن الدال الصهههههههههههافي ع

تمويهههههههههههههل  ويقصهههههههههههههد بالتمويهههههههههههههل املهههههههههههههرتبط بهههههههههههههالدال  الجامعهههههههههههههاتفهههههههههههههي بالتهههههههههههههدريا أو البحهههههههههههههث العلمهههههههههههههي 

 الجامعههههههههههههات والكليهههههههههههات العامههههههههههههة فهههههههههههي ضههههههههههههول مؤشهههههههههههرات أدال محههههههههههههددة بإنجهههههههههههازاتحكهههههههههههومي مههههههههههههرتبط 

(Harnisch,2011) أسهههههههههههههههتراليا  ويطبهههههههههههههههق ههههههههههههههههذا االتجههههههههههههههها  فهههههههههههههههي العديهههههههههههههههد مهههههههههههههههن دون العهههههههههههههههالم مثهههههههههههههههل 

كههههههههههههههها  الهههههههههههههههدنمارح وفرنسههههههههههههههها  أملانيههههههههههههههها واليابهههههههههههههههان  هولنهههههههههههههههدا ونيوزيلنهههههههههههههههدا  السهههههههههههههههويد واململكهههههههههههههههة وبلجي

 شههههههههكل الجامعههههههههات فههههههههي يمههههههههون التههههههههدريا  أسههههههههترالياففههههههههي   املتحههههههههدة  والواليههههههههات املتحههههههههدة المريكيههههههههة

املهههههههههنح السهههههههههي تمهههههههههون التهههههههههدريا والبحههههههههها   ن  إفهههههههههأساسهههههههه ي بنهههههههههال علهههههههههى أعهههههههههداد الطهههههههههالب  وفهههههههههي بلجيكهههههههها 

نمارح هههههههههههي الدولهههههههههههة والهههههههههههد  الجامعههههههههههاتفهههههههههههي  سهههههههههههجيل الطههههههههههالب  ظههههههههههاماملرتبطههههههههههة بهههههههههههه  عتمههههههههههد علهههههههههههى ن

علهههههههههههههى اإلنتهههههههههههها   و عهههههههههههههرل هههههههههههههذ  ا ليهههههههههههههة  بنههههههههههههالفيمهههههههههههها ميزانيهههههههههههههة الجامعههههههههههههة تحهههههههههههههدد تالوحيههههههههههههدة السههههههههههههي 

التمويليهههههههههههههة "بالعهههههههههههههداد" أي التمويهههههههههههههل الهههههههههههههذي  عتمهههههههههههههد علهههههههههههههى عهههههههههههههدد االعتمهههههههههههههادات ال ا هههههههههههههة  عهههههههههههههدد 

سههههههههجلين وعلههههههههى نوعيههههههههة وفههههههههي فرنسهههههههها  عتمههههههههد التمويههههههههل علههههههههى عههههههههدد الطههههههههالب امل  الكليههههههههات كههههههههل عههههههههام

البههههههههرامج الدراسهههههههههية وحسههههههههاب تكلفهههههههههة الطالهههههههههب فههههههههي كهههههههههل برنههههههههامج  وفهههههههههي أملانيههههههههها يههههههههتم التفهههههههههاوف بهههههههههين 

الحكومهههههههههههههة والجامعهههههههههههههة فهههههههههههههي تحديهههههههههههههد امليزانيهههههههههههههة فهههههههههههههي ضهههههههههههههول  عههههههههههههه  مؤشهههههههههههههرات الدال  مثهههههههههههههل عهههههههههههههدد 
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وفههههههههي اليابههههههههان   املؤسسههههههههةفههههههههي ال ههههههههريجين وعههههههههدد رسههههههههائل املاجسههههههههتير والههههههههدكتورا   وحجههههههههم البحهههههههها  

علههههههههى عههههههههدد الطلبههههههههة وعههههههههدد املدرسههههههههين وعههههههههدد الوحههههههههدات التعليميههههههههة  وفههههههههي  ت بنههههههههالا تمههههههههون الجامعهههههههها

هولنههههههههههدا تمههههههههههون الجامعههههههههههات وفقهههههههههها لعههههههههههدد الطههههههههههالب وعههههههههههدد رسههههههههههائل الههههههههههدكتورا   وعههههههههههدد املدرسههههههههههين 

علهههههههى عهههههههدد الطلبهههههههة املسهههههههجلين فهههههههي  وفهههههههي نيوزلنهههههههدا تمهههههههون الجامعهههههههات بنهههههههالا   الجامعهههههههةفهههههههي العهههههههاملين 

مليزانيهههههههة وفقههههههها لعهههههههدد الطلبهههههههة  وفهههههههي اململكهههههههة املتحهههههههدة نظهههههههام اليهههههههوم الكامهههههههل  وفهههههههي السهههههههويد تحهههههههدد ا

 عتبههههههههههر عههههههههههدد الطلبههههههههههة العامههههههههههل الرئي هههههههههه ي لتحديههههههههههد تمويههههههههههل التعلههههههههههيم العههههههههههالي وفا ههههههههههة فههههههههههي تمويههههههههههل 

التههههههههههدريا والبحهههههههههها  العلميههههههههههة  وفهههههههههههي الواليههههههههههات املتحههههههههههدة المريكيهههههههههههة  عتمههههههههههد املههههههههههنح واملسهههههههههههاعدات 

أك ههههههههر افا الجامعهههههههات لتسهههههههجيل   ولههههههههذا تتنهههههههلجامعهههههههةفهههههههي ااملاليهههههههة علهههههههى أعهههههههداد الطههههههههالب املسهههههههجلين 

 (.Bauer, 2011) للحصون على منح س ية من الحكومة الفدرالية عدد  من الطلبة

 :  ةكشرر املتعليم البرامج  .6

ة كبههههههههل بإنشههههههههال بههههههههرامج  علههههههههيم مشههههههههتر  ؛ةكال يتعلههههههههق المههههههههر هنهههههههها بإنشههههههههال جامعههههههههة أو جامعههههههههات مشههههههههتر 

 ملههههههههههنح شهههههههههههادات مشههههههههههتر  بههههههههههين
ا
ة لطههههههههههالب كعههههههههههات املشههههههههههار ة مههههههههههن الجامكالجامعههههههههههات القائمههههههههههة تمهيههههههههههدا

  (.Bou, 2010)جامعة  ر من كدراساصمم في أ يتا عون 

 البرامج التعليمية املدفوعة: .7

ههههههههل البههههههههرامج التعليميههههههههة املدفوعههههههههة فههههههههي تقههههههههديم فدمههههههههة
 
نيههههههههة املعتمههههههههدة والشهههههههههادات املهالتعلههههههههيم  تتمث

  حيهههههههههههث تمهههههههههههنح الجامعهههههههههههة شههههههههههههادة مهنيهههههههههههة معتمهههههههههههدة مهههههههههههن فهههههههههههالن عقهههههههههههد عهههههههههههن  ريهههههههههههق االمتحانهههههههههههات

 عههههههههن البههههههههرامج ال ا ههههههههة السههههههههي تقههههههههدمها ضههههههههمن امتحانههههههههات ع
ا
لههههههههى املسههههههههتو  املحلههههههههي والههههههههدولي  فضههههههههال

 موما فئات معينة قد تكون دولية.  ستفيد ظرول 

 الخدمات االستشارية: .8

قيههههههههام إلههههههههى  إضههههههههافة  تقههههههههديم االستشههههههههارات لصههههههههالم القطههههههههاعين العههههههههام  وال هههههههها  فههههههههالن مههههههههنوملهههههههه  

 .ي القطاعين العام  وال ا   لجهات أفر  ف الجامعة بإعارة أعضال الهيئة التدريسية

ت

 :املقاعد العلمية .9

العلميههههههههههة فههههههههههي مجههههههههههان محههههههههههدد مههههههههههن  البحهههههههههها ويههههههههههتل   مفهومههههههههههها فههههههههههي تخصههههههههههي  مقعههههههههههد لههههههههههدعم  

 .مؤسسهههههههات القطههههههها  العهههههههام والقطههههههها  ال هههههههها  التخصصهههههههات السهههههههي تقهههههههدمها الجامعهههههههة ممهههههههون مههههههههن

 مههههههههن الشههههههههراك وتمثههههههههل
ا
فههههههههي ة املجتمعيههههههههة فههههههههي دعههههههههم منظومههههههههة البحههههههههث كراسهههههههه ي البحههههههههث العلمههههههههي نوعهههههههها

مثههههههههان كراسههههههه ي البحهههههههث فهههههههي جامعهههههههة امللههههههه  سهههههههعود كوقهههههههد بلههههههه  عهههههههدد  اسهههههههتراتيجيةعلميهههههههة  مجهههههههاالت

 رسهههههههههياك 14رسهههههههههيا وفهههههههههي جامعهههههههههة امللههههههههه  فههههههههههد ك 15جامعهههههههههة امللههههههههه  عبهههههههههد العزيهههههههههز  رسهههههههههيا  وفهههههههههيك 80

   .ه(1430  العثمان)
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 ق تمويل التعليم العالي:يداأسلوب صن .11

ان وجامعهههههههههة أكسهههههههههفورد هارفهههههههههاردجامعهههههههههة  تجربسهههههههههي إن دليهههههههههل علهههههههههى نجهههههههههاح اتبههههههههها  الهههههههههنه  فيهههههههههر   عهههههههههد 

املراتههههههههههب إلههههههههههى  االسههههههههههتثمار الوقفيههههههههههة فههههههههههي إيصههههههههههان تلهههههههههه  الجامعههههههههههات ق ههههههههههنادي وإنشههههههههههال  االسههههههههههتثماري 

ملواردهههههههههها  المثهههههههههل عزيهههههههههز االسهههههههههتغالن إلهههههههههى  باإلضهههههههههافة  صهههههههههنيفات العامليهههههههههةاملتقدمهههههههههة علهههههههههى سهههههههههلم الت

 .إضافيةاالستفادة من عوائد استثمارية إلى  الذي يؤدي المر  االقتصادية

 :وقا  الجامعيةاأل  .11

 مههههههههههع أسههههههههههلوب  ههههههههههناديق التمويههههههههههل 
ا
 مباشههههههههههرا

ا
نسههههههههههبة للجامعههههههههههات لأساسههههههههههية باو عد  وتههههههههههرتبط ارتبا هههههههههها

 فهههههههههههههي التنميهههههههههههههة االجتماعيهههههههههههههة والفهههههههههههههرادالقطههههههههههههها  ال ههههههههههههها    ملشهههههههههههههاركة أسهههههههههههههلوبا مناسهههههههههههههباو لعريقهههههههههههههة  ا

 .في املجتمع االقتصاديةو 

 على التعليم: اإلنفاقترشيد  .12

 مهههههههن  و مثهههههههل للمهههههههوارد املتاحهههههههة للجامعهههههههةال  سهههههههتغالناال  عزيهههههههز معهههههههدالت  يتحقهههههههق ملههههههه  مهههههههن فهههههههالن 

تقههههههههههههديم ال ههههههههههههدمات  كمهههههههههههها ويسههههههههههههاهم هههههههههههههذا لتعاقههههههههههههد ال ههههههههههههار ي علههههههههههههى ملهههههههههههه  اسههههههههههههتخدام ال المثلههههههههههههة

السهههههههلوب فههههههههي  عظههههههههيم العائههههههههد مههههههههن التعلههههههههيم العههههههههالي بخفهههههههه  كلفتههههههههه وبالتههههههههالي التخصههههههههي  المثههههههههل 

 .(Groccia,2005) للموارد

 (:Analysis Cost-Benefit) املنفعة-أسلوب تحليل الكلفة .13

ربط بهههههههههين حجههههههههههم بهههههههههال ويعتبهههههههههر ههههههههههذا السهههههههههلوب مهههههههههن السهههههههههاليب الحديثههههههههههة  حيهههههههههث تقهههههههههوم الجامعهههههههههة 

الفر هههههههههههة( ) ههههههههههههدلولهههههههههههذل  وجهههههههههههب أن يكهههههههههههون ال  اإلنفهههههههههههاقواملنفعهههههههههههة املتأتيهههههههههههة مهههههههههههن ههههههههههههذا  اإلنفهههههههههههاق

 أمهههههههههام املنفهههههههههذ
ا
املنفعهههههههههة "  عظهههههههههيم القيمهههههههههة الحاليهههههههههة لكهههههههههل -ع هههههههههي تحليهههههههههل التكلفهههههههههةوي  كمههههههههها واضهههههههههحا

   وهههههههههذا يمكههههههههن تجزئتههههههههه"معينههههههههة مههههههههة الحاليههههههههة لكههههههههل التكههههههههاليف فههههههههي ظههههههههل قيههههههههوداملنههههههههافع ناقصهههههههها القي

 وكيههههههف  الحسهههههبانفهههههي السهههههي ينبخهههههي إدفالههههههها   أر هههههع مسهههههائل: مهههههها ههههههي التكهههههاليف ومههههها هههههههي املنهههههافعإلهههههى 

ينبخهههههههههي تثمههههههههههين تلههههههههه  التكههههههههههاليف واملنهههههههههافع  وعنههههههههههد أي معهههههههههدن فائههههههههههدة ينبخهههههههههي إجههههههههههرال فصهههههههههم قههههههههههيم 

 European)  الحاليهههههههههههةصهههههههههههون علهههههههههههى القيهههههههههههام أجههههههههههل الح التكههههههههههاليف واملنهههههههههههافع املسهههههههههههتقبلية مهههههههههههن

Commission,2014). 

 (:Activity Base Costing (ABC)) أسلوب تكاليف األ شطة .14

وأنههههههههه يجهههههههههب   نشهههههههها   عليمههههههههي تكههههههههاليف فا ههههههههة بههههههههه علههههههههى أسههههههههاس أن لكههههههههل  هههههههههذا السههههههههلوب يقههههههههوم 

هههههههههههل بكهههههههههههل نشههههههههههها   عليمهههههههههههي و هههههههههههفتقهههههههههههديم  د النفقهههههههههههة ال ا هههههههههههة همهههههههههههذا النشههههههههههها  ثهههههههههههم    مفص  حهههههههههههد 
ُ
 ت

 .حدد اإليراد املرجو منهوبالتالي يت

ت
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 أسلوب التخطيط الكفء للموارد البشرية: .15

مهههههههنح   والتهههههههدريب  التعيهههههههين) املهههههههوارد ال شهههههههرية لكافهههههههة املراحهههههههل إدارة يهههههههتم مهههههههن فهههههههالن  عزيهههههههز كفهههههههالة

 .الدالمر الذي ينعكا على جودة ال   (الصالحيات وغيرها

 أسلوب املواءمة بين سياسة القبول وسوق العمل: .16

ب هههههههههب  
ُ
 لحاجهههههههههة سهههههههههوق العمهههههههههل سهههههههههةسياإم ت

ا
 لههههههههههدر املهههههههههوارد   القبهههههههههون فهههههههههي الجامعهههههههههات وفقههههههههها

ا
وتالفيههههههههها

 مهههههههههن الحكومهههههههههة املاليهههههههههة للتعلهههههههههيم واسهههههههههتخدامها علهههههههههى نحهههههههههو غيهههههههههر مناسهههههههههب
ا
  والهههههههههذي يكهههههههههون مهههههههههدعوما

  شكل أساس ي. 

 أسلوب ندارة الجودة الشاملة: .17

ومحا هههههههههههرة   ويسهههههههههههيمدل ههههههههههههذا السهههههههههههلوب تقهههههههههههديم فدمهههههههههههة  عليميهههههههههههة بهههههههههههأعلى جهههههههههههودة وبهههههههههههأعلى أدال 

   هههههههههههالم) درجهههههههههههة تقتهههههههههههرب مهههههههههههن الصهههههههههههفرإلهههههههههههى  الفطهههههههههههال املكلفهههههههههههة فهههههههههههي الدال التعليمهههههههههههي وتخفيضهههههههههههها

2005). 

 أسلوب نعادة هندسة القيمة: .18

فههههههههههالن  ملهههههههههه  مههههههههههنو   ففهههههههههه  كلفههههههههههة النظههههههههههام التعليمههههههههههي وترشههههههههههيدهاإلههههههههههى  السههههههههههلوب هههههههههههذاويمههههههههههدل 

فضههههههههههال عههههههههههن إعههههههههههادة هندسههههههههههة العمليههههههههههات دافههههههههههل  التكههههههههههاليف السههههههههههي تحقههههههههههق جههههههههههودة التعلههههههههههيم رقابهههههههههة

ة بحيههههههههث يههههههههتم إلغههههههههال العديههههههههد مههههههههن املهههههههههام والسههههههههي يمكههههههههن اسههههههههتبدالها بالتطبيقههههههههات الذكيههههههههة الجامعهههههههه

 وتكنولوجيا املعلومات.  

 :أساليب اإلدارة املالية الحديثة .19

  الرفهههههههع املهههههههالي()االفتهههههههراف والسهههههههي تهههههههرتبط  شهههههههكل أساسههههههه ي بتنويهههههههع أسهههههههاليب التمويهههههههل ومهههههههن ضهههههههموما 

  كههههههههههذل  إ ههههههههههدار السههههههههههندات مههههههههههن عائههههههههههد الجامعههههههههههة املسههههههههههتقبلي مظهههههههههه ع منخفضههههههههههةسههههههههههداد  بنسههههههههههب

 عن  رح برامج الرسوم املقسط وغيرها من الساليب.
ا
 والصكوح اإلسالمية فضال

 :الكوبونات التعليمّية القسائم أو .21

هههههههة هههههههل فهههههههي إ هههههههدار كوبونهههههههات  عليمي 
 
سهههههههر لههههههههم القبهههههههون فهههههههي والسهههههههي يمكهههههههن للطلبهههههههة   تتمث الهههههههذين لهههههههم يتي 

هههههههههههة خصصهههههههههههات علهههههههههههى مسهههههههههههتو  أي االسهههههههههههتفادة مومههههههههههها فهههههههههههي تمعهههههههههههين  بتخصههههههههههه  الجامعهههههههههههات الحكومي 

مي جامعهههههههههههة مثهههههههههههل افتيهههههههههههار تخصههههههههههه  معهههههههههههين فهههههههههههي جامعهههههههههههة معينهههههههههههة وضهههههههههههمن برنهههههههههههامج / أو مسهههههههههههار و

الهههههههة رسهههههههوم عاليهههههههة  وتكهههههههون مهههههههن التخصصهههههههات املوافقهههههههة لسهههههههوق العمهههههههل. ويحقهههههههق ههههههههذا املبهههههههدأ العد

 .لطلبةفي دعم الطلبة وضمن توجهات ا
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 :توظيف التكنولوجيا .21

ن   وفقهههههههههههههها السههههههههههههههتراتيجية محكمههههههههههههههة اسههههههههههههههتعمان التكنولوجيهههههههههههههها ضههههههههههههههمن هههههههههههههههذا املههههههههههههههنه  يههههههههههههههتم
 
لتههههههههههههههتمك

ههههههههههههة مههههههههههههن فههههههههههههالن اسههههههههههههتخدام الههههههههههههورق و   الجامعههههههههههههة مههههههههههههن تقلههههههههههههي  املصههههههههههههاريف وتههههههههههههوفير املههههههههههههوارد املالي 

م اإللكترونههههههههههيإلههههههههههى  باإلضههههههههههافةوالنسهههههههههه  والطباعههههههههههة 
 
اعتمههههههههههاد ال ههههههههههوادم و  اسههههههههههتخدام  ريقههههههههههة الههههههههههتعل

حابة  .  (Shakeabubakor, 2015) (CLOUD - BASED SERVERS) السي  ستند على الس 

 :B.O. T  ونقل امللكية والتشغيلالبناء نظام  .22

مههههههههها أحهههههههههد مشهههههههههروعات  ع هههههههههب التحويهههههههههل  وههههههههههي  (B.O.T) فهههههههههي ههههههههههذ  ا ليهههههههههة  عامهههههههههل الجامعهههههههههات علهههههههههى أن 

مههههههن قبههههههل  كههههههن بنههههههال جامعههههههات جديههههههدةمحيههههههث ي  (Build Operate Transfer) والبنههههههال والتشههههههغيل

لفتههههههههههههرة  يلعلهههههههههههى أن يقهههههههههههوم  عمليهههههههههههات التشهههههههههههغ  عهههههههههههد حصهههههههههههوله علهههههههههههى تهههههههههههرفي  حكهههههههههههومي مسهههههههههههتثمر

هههههههههههة الدولهههههههههههةإلهههههههههههى  ثهههههههههههم تحويلهههههههههههها نومههههههههههه محهههههههههههددة   كمههههههههههها ويمكهههههههههههن للجامعهههههههههههات اسهههههههههههتخدام ههههههههههههذ  ملكي 

الصههههههههههيغة لتمويههههههههههل بنههههههههههال املستشههههههههههفيات ومشههههههههههاريع الطاقههههههههههة البديلههههههههههة واملرافههههههههههق املههههههههههدرة للههههههههههدفل فههههههههههي 

  .(Qiu, 2011) الجامعة

 العقود البحثية .23

يم العهههههههالي فهههههههي معظهههههههم دون فهههههههي تمويهههههههل التعلههههههه املهمهههههههة عتبهههههههر العقهههههههود البحثيهههههههة مهههههههن املصهههههههادر الذاتيهههههههة 

العههههههههههالم املتقههههههههههدم  ففههههههههههي الواليههههههههههات املتحههههههههههدة المريكيههههههههههة  عمههههههههههل الجامعههههههههههات علههههههههههى إنشههههههههههال عالقههههههههههات 

 عاونيههههههههة مههههههههع مؤسسههههههههات املجتمههههههههع الصههههههههناعية  وملهههههههه  مههههههههن فههههههههالن إجههههههههرال البحههههههههو  الالزمههههههههة لهههههههههذ  

اإلنتاجيهههههههههههة فهههههههههههي  املؤسسههههههههههات  أو أن  شهههههههههههترح فريهههههههههههق مههههههههههن البهههههههههههاحثين مهههههههههههن الجامعههههههههههات واملؤسسهههههههههههات

الجامعهههههههههههات فهههههههههههي القهههههههههههرن  أبهههههههههههرز الجامعهههههههههههات المريكيهههههههههههة مهههههههههههن  ولهههههههههههذا  عهههههههههههد  بحهههههههههههو   جهههههههههههرال العمليهههههههههههة إ

العشهههههههههههههههرين ارتبا ههههههههههههههها بهههههههههههههههاملجتمع ومؤسسهههههههههههههههاته الصهههههههههههههههناعية  حيهههههههههههههههث أ هههههههههههههههبحد مراكهههههههههههههههز لقبحههههههههههههههها  

العلميههههههههة  والسههههههههي ال يقتصههههههههر نشهههههههها ها علههههههههى املؤسسههههههههات الجامعيههههههههة الكاديميههههههههة بقههههههههدر مهههههههها ارتبطههههههههد 

فهههههههههي جامعهههههههههة أوسهههههههههتن   ةالتكنولوجيههههههههه اتضهههههههههنباملؤسسهههههههههات الصهههههههههناعية الكبهههههههههر   مثهههههههههل نمهههههههههوم  الحا

تحقيههههههههق التعههههههههاون بههههههههين الجامعههههههههة وقطهههههههها  اإلنتهههههههها  فههههههههي إلههههههههى  وهههههههههو مههههههههن أشهههههههههر النمههههههههام  السههههههههي صمههههههههدل

مجههههههههههان البحههههههههههث العلمههههههههههي  همههههههههههدل تحقيههههههههههق التنميههههههههههة االقتصههههههههههادية مههههههههههن فههههههههههالن توظيههههههههههف البحههههههههههو  

. واملبتكهههههههههههههرات الجامعيهههههههههههههة فهههههههههههههي مجهههههههههههههان الصهههههههههههههناعة  و عزيهههههههههههههز دور الجامعهههههههههههههات فهههههههههههههي تمويلهههههههههههههها الهههههههههههههذا ي

ولتحقيههههههههق كههههههههل هههههههههذ  الهههههههههدال  عمههههههههل الواليههههههههات املتحههههههههدة المريكيههههههههة علههههههههى وضههههههههع اليههههههههات لتوفيههههههههق 

العالقهههههههههة بهههههههههين الجامعهههههههههات ومؤسسهههههههههات اإلنتههههههههها   مومههههههههها عمهههههههههل مت زههههههههههات العلهههههههههوم وههههههههههي عبهههههههههارة عهههههههههن 

الجامعههههههههههة لتسهههههههههههيل عمليههههههههههة االتصههههههههههان اليههههههههههومي  و شههههههههههجيع جههههههههههوار فههههههههههي تنشههههههههههأ  املت ههههههههههز بيئههههههههههة  شههههههههههبه 

نمههههههههههام  مراكهههههههههههز   عهههههههههههد  وفههههههههههي كنههههههههههدا  .باملؤسسههههههههههات الصهههههههههههناعية اإلنتهههههههههها  االبتكههههههههههاري وربهههههههههههط الجامعههههههههههة

جامعههههههههههة  و عههههههههههد  سههههههههههات اإلنتاجيههههههههههة  التميههههههههههز مظهههههههههههرا مههههههههههن مظههههههههههاهر التعههههههههههاون بههههههههههين الجامعههههههههههات واملؤس

اريو" مهههههههههههن أك هههههههههههر الجامعهههههههههههات السهههههههههههي تبنهههههههههههد بهههههههههههرامج مركهههههههههههز التميهههههههههههز  كمههههههههههها ر هههههههههههدت الحكومهههههههههههة تهههههههههههن"او 
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امعههههههات م العالقههههههة بههههههين الجإلنشههههههال املزيههههههد مههههههن هههههههذ  املراكههههههز  همههههههدل تههههههدعي مبههههههال  كبيههههههرةالكنديههههههة 

   ة.الكندية واملؤسسات الصناعي

 صصةتخمراك  التدريب امل .24

وضههههههههمن هههههههههذا املههههههههنه  تقههههههههوم الجامعههههههههات بإنشههههههههال مراكههههههههز تههههههههدريب متخصصههههههههة تكههههههههون معتمههههههههدة علههههههههى 

 
ا
 وفارجيهههههههههها

ا
املسهههههههههتو  الههههههههههو  ي و سههههههههههوق علههههههههههى املسههههههههههتو  العههههههههههالمي  كمهههههههههها و عقههههههههههد نشهههههههههها اصما دافليهههههههههها

وال بهههههههد  اإلنتاجيهههههههةتبهههههههار حاجهههههههة السهههههههوق ومتطلبهههههههات رفهههههههع ضهههههههمن بهههههههرامج مدروسهههههههة تأفهههههههذ  عهههههههين اإلع

سههههههههههههويقية قويههههههههههههة كمهههههههههههها ويمكههههههههههههن أن تؤسهههههههههههها اكههههههههههههز مدعومههههههههههههة ضههههههههههههمن فطههههههههههههة  أن تكههههههههههههون هههههههههههههذ  املر 

  شركات مع مراكز تدري ية قائمة. 

 تطبيق البرامج املوا ية والدولية .25

  لجامعهههههههههاتالعديههههههههد مههههههههن افههههههههي تهههههههههوفير مصههههههههادر ماتيههههههههة إلههههههههى  ق البههههههههرامج املوازيههههههههة والدوليههههههههةأد  تطبيهههههههه

ويعتمهههههههد البرنهههههههامج املهههههههوازي علهههههههى قيهههههههام الطهههههههالب الهههههههذين لهههههههم يحققهههههههوا درجهههههههات عاليهههههههة فهههههههي امتحانهههههههات 

البرنههههههههههامج    كمههههههههها أن  الجامعههههههههههةفهههههههههي مههههههههههن الطهههههههههالب العههههههههههاديين أك هههههههههر الثانويهههههههههة بههههههههههدفع رسهههههههههوم دراسههههههههههية 

املههههههوازي ال يختلهههههههف فهههههههي يههههههه يل عههههههن البرنهههههههامج الهههههههذي تطرحهههههههه الجامعههههههة للطلبهههههههة املقبهههههههولين فيمههههههها علهههههههى 

سهههههههها القبههههههههون السههههههههي  عتمههههههههد عليمهههههههها مجلهههههههها التعلههههههههيم العههههههههالي  فالسههههههههاتذة هههههههههم أسههههههههاس التنههههههههافا وأ

ماصمههههههههههم فههههههههههي البرنههههههههههامجين وال طههههههههههط الدراسههههههههههية واملختبههههههههههرات وقاعههههههههههات التههههههههههدريا وفههههههههههر  التههههههههههدريب 

إلههههههههى  و عليمههههههههات االمتحانههههههههات وفههههههههي الشهههههههههادات السههههههههي تمههههههههنح للطلبههههههههة  أمهههههههها البههههههههرامج الدوليههههههههة فيمههههههههدل

همهههههههههههدل تهههههههههههوفير مصهههههههههههادر ماتيهههههههههههة للجامعهههههههههههات   تقهههههههههههديم فهههههههههههر  التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي للطهههههههههههالب الجانهههههههههههب

ولكهههههههههن  ؛وتطبهههههههههق الردن بهههههههههرامج املهههههههههوازي والهههههههههدولي  شهههههههههكل كبيهههههههههر فهههههههههي معظهههههههههم الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة

قهههههههد تكسههههههههب الجامعهههههههات املزيههههههههد مهههههههن المههههههههوان فهههههههي حههههههههان تطبيهههههههق نظههههههههام الكوبونهههههههات للطلبههههههههة الههههههههذين 

حصهههههههههلوا علهههههههههى مكرمهههههههههات ويرغبهههههههههون فهههههههههي دراسهههههههههة تخصههههههههه  أفضهههههههههل ضهههههههههمن برنهههههههههامج املهههههههههوازي  وفهههههههههي 

إلههههههى  مههههههن اعتمههههههاد بههههههرامج  سههههههويق و نيههههههة وضههههههمن  سهههههههيالت تصههههههل انههههههب الدراسههههههات العليهههههها ال بههههههد  ج

 التدريا في الدولة الم.

ت

 الصناديق الوقفيةاالستثمار و  3.3

 :وتمويله دور االستثمار في دعم التعليم الجامعي: 1.3.3

م تقهههههههههوم الجامعهههههههههات العامليهههههههههة العريقهههههههههة 
 
علهههههههههى السههههههههها  المهههههههههوان ضهههههههههمن  هههههههههناديق اسهههههههههتثمارية تب هههههههههببهههههههههرك

املاليههههههههة  بحيههههههههث  سههههههههتفيد الجامعههههههههات مههههههههن العائههههههههد املتههههههههأ ي مههههههههن هههههههههذ  الصههههههههناديق فههههههههي تمويههههههههل النشههههههههطة 

 .(2010  السر ) التشغيلية كذل  تنمية نفسها



 

25 
 

 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

تصهههههههههدر الجامعهههههههههات عهههههههههادة تقهههههههههارير ماليهههههههههة وفنيهههههههههة تبهههههههههين فيمههههههههها مهههههههههد  اإلنجهههههههههازات السهههههههههي حققيمههههههههها فهههههههههي ههههههههههذا و 

علههههههههى عنصههههههههر املقارنههههههههة الزم ههههههههي لههههههههيعكا اإلنجههههههههاز   شههههههههتملو مجههههههههان االسههههههههتثمار  والنمههههههههو املتحقههههههههق لههههههههديما  

هههههههههه
 
 أن

 
ه ثمهههههههههة مؤشههههههههههرات أعمههههههههههق تنظههههههههههر إليمهههههههههها املتحقهههههههههق ومههههههههههد  تطههههههههههور   ومههههههههههع أهميهههههههههة هههههههههههذ  املؤشههههههههههرات إال

الجامعهههههههات العامليهههههههة فهههههههي تقييمهههههههها ملهههههههد  نجهههههههاح االسهههههههتثمار فهههههههي الجامعهههههههات يتمثهههههههل فهههههههي الثهههههههر الكلهههههههي الهههههههذي 

ن فهههههههههههالن تحقيهههههههههههق نسهههههههههههب نفقهههههههههههات عاليهههههههههههة يههههههههههنعكا علهههههههههههى الوضهههههههههههع املهههههههههههالي الكلهههههههههههي للجامعهههههههههههة. وملهههههههههه  مههههههههههه

هههههههه حيهههههههث موجههههههههة للبحهههههههث العلمهههههههي والتطهههههههوير  
 
وفهههههههي ضهههههههول قصهههههههور التمويهههههههل الحكهههههههومي وعهههههههدم كفايهههههههة إن

الرسهههههههههوم الجامعيهههههههههة  ُ سهههههههههتفاُد مهههههههههن مصهههههههههدر التمويهههههههههل القهههههههههادم مهههههههههن االسهههههههههتثمار ليغطهههههههههي تلههههههههه  الفجهههههههههوة  

  شههههههها ات الجامعهههههههةوبالتهههههههالي يكهههههههون املؤشهههههههر الههههههههم ملهههههههد  نجهههههههاح االسهههههههتثمار فهههههههي مقهههههههدار دعمهههههههه لتطهههههههوير ن

فههههههههي الجامعههههههههات  مثههههههههان الجامعههههههههات االسههههههههتثمار ولههههههههيا فههههههههي حجمههههههههه فقههههههههط. ومههههههههن أهههههههههم المثلههههههههة علههههههههى دور 

   .(Dyachkova, 2016) المريكية السي تمون استثماراصما عن  ريق الصناديق الوقفية

 : الصناديق الوقفية2.3.3

خدم لشهههههههههههرال عقهههههههههههارات  سهههههههههههتالسهههههههههههي الصهههههههههههناديق الوقفيهههههههههههة وعهههههههههههال تجمهههههههههههع فيهههههههههههه المهههههههههههوان املوقوفهههههههههههة  عهههههههههههد  

علههههههههههى عائههههههههههد تحقيههههههههههق ألاسههههههههههتثمارية وممتلكههههههههههات وأسهههههههههههم وأ ههههههههههون متنوعههههههههههة تههههههههههدار علههههههههههى شههههههههههكل محفظههههههههههة 

ممكههههههههن ضههههههههمن مقههههههههدار مخهههههههها رة مناسههههههههب  هههههههههذا و عتمههههههههد العديههههههههد مههههههههن مؤسسههههههههات التعلههههههههيم العههههههههالي فههههههههي 

املتهههههههههأ ي مهههههههههن املهههههههههنح والهبهههههههههات املقدمهههههههههة علهههههههههى الوقهههههههههف  وأسهههههههههترالياالواليهههههههههات املتحهههههههههدة المريكيهههههههههة وأوروبههههههههها 

 ههههههههههه أفهههههههههراد املجتمهههههههههع والحكومهههههههههات كمصهههههههههدر لتمويهههههههههل التعلهههههههههيم الجهههههههههامعي  وتحتهههههههههل جامعهههههههههة هارفهههههههههارد مهههههههههن

سهههههههههد عهههههههههام   وههههههههههي مؤسسهههههههههة غيهههههههههر  
س 
ُ
أون متبهههههههههر  لهههههههههها  القههههههههها إلهههههههههى  ماي عهههههههههود  سهههههههههميو   ههههههههههه م1639ربحيهههههههههة أ

 املهههههههاجر البريطههههههاني الههههههذي تههههههرح نصههههههف تركتههههههه ومكت تههههههه ال ا ههههههة للجامعههههههة عنههههههد وفاتههههههه هارفههههههاردجههههههون 

مليهههههههار دوالر  36ى فهههههههي حجهههههههم وقفياصمههههههها فهههههههي العههههههالم حيهههههههث و هههههههل حجهههههههم  هههههههندوقها الهههههههوقفي املرتبههههههة الولههههههه -

ويههههههههههدار الصههههههههههندوق الههههههههههوقفي فههههههههههي جامعهههههههههة هارفههههههههههارد مههههههههههن قبههههههههههل شههههههههههركة فا ههههههههههة يراقيمهههههههههها   2016فهههههههههي عههههههههههام 

يقهههههههههههوم   عضهههههههههههوا بمهههههههههههن فهههههههههههيمم رئهههههههههههيا الجامعهههههههههههة وأمهههههههههههين الصهههههههههههندوق  30يتكهههههههههههون مهههههههههههن مجلههههههههههها مشهههههههههههرفين 

 .يليةبرسم السياسات والنشطة التعليمية والتمو 
 

 

 

 

 

ت
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 م1974-2015خالل املّدة  هارفارد(: قيمة الصندوق الوقف  لجامعة 4.1) الشكل رقم

 

 .2116التقرير املالي السنوي  ،هارفارداملصدر: جامعة 

نههههههههههههههههوعين الون: وقفيههههههههههههههههات الكليههههههههههههههههات  وتتمتههههههههههههههههع إلههههههههههههههههى  وفههههههههههههههههي بريطانيهههههههههههههههها تنقسههههههههههههههههم وقفيههههههههههههههههات الجامعههههههههههههههههات

وقفيههههههههههات الجامعههههههههههات ففههههههههههي جامعههههههههههة كههههههههههامبرد  تبلهههههههههه   والثههههههههههاني:باسههههههههههتقاللية فههههههههههي جميههههههههههع أوجههههههههههه إنفاقههههههههههها. 

 .% وقفيات الجامعة70% مقابل 30وقفيات الكليات ما نس ته 

   عاملية:الجامعات ال  ع  في  ناديق وقفيةوفي ما يلي قيم 

 مليار دوالر 25.6جامعة ييل:  .1

 مليار دوالر 24.1نظام جامعة تكساس:  .2

 مليار دوالر 22.7جامعة برينستون:  .3

 مليار دوالر 22.2ورد: جامعة ستانف .4

 مليار دوالر 13.5معهد ماسا شوستا للتكنولوجيا:  .5

 مليار دوالر A & M: 10.5نظام جامعة تكساس  .6

 مليار دوالر 10.2جامعة نور  وسترن:  .7

 مليار دوالر 10.1جامعة بنسلفانيا:  .8

 .مليارات دوالر 10جامعة ميشيغان:  .9

يهههههههل الجامعهههههههات  والسهههههههي لهههههههم  سهههههههتغل مو سهههههههبق يتضهههههههم مهههههههد  أهميهههههههة الوقهههههههف كأسهههههههلوب فعهههههههان فهههههههي ت ممههههههها

 التعاليم الدينية السي  عزز من هذا املفهوم في الردن.رغم في الجامعات الردنية 

 

 

ت
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 (ةاملنتجالجامعة ) اسرراتيجيات رفع اإلنتاجية في الجامعات 4.3

 مقدمة 1.4.3

 للبحههههههههههههههث العلمههههههههههههههي والتكنولههههههههههههههو ي ا  عههههههههههههههد  
ا
ملناسههههههههههههههب الجامعههههههههههههههات والكليههههههههههههههات التقنيههههههههههههههة املنتجههههههههههههههة مو نهههههههههههههها

فههههههههي السهههههههي تههههههربط العلهههههههوم بواقهههههههع املجتمهههههههع وتنسههههههق الجههههههههود العلميهههههههة همهههههههدل تقهههههههدم   لتطههههههورات العصهههههههر

فهههههههههههي تنميههههههههههة العلهههههههههههوم والتكنولوجيههههههههههها وتطويرهههههههههههها مهههههههههههن فهههههههههههالن  مههههههههههههمفتقهههههههههههوم بهههههههههههدور   املعرفههههههههههة اإلنسهههههههههههانية

ومهههههها تصههههههل إليههههههه هههههههذ  البحههههههو  مههههههن حلههههههون علميههههههة   البحههههههو  السههههههي تتنههههههاون حاجههههههات املجتمههههههع املختلفههههههة

وتمههههههههههههد   مجههههههههههههد  فصو هههههههههههها إما اسههههههههههههتخدمد البحههههههههههههو  العلميههههههههههههة  شههههههههههههكل   ف التخصصههههههههههههاتفههههههههههههي مختلهههههههههههه

مههههههههههع  امة للمجتاإلفهههههههههادة مههههههههههن نتههههههههههائج هههههههههههذ  البحههههههههههو  فههههههههههي تحقيهههههههههق أهههههههههههدال التنميههههههههههة الشههههههههههاملة واملسههههههههههتد

منهههههههههه فهههههههههي تمويهههههههههل أنشهههههههههطته املوجههههههههههة  واالسهههههههههتفادةومهههههههههن هنههههههههها يهههههههههأ ي دور الجامعهههههههههات فهههههههههي إفهههههههههادة املجتمهههههههههع 

 .(Shulte,2004)للبحث والتطوير

 فهههههههههي مجهههههههههان التعلهههههههههيم  الجامعاااااااااة املنتجاااااااااةمفههههههههههوم  عهههههههههد  عهههههههههام  و شهههههههههكل
ا
مهههههههههن املفهههههههههاهيم الحديثهههههههههة نسههههههههه يا

 
ا
 اإلنفههههههاقليههههههات تمويههههههل جديههههههدة  غطههههههي حجههههههم اجههههههرال البحههههههث املسههههههتمر عههههههن  العههههههالي والههههههذي ظهههههههر مههههههؤفرا

جهههههههودة وكفهههههههالة وميهههههههزة  ميتقهههههههديم منهههههههتج  كمههههههها وعهههههههزز مفههههههههوم الجامعهههههههة املنتجهههههههة  املتزايهههههههد علهههههههى التعلهههههههيم

الحهههههههههد مهههههههههن االعتمهههههههههاد علهههههههههى التمويهههههههههل الحكهههههههههومي لتغطيهههههههههة متطلبهههههههههات إلهههههههههى  الهههههههههذي دعههههههههها المهههههههههرتنافسهههههههههية. 

 .(2016  أبو ال ير)التعليمية كافة املخرجات ل التحديث والتطوير املنشود

عم الحكههههههههههومي للتعلههههههههههيم العههههههههههالي فههههههههههي تغييههههههههههر زاويههههههههههة الر يههههههههههة ملوضههههههههههو  الههههههههههدل هههههههههههذا املفهههههههههههوم فر ههههههههههةويعههههههههههد  

لتمويهههههههههل الحكهههههههههومي للتعلهههههههههيم العهههههههههالي نتيجهههههههههة تزايهههههههههد مومههههههههها عهههههههههدم كفايهههههههههة ا أسهههههههههبابوملههههههههه  لعهههههههههدة   ردنال 

تزايههههههههههد االنتقههههههههههادات للجامعههههههههههات وقههههههههههدرصما  أنإلههههههههههى  باإلضههههههههههافة  للدولههههههههههة  شههههههههههكل عههههههههههام اإلنفههههههههههاقمعههههههههههدالت 

العمهههههههل الفعليهههههههة  تطلبهههههههات سهههههههوق مل تههههههههن املنهههههههتج الومهههههههالي للجامعهههههههات وتلبيمههههههها بهههههههي واملاللمهههههههةعلهههههههى املواكبهههههههة 

مفهههههههههههوم  وبالتهههههههههالي فهههههههههإن    ومنهههههههههافا عهههههههههان    معرفهههههههههة ودرايهههههههههة علهههههههههى مسهههههههههتو  ي مو   مهههههههههؤهلين نمهههههههههن فهههههههههريجي

تحسههههههههههين جههههههههههودة فر ههههههههههة لمتخههههههههههذ القههههههههههرارات دافههههههههههل املؤسسههههههههههات التعليميههههههههههة الجامعههههههههههة املنتجههههههههههة  عطههههههههههي 

 .تواكب متطلبات السوق برامج أكاديمية إلى  ال ريج( من فالن اللجول) املنتج

   مفهوم الجامعة املنتجة 2.4.3 

بتطبيقهههههههه  عههههههه  الجامعهههههههات  جهههههههة" والهههههههذي بهههههههدأت"الجامعهههههههة املنت ا هههههههطالح الكهههههههاديميظههههههههر فهههههههي الوسهههههههط 

لتغطيهههههههة اللجهههههههز املهههههههالي فهههههههي موازناصمههههههها مهههههههن فهههههههالن توسهههههههيع  إضهههههههافيةهمهههههههدل البحهههههههث عهههههههن مصهههههههادر تمويهههههههل 
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 عائهههههههدا ماليهههههههاالسهههههههي تحقهههههههق لهههههههها  النشهههههههطةقيامهههههههها  عهههههههدد مهههههههن مهههههههن فهههههههالن  و عميقهههههههه دورهههههههها فهههههههي املجتمهههههههع

(keast,1995)  دافهههههههههههل مؤسسهههههههههههات التعلهههههههههههيم نشهههههههههههال وحهههههههههههدات إإلهههههههههههى  الجامعهههههههههههة املنتجهههههههههههة ويهههههههههههدعو مفههههههههههههوم

تهههههههوفير عائهههههههد مههههههههالي إلهههههههى  سهههههههلع معينهههههههة صمههههههههدل باملحصهههههههلة الومائيهههههههة أو فهههههههدمات  تقهههههههديمل وتطويرهههههههها العهههههههالي

هههههههههههذ  العمليههههههههههة توافقيههههههههههة إن  بههههههههههالتوافق مهههههههههع تطههههههههههوير مخرجههههههههههات الجامعههههههههههات  حيهههههههههث  للجامعههههههههههات إضهههههههههافي

إدارة وحهههههههدات قهههههههادرة علهههههههى اإلنتههههههها  وإنمههههههها ههههههههو مفههههههههوم يتضهههههههمن كافهههههههة جوانهههههههب لهههههههيا فقهههههههط فهههههههي إيجهههههههاد 

 عهههههههن إلهههههههى  الجامعههههههة مهههههههن  عظهههههههيم لقيمهههههههة اإلنتههههههها  وربطهههههههه بالسهههههههوق 
ا
التخصهههههههي  المثهههههههل للمهههههههوارد  فضهههههههال

  .(2010)عبد الفتاح   االستغالن المثل للمرافق

 علهههههههى أنمههههههها الجامعاااااااة املنتجاااااااةويمكهههههههن  عريهههههههف مفههههههههوم 
ا
الجامعهههههههة السهههههههي  عيهههههههد النظهههههههر فهههههههي فلسهههههههفة  أيضههههههها

بخفههههههههههههه   غة فطهههههههههههههط الجامعهههههههههههههة االسهههههههههههههتراتيجية هههههههههههههيا وكهههههههههههههذل  إعهههههههههههههادة  الجامعهههههههههههههة ورسهههههههههههههاليما ور ييمههههههههههههها

تبحههههههههههث عههههههههههن مصههههههههههادر تمويههههههههههل  كمهههههههههها أنمهههههههههها  ربطههههههههههها بحاجههههههههههات السههههههههههوق و   التكههههههههههاليف وزيههههههههههادة اإلنتاجيههههههههههة

فههههههههي املجتمههههههههع وقيامههههههههها بالعديههههههههد مههههههههن و عميقههههههههه إضهههههههافية لتغطيههههههههة اللجههههههههز فههههههههي موازناصمهههههههها بتوسههههههههيع دورهههههههها 

 .عائدا مادياالنشطة السي تحقق لها 

جتمهههههههههههع مهههههههههههن فهههههههههههالن مجموعهههههههههههة مهههههههههههن النشههههههههههها ات املضهههههههههههافة لهههههههههههدورها الجامعهههههههههههة املتفاعلهههههههههههة مهههههههههههع امل وههههههههههههي

تتحقههههههههههق مههههههههههن فههههههههههالن مهههههههههوارد إضههههههههههافية لههههههههههها  عههههههههههزز مهههههههههن موازنيمهههههههههها و عطيمهههههههههها املرونههههههههههة الكافيههههههههههة   الساسههههههههه ي

 السههههههههههي  سههههههههههاعد علهههههههههههىالطههههههههههرق  ابتهههههههههههدا  إلههههههههههى  سههههههههههعى  و لتطههههههههههوير  عهههههههههه  نشهههههههههها اصما وفهههههههههههدماصما التعليميههههههههههة

ماتيهههههههههههة غيهههههههههههر تقليديهههههههههههة عهههههههههههن  ريهههههههههههق التكهههههههههههاليف وزيهههههههههههادة اإلنتاجيهههههههههههة وفلهههههههههههق مصهههههههههههادر تمويليهههههههههههة ففههههههههههه  

 .(Shulte,2004)وليا همدل الربح كما في القطا  ال ا    سويق منتجاصما

إن أمههههههههم الرف تقههههههههوم علههههههههى ثههههههههروات ) ) :نيعلههههههههى قههههههههون حكههههههههيم يابهههههههها :الجامعااااااااة املنتجااااااااة يعتمهههههههد مفهههههههههومو 

أمههههههههههها نحهههههههههههن فنقهههههههههههوم علهههههههههههى ثهههههههههههروات فهههههههههههوق أرجلنههههههههههها. ثهههههههههههروات مههههههههههها تحهههههههههههد الرجهههههههههههل تنفهههههههههههد   تحهههههههههههد أرجلهههههههههههها

 .((أما ما فوقها فيصقلها التعامل وينميما التحدي  مباالستخدا

ممارسهههههههة إلهههههههى  مهههههههع املفههههههههوم العهههههههام للجامعهههههههة بمههههههها يتعهههههههدا  الجامعاااااااة املنتجاااااااةههههههههذا وال يتعهههههههارف مفههههههههوم 

النشههههههههههها ات اإلنتاجيهههههههههههة املناسهههههههههههبة لهههههههههههدعم العمليهههههههههههة التعليميهههههههههههة ومتا عهههههههههههة مشهههههههههههاكل اإلنتههههههههههها  فهههههههههههي حقهههههههههههل 

 فية ويقلههههههل مهههههههن اعتمادههههههها علههههههى التمويههههههل ال هههههههار يالمههههههر الههههههذي يحقههههههق لهههههههها مههههههوارد ماليههههههة إضهههههها  العمههههههل

(Etzkowitz,2004) . 

املجههههههاالت مثههههههل  إقامههههههة مشههههههاريع فههههههي كافههههههةبأن تكههههههون لههههههها أنشههههههطيما  بههههههد   لجامعههههههة منتجههههههة الاوحسههههههب تكههههههون 

وتأسههههههههههيا مشههههههههههاريع وقفيههههههههههة للجامعههههههههههة متعههههههههههددة املجههههههههههاالت وبالتعههههههههههاون   إنشههههههههههال مراكههههههههههز للبحههههههههههث العلمههههههههههي
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منتجهههههههههههات اسهههههههههههتثمارية إلهههههههههههى  واالبتكهههههههههههارات العلميهههههههههههة وتحويلههههههههههههامهههههههههههع القطههههههههههها  ال ههههههههههها  لهههههههههههدعم البحههههههههههها  

وتفيهههههههد فههههههههي عمهههههههل شهههههههراكات مههههههههع   تب هههههههي مشههههههههاريع اقتصهههههههادية  عهههههههود بههههههههالنفع علهههههههى املجتمهههههههعإلهههههههى  باإلضهههههههافة

مههههههههههن مقومهههههههههههات  وتمتلكههههههههههههاملصههههههههههانع والشههههههههههركات املختلفهههههههههههة وبههههههههههذل  تتعهههههههههههدد منتجاصمهههههههههها بمهههههههههها يتهههههههههههوافر لههههههههههها 

واملجههههههههههاالت وبمهههههههههها يههههههههههؤثر فههههههههههي بنههههههههههال ثقافهههههههههههة  ماديههههههههههة ومعنويههههههههههة و اقههههههههههات  شههههههههههرية متنوعههههههههههة االفتصا هههههههههههات

 .(Jerry, 2002) املجتمع وتوجيه فكرة تحقيق نمضته وتنميته

تطههههههههوير العمليههههههههة التدري يههههههههة والتأهيههههههههل امل ههههههههي لقهههههههههو  إلههههههههى  هههههههههي السههههههههي  سههههههههعى الجامعااااااااة املنتجااااااااة كمهههههههها أن

 
ا
 .حتياجات سوق العمل من فالن إنشال املعاهد أو الوحدات التخصصيةال  العمل وفقا

و غييرهههههههههها  العهههههههههالي التعلهههههههههيم ضهههههههههرورة إعهههههههههادة النظهههههههههر فهههههههههي نظههههههههههمإلهههههههههى  الجامعاااااااااة املنتجاااااااااةنمهههههههههوم  يمهههههههههدل و 

 
ا
 جهههههههههذريا

ا
مواقهههههههههع العمهههههههههل وال هههههههههدمات إلهههههههههى  العهههههههههالينقهههههههههل معظهههههههههم عمليهههههههههات التعلهههههههههيم  بحيهههههههههث يهههههههههتم   غييهههههههههرا

التعلههههههههيم ممهههههههها  عمههههههههق الههههههههروابط بههههههههين   البحههههههههث واإلنتهههههههها  مههههههههع فدمههههههههة املجتمههههههههعبالتعلههههههههيم  بههههههههربطوبههههههههذل  

 اإلنتا  من جهة أفر . من جهة وبين العالي

ويقصههههههد همهههههها الجامعهههههههة السههههههي تقهههههههوم بههههههبع  النشهههههههطة السههههههي تحقههههههق مهههههههن فاللههههههها مهههههههوارد ماليههههههة  تهههههههنعكا 

أال تتعههههههههارف هههههههههذ  النشههههههههطة مههههههههع الوظههههههههائف الساسههههههههية  شههههههههريطةبالفائههههههههدة عليمهههههههها وعلههههههههى العههههههههاملين همهههههههها 

تحقيههههههق التههههههرابط  و عتمههههههد الجامعههههههة املنتجههههههة علههههههى .للجامعههههههة  وال تههههههؤثر عليمهههههها فههههههي تأديههههههة هههههههذ  الوظههههههائف

بههههههههههين الجامعههههههههههة ومؤسسههههههههههات املجتمههههههههههع  واملسههههههههههاهمة فههههههههههي تمويههههههههههل الجامعههههههههههة عههههههههههن  ريههههههههههق تقههههههههههديم  عهههههههههه  

ال هههههههههدمات التعليميهههههههههة  مثهههههههههل القيهههههههههام بهههههههههإجرال البحهههههههههو  املرتبطهههههههههة بجعهههههههههل العمهههههههههل للمسهههههههههاعدة فهههههههههي حهههههههههل 

املشهههههههههههههههكالت اإلنتاجيهههههههههههههههة السهههههههههههههههي تواجهههههههههههههههه القطاعهههههههههههههههات الصهههههههههههههههناعية واإلنتاجيهههههههههههههههة وال دميهههههههههههههههة  أو القيهههههههههههههههام 

ستشهههههههههارات الفنيهههههههههة  أو عمهههههههههل  عههههههههه  الهههههههههدورات التدري يهههههههههة والبحهههههههههو  العلميهههههههههة  أو تحقيهههههههههق بتقهههههههههديم اال 

االرتبههههههههها  بهههههههههين الجامعهههههههههة واملجتمهههههههههع مهههههههههن فهههههههههالن إعهههههههههداد أفهههههههههراد مهههههههههؤهلين باملوا هههههههههفات املرغوبهههههههههة فيمههههههههها  

والسهههههههههي يحتههههههههها  إليمههههههههها املجتمهههههههههع بهههههههههالكم والكيهههههههههف  و عتمهههههههههد أيضههههههههها علهههههههههى الهههههههههربط بهههههههههين وظهههههههههائف الجامعهههههههههة 

ويهههههههؤثر كهههههههل  كهههههههال متكههههههامال العلمهههههههي وفدمهههههههة املجتمههههههع  والنظهههههههر إليمههههههها علههههههى أنمههههههها  الههههههثال  التعلهههههههيم والبحههههههث

مومهههههههههها علههههههههههى ا فههههههههههر  وعلههههههههههى حريههههههههههة الجامعههههههههههة فههههههههههي  سههههههههههيير شههههههههههؤونما ووضههههههههههع قوانيومهههههههههها ولوائحههههههههههها اإلداريههههههههههة 

وقيههههههههام الجامعههههههههة املنتجههههههههة بتحقيههههههههق هههههههههذ  الهههههههههدال قههههههههد  .واملاليههههههههة  وموقفههههههههها مههههههههن القضههههههههايا املجتمعيههههههههة

إلههههههى  ملتقدمههههههة والصههههههناعية مههههههن جامعههههههات  عتمههههههد علههههههى التمويههههههل الحكههههههوميحههههههون الجامعههههههات فههههههي الههههههدون ا

جامعهههههههات قهههههههادرة علهههههههى تمويهههههههل نفسهههههههها ماتيههههههها  بهههههههل أ هههههههبحد تهههههههدر أرباحههههههها كبيهههههههرة  سهههههههتخدم فهههههههي عمليهههههههات 

   .التطوير
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 املنتجة  وظائف الجامعة 1.2.4.3

 الفههههههههتالل املجتمعههههههههات وثقافاصمهههههههها والعالقههههههههات السههههههههي ت املنتجههههههههة تختلههههههههف وظههههههههائف الجامعههههههههة
ا
  نظمهههههههههاتبعهههههههها

تتوقهههههههف علهههههههى   وتنميتهههههههه بيهههههههد أن قهههههههدرة أي جامعهههههههة علهههههههى تحقيهههههههق أههههههههدافها ورسهههههههاليما فهههههههي بنهههههههال املجتمهههههههع

 ن إجمالههههههههههههها فههههههههههههي ثههههههههههههال  وظههههههههههههائف رئيسهههههههههههههيةأدال وظائفههههههههههههها املختلفههههههههههههة والسهههههههههههههي يمكهههههههههههه قههههههههههههدرصما علههههههههههههىمههههههههههههد  

(Shulte,2004): 

 
ا
 سوظيفة التدري :أوال

ين ومهههههههههههاراصمم درسههههههههههقههههههههههدرات امل فههههههههههي التههههههههههدريا تقههههههههههوم علههههههههههىفههههههههههيمكن اسههههههههههتخدام اسههههههههههتراتيجيات إبداعيههههههههههة 

  دور الطلبةلتفعيل  وفبراصمم التدريسية
ا
 و  في التنافا العلمي تحصيال

ا
  بحثا

ا
 .وإعدادا

 
ا
 البحث العلم  وظيفة :ثانيا

ملههههههها   للتقهههههههدم العلمهههههههي والتنميهههههههة واملهمهههههههةالعلمهههههههي فهههههههي أي مجتمهههههههع مهههههههن السهههههههباب الساسهههههههية  البحهههههههث  عهههههههد  

تفعيههههههههههل ب  وبالتههههههههههالي تقهههههههههوم الجامعهههههههههة املنتجهههههههههة وانيمهههههههههالهههههههههه مهههههههههن مشهههههههههاركة فعالهههههههههة فههههههههههي التنميهههههههههة بجميهههههههههع ج

البحهههههههها  املشههههههههتركة مههههههههع القطهههههههها  ال هههههههها  واملبنيههههههههة علههههههههى التطههههههههوير واإلبههههههههدا  واإلبتكههههههههار مهههههههها  عظههههههههم مههههههههن 

 .القيمة املجتمعية

 
ا
 عخدمة املجتم وظيفة :ثالثا

مهههههههههن كونمههههههههها أداة لتطبيههههههههههق   املنتجهههههههههة مهههههههههن وظهههههههههائف الجامعههههههههههة كوظيفهههههههههة العامههههههههههة تهههههههههأ ي أهميهههههههههة ال دمهههههههههة

  المهههههههر واقهههههههع ملمهههههههوس  سههههههههم فهههههههي تقهههههههدم املجتمهههههههع ونمهههههههو إلهههههههى  وترجميمههههههها  عرفهههههههة فهههههههي ميهههههههادين متعهههههههددةامل

 .  واملتبرعين للجامعاتالذي  عزز من مشاركة املانحين 

 
ا
   والتسويق اإلنتاج وظيفة :رابعا

الجامعات أن تتجه  وعلى  ةمؤسسات العمل اإلنتاجيباالرتبا  مع تقوم الجامعة املنتجة حيث 

دافل تنتج  اإلنتا مؤسسات  أن/أو و  اإلنتا ؤسسات ملتتم العملية التعليمية دافل   ل نتا 

 .مؤسسات التعليم والجامعات

 سرراتيجية االعتماد على الذات وتقليل النفقاتا 3.4.3

  و ههفه باالعتماديههة عههدم القههدرة علههى العمههل بههدون دعههم الحكومههة يمكههن املتمثههل الجامعههات  سههلوحن إ

 لكهههن تهههدريجي  لعالقهههة قهههد تبهههدأ متوازنهههةوملههه   ع هههي أن ا
ا
 علهههى  هههر صهههبح أحهههد ال ي ا

ا
 أو معتمهههدا

ا
ال مسهههيطرا

انخفههاف اإلنتاجيههة فههي ضههول أن أي قصههور فههي الدال يمكههن  غطيتههه مههن الطههرل إلههى  كمهها ويههؤدي  ا فههر
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 أفضههل فههي املجتمههع مههن  فههإن  الجامعههةوفيمهها يخهه  الجامعههات . ا فههر
ا
السههي  عتمههد علههى نفسههها تههؤدي دورا

 .(Akinsolu, A, 2008) لحكومةعلى ا   السي  عتمدتل

والههههههههههههذي   املاليهههههههههههة للجامعههههههههههههات االسههههههههههههتقالليةعتمهههههههههههاد علههههههههههههى الهههههههههههذات مههههههههههههن الجامعهههههههههههات يتطلهههههههههههب مبههههههههههههدأ اال و 

ترشهههههههههيد إلهههههههههى  يهههههههههؤدي بالضهههههههههرورة جهههههههههودة منتجهههههههههها ممهههههههههامهههههههههن د تأكهههههههههلل مهههههههههام مسهههههههههؤوليات كبيهههههههههرةها أسيضهههههههههع

سههههههههههههاليب ورههههههههههههها املاليههههههههههههة بأفضههههههههههههل ال مأمههههههههههههام مسههههههههههههؤولية تههههههههههههدبير أدارييمهههههههههههها وأسههههههههههههاتذصما إويضههههههههههههع   نفقاصمهههههههههههها

 
ا
 .فقي والتجزئةبالتوسع ال  االهتماممن  وتحسين النوعية بدال

 العالي في تمويل التعليم تجارب عملية عاملية وعربية 5.3

ت

 األمريكية الواليات املتحدة  1.5.3

 لههههههه ومالبحهههههههث العلمهههههههي  شهههههههكل أساسههههههه ي علهههههههى  المريكيهههههههة عتمهههههههد التعلهههههههيم العهههههههالي فهههههههي الواليهههههههات املتحهههههههدة 

فهههههههي زيههههههههادة النمهههههههو االقتصههههههههادي وتطهههههههوير املؤسسههههههههات الصهههههههناعية والتجاريههههههههة واالجتماعيههههههههة    الكبيههههههههر دور لههههههه

وفر  مهههههههههههن منهههههههههههاي علمهههههههههههي وقهههههههههههدرة تنافسهههههههههههية فهههههههههههي املجهههههههههههاالت كافهههههههههههة  فقهههههههههههد زاد اهتمهههههههههههام الحكومهههههههههههة يههههههههههه ومههههههههههها

والجامعههههههههههات واملؤسسههههههههههات بتطههههههههههوير البحههههههههههث العلمههههههههههي والتكنولههههههههههو ي  حيههههههههههث توجهههههههههههد الجامعههههههههههات نحههههههههههو 

 البحثيههههههههههههة الجامعيههههههههههههة لسهههههههههههههولة نقههههههههههههل التكنولوجيهههههههههههها وزيههههههههههههادة التفاعههههههههههههل بههههههههههههين الجامعههههههههههههة إنشههههههههههههال املراكههههههههههههز 

 أك هههههههههرإلهههههههههى  كهههههههههز البحثيهههههههههة دافهههههههههل الجامعهههههههههاتاواملؤسسهههههههههات الصهههههههههناعية حسهههههههههب و هههههههههل عهههههههههدد املر  المريكيهههههههههة

( مركهههههههههههز بحتهههههههههههي  واسهههههههههههتطاعد جامعهههههههههههة هارفهههههههههههارد وحهههههههههههدها تحقيهههههههههههق مكاسهههههههههههب مهههههههههههن فهههههههههههالن 14000) مهههههههههههن

تتمثههههههههل فهههههههههي  ومصههههههههادر أفههههههههر  اسههههههههتقطاب و ههههههههايا اإلر  تههههههههوفير مصههههههههادر دعههههههههم عديههههههههدة مثههههههههل التبرعههههههههات  و 

والنشههههههههر وحقههههههههوق  ةمؤسسههههههههات الطباعهههههههه املشههههههههروعات املسههههههههاعدة السههههههههي تتفههههههههق مههههههههع رسههههههههالة الجامعههههههههة مومهههههههها

 العههههههههههالييرتكههههههههههز تمويههههههههههل التعلههههههههههيم و  .التههههههههههأليف ورسههههههههههوم مواقههههههههههف السههههههههههيارات والرسههههههههههوم ال ههههههههههحية وغيرههههههههههها

 مصادر: ثالثةوالجامعي على 

:أ
ا
شههههههههههههههكل مههههههههههههههنح أو عقههههههههههههههود  علههههههههههههههى% وتكههههههههههههههون 12 حههههههههههههههواليل حصههههههههههههههيما وتصهههههههههههههه: الحكوماااااااااااااة الفيدراليااااااااااااااة وال

 % من تكلفة التعليم العالي. 27 بحواليمنافسة  و ساهم حكومات الواليات 

:
ا
تقههههههههوم بفههههههههرف نسههههههههبة مههههههههن ميزانيههههههههة حيههههههههث لصههههههههالم التعلههههههههيم العههههههههالي  فاااااااارد ضاااااااارائب داخليااااااااة:  ثانيااااااااا

يهههههههههههل التعلهههههههههههيم البحههههههههههها  السهههههههههههي تقهههههههههههوم همههههههههههها الجامعهههههههههههة لهههههههههههبع  الهيئهههههههههههات العامهههههههههههة كرسهههههههههههوم قوميهههههههههههة لتمو 

 الجامعي.
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: الرسااااااااااااوم الدراسااااااااااااية: 
ا
التعلههههههههههههيم فههههههههههههي تقههههههههههههوم كههههههههههههل واليههههههههههههة بتحديههههههههههههد قيمههههههههههههة الرسههههههههههههوم الطالبيههههههههههههة و ثالثااااااااااااا

 الجامعي حسب ظروفها االقتصادية وسياسيما التعليمية والتكلفة الفعلية لكل تخص . 

قابهههههههل م 2015مليهههههههار دوالر فهههههههي عهههههههام  80إلهههههههى  الهههههههدعم الحكهههههههومي و هههههههل أن  إلهههههههى  (1.3) رقهههههههم ويشهههههههير الشهههههههكل

الهههههههههههدعم يفهههههههههههوق الرسهههههههههههوم املحصهههههههههههلة مهههههههههههن  ر  أي أن  وال مليهههههههههههار د 68حهههههههههههوالي إلهههههههههههى  السهههههههههههي و هههههههههههلدالرسهههههههههههوم 

 الطلبة.

ت

لتعليم االرسوم الدراسية ملؤسسات م   يراداتاإل دعم املحلي، و الالدولة، و م  دعم الكلي (: ال1.3) الشكل رقم

 األمريكية  الحكومية العالي

ت
 State Initiatives، Bipartisan،ت,Rising Costs, Stagnant Outcomes،ت:Higher Education Trends ملصللللرت ت

Policy Center’s ت

فهههههههي الجهههههههدون رقهههههههم  2015فهههههههي عهههههههام  المريكيهههههههةفهههههههي الواليهههههههات املتحهههههههدة  تكلفهههههههة الطالهههههههبإلهههههههى  مههههههها نظرنههههههها وإما

 7دوالر فهههههههههههههي حهههههههههههههين تتحمهههههههههههههل الحكومهههههههههههههة حهههههههههههههوالي   االل 6أن الطالهههههههههههههب يهههههههههههههدفع حهههههههههههههوالي فهههههههههههههيالحا   (2.3)

 .عن كل  الب ر دوال االل 

 األمريكيةالحكومية  لتعليم العاليا مؤسساتلكل طالب في  الحكوم دعم الو  م  الرسوم يرادات(: اإل 2.3) رقمالشكل 

ت
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 State Initiatives، Bipartisan،ت,Rising Costs, Stagnant Outcomes،ت:Higher Education Trends ملصللللرت ت

Policy Center’s ت

الرسههههههههوم أن إلهههههههى  (3.3) فيشههههههههير الشهههههههكل رقههههههههم المريكيهههههههةعاهههههههههد الجامعهههههههات وامل تإيههههههههراداأمههههههها عههههههههن هيكهههههههل 

لههههههههههههدعم الحكههههههههههههومي  شههههههههههههكل   فههههههههههههي حههههههههههههين أن ايههههههههههههراداتاإل  إجمههههههههههههالي% مههههههههههههن 21الجامعيههههههههههههة  شههههههههههههكل حههههههههههههوالي 

 .2015% في عام 21الذاتية بلغد نسبيما  يراداتاإل  %  كما أن37

ت

  ةاألمريكيالجامعات واملعاهد  نيرادات(: هيكل 3.3) الشكل رقم

ت
ت 2015،تPEW،تFederal and State Funding of Higher Education ملصلر ت

ت

 للقههههههههروف الطالبيههههههههة يمههههههههدلإلههههههههى  وباإلضههههههههافة
ا
مسههههههههاعدة إلههههههههى  ملهههههههه  تقههههههههدم الحكومههههههههة الفيدراليههههههههة برنامجهههههههها

مؤسسههههههههههات التعلههههههههههيم العههههههههههالي فههههههههههي  املجتمههههههههههع لتههههههههههوفير مصههههههههههاريف  علههههههههههيم الطههههههههههالبفههههههههههي  الطبقههههههههههة الوسههههههههههط 

 :التاليلقروف الطالبية على النحو والجامعة  وتتمثل أنوا  ا

 .القروف التجارية 

 .القروف املرتبطة بمستو  الدفل 

 ا  يفي  البرامج الحكومية للقروف الطالبية والسي تتمثل : 

 .الفيدراليبرنامج القروف على املستو   -

 قروف ابال  الب املرحلة الجامعية الولى. -

 القروف القومية املباشرة للطالب. -

 يات للقروف.برامج الوال  -

ههههههههههة عههههههههههد  هههههههههههذا و  فههههههههههي العههههههههههالم  الغ ههههههههههبفههههههههههي مجههههههههههان الجامعههههههههههات املنتجههههههههههة والوقفيههههههههههة هههههههههههي  التجربههههههههههة المريكي 

املؤسسهههههههههههات واملشهههههههههههاريع  إنشهههههههههههالو شهههههههههههجيعها علهههههههههههى  املتبهههههههههههر  همههههههههههها المهههههههههههوان حجهههههههههههممهههههههههههن حيهههههههههههث  املعا هههههههههههر
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 ماعنهههههههد (Andrew Carnegie) كهههههههارنجينهههههههدراو أ الكبيهههههههرة علهههههههى ملههههههه  مههههههها قهههههههام همههههههها المثلهههههههة ومهههههههنالتنمويهههههههة. 

 Henry) ه هههههههري فهههههههورد كهههههههذل   (Carnegie Foundation) مؤسسهههههههته العمالقهههههههة شهههههههركة كهههههههارنجي أنشهههههههأ

Ford) املؤسسهههههههات الوقفيهههههههة العمالقهههههههة أحهههههههدوضهههههههع أسههههههها  الهههههههذي (Ford Foundation)   قهههههههامحيهههههههث 

ي و هههههههيته. وقهههههههد وملههههههه  تنفيهههههههذا ملههههههها جهههههههال فههههههه  املؤسسهههههههة الوقفيهههههههةإلهههههههى  % مهههههههن أسههههههههم شهههههههركته90تحويهههههههل ب

مكانيههههههههههههات السههههههههههههي ر ههههههههههههدصما املؤسسههههههههههههة الوقفيههههههههههههة فههههههههههههي مشههههههههههههاريع علميههههههههههههة وكههههههههههههذل  تههههههههههههم  اسههههههههههههتثمار هههههههههههههذ  اإل 

 مة. كهههههههههذل  مؤسسههههههههههة بيهههههههههل غيههههههههههتاااالجتمهههههههههااي لتحقيههههههههههق التنميهههههههههة املسههههههههههتداسهههههههههتثمارها فهههههههههي رأس املههههههههههان 

(Bill Gates)  مههههههههن الفقههههههههر فههههههههي الواليههههههههات املتحههههههههدة    عزيههههههههز الرعايههههههههة ال ههههههههحية والحههههههههد  إلههههههههى  صمههههههههدلالسههههههههي و

 .نولوجيا املعلوماتتكإلى  توسيع فر  التعليم والو ون و 

بنسهههههههههههههبة كبيهههههههههههههرة مهههههههههههههن دفهههههههههههههل  المريكيهههههههههههههةفهههههههههههههي الجامعهههههههههههههات  املصهههههههههههههادر ال ا هههههههههههههة  سهههههههههههههاهمو شهههههههههههههكل عهههههههههههههام 

اإلسههههههههههههامات فههههههههههي تبرعهههههههههههات رجههههههههههان العمهههههههههههان  واملؤسسهههههههههههات  مؤسسههههههههههات التعلهههههههههههيم العههههههههههالي  وتتمثهههههههههههل هههههههههههذ 

وتختلههههههههف هههههههههذ  اإلسهههههههههامات مههههههههن واليههههههههة لفههههههههر   حيههههههههث يههههههههرتبط الههههههههدعم  ال يريههههههههة وفريجههههههههي الجامعههههههههات 

علهههههههى الحالهههههههة االقتصهههههههادية همههههههها  ومهههههههد  قهههههههدرة حكومهههههههة الواليهههههههة فهههههههي الفهههههههراد والهيئهههههههات  قهههههههدم مهههههههناملههههههالي امل

 جهههههههذب الفهههههههراد وكفالصمههههههها فهههههههيفهههههههرف ضهههههههرائب لصهههههههالم التعلهههههههيم العهههههههالي  وقهههههههدرة الجامعهههههههات  الواليهههههههة علهههههههى

  للتبر .

بههههههههالظرول االقتصههههههههادية  كمهههههههها تتههههههههأثر مشههههههههاركة الفههههههههراد والهيئههههههههات فههههههههي تمويههههههههل التعلههههههههيم العههههههههالي الحكههههههههومي

وقيهههههههههاس جهههههههههودة أدال تلههههههههه   للواليهههههههههة  وعهههههههههدد الطلبهههههههههة املقيهههههههههدين بمؤسسهههههههههات التعلهههههههههيم العهههههههههالي بالواليهههههههههة 

والسياسهههههههههية والزمهههههههههات املاليهههههههههة السهههههههههي  املؤسسهههههههههات الجامعيهههههههههة  كمههههههههها تتهههههههههأثر أيضههههههههها بهههههههههالنوا ي االقتصهههههههههادية

ذي املشههههههاركة فههههههي عمليههههههة التمويههههههل  المههههههر الهههههه والشههههههركات فههههههيتمههههههر همهههههها الواليههههههة  ورغبههههههة الفههههههراد والهيئههههههات 

 .افتالل إسهامات الفراد من والية لفر  إلى  أد 

 اململكة املتحدة  2.5.3

مهههههههههنح ماليهههههههههة وملههههههههه  بتقهههههههههديم املتحههههههههدة  اململكهههههههههةفهههههههههي  تمويهههههههههل التعلههههههههيم العهههههههههاليالحكومهههههههههة املركزيهههههههههة تههههههههدعم 

مجلهههههههها  يقههههههههومكمهههههههها  وزيههههههههع املنحههههههههة السههههههههنويةبت لجنههههههههة املههههههههنح الجامعيههههههههةوتقههههههههوم  البريطانيههههههههة للجامعههههههههات 

بمههههههههههههام التأكهههههههههههد مهههههههههههن سهههههههههههالمة  وإسهههههههههههكتلندابفروعهههههههههههه الثالثهههههههههههة إنجلتهههههههههههرا وويلهههههههههههز  عهههههههههههاليتمويهههههههههههل التعلهههههههههههيم ال

  وعدالهههههههة توزيهههههههع (Bolton, 2018) اسهههههههتثمار أمهههههههوان دافعهههههههي الضهههههههرائب لتعهههههههود بهههههههالنفع علهههههههى املجتمهههههههع

 د السياسهههههههههات  كمههههههههها وتوجههههههههههسهههههههههات التعلهههههههههيم الجهههههههههامعي فهههههههههي بريطانيهههههههههاالمهههههههههوان املر هههههههههودة لتمويهههههههههل مؤس

  اسهههههههههتقالنلتعزيهههههههههز  اليهههههههههاتوضهههههههههع إلهههههههههى 
ا
فهههههههههي والعمهههههههههل علهههههههههى زيهههههههههادة الرسهههههههههوم الدراسهههههههههية   الجامعهههههههههات ماليههههههههها
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 و  .(HEFCE,2010) الجامعههههههههههات
ا
همههههههههههدل  1995تأسههههههههههيا شههههههههههركة حكوميههههههههههة فههههههههههي بريطانيهههههههههها عههههههههههام  تههههههههههم أيضهههههههههها

   تقههههههههديم القهههههههههروف للطهههههههههالب ملسهههههههههاعدصمم علهههههههههى موا هههههههههلة التعلهههههههههيم الجهههههههههامعي العهههههههههالي
ا
 ووضهههههههههعد شهههههههههرو ا

مههههههههن الطالههههههههب سههههههههداد مهههههههها عليههههههههه مههههههههن    حيههههههههث أ ههههههههبح يطلههههههههب1998لالقتههههههههراف مومهههههههها تههههههههم تطههههههههوير  عههههههههام 

 
ا
  ديهههههههههون  عهههههههههد تخرجهههههههههه وحصهههههههههوله علهههههههههى عمهههههههههل يهههههههههدر عليهههههههههه دفهههههههههال

ا
 السهههههههههيوو هههههههههلد قيمهههههههههة القهههههههههرف   ثابتههههههههها

إلهههههههى  السهههههههي يهههههههدفعها الطالهههههههب  وتهههههههزداد الرسهههههههوم إجمهههههههالي % مهههههههن 50حهههههههوالي إلهههههههى  الشهههههههركة للطهههههههالب قهههههههدميما

 ييقضهههههههه تههههههههم إ ههههههههدار قههههههههانون  1999% فههههههههي حالههههههههة ثبههههههههوت حاجههههههههة الطالههههههههب لههههههههذل   وفههههههههى بدايههههههههة عههههههههام  90

 1000قههههههههههدر   مبلغههههههههههابههههههههههأن تقههههههههههدم السههههههههههلطات التعليميههههههههههة املحليههههههههههة لكههههههههههل  الههههههههههب فههههههههههي التعلههههههههههيم الجههههههههههامعي 

ويشهههههههير الشهههههههكل . (2000  هنهههههههدوا ) الجامعهههههههةفيمههههههها ي نطهههههههاق املنطقهههههههة السهههههههي جنيهههههههه إسهههههههترلي ي كهههههههل عهههههههام فههههههه

مؤسسهههههههههههات التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي فهههههههههههي اململكهههههههههههة املتحهههههههههههدة حيهههههههههههث  شههههههههههههكل  إيهههههههههههراداتتوزيهههههههههههع إلهههههههههههى  (4.3) رقهههههههههههم

ههههههههههههذا وقهههههههههههد قامهههههههههههد الحكومهههههههههههة برفهههههههههههع الرسهههههههههههوم   .إجمهههههههههههالي اإليهههههههههههرادات% مهههههههههههن 46سههههههههههه ته الرسهههههههههههوم مههههههههههها ن

قيمهههههههههة مضهههههههههافة برفهههههههههع الهههههههههدفل الهههههههههذي يحصهههههههههل لهههههههههها وزارة التعلهههههههههيم العهههههههههالي  الجامعيهههههههههة وملههههههههه  باعتبهههههههههار 

لتحقيهههههههههق العدالهههههههههة بهههههههههين رسهههههههههوما عليهههههههههه الفهههههههههرد وبالتهههههههههالي مهههههههههن العهههههههههدن أن يهههههههههدفع املهههههههههوا ن الهههههههههذي يهههههههههدرس 

 املوا نين ال يدرسون.  منعددا املوا نين في ضول أن هناح 

2116-2115مؤسسات التعليم العالي في اململكة املتحدة  نيرادات(: تو يع 4.3) الشكل رقم

 

نشههههههههههها اصما  كمههههههههههها وتطبهههههههههههق العديهههههههههههد مهههههههههههن الجامعهههههههههههات البريطانيهههههههههههة مفههههههههههههوم الجامعهههههههههههة املنتجهههههههههههة لتمويهههههههههههل 

وقفيهههههههههههات نهههههههههههوعين: إلهههههههههههى  وتنقسهههههههههههم وقفيهههههههههههات الجامعهههههههههههات البريطانيهههههههههههةو عتمهههههههههههد علهههههههههههى نظهههههههههههام الوقفيهههههههههههات  

  ووقفيههههههههات وإنفاقههههههههها المههههههههوانع باسههههههههتقاللية فههههههههي جمههههههههع تههههههههالكليههههههههات السههههههههي  عتبههههههههر مؤسسههههههههات فيريههههههههة وتتم

تبلههههههه  ؛ إم مليهههههههار باونهههههههد 5.7الهههههههوقفي حهههههههوالي  جامعهههههههة كامبريهههههههد  قيمهههههههة  هههههههندوق فقهههههههد بلغهههههههد الجامعهههههههات. 
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% لوقفيههههههههههههههههات الجامعههههههههههههههههات. أمهههههههههههههههها مصههههههههههههههههدر التمويههههههههههههههههل الساسهههههههههههههههه ي 70% مقابههههههههههههههههل 30وقفيههههههههههههههههات الكليههههههههههههههههات 

معيههههههههات ال يريههههههههة مهههههههها تبرعههههههههات مههههههههن الجحكوميههههههههة  تلي جامعههههههههةريههههههههد  فهههههههههي الحكومههههههههة كونمهههههههها لجامعههههههههة كامب

مليههههههههار  4.2أمهههههههها جامعههههههههة أكسههههههههفورد فقههههههههد بلهههههههه  قيمههههههههة  ههههههههندوقها الههههههههوقفي حههههههههوالي  واملؤسسهههههههات الو نيههههههههة.

% للجامعههههههههههههة وكانههههههههههههد مصههههههههههههادر التمويههههههههههههل مههههههههههههن مؤسسههههههههههههات 64.7% لكلياصمهههههههههههها مقابههههههههههههل 35.3باونههههههههههههد مومهههههههههههها 

  ومههههههههن إنجلتههههههههرالتمويههههههههل التعلههههههههيم العههههههههالي فههههههههي  العلههههههههىن املجلهههههههها فيريههههههههة تههههههههدعم البحههههههههو  العلميههههههههة  ومهههههههه

 .(Bakker, 2007) رسوم الطالب  ومن أنشطة تجارية واستثمارية

ومومهههههههههها  املنتجههههههههههة الجامعههههههههههة نمههههههههههوم ة البريطانيهههههههههه العهههههههههالي التعلههههههههههيم مؤسسههههههههههاتكمههههههههها وتبنههههههههههد العديههههههههههد مههههههههههن 

 الكيميائيههههههههة ندسههههههههةاله مجههههههههان فههههههههي واملتخصهههههههه  والتقنيههههههههة للعلههههههههوم بمعهههههههههدها ممثلههههههههة مانشسههههههههتر جامعههههههههة

 فهههههههههي  عمههههههههل والسههههههههي لههههههههها التا عهههههههههة والشههههههههركات املههههههههواد الحيهههههههههاة  وعلههههههههم وعلههههههههم التحليههههههههل وعلههههههههم وامليكانيكيههههههههة

 صمههههههههههههدل والسههههههههههههي التجاريهههههههههههة القابضههههههههههههة الشهههههههههههركة الشههههههههههههركات تلههههههههههه  ومههههههههههههن  العلميهههههههههههة مجهههههههههههان االكتشههههههههههههافات

 الساسهههههههههههية البحهههههههههههو  علهههههههههههى اإلنفهههههههههههاقبا بهههههههههههدوره الجامعهههههههههههة التقنيهههههههههههة  وتقهههههههههههوم البحهههههههههههو  ونقهههههههههههل لتسهههههههههههويق

 .هذ  الشركة عوائد من والتقنية

زيههههههههادة مواردهمهههههههها املاليههههههههة وتخفههههههههي   فههههههههي بريطانيهههههههها أكسههههههههفورد() رويهههههههه ( و) اسههههههههتطاعد جامعتههههههههاكههههههههذل  

 كبقيهههههههههة جامعهههههههههات االتحهههههههههاد ا
ا
لورو هههههههههي اعتمادهمههههههههها علهههههههههى التمويهههههههههل الحكهههههههههومي  وأعطيتههههههههها بهههههههههذل  نمومجههههههههها

ليهههههههههات السهههههههههي اتبعيمههههههههها فهههههههههي التمويهههههههههل. ومهههههههههن فهههههههههالن ا  علهههههههههى نفسههههههههههااالعتمهههههههههاد علهههههههههى قهههههههههدرة الجامعهههههههههة علهههههههههى 

مهههههههههن ال هههههههههون املاديهههههههههة واملاليهههههههههة لالنتفههههههههها  ي تحقيهههههههههق ملههههههههه  التسهههههههههويق والتهههههههههرويج أكسهههههههههفورد( فههههههههه) جامعهههههههههة

السهههههههبو  والعطهههههههالت السههههههههنوية   للجامعهههههههة  حيهههههههث تهههههههم تهههههههأجير املنشههههههه ت الجامعيههههههههة أثنهههههههال عطهههههههالت نمايهههههههة

تهههههههههههههم بيهههههههههههههع وجبهههههههههههههات غذائيهههههههههههههة جيهههههههههههههدة الصهههههههههههههنع للمهههههههههههههوا نين  وتهههههههههههههم السهههههههههههههماح بهههههههههههههإجرال النشهههههههههههههطة  كمههههههههههههها

 اسههههههههههتغالن  رقههههههههههات االسههههههههههتقبان 
ا
فههههههههههي التههههههههههرويج وسههههههههههاحاته االجتماعيههههههههههة فههههههههههي سههههههههههاحات الجامعههههههههههة  وأيضهههههههههها

 مقابل رسوم مالية زادت من دفل الجامعة. لشركاتاإلعالني للمحالت وا

 أملانيا 3.5.3

و عهههههههه  الهيئههههههههات الحههههههههرة   الواليههههههههات والقههههههههاليم ىفههههههههي أملانيههههههها علههههههههالعههههههههالي  عمليههههههههة تمويههههههههل التعلههههههههيم  عتمهههههههد

 ىمههههههههها تنفقهههههههههه الواليهههههههههات الملانيهههههههههة علههههههههه وتختلهههههههههف نسهههههههههبة  لسهههههههههي  سههههههههههم فهههههههههي عمليهههههههههة التمويهههههههههلالرأسهههههههههمالية ا

فههههههي ضههههههول ظههههههرول كههههههل واليههههههة فهنههههههاح  عهههههه  الواليههههههات السههههههي تقههههههدم دعمهههههها ماليهههههها محههههههدودا مههههههن   التعلههههههيم

  الفههههههههههر  وهنههههههههههاح  عهههههههههه  الواليههههههههههات   ميزانييمهههههههههها
 
  تههههههههههدفع دعمهههههههههها

ا
  ماليهههههههههها

ا
نسههههههههههبة مهههههههههها تنفقههههههههههه  وتتههههههههههراوح  كبيههههههههههرا

م فهههههههي كهههههههل واليهههههههة وتتحمهههههههل موازنهههههههة التعلهههههههي  ميزانييمههههههها إجمهههههههالي % مهههههههن  40 -%  16يهههههههات بهههههههين  عههههههه  الوال 
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جانههههههههب مهههههههها تقدمههههههههه الحكومههههههههة الملانيههههههههة مههههههههن دعههههههههم للتعلههههههههيم إلههههههههى   ن ومعاشههههههههاصممدرسههههههههيللم الجههههههههور دفههههههههع 

    .االتحادية لية الحكومةؤو باعتبار  مس

ههههههههة  وتتطلههههههههب ههههههههة ال ا    سههههههههنويالدراسههههههههة فههههههههي املعاهههههههههد والجامعههههههههات التقني 
ا
 مرتأقسهههههههها ا

ا
فعههههههههة تتههههههههراوح بههههههههين ة

هههههههههههة فهههههههههههال   يهههههههههههورو 16000إلهههههههههههى  12000 ههههههههههها الجامعهههههههههههات واملعاههههههههههههد الحكومي  عهههههههههههام رسهههههههههههوم  يوجهههههههههههد  شهههههههههههكل أم 

مههههههههها هنهههههههههاح مههههههههها  سهههههههههم ؛دراسهههههههههية
 
 80يهههههههههورو مومههههههههها حهههههههههوالى  150ب بالرسهههههههههم الفصهههههههههلي والهههههههههذي ال يتجهههههههههاوز وإن

نههههههههههه مههههههههههن اسههههههههههتخدام املوا ههههههههههالت تمك للموا ههههههههههالتالطالههههههههههب علههههههههههى بطاقههههههههههة  يههههههههههورو يحصههههههههههل مههههههههههن فاللههههههههههها

هههههههههههي مهههههههههههن رسهههههههههههوم الفصهههههههههههل فيهههههههههههتم  اسهههههههههههتخدامه ضهههههههههههمن املد ينهههههههههههة السهههههههههههي يهههههههههههدرس فيمههههههههههها  أمههههههههههها القسهههههههههههم املتبق 

  وقهههههههد جهههههههر  الطال هههههههيدعهههههههم إدارة وحهههههههدات السهههههههكن و  هههههههي االطاللغهههههههراف أفهههههههر  مثهههههههل دعهههههههم املقصهههههههف 

 .في السنة فقط يورو  500يبل  حوالى لالرسوم في  ع  الجامعات   عديل على

يههههههههههها بالتعاقهههههههههههد  شهههههههههههكل مباشهههههههههههر مهههههههههههع املؤسسهههههههههههات ملانم املعاههههههههههههد والجامعهههههههههههات التقنيهههههههههههة فهههههههههههي أكمههههههههههها وتقهههههههههههو 

االقتصهههههههههادية وفا هههههههههة الصهههههههههناعية مومههههههههها لتقهههههههههديم فهههههههههدمات البحهههههههههث العلمهههههههههي مقابهههههههههل التمويهههههههههل املباشهههههههههر 

موالمهههههههههة لنفقاصمههههههههها  كمههههههههها وهنالههههههههه  تهههههههههرابط مباشهههههههههر بهههههههههين بهههههههههرامج املعاههههههههههد التقنيهههههههههة واملصهههههههههانع فهههههههههي سههههههههه يل 

 .  (Karpen, 1996) مخرجات التعليم العالي مع متطلبات املصانع

 فر سا 4.5.3

حيهههههههههههث  أساسههههههههههه يفرنسههههههههههها مههههههههههن قبهههههههههههل الحكومهههههههههههة الو نيهههههههههههة  شهههههههههههكل فهههههههههههي  تمويهههههههههههل التعلهههههههههههيم الجهههههههههههامعي ميههههههههههت

  علهههههههى التعلهههههههيم الجهههههههامعي اإلنفهههههههاقي يمههههههها فهههههههنيميزا إجمهههههههالي% مهههههههن 84 سهههههههاهم الحكومهههههههة الو نيهههههههة بنسهههههههبة 

 املصههههههههههههادر الفههههههههههههر  مثههههههههههههل الحكومههههههههههههات املحليههههههههههههة والغههههههههههههرل التجاريههههههههههههة والصههههههههههههناعيةإلههههههههههههى  إلضههههههههههههافةاهههههههههههههذا ب

 فههههههههههي  . كمهههههههههها تلعههههههههههب تبرعههههههههههات الفههههههههههراد(2002الصههههههههههدفي )
ا
  فرنسهههههههههها دورا

ا
 يالتعلههههههههههيم العههههههههههالتمويههههههههههل فههههههههههي  كبيههههههههههرا

 الجامعي.

 وملههههههههه  هههههههههار التعاقهههههههههد فيهههههههههتم ضهههههههههمن إالحكوميهههههههههة الفرنسهههههههههية أمههههههههها عهههههههههن تخصهههههههههي  المهههههههههوان للجامعهههههههههات 

التعاقههههههههههد علههههههههههى حجههههههههههم جرال مناقشههههههههههات بههههههههههين الجامعههههههههههات ووزارة التعلههههههههههيم العههههههههههالي ليههههههههههتم  عههههههههههد ملهههههههههه  بههههههههههإ

سهههههههلوب لضهههههههمان تحقيهههههههق أفضهههههههل النتهههههههائج مهههههههن   ويهههههههتم ههههههههذا ال ههههههههدال محهههههههددةن أالتمويهههههههل الهههههههالزم ضهههههههم

 الهههههههههههدفلعلهههههههههههى و   علهههههههههههى املبيعهههههههههههات فرنسههههههههههها ضهههههههههههرائب يكمههههههههههها تفهههههههههههرف الحكومهههههههههههة فههههههههههه. المهههههههههههوانتخصهههههههههههي  

مومههههههها أ  مؤسسهههههههات عفههههههه   وعهههههههادة ال   إجمهههههههالي الهههههههدفلمهههههههن  (% 6) حهههههههواليلصهههههههالم التعلهههههههيم والسهههههههي تبلههههههه  

كمهههههههها   إلحههههههههد  مؤسسههههههههات التعلههههههههيم الجههههههههامعيفسههههههههها القيمههههههههة نإنتاجيههههههههة إال إما قههههههههدمد  عهههههههه  الهيئههههههههات 
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 ال ا ههههههههههة همههههههههههاواملشههههههههههاغل املعامههههههههههل فههههههههههي ت واملصههههههههههانع تههههههههههدريب الطههههههههههالب اتفههههههههههرف الحكومههههههههههة علههههههههههى الشههههههههههرك

(Bergan,2009). 

 اليابان 5.5.3

وتقههههههههدم كههههههههل   تمويههههههههل التعلههههههههيم العههههههههالياليابههههههههان فههههههههي ي  شههههههههارح السههههههههلطات املحليههههههههة والحكومههههههههة املركزيههههههههة فهههههههه

وملههههههههههههه  مهههههههههههههن فهههههههههههههالن   لهههههههههههههالزم للمؤسسهههههههههههههات التعليميهههههههههههههة الجامعيهههههههههههههةمحليهههههههههههههة الهههههههههههههدعم املهههههههههههههادي اسهههههههههههههلطة 

 تبرعهههههههههات الفهههههههههراد والهيئههههههههههات (2001بهههههههههدران ) الضهههههههههرائب ومصهههههههههادر الهههههههههدفل الفهههههههههر  
ا
. كمههههههههها تلعهههههههههب أيضههههههههها

 (  عتمههههههههههد5.3) وكمههههههههها ههههههههههو مبهههههههههين فهههههههههي الشهههههههههكل رقهههههههههم  والجهههههههههامعي. العهههههههههاليتمويهههههههههل التعلهههههههههيم فهههههههههي  أكبهههههههههر  دورا

% 40  وعلههههههههههى حههههههههههوالي دعمهههههههههها حكومبهههههههههها%  44و % علههههههههههى الرسههههههههههوم مههههههههههن الطلبههههههههههة 15 بنسههههههههههبةالجامعههههههههههات 

 2015% فههههههههي عههههههههام 40إلههههههههى  1990% فههههههههي عههههههههام 19عائههههههههدات املستشههههههههفيات الجامعيههههههههة والسههههههههي تنامههههههههد مههههههههن 

 املنتجة.ويتوافق مل  مع تطبيق مبدأ الجامعة 

 2115-1991مؤسسات التعليم العالي في اليابان  نيرادات(: تو يع 5.3) الشكل رقم

 

 Changes and challenges to higher education financing in Japan, Centre for Global Higher ملصلللر ت

Education working paper series, Working paper no. 10 

ت

التعههههههههاون بيومهههههههها وبههههههههين مراكههههههههز  الههههههههربط أو مؤسسههههههههات التعلههههههههيم العههههههههالي فههههههههي اليابههههههههان سياسههههههههة وتنههههههههته هههههههههذا 

معهههههههات مهههههههن ناحيهههههههة وتحقيهههههههق التقهههههههدم البحهههههههث وقطههههههها  الصهههههههناعة همهههههههدل تحقيهههههههق التمويهههههههل الهههههههذا ي للجا

أفههههههههههر   لزيههههههههههادة التركيههههههههههز علههههههههههى العلههههههههههم  مههههههههههن ناحيههههههههههة التق ههههههههههي والتكنولههههههههههو ي للومههههههههههوف بقطهههههههههها  الصههههههههههناعة

والتكنولوجيهههههههها كجههههههههزل مههههههههن ال طههههههههة  ويلههههههههة الجههههههههل السههههههههي أعههههههههدصما الحكومههههههههة لههههههههدعم النمههههههههو االقتصههههههههادي  
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فهههههههالن إقامههههههههة  والسهههههههي اعتمهههههههدت فهههههههي السهههههههاس علهههههههى  عزيهههههههز دور الجامعهههههههات فهههههههي إحهههههههدا  ملههههههه  النمهههههههو مهههههههن

 الصناعة.قطا  في روابط وعالقات قوية 

   أسرراليا 6.5.3

مسههههههههههؤولية مشههههههههههتركة حيههههههههههث تصههههههههههل مسههههههههههاهمة  أسههههههههههتراليافههههههههههي العههههههههههالي  عتبههههههههههر مسههههههههههؤولية تمويههههههههههل التعلههههههههههيم 

مليههههههههههار  4.5مليههههههههههار دوالر رسههههههههههوم مههههههههههن الطلبههههههههههة املحليههههههههههين  و 6مقابههههههههههل  أسههههههههههتراليمليههههههههههار دوالر  11الحكومههههههههههة 

لتعزيهههههههز املهههههههوارد املاليهههههههة للمؤسسهههههههات  أسهههههههتراليابهههههههذلد جههههههههود عهههههههدة فهههههههي  دوالر مهههههههن الطلبهههههههة الجانهههههههب  وقهههههههد

التجاريهههههههههههههة مهههههههههههههن امللكيهههههههههههههة الفكريهههههههههههههة وعقهههههههههههههود  االسهههههههههههههتفادة علهههههههههههههىتركهههههههههههههزت معظمهههههههههههههها  إمالتعلهههههههههههههيم العهههههههههههههالي 

  (Abbott, 2003) استثمار الصناديق املاليةإلى  باإلضافةالبحا  واالستشارات  

ت

 سررالياأتمويل التعليم العالي في (: 6.3) الشكل رقم

ت
 Higher Education in Australia A review of reviews from Dawkins to today, Department of ملصلر ت

Education and Training, Canberra 2015. 

جامعهههههههههة كهههههههههانبيرا السهههههههههي قامهههههههههد بتوجيهههههههههه نشههههههههها ها نحهههههههههو اقتصهههههههههاد  أسهههههههههترالياومهههههههههن المثلهههههههههة النا حهههههههههة فهههههههههي 

مهههههههن البهههههههرامج السهههههههي سهههههههاهمد  شهههههههكل كبيهههههههر فهههههههي زيهههههههادة  مههههههها للعديهههههههدعلهههههههى ت ني سهههههههاعد الهههههههذي السهههههههوق  المهههههههر

 :اإلنتاجية  ومن بين تل  البرامج
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 االسهههههههههههههتثمارية  كمركهههههههههههههز التنميهههههههههههههة مهههههههههههههد الجامعهههههههههههههة ب نهههههههههههههال املبهههههههههههههاني اقحيهههههههههههههث  سااااااااااااامالية:رأال التنمياااااااااااااة

 ف.رامتعدد الغمرافق إلى  باإلضافة  املهنية

 ليهههههههههههههة دافهههههههههههههل  عههههههههههههه  وفهههههههههههههرت الجامعههههههههههههة  عههههههههههههه  الفهههههههههههههر  الكتسهههههههههههههاب فبههههههههههههرات عموقهههههههههههههد  :التاااااااااااادريب

 .املؤسسات واملصانع  مع تخصي  دفل مادي لكل متدرب أثنال التدريب

 تكههههههههههههههههوين شهههههههههههههههههراكات مههههههههههههههههع املؤسسههههههههههههههههات الحكوميهههههههههههههههههة ورال  سهههههههههههههههههعى الجامعههههههههههههههههة : عمليااااااااااااااااات الشااااااااااااااااراكة

وملهههههههه  لههههههههدعم التنميههههههههة االجتماعيههههههههة واالقتصههههههههادية والعلميههههههههة فههههههههي  ؛والصههههههههناعية ومههههههههع املجتمههههههههع ككههههههههل

 :ما يلين تقدمها أستراليا  ومن البرامج السي يمكن أ

 .برنامج البحا  التطبيقية في مجان املهن والعلوم والتكنولوجيا -

 .برنامج التدريب امل ي وال دمات االستشارية -

 .توفير دورات تدري ية ومنح دراسية للطالب في املنا ق الصناعية -

هههههههههها للمشههههههههههروعات مالسهههههههههي تقهههههههههوم بتوجي االستشهههههههههاريةالتعهههههههههاون مهههههههههع اللجهههههههههان والجمعيههههههههههات  برنهههههههههامج -

 .البحثية
ت

   كندا 7.5.3

بههههههههههين  التعههههههههههاون  أنمهههههههههها  مههههههههههن كههههههههههنمطوتمويلههههههههههها  التميههههههههههز مراكههههههههههز إنشههههههههههال فههههههههههي املنتجههههههههههة الجامعههههههههههة دور  بههههههههههرز 

 توثيههههههههق علههههههههى  عمههههههههل الجامعههههههههات دافههههههههل بحثيههههههههة كوحههههههههدة كنههههههههدا فههههههههي الصههههههههناعية الجامعههههههههات واملؤسسههههههههات

 رامجبهههههههه عليمهههههههها يطلههههههههق وكههههههههان التسههههههههعينيات فههههههههي بههههههههدأت الصههههههههناعية بههههههههين الجامعههههههههات واملؤسسههههههههات العالقههههههههة

 نمههههههههوم  عليههههههههه أ لههههههههق مهههههههها مههههههههؤفرا بههههههههرز  كمهههههههها  الصههههههههناعة الجامعههههههههة ومؤسسههههههههات بههههههههين املشههههههههتركة البحهههههههها 

 بوابههههههههههههههة عبههههههههههههههر واحههههههههههههههد والكليههههههههههههههات بههههههههههههههائتالل الجامعههههههههههههههات مههههههههههههههن مجموعههههههههههههههة فيههههههههههههههه االئتالفههههههههههههههات  ويشههههههههههههههترح

 تتهههههههولى أن همهههههها  علههههههى يرغهههههههب السههههههي والكليههههههة والجامعهههههههة البرنههههههامج افتيههههههار مهههههههن الطههههههالب إلكترونيههههههة  تمكههههههن

أمههههههههههام  إتاحههههههههههة الفر ههههههههههة العلميههههههههههة  مههههههههههع الدرجههههههههههة منحههههههههههه الطالههههههههههب افتيههههههههههار عليمهههههههههها وقههههههههههع يالسهههههههههه الجامعههههههههههة

 حثيثهههههههههة كجههههههههههود وهنههههههههها االئهههههههههتالل  جامعهههههههههات مهههههههههن جامعهههههههههة مهههههههههن أك هههههههههر مهههههههههن املقهههههههههررات الفتيهههههههههار الطهههههههههالب

 فرعههههههههههههها املشهههههههههههههاركة الجامعهههههههههههههة تكهههههههههههههون  وعامليههههههههههههها  وقهههههههههههههد وإقليميههههههههههههها محليههههههههههههها االئهههههههههههههتالل أن يكهههههههههههههون  إلمكانيهههههههههههههة

العديهههههههههههههد مهههههههههههههن الجامعهههههههههههههات المريكيهههههههههههههة والبريطانيهههههههههههههة والهنديهههههههههههههة  االئهههههههههههههتالل ضهههههههههههههم .تقليديهههههههههههههة لجامعهههههههههههههات

 والسويسرية.

وجامعههههههههة لبرتهههههههها أتتصههههههههدر الجامعههههههههات الكنديههههههههة الوقفيههههههههة جامعههههههههة تورونتههههههههو وجامعههههههههة كولومبيهههههههها وجامعههههههههة 

علههههههههى املسههههههههاعدات واملههههههههنح الحكوميهههههههة فههههههههي تمويههههههههل برامجههههههههها وتههههههههوفير  الولهههههههىكهههههههوي ز والسههههههههي  عتمههههههههد بالدرجههههههههة 

مليهههههههار دوالر كنهههههههدي تهههههههأ ي  1.8عهههههههة تورنتهههههههو يبلههههههه  حجهههههههم الوقفيهههههههات حهههههههوالي املصهههههههاريف الجاريهههههههة. ففهههههههي جام
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 .N U.S االسهههههتثمارات.معظمهههههها مهههههن الحكومهههههة وهبهههههات مقدمهههههة مهههههن جههههههات غيهههههر حكوميهههههة وعوائهههههد 

News & World Report: 2012.) ) 

 ماليزيا 8.5.3

 العمهههههههههل قهههههههههوة الحاجهههههههههة مهههههههههن تلبيهههههههههة علهههههههههى سهههههههههاعدها قهههههههههوي   عليمهههههههههي نظهههههههههام تأسهههههههههيا فهههههههههي ماليزيههههههههها نجحهههههههههد

 ووظفههههههههههد  ههههههههههنااي. قطهههههههههها إلههههههههههى  زرااههههههههههي تقليههههههههههدي قطهههههههههها  مههههههههههن االقتصههههههههههادي التحههههههههههون  وعمليههههههههههة ملههههههههههاهرةا

 املعلومهههههههههههههات تقنيهههههههههههههة علهههههههههههههى القهههههههههههههائم املعرفهههههههههههههي مرحلهههههههههههههة االقتصهههههههههههههاد لبلهههههههههههههو  حاسهههههههههههههمة كهههههههههههههأداة الجامعهههههههههههههات

  املعرفهههههههههههة باسههههههههههههتثمار املنتجهههههههههههة الجامعهههههههههههات واالتصهههههههههههاالت   هههههههههههوب
ا
  اسهههههههههههتثمارا

ا
 مههههههههههههوارد يحقهههههههههههق اقتصهههههههههههاديا

  ريههههههههههق عههههههههههن املعرفههههههههههة وتنميههههههههههة مةااملسههههههههههتد التنميههههههههههة  عزيههههههههههز علههههههههههى العمههههههههههلو  للجامعههههههههههات تمويليههههههههههة ماليههههههههههة

 ماليزيهههههههههههههههههها تميههههههههههههههههههزت ولقههههههههههههههههههد .االستشههههههههههههههههههارات  والدراسههههههههههههههههههات امليدانيههههههههههههههههههةو  الفكههههههههههههههههههري  واإلبههههههههههههههههههدا  البحههههههههههههههههههو 

 جههههههههههههود الحكومهههههههههههة وتهههههههههههدعم .بهههههههههههالتعليم الومهههههههههههوف شهههههههههههأنه مهههههههههههن مههههههههههها لكهههههههههههل الهههههههههههد وب والعمهههههههههههل بهههههههههههالتخطيط

  شهههههههههههههجع وههههههههههههههي املاليزيهههههههههههههة  لتقنيهههههههههههههةا تطهههههههههههههوير مؤسسهههههههههههههة بواسهههههههههههههطة الجامعهههههههههههههات فهههههههههههههي العلميهههههههههههههة البحههههههههههههها 

 أنشههههههههههطة اسههههههههههتخدام أجههههههههههل مههههههههههن والتقنيههههههههههين املاليههههههههههة واملؤسسههههههههههات والبههههههههههاحثين الشههههههههههركات بههههههههههين الههههههههههروابط

بههههههههههدور والتطههههههههههوير  العلميههههههههههة للبحههههههههههو  القههههههههههومي املجلهههههههههها ويقههههههههههوم .تجاريههههههههههة لغههههههههههراف الجامعيههههههههههة البحههههههههههث

 أجههههههههل مههههههههن والجامعههههههههات البحههههههههو  مراكههههههههز بههههههههين العالقههههههههة وتقويههههههههة البحثيههههههههة املؤسسههههههههات رعايههههههههة فههههههههي مهههههههههم

 فههههههههههههههي املتمرسههههههههههههههين مههههههههههههههن ال بههههههههههههههرال نخبههههههههههههههة إيجههههههههههههههاد ال هههههههههههههها   والنتيجههههههههههههههة والقطهههههههههههههها  والتنميههههههههههههههة البحههههههههههههههو 

 هههههههذا و شههههههارح .للدولههههههة هههههههدل اسههههههتراتيجي ماتههههههه حههههههد   فههههههي الههههههبالد  وهههههههذا إليمهههههها تحتهههههها  السههههههي التخصصههههههات

للصهههههههههههناعة   واملوجههههههههههههة التطويريهههههههههههة البحهههههههههههو  أعمهههههههههههان فهههههههههههي وفارجيهههههههههههة محليهههههههههههة مؤسسهههههههههههات مهههههههههههع الدولهههههههههههة

 والدراسههههههههههههات والسياسههههههههههههة االقتصههههههههههههاد فههههههههههههي املتخصصههههههههههههة التفكيههههههههههههر ومؤسسههههههههههههات تميههههههههههههزلا مراكههههههههههههز وإيجههههههههههههاد

 (Lee, 2006) .والتقنية االستراتيجية

 تركيا 9.5.3

نظهههههههههرا لهمييمههههههههها فهههههههههي  اهتمامههههههههها عاليههههههههها االسهههههههههتراتيجيةأولهههههههههد السياسهههههههههة التركيهههههههههة الجامعهههههههههات فهههههههههي فططهههههههههها 

 :ما يليحكومة على تنمية املوارد ال شرية ودورها الساس ي في تطوير الدولة فقد عملد ال

:أ
ا
إتاحهههههههههههههههههة الفر هههههههههههههههههة أمهههههههههههههههههام الجامعهههههههههههههههههات لتأسههههههههههههههههههيا شهههههههههههههههههراكات مهههههههههههههههههع اإلدارات املحليهههههههههههههههههة والغههههههههههههههههههرل  وال

 الصناعية والتجارية  ومع رجان العمان للقيام بمشروعات مشتركة.

:
ا
اإلدارة املركزيههههههههههة لبرنههههههههههامج التطههههههههههوير البحتهههههههههههي والتكنولههههههههههو ي فههههههههههي الجامعههههههههههات فههههههههههي املجهههههههههههاالت  دعههههههههههم ثانيااااااااااا

 لدولة وتوفير املوارد املالية في هذا الصدد.السي تحتاجها ا
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السهههههههي مهههههههن الجامعهههههههات  عهههههههددا كبيهههههههراهنالههههههه  إن   عتبهههههههر تجربهههههههة الجامعهههههههات الوقفيهههههههة التركيهههههههة كبيهههههههرة حيهههههههث 

 مهههههههههن مجموعهههههههههة الثريهههههههههال العمهههههههههان رجهههههههههان مهههههههههن عهههههههههدد أسههههههههها علهههههههههى مبهههههههههدأ الوقهههههههههف فقهههههههههد تهههههههههم تأسيسهههههههههها

عهههههههههههرل – ربحيههههههههههههةال غيهههههههههههر ال ا ههههههههههههة الجامعهههههههههههات
ُ
 والسههههههههههههي -املؤسسهههههههههههاتية أو يههههههههههههةالوقف الجامعهههههههههههات باسههههههههههههم  

  الثالثههههههههههين مههههههههههد  علههههههههههى بقههههههههههوة عههههههههههددها تضهههههههههه م
ا
 تمويههههههههههل فههههههههههي الجامعههههههههههات هههههههههههذ  و عتمههههههههههد املاضههههههههههية  عامهههههههههها

 جامعههههههههات هههههههههي التركيههههههههة التجربههههههههة فههههههههي الوقفيههههههههة والجامعههههههههات. ال يريههههههههة والعمههههههههان الوقههههههههف علههههههههى برامجههههههههها

 ألهههههههههف 351 يهههههههههدرس 1984 عهههههههههام إنشههههههههها ها وبهههههههههدأ اإلسهههههههههالمي الوقهههههههههف فكهههههههههرة علهههههههههى قامهههههههههد حديثهههههههههة أهليهههههههههة

 فهههههههههي نمطيهههههههههة غيهههههههههر جامعهههههههههات وههههههههههي  النهههههههههو  مهههههههههن الجامعهههههههههات ههههههههههذا مهههههههههن جامعهههههههههة 72 فهههههههههي و البهههههههههة  الهههههههههب

 وتخضهههههههههع كبيهههههههههرة  باسهههههههههتقاللية وتتمتهههههههههع الربحيهههههههههة  علهههههههههى وال تقهههههههههوم   وتمويلهههههههههها واسهههههههههتراتيجياصما إدارصمههههههههها 

  و عهههههههد الدولهههههههة  إلشهههههههرال
ا
 وازدههههههههار  املجتمهههههههع  تنميهههههههةإلهههههههى  وصمهههههههدل التركهههههههي  التعلهههههههيم منظومهههههههة مهههههههن جهههههههزلا

 واالقتصههههههههاد املعرفههههههههي  املجتمههههههههع بنههههههههال فههههههههي  سهههههههههم السههههههههي النههههههههادرة  العلميههههههههة املجههههههههاالت اقتحههههههههام النفهههههههه مههههههههن

 فههههههههههي 2010 افتتاحههههههههههها عههههههههههامومههههههههههن بههههههههههين الجامعههههههههههات الوقفيههههههههههة القويههههههههههة السههههههههههي تههههههههههم  .املعرفههههههههههة علههههههههههى القههههههههههائم

 أمههههههههالح  وملهههههههه  مههههههههن فههههههههالن وقههههههههف (ال ا ههههههههة) الوقفيههههههههة الفههههههههاتح محمههههههههد السههههههههلطان جامعههههههههة إسههههههههطنبون 

 .إسطنبون ح في السلطان محمد الفات

 مصر  11.5.3

 19يوجههههههههههد كوميهههههههههة مومههههههههها جامعهههههههههة الزههههههههههر  و جامعهههههههههة ح 20 مصهههههههههر علهههههههههىفهههههههههي  يحتهههههههههوي التعلهههههههههيم الجهههههههههامعي

 28  ألفهههههههها مههههههههن الههههههههذكور  45حههههههههوالي ) ألههههههههف  الههههههههب و البههههههههة 73جامعههههههههة أجن يههههههههة وفا ههههههههة تضههههههههم حههههههههوالي 

 . 2011/ 2010( عام ألفا من اإلنا 

زيههههههههههادة  فههههههههههي مصههههههههههر  إال أن   الحكوميههههههههههة جامعههههههههههات عههههههههههد التمويههههههههههل الحكههههههههههومي املصههههههههههدر الههههههههههرئيا لتمويههههههههههل ال

واضههههههههههعة فههههههههههي حجههههههههههم ميزانيههههههههههات الجامعههههههههههات عههههههههههدد الطلبههههههههههة فههههههههههي الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة مقابههههههههههل زيههههههههههادة مت

 مصهههههههر فهههههههي  ويمكهههههههن تقسهههههههيم مصهههههههادر التعلهههههههيم الجهههههههامعي اإلجمهههههههالي املحلهههههههي % مهههههههن النهههههههاتج 9 أثهههههههرت بنسهههههههبة

  :مههههههههها يلهههههههههيمصهههههههههادر أساسهههههههههية  شهههههههههمل إلهههههههههى 
ا
 الهههههههههذي الحكهههههههههوميالتمويهههههههههل  و شهههههههههمل املصهههههههههادر الساسهههههههههية:أوال

 املصهههههههههادر الثانويهههههههههة:  عتمهههههههههد علهههههههههى الضهههههههههرائب العامهههههههههة والرسهههههههههوم أو املصهههههههههروفات الدراسهههههههههية.
ا
تكهههههههههون  ثانيههههههههها

ههههههههههههذ  املصهههههههههههادر دافليهههههههههههة مثهههههههههههل التبرعهههههههههههات الهليهههههههههههة والجههههههههههههود الذاتيهههههههههههة مهههههههههههن قبهههههههههههل الفهههههههههههراد أو مصهههههههههههادر 

الههههههههههههدون أو  فارجيههههههههههههة مثههههههههههههل املههههههههههههنح الدراسههههههههههههية والهيئههههههههههههات واإلعانههههههههههههات والقههههههههههههروف السههههههههههههي تقههههههههههههدمها  عهههههههههههه 

  .(World Youth Report, 2012) الجامعيالهيئات أو الفراد للتعليم 
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 تو س  11.5.3

 يةتونسههههههههههالحكومهههههههههة الم املمهههههههههون الههههههههههرئيا للتعلهههههههههيم العهههههههههالي فههههههههههي تهههههههههونا  وتخصهههههههههه   عهههههههههد القطههههههههها  العهههههههههها

مسهههههههههتويات متزايهههههههههدة مهههههههههن املهههههههههوارد املاليهههههههههة للتعلهههههههههيم  وفا هههههههههة التعلهههههههههيم العهههههههههالي  وال تر هههههههههد أي تمهههههههههويالت 

 جمههههههههالي % مههههههههن النهههههههاتج املحلههههههههي اإل 1.5الي و التعلههههههههيم ال ههههههها   وتخصهههههههه  الحكومههههههههة التونسهههههههية حههههههههلهههههههدعم 

ميزانييمهههههههههههها للتعلههههههههههههيم  مههههههههههههن %6خصهههههههههههه  الدولههههههههههههة التونسههههههههههههية قرابههههههههههههة كمهههههههههههها ت   لقطهههههههههههها  التعلههههههههههههيم العههههههههههههالي

هههههههههههذا إلههههههههههى  هنالهههههههههه  العديههههههههههد مههههههههههن االنتقههههههههههادات توجههههههههههه إال أن   مجانيههههههههههة التعلههههههههههيم  وتطبههههههههههق تههههههههههونا العههههههههههالي

الجامعهههههههههههههههههات الحكوميهههههههههههههههههة إن  االسهههههههههههههههههتيعابية وجهههههههههههههههههودة التعلهههههههههههههههههيم حيهههههههههههههههههث  النظهههههههههههههههههام وفا هههههههههههههههههة القهههههههههههههههههدرات

جههههههههههودة مخرجههههههههههات الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  أن  إلههههههههههى  مههههههههههن الطلبههههههههههة باإلضههههههههههافة عههههههههههددا محههههههههههدودا سههههههههههتوعب 

 لسهههههههههكن والتنقهههههههههل والكهههههههههلابمحهههههههههل نقهههههههههد  كمههههههههها فهههههههههي ضهههههههههول ارتفههههههههها  تكهههههههههاليف التعلهههههههههيم الفهههههههههر  واملتمثلهههههههههة 

  .تونا في نظر الطلبة وجهةمنمكلفا تجعل التعليم العالي 

 السعودية 12.5.3

بههههههههههين املؤسسههههههههههات و  شههههههههههرعد الجامعههههههههههات فههههههههههي اململكههههههههههة العربيههههههههههة السههههههههههعودية فههههههههههي تو يههههههههههد العالقههههههههههة بيومهههههههههها

مبهههههههههادرة " كراسههههههههه ي  عليمههههههههها الصهههههههههناعية عهههههههههن  ريهههههههههق ابتكهههههههههار فكهههههههههرة علهههههههههى غهههههههههرار الهههههههههدون املتقدمهههههههههة أ لقهههههههههوا

تقهههههههههدم  بحيهههههههههث  البحهههههههههث " تقهههههههههوم علهههههههههى الشهههههههههراكة بهههههههههين املؤسسهههههههههة الكاديميهههههههههة واملؤسسهههههههههات الصهههههههههناعية

فهههههههههي حهههههههههين تتهههههههههولى املؤسسهههههههههة   ههههههههههذ  املؤسسهههههههههات الصهههههههههناعية التمويهههههههههل الهههههههههالزم لبحهههههههههث علمهههههههههي متخصههههههههه 

جانهههههههههههب اإلشهههههههههههرال علهههههههههههى تنفيهههههههههههذ إلهههههههههههى   الكاديميهههههههههههة صميئهههههههههههة البيئهههههههههههة البحثيهههههههههههة الالزمهههههههههههة لنجهههههههههههاح الكرسههههههههههه ي

 (2017  سعود املل جامعة ) الكرس ي ملهامه وتحقيق أهدافه
ت

 العلمههههههال أحههههههد همهههههها يكلههههههف للتجديههههههد قابلههههههة سههههههنوات عأر هههههه مههههههدصما علميههههههة مبههههههادرة البحههههههث كراسهههههه ي وتمثههههههل

 نحههههههههههو علههههههههههى ةرائههههههههههد وتطبيقيههههههههههة متعمقههههههههههة بحههههههههههو بههههههههههإجرال  يقههههههههههوم  محههههههههههدد علمههههههههههي مجههههههههههان فههههههههههي املتميههههههههههزين

. التنافسهههههههههههههية وقهههههههههههههدرصما فاعلييمههههههههههههها مهههههههههههههن لتزيهههههههههههههد واالقتصهههههههههههههادية االجتماعيهههههههههههههة القطاعهههههههههههههات منهههههههههههههه  سهههههههههههههتفيد

 (.ه 1430  العثمان)

  و 
ا
%  كمههههههههههههها 90يشهههههههههههههكل التمويهههههههههههههل الحكهههههههههههههومي للجامعهههههههههههههات تهههههههههههههوفر الدولهههههههههههههة السهههههههههههههعودية التعلهههههههههههههيم مجانههههههههههههها

هنالهههههههه  مشههههههههاركة مههههههههن القطهههههههها  أن  % مههههههههن ميزانيههههههههة الدولههههههههة  كمهههههههها 25و شههههههههكل ميزانيههههههههة التعلههههههههيم العههههههههالي 

  والوقههههههههالال هههههههها  والهلههههههههي مههههههههن فههههههههالن الكراسهههههههه ي العلميههههههههة  فضههههههههال عههههههههن التبرعههههههههات واملههههههههنح والو ههههههههايا 

دراسههههههههههات والبحهههههههههها  وال ههههههههههدمات وريههههههههههع أمههههههههههالح الجامعههههههههههات السههههههههههي تنههههههههههتج عههههههههههن القيههههههههههام بمشههههههههههروعات وال
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نحهههههههههههو الجامعهههههههههههة  التوجهههههههههههإلهههههههههههى  العلميههههههههههة. وقهههههههههههد  ههههههههههجعد الحكومهههههههههههة السههههههههههعودية الجامعهههههههههههات الحكوميههههههههههة

 املنتجة وتنمية الموان الوقفية كوسيلة لدعم مصادر التعليم العالي.

بههههههههههل تهههههههههههدعم الطلبهههههههههههة  ؛وال يقتصههههههههههر تمويهههههههههههل التعلههههههههههيم العهههههههههههالي فههههههههههي السهههههههههههعودية علهههههههههههى الجامعههههههههههات املحليهههههههههههة

مسهههههههههههههار ) برنهههههههههههههامج فهههههههههههههادم الحهههههههههههههرمين الشهههههههههههههريفين لالبتعههههههههههههها  ال هههههههههههههار يي ال هههههههههههههار  ضهههههههههههههمن الدارسهههههههههههههين فههههههههههههه

أفضههههههههههل إلههههههههههى  برنههههههههههامج بابتعهههههههههها  الطههههههههههالب والطالبههههههههههات السههههههههههعوديينالقههههههههههوم حيههههههههههث ي وظيفتهههههههههه  و عثتهههههههههه (

الجامعههههههههههههات العامليههههههههههههة فههههههههههههي مختلههههههههههههف دون العههههههههههههالم ملوا ههههههههههههلة دراسههههههههههههاصمم فههههههههههههي مراحههههههههههههل التعلههههههههههههيم مرحلههههههههههههة 

 مرحلة الزمالة الطبية.  الدكتورا مرحلة   مرحلة املاجستير  البكالوريوس

لقههههههههههههد بههههههههههههدأت العديههههههههههههد مههههههههههههن الجامعههههههههههههات السههههههههههههعودية فههههههههههههي الوقههههههههههههد الحاضههههههههههههر باالعتمههههههههههههاد علههههههههههههى مبههههههههههههاد  و 

 ؛ ههههههههناديق االسهههههههههتثمار القائمهههههههههة علههههههههى الوقهههههههههف كأحهههههههههد مصهههههههههادر التمويههههههههل الهههههههههذا ي للجامعهههههههههات السهههههههههعودية

 عههههههات. هههههههذا و عههههههد  الفعالههههههة فههههههي الجام النشههههههطةلتمويههههههل املزيههههههد مههههههن  المههههههوانقدرتههههههه علههههههى جههههههذب لوملهههههه  

جامعههههههة امللهههههه  سههههههعود  وجامعههههههة امللهههههه  فهههههههد للبتههههههرون واملعههههههادن مههههههن أبههههههرز التجههههههارب فههههههي مجههههههان الوقههههههف 

 العلمههههههههههي فههههههههههي اململكههههههههههة العربيههههههههههة السههههههههههعودية  حيههههههههههث  شههههههههههير مجلههههههههههة أوقههههههههههال جامعههههههههههة امللهههههههههه  سههههههههههعود بههههههههههأن  

مليههههههههههههار ريههههههههههههان سههههههههههههعودي واسههههههههههههتثمرت فههههههههههههي العديههههههههههههد مههههههههههههن  1.6 قيميمهههههههههههها حههههههههههههواليأوقههههههههههههال الجامعههههههههههههة بلغههههههههههههد 

إنشههههههههههال املكتبههههههههههات والعديههههههههههد مههههههههههن املشههههههههههاريع الفعالههههههههههة. كمهههههههههها أن و  ؛واملبههههههههههاني البههههههههههرا ت مههههههههههن بيومهههههههههها املجههههههههههال 

 فا ة بجامعة املل  
ا
   والجامعة اإلسالمية في املدينة املنورة.عبد العزيزهنال  أوقافا

 الج ائر 13.5.3

تحملهههههههههد   و 98%ههههههههههي املصهههههههههدر الرئي ههههههههه ي لتمويهههههههههل التعلهههههههههيم العهههههههههالي فهههههههههي الجزائهههههههههر بنسهههههههههبة  حكومهههههههههة عتبهههههههههر ال

جميههههههههع نفقههههههههات التعلههههههههيم العههههههههالي الرأسههههههههمالية والجاريههههههههة  وتخصهههههههه  الحكومههههههههة املركزيههههههههة مبههههههههال  محههههههههددة 

فا هههههههههههههة  وتهههههههههههههرتبط ههههههههههههههذ  بصهههههههههههههفة سهههههههههههههنويا مهههههههههههههن امليزانيهههههههههههههة العامهههههههههههههة للتعلهههههههههههههيم بصهههههههههههههفة عامهههههههههههههة والعهههههههههههههالي 

املخصصههههههههههههات ارتبا هههههههههههها مباشههههههههههههرا بالههههههههههههدفل القههههههههههههومي للدولههههههههههههة  وبأوضههههههههههههاعها االقتصههههههههههههادية والسياسههههههههههههية  

يتميههههههههز بالتههههههههدفل الكبيههههههههر للدولههههههههة و شههههههههكل مركههههههههزي  وهههههههههو يصههههههههنف الجزائههههههههر فههههههههي لعههههههههالي فتمويههههههههل التعلههههههههيم ا

ملبهههههههههههال  املخصصهههههههههههة ضههههههههههمن منظومهههههههههههة القهههههههههههروف العموميههههههههههة  ومهههههههههههن حيهههههههههههث حسهههههههههههاب امليزانيههههههههههة وتقهههههههههههدير ا

اوح نسهههههههههههبة ملسهههههههههههاعدصمم  فتتهههههههههههر  منحههههههههههها  ومهههههههههههن ناحيهههههههههههة دعهههههههههههم الطلبهههههههههههة فههههههههههههي تقهههههههههههدم للتعلهههههههههههيم الجهههههههههههامعي

املنحههههههههة السههههههههي يتلقاههههههههها الطلبههههههههة فهههههههههم  سههههههههتفيدون مههههههههن وعههههههههالوة علههههههههى   %80 الطلبههههههههة املمنههههههههوحين حههههههههوالي

 ...مجمو  فدمات مجانية من حيث الكل والنقل واإلقامة
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ويعتمههههههههد التمويههههههههل الحكههههههههومي علههههههههى عههههههههدة مصههههههههادر لتههههههههوفير املخصصههههههههات املاليههههههههة ل نفههههههههاق علههههههههى التعلههههههههيم  

 مههههههههاأ  در تمويههههههههل التعلههههههههيم بمختلههههههههف مراحلهههههههههالعههههههههالي  مومهههههههها الضههههههههرائب العامههههههههة السههههههههي  شههههههههكل أهههههههههم مصهههههههها

بنسهههههههبة قليلهههههههة ومحهههههههدودة للغايهههههههة  فسهههههههاهمد املصهههههههادر الثانويهههههههة فهههههههي تمويهههههههل التعلهههههههيم العهههههههالي فهههههههي الجزائهههههههر 

مسهههههههاعدات و منخفضهههههههة  والهبهههههههات والقهههههههروف  سهههههههعر فائهههههههدة املهههههههنح مثهههههههل مسهههههههاعدات ماليهههههههة  مهههههههن أهمهههههههها

االستشهههههههههههههارات إلهههههههههههههى  ههههههههههههههذا باإلضهههههههههههههافة  مهههههههههههههن فهههههههههههههدمات املدرسهههههههههههههين الجانهههههههههههههب  مومههههههههههههها االسهههههههههههههتفادة  شهههههههههههههرية

  وههههههههههي تمثهههههههههل نسهههههههههبة احصهههههههههل عليمههههههههها البلهههههههههد  واملهههههههههؤتمرات السهههههههههي تقيمهههههههههها املنظمهههههههههات فيمهههههههههالتقنيهههههههههة السهههههههههي ي

 .على التعليم العالي في الجزائر اإلنفاقضئيلة من 
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 دنر واقع تمويل القطاع العالي في ال . 4

 مقدمة 1.4

 فهههههههههي ميهههههههههزاملو  كبيههههههههرال  دور وملهههههههه  لههههههههه ؛الرائهههههههههدة عتبههههههههر قطههههههههها  التعلههههههههيم العهههههههههالي فههههههههي الردن مهههههههههن القطاعههههههههات 

 فهههههههههي ضهههههههههول عهههههههههدم امهههههههههتالح و   واملجهههههههههاالت ال هههههههههعدة ملختلهههههههههف الشهههههههههاملة التنميهههههههههة ا إحهههههههههد
ا
الردن فا هههههههههة

 فهههههههههي العهههههههههالي التعلهههههههههيم حقهههههههههق وقهههههههههدفهههههههههي املهههههههههوارد ال شهههههههههرية.  االسهههههههههتثمار إلهههههههههى  هوتوجهههههههههه للمصهههههههههادر الطبيعيهههههههههة

  فهههههههالن العقهههههههود الثالثهههههههة املاضهههههههية الردن
ا
  تقهههههههدما

ا
 وأنمههههههها  الدراسهههههههية البهههههههرامج تنهههههههو  حيهههههههث مهههههههن ملحوظههههههها

 محدوديههههههة رغههههههم  العههههههالي التعلههههههيم مؤسسههههههاتوانعكهههههها ملهههههه  علههههههى   والكههههههم النههههههو  تحكههههههم لسههههههيا التعلههههههيم

 .(Kanaan et al., 2011) اململكة في املادية اإلمكانيات

 فهههههههههههي املعلمهههههههههههين دار إنشهههههههههههالتهههههههههههم  1958عهههههههههههام منهههههههههههذ ف ؛فهههههههههههي الردن العهههههههههههالي التعلهههههههههههيم سهههههههههههتعراف مسهههههههههههيرةاوب

 فقهههههههههد الجهههههههههامعي التعلهههههههههيم جتمهههههههههع  أمهههههههههاامل ثهههههههههم كليهههههههههات املعلمهههههههههين معاههههههههههد عليمههههههههها يطلهههههههههق عمهههههههههان  وأ هههههههههبح

وتليمهههههههههههها   1976تليمهههههههههههها جامعههههههههههههة اليرمههههههههههههوح فههههههههههههي عههههههههههههام   1962 عههههههههههههام الردنيههههههههههههة الجامعههههههههههههة بتأسههههههههههههيا ُبههههههههههههد 

كمههههههههها تهههههههههم تأسهههههههههيا أون   عشهههههههههر جامعهههههههههات حكوميهههههههههةإلهههههههههى  تأسهههههههههيا الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة حسهههههههههب و هههههههههلد

 يفههههههههوجههههههههال التوسههههههههع فههههههههي الجامعههههههههات . الهليههههههههة جامعههههههههة عمههههههههان بتأسههههههههيا 1989عههههههههام فا ههههههههة فههههههههيجامعههههههههة 

 الطلبهههههههههههههة أعهههههههههههههدادفهههههههههههههي  لحههههههههههههوظينامل نمهههههههههههههوالو  تطهههههههههههههور ال السههههههههههههابقة نتيجهههههههههههههةثالثهههههههههههههة عقهههههههههههههود ال فههههههههههههالن الردن

 حجههههههههم فههههههههي زيههههههههادة  ترتههههههههب علههههههههى ملهههههههه  اإلداريههههههههة الهيئههههههههة وأعضههههههههال  التههههههههدريا هيئههههههههة وأعضههههههههال  املسههههههههجلين

   .املهم التعليمي القطا  لهذا الحكومي والدعم اإلنفاق

كهههههههل مليهههههههون مهههههههوا ن مقارنهههههههة مهههههههع  عههههههه  إلهههههههى  نسهههههههبةأعهههههههداد الجامعهههههههات إلهههههههى  (1.4) يشهههههههير الجهههههههدون رقهههههههمو 

 نسهههههههههمة مقارنهههههههههةجامعهههههههههة لكهههههههههل مليههههههههون  4.8إلههههههههى  بلهههههههههو  نسهههههههههبة الردنإلههههههههى  إم  شهههههههههير الرقهههههههههام دون العههههههههالم 

فهههههههي الهههههههدون  جامعهههههههة لكهههههههل مليهههههههون نسهههههههمة 2فهههههههي الواليهههههههات املتحهههههههدة   جامعهههههههة لكهههههههل مليهههههههون نسهههههههمة 18مهههههههع 

 علهههههههههههى املؤشهههههههههههر مؤشهههههههههههرا ويعهههههههههههد  ههههههههههههذا فهههههههههههي مصهههههههههههر   جامعهههههههههههة لكهههههههههههل مليهههههههههههون نسهههههههههههمة 0.43العربيههههههههههة  
ا
جيهههههههههههدا

 ولكنه متواضع مقارنة مع دون العالم. ؛مستو  الدون العربية

ت

ت

ت
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 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

 2115لعام  ( عدد الجامعات  سبة لكل مليون  سمة لدول مختلفة1.4) الجدول رقم

 عدد الجامعات لكل مليون  سمة عدد الجامعات الدولة

 2 700 الدول العربية

 4.8 32 األردن

 0.43 38 مصر

 18 5758 يات املتحدة األمريكّيةالوال 

 39.6 1705 األرجنتين

 30.1 1415 نسبانيا

 9.62 1223 اليابان

 16.1 1062 فر سا

 0.77 1054 الصين

 6.72 8407 الهند

 (Badran, 2014) املصدر:

عههههههههالي توسههههههههعا كبيههههههههرا تعلههههههههيم الشهههههههههد قطهههههههها  الفقههههههههد   الردنيههههههههةفههههههههي الجامعههههههههات  د الطلبههههههههةاعههههههههدأ عههههههههنأمهههههههها 

حسهههههههههههههب إحصهههههههههههههائيات وزارة )الحكوميهههههههههههههة وال ا هههههههههههههة(  الردنيهههههههههههههةعهههههههههههههدد  لبهههههههههههههة الجامعهههههههههههههات   حيهههههههههههههث بلههههههههههههه

لجامعههههههههههههههات لوكههههههههههههههان  و البههههههههههههههة   الههههههههههههههب ألههههههههههههههف  300  2015/2016للعههههههههههههههام الجههههههههههههههامعي  العههههههههههههههاليالتعلههههههههههههههيم 

و البهههههههة أي مههههههها  الهههههههب ألهههههههف  214.3حيهههههههث بلههههههه  عهههههههدد الطلبهههههههة فيمههههههها حهههههههوالي  كبهههههههرالحصهههههههة الالحكوميهههههههة 

هههههههم ههههههههذا الجهههههههدون إجمهههههههالي % مهههههههن 71ي نسههههههه ته حهههههههوال نمهههههههو أعهههههههداد الطلبهههههههة فهههههههي ( 2.4) رقهههههههمالطلبهههههههة. ويوض 

الههههههههذي  المههههههههر الطلبههههههههة  أعهههههههداد ح عههههههههدم اسهههههههتقرار فههههههههي نمههههههههو امعهههههههات الحكوميههههههههة حيههههههههث يالحههههههها أن هنههههههههاالج

فههههههي عههههههدد الطلبههههههة كبيههههههرة ح زيههههههادة   فنجههههههد أن هنههههههايربهههههه  سياسههههههات التخطههههههيط والتوسههههههع فههههههي الجامعههههههات

بنسهههههههههههبة نمهههههههههههو سهههههههههههنوي  2014-2011املهههههههههههدة % فهههههههههههالن 26حكوميهههههههههههة بلغهههههههههههد فهههههههههههي الجامعهههههههههههات ال امللتحقهههههههههههين

وملههههههههه  نتيجهههههههههة تطبيهههههههههق  %4.4بنسهههههههههبة  2016-2015املهههههههههدة %  مقابهههههههههل انخفهههههههههاف عهههههههههدد الطلبهههههههههة فهههههههههي 8.8

الهههههههذي انعكههههههها علهههههههى تكبهههههههد  عههههههه   المهههههههر   إجهههههههرالات ت هههههههحيحية فهههههههي امتحهههههههان شههههههههادة الثانويهههههههة العامهههههههة

ة توسهههههههههههعها فهههههههههههي فهههههههههههتح البهههههههههههرامج و عيهههههههههههين جامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة ججهههههههههههوزات ماليهههههههههههة فهههههههههههي ميزانييمههههههههههها نتيجهههههههههههال

. كمههههههها وشههههههههدت بهههههههرامج الدراسهههههههات العليههههههها نمهههههههوا كبيهههههههرا فهههههههي الجامعهههههههات وابتعههههههها مم هيئهههههههة تهههههههدريا أعضهههههههال

 لتشهههههههههههههد  2016-2013مههههههههههههن عههههههههههههام املههههههههههههدة الحكوميههههههههههههة فههههههههههههالن 
ا
مههههههههههههن و  2016فههههههههههههي عههههههههههههام انخفاضهههههههههههها  أيضهههههههههههها

إن  يههههههههههههث ح ال ههههههههههههرالعههههههههههههداد الطلبههههههههههههة جامعههههههههههههات الجههههههههههههدير مكههههههههههههر  أن املتضههههههههههههرر الكبههههههههههههر مههههههههههههن انخفههههههههههههاف أ

 \ شكل كبير. ةالطلبة الكلي عدادأ بانخفافتتأثر  ولم  امرتفعاملركز  الطلب على جامعات

 

ت
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 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

 طالب وطالبة() (: مؤشرات أعداد الطلبة في الجامعات األردنية2.4) الجدول رقم

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الجامعاتنجمالي 

 214,335 214,193 224,214 201,800 194,510 177,516 مجموع الطلبة

 %0.1 %4.5- %11.1 %3.7 %9.6 - معدل النمو

 196,150 195688 206348 185617 179,823 162,298 بكالوريوس() الطلبة أعداد

 %0.2 %5.2- %11.2 %3.2 %10.8 - معدل النمو

 18,185 18505 17866 16183 14,687 15,218 دراسات عليا() الطلبة أعداد

 %1.7- %3.6 %10.4 %10.2 %3.5- - معدل النمو

 7,239 6,927 5,840 5,930 5632 5,566 الهيئة التدريسية() اعضاء أعداد

 %4.5 %18.6 %1.5- %5.3 %1.2 - معدل النمو

 15600 15,986 16,240 15,762 15,916 16,153 الهيئة االدارية() أعضاء أعداد

 %2.4- %1.6- %3.0 %1.0- %1.5- - معدل النمو

 التقرير اإلحصائ  السنوي ع  التعليم العالي، أعداد مختلفة. ،و ارة التعليم العالياملصدر: 

ههههههههههه  (2.4) كمههههههههههها ويالحههههههههههها مهههههههههههن الجهههههههههههدون رقهههههههههههم
 
و  2015تنهههههههههههاق  أعهههههههههههداد الطلبهههههههههههة فهههههههههههي العهههههههههههوام  رغهههههههههههمه أن

% علهههههههههههههى 4.5% و 8.6هيئهههههههههههههة التهههههههههههههدريا كهههههههههههههان فهههههههههههههي تزايهههههههههههههد إم زاد بنسهههههههههههههبة أعضهههههههههههههال عهههههههههههههداد أ إال أن   2016

 فههههههههي عههههههههام  5,566مقارنههههههههة مههههههههع  2016عههههههههام مدرسهههههههها  7,239الي التههههههههوالي  حيههههههههث بلهههههههه  حههههههههو 
ا
  م2011مدرسهههههههها

توسههههههههههع الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة فههههههههههي قبههههههههههون الطلبههههههههههة وفههههههههههتح تخصصههههههههههات إلههههههههههى  ملهههههههههه عهههههههههز  السهههههههههه ب فههههههههههي ويُ 

 إجديهههههههههدة 
ا
 شهههههههههديد رقابهههههههههة هيئهههههههههة اعتمهههههههههاد مؤسسهههههههههات التعلهههههههههيم العهههههههههالي لتحقيهههههههههق متطلبهههههههههات إلهههههههههى  ضهههههههههافة

نسهههههههب عهههههههدد الطلبهههههههة لكهههههههل مهههههههدرس  وقهههههههد سهههههههاهم  االعتمهههههههاد ال ههههههها  واملتعلقهههههههة فهههههههي تحقيهههههههق الجامعهههههههات

 مل  في تحمل  ع  الجامعات أعبالا مالية إضافية ساهمد في اللجز املالي.

إلهههههههى  الهيئهههههههة اإلداريهههههههة عهههههههدة  غيهههههههرات مهههههههن زيهههههههادة وانخفهههههههاف حسهههههههب و هههههههلأعضهههههههال ههههههههذا وقهههههههد شههههههههد عهههههههدد 

  عههههههههههههههام 2.4اف بنسههههههههههههههبة   بانخفهههههههههههههه2016فههههههههههههههي عههههههههههههههام موظههههههههههههههف  15,600
ا
  وجههههههههههههههال ملهههههههههههههه  2015% مقارنههههههههههههههة

جههههههههههههههة قههههههههههههههرارات مجلهههههههههههههها الههههههههههههههوزرال بتجميههههههههههههههد التعيينههههههههههههههات فههههههههههههههي املؤسسههههههههههههههات الحكوميههههههههههههههة إال للضههههههههههههههرورة نتي

 القصو .

 األردنم العالي في يعلى التعلالحكوم   اإلنفاق 2.4

نتشهههههههههرة فهههههههههي جميهههههههههع دون العهههههههههالم مهههههههههن املشهههههههههاكل املالحكوميهههههههههة  مشهههههههههكلة حجهههههههههم تمويهههههههههل الجامعهههههههههات  عتبهههههههههر 

  مطروحههههههههة بجديههههههههة فههههههههي الردن بههههههههدرجات متفاوتههههههههة إال أنمههههههههاو 
ا
الديموغرافيههههههههة والضههههههههغو  للضههههههههغو   نظههههههههرا

كمهههههههها وهههههههههو مبههههههههين فههههههههي  فنجههههههههد  السههههههههي  شهههههههههدها املاليههههههههة العامههههههههة فههههههههي الردن وفا ههههههههة فههههههههي السههههههههنوات الفيههههههههرة

 تزايهههههههههداشههههههههههد للجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة حجهههههههههم التمويهههههههههل املقهههههههههدم مهههههههههن الحكومهههههههههة  أن   (3.4) الجهههههههههدون رقهههههههههم

ففههههههههههي   عهههههههههه  الجامعههههههههههاتبههههههههههالتزامن مههههههههههع وجههههههههههود ججههههههههههوزات فههههههههههي موازنههههههههههات   فههههههههههالن السههههههههههنوات املاضههههههههههية

وسياسهههههههههههات االسهههههههههههتقطاب فهههههههههههي فههههههههههي الردن  ضههههههههههول االرتفههههههههههها  فهههههههههههي نسهههههههههههبة اإلقبههههههههههان علهههههههههههى التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي 

ة 20.5ارتفعههههههههههد أعههههههههههداد الطلبههههههههههة بنسههههههههههبة ) السههههههههههنوات املاضههههههههههية كههههههههههان مههههههههههن ( 2016-2011% فههههههههههالن املههههههههههد 
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 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

  تحسهههههههههههههههين مرافهههههههههههههههق الجامعهههههههههههههههات الحكوميهههههههههههههههة لتسهههههههههههههههتوعب ههههههههههههههههذ  الزيهههههههههههههههادات مهههههههههههههههن جانهههههههههههههههب الضهههههههههههههههروري 

بههههههد مههههههن زيههههههادة حجههههههم التمويههههههل  الكههههههان  ومههههههن هنهههههها .ى مسههههههتو  التههههههدريا مههههههن جانههههههب افههههههرواملحافظههههههة علهههههه

املهههههههههنح واملكرمهههههههههات إلهههههههههى  باإلضهههههههههافةالحكومهههههههههة املركزيهههههههههة إنفهههههههههاق ارتفهههههههههع  إم  الهههههههههالزم للجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة

مليهههههههون  246.6إلهههههههى  2013مليهههههههون دينهههههههار فهههههههي عهههههههام  184.5وميزانيهههههههات الجامعهههههههات مهههههههن غيهههههههر الرسهههههههوم مهههههههن 

الحكههههههههههههومي إال أن الجامعههههههههههههات  اإلنفههههههههههههاقهههههههههههههذ  الزيههههههههههههادات الكبيههههههههههههرة فههههههههههههي  ورغههههههههههههم. 2016دينههههههههههههار فههههههههههههي عههههههههههههام 

   ومية  عاني من مشاكل مالية.كالح

 األردنالحكوم  على التعليم العالي في  اإلنفاق( 3.4) الجدول رقم
  2013 2014 2015 2016 

 119.8 123.7 93.6 83.0 مليون دينار( منها:) و ارة التعليم العالي

 78.1 66.2 63.1 63.9 ةالنفقات الجاري

 41.7 57.5 30.5 19.1 النفقات الرأسمالية

 71.8 57.0 57.0 57.0 الردنيةدعم الجامعات الحكومية  

 8.9 10.0 10.0 10 دعم  ندوق الطالب املحتا 

 4.1 5.6 4.6 2.7 صندوق دعم البحث العلم  

 1.2 1.3 1.2 1.0 جودتهاهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 

 12.7 15.5 14.7 13.0 مليون دينار() مكرمة املعلمين

 24.7 24.7 24.7 22.3 مليون دينار() مكرمة الجيش

 163 171 139 122 الحكومة املرك ية ننفاق مجموع 

 758 797 619 604   مرحلة التعليم العالياإلنفاقنصيب الطالب من 

 21% 21% 29% 27% (GDP% من نصيب الفرد من ) لي  مرحلة التعليم العااإلنفاقنصيب الطالب من 

 84 74 99 63 مليون دينار() م  غير الدعم، والرسوم() ميزانية الجامعات الكلية

 246.6 245.0 237.7 184.5 مليون دينار() الحكوم  والجامعات اإلنفاقاملجموع 

 25 26 27 23 دينار() الردنعدد السكان في إلى  نسبة

 1151 1144 1060 914 دينار() الطالب في الجامعات الحكومية عددإلى  نسبة

 0.9 0.9 0.9 0.8 %()جمالي الناتج املحلي اإل إلى  نسبة

 31 37 41 41 (GDP% من نصيب الفرد من )   مرحلة التعليم العالياإلنفاقنصيب الطالب من 

ة و ارة التعلاااااااايم العااااااااالي والبحااااااااث العلماااااااا ، و ارة الرربيااااااااة والتعلاااااااايم(. موا ناااااااا) م2116-2113املصاااااااادر: دائاااااااارة املوا نااااااااة العامااااااااة، قااااااااانون املوا نااااااااة 

 البنك الدولي قاعدة البيانات. 

 3.4) وشهههههههههههدت ميزانيهههههههههههة وزارة التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي كمهههههههههها ههههههههههههو مبهههههههههههين فهههههههههههي الجههههههههههدون رقهههههههههههم
ا
 ملحوظههههههههههها

ا
( تطهههههههههههورا

إلهههههههههههههههى  م2013مليهههههههههههههههون دينهههههههههههههههار فهههههههههههههههي عهههههههههههههههام  83فهههههههههههههههالن السهههههههههههههههنوات القليلهههههههههههههههة املاضهههههههههههههههية  إم ارتفعهههههههههههههههد مهههههههههههههههن 

إلهههههههههى  ويرجهههههههههع ملههههههههه   املهههههههههدة% فهههههههههالن 11  بمعهههههههههدن نمهههههههههو باملتوسهههههههههط م2016ون دينهههههههههار فهههههههههي عهههههههههام مليههههههههه120

 بهههههههأن  
ا
الهههههههدعم املقهههههههدم للجامعهههههههات  زيهههههههادة النفقهههههههات الرأسهههههههمالية املدعومهههههههة مهههههههن املنحهههههههة ال ليجيهههههههة. علمههههههها

ُر حسهههههههههب موازنهههههههههة وزارة التعلهههههههههيم العهههههههههالي بحهههههههههوالي  هههههههههدب
 
 ههههههههههذ  الرقهههههههههام  إم ُيق

ا
مليهههههههههون دينهههههههههار  41.7متضهههههههههمنا

أن الحكومهههههههههههة تمهههههههههههون التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي بطهههههههههههرق غيهههههههههههر إلهههههههههههى  (3.4) أرقهههههههههههام الجهههههههههههدون   . و شهههههههههههير2016لعهههههههههههام 

مكرمهههههههة املعلمهههههههين  مكرمهههههههة الجهههههههيش   هههههههندوق الطالهههههههب املحتههههههها ( ) مباشهههههههرة مهههههههن فهههههههالن تمويهههههههل الطلبهههههههة

. وإما مههههههههها تهههههههههم قسهههههههههمة مجمهههههههههو  مههههههههها تنفقهههههههههه 2016فهههههههههي عهههههههههام   مليهههههههههون دينهههههههههار 46.3والسهههههههههي بلغهههههههههد حهههههههههوالي 
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عهههههههدد الطهههههههالب فهههههههي الجامعهههههههات الردنيهههههههة  كهههههههان النهههههههاتج حهههههههوالي إلهههههههى  الي نسهههههههبةالحكومهههههههة علهههههههى التعلهههههههيم العههههههه

عهههههههههههدد السهههههههههههكان. كمههههههههههها وتزايهههههههههههد إلهههههههههههى  نسهههههههههههبةدينهههههههههههارا  25  و 2016لكهههههههههههل  الهههههههههههب فهههههههههههي عهههههههههههام دينهههههههههههارا   1151

مليههههههههون دينههههههههار  71.8إلههههههههى  2013مليههههههههون دينههههههههار فههههههههي عههههههههام  57الههههههههدعم املقههههههههدم للجامعههههههههات الحكوميههههههههة مههههههههن 

 .2016في عام 

مهههههههن نصههههههههيب الفههههههههرد مههههههههن  كنسههههههههبةمرحلهههههههة التعلههههههههيم العههههههههالي  فههههههههي اإلنفههههههههاقمههههههههن نصههههههههيب الطالهههههههب أمههههههها عههههههههن 

% و عتبهههههههههر 37 مههههههههها نسههههههههه ته 2016-2013 املهههههههههدةباملتوسهههههههههط فهههههههههالن فقهههههههههد بلغهههههههههد  النهههههههههاتج املحلهههههههههي إجمهههههههههالي 

مهههههها أعلههههههى  ؛ههههههذ  نسههههههبة مرتفعههههههة  % كمهههههها أن  26مههههههن العههههههالم والسهههههي بلغههههههد إم إن 
ا
البلههههههدان  مههههههنمهههههها قريبههههههة جههههههدا

 تتكفههههههههل الحكومهههههههههة بكافهههههههههة نفقههههههههات التعلهههههههههيم العهههههههههاليالهههههههههذي و املجهههههههههاني  نظهههههههههام التعلههههههههيمالسههههههههي  تمهههههههههنح  لبيما

ردن  عتبههههههههر كومههههههههة املركزيههههههههة علههههههههى التعلههههههههيم فههههههههي ال الحإنفههههههههاق  أننسههههههههتنتج هنهههههههها  أن  ويمكههههههههن املتعلقههههههههة بههههههههه

 
ا
  .مقارنة بالعديد من دون العالم جمالي كنسبة مع حصة الفرد من الناتج املحلي اإل جيدا

الناتج نجمالي % م  نصيب الفرد م  ) ، مرحلة التعليم العالياإلنفاق نصيب الطالب م (:1.4) الشكل رقم

 21161-2113املدة باملتوسط خالل  املحلي(

ت
 مؤشرات التنمية العاملية املصدر: البنك الدولي، 

منظمههههههههههههة التعههههههههههههاون االقتصههههههههههههادي  مههههههههههههع دون مقارنههههههههههههة لعههههههههههههدد الطلبههههههههههههة منخفضههههههههههههة  اإلنفههههههههههههاقنسههههههههههههبة  إال أن  

    دوالر.االل  5في الردن أقل من  اإلنفاققيمة  ن  نجد أإم   (OECD) والتنمية

 

 

ت

                                       
مجمهههههو  اإلنفهههههاق العهههههام لكهههههل  الهههههب فهههههي التعلهههههيم العهههههالي  كنسهههههبة مئويهههههة مهههههن نصهههههيب الفهههههرد مهههههن إجمهههههالي النهههههاتج املحلهههههي. ويشهههههمل اإلنفهههههاق العهههههام  1

اإلعانهههههههههههههات املاليهههههههههههههة  ىإلههههههههههههه مؤسسهههههههههههههات التعلهههههههههههههيم )الحكوميهههههههههههههة وال ا هههههههههههههة(  وإدارة التعلهههههههههههههيم باإلضهههههههههههههافة ى)الجهههههههههههههاري والرأسهههههههههههههمالي( اإلنفهههههههههههههاق الحكهههههههههههههومي علههههههههههههه

 املقدمة لكيانات القطا  ال ا  )الطالب/ السر املعيشية وكيانات القطا  ال ا  الفر (.
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القوة الشرائية( في دول منظمة التعاون معدل بدوالر أمريك  ) على كل طالب اإلنفاق(: 2.4) الشكل رقم

 (OECD) االقتصادي والتنمية

ت
 Education at a Glance 2017, OECD INDICATORS  ملصدر: 

أو املقهههههههههههدار الهههههههههههذي يفتهههههههههههرف أن يخصههههههههههه    للجامعهههههههههههات لهههههههههههالزماالحكهههههههههههومي حجهههههههههههم التمويهههههههههههل  الحتسهههههههههههاب

عتمههههههههاد علههههههههى بيانههههههههات تههههههههم اال  جمههههههههالي للجامعههههههههات مههههههههن ميزانيههههههههة الدولههههههههة أو كنسههههههههبة مههههههههن النههههههههاتج املحلههههههههي اإل 

صهههههههههيب الطالهههههههههب مهههههههههن نسهههههههههيتم اعتمهههههههههاد إم ( 1.4) ا ههههههههههي موضهههههههههحة فهههههههههي الشهههههههههكل رقهههههههههممهههههههههكالبنههههههههه  الهههههههههدولي 

 فهههههههي مرحلهههههههة التعلهههههههيم العهههههههالي اتج املحلهههههههيالنههههههه إجمهههههههالي كنسهههههههبة مئويهههههههة مهههههههن نصهههههههيب الفهههههههرد مهههههههن   اإلنفهههههههاق

 .2016-2013املدة باملتوسط فالن   %26حوالي  والسي بلغد

مثههههههههل النسههههههههبة السههههههههابقة مهههههههها مقههههههههدار  الردن وعلههههههههى مسههههههههتو   
ُ
يبلهههههههه  دينههههههههارا سههههههههنويا لكههههههههل  الههههههههب إم  728 ت

لههههههههههذل    2017لعههههههههههام  فههههههههههي السههههههههههنةدينههههههههههار  2801حههههههههههوالي  جمههههههههههالي نصههههههههههيب الفههههههههههرد مههههههههههن النههههههههههاتج املحلههههههههههي اإل 

لجامعهههههههههههههات الحكوميهههههههههههههة للعهههههههههههههام الدراسههههههههههههه ي مهههههههههههههن الحكومهههههههههههههة لتمويهههههههههههههل ا املطلوبهههههههههههههة الهههههههههههههدعمقيمهههههههههههههة  رتقهههههههههههههد

  214546نفقهههههههههههات مههههههههههها مجموعهههههههههههه  للمسهههههههههههاهمة فهههههههههههي مليهههههههههههون دينهههههههههههار 157.4بحهههههههههههوالي  2017/2018
ا
 البههههههههههها

مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي عهههههههههام  163مههههههههها مجموعهههههههههه  بإنفهههههههههاق. فهههههههههي حهههههههههين أن  الحكومهههههههههة املركزيهههههههههة قامهههههههههد و البهههههههههة

أن نصهههههههههيب الطالهههههههههب مهههههههههن إلهههههههههى  المهههههههههر الهههههههههذي  شهههههههههير  ( 3.4) رقهههههههههم   كمههههههههها ههههههههههو موضهههههههههم فهههههههههي الجهههههههههدون 2016

سههههههابقا إليمهههههها % املشههههههار  26تجههههههاوز  النههههههاتج املحلههههههي قههههههدإجمههههههالي كنسههههههبة مههههههن نصههههههيب الفههههههرد مههههههن  اإلنفههههههاق

  تنفههههههق أك ههههههر مههههههن النسههههههب العامليههههههة الردنيههههههةأن الحكومههههههة  مهههههها  ع ههههههي  م2016فههههههي عههههههام  %27إلههههههى  لتصههههههل

هههههههههال إكمهههههههههي أن ههههههههههذا معيهههههههههار رغهههههههههم 
 
 إم إن  تكلفهههههههههة الطالهههههههههب فهههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة  تفههههههههها ار  عكههههههههها ه أن
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 إنتاجيهههههههةنتجهههههههد فهههههههي جهههههههزل مومههههههها عهههههههن انخفهههههههاف ارتفههههههها  تكلفهههههههة الطالهههههههب الكليهههههههة فهههههههي التعلهههههههيم الحكهههههههومي 

مهههههههههن النظهههههههههر فهههههههههي التكهههههههههاليف  بهههههههههد   ومهههههههههن هنههههههههها الميهههههههههة وارتفههههههههها  أعهههههههههداد املهههههههههوظفين فيمههههههههها  الجامعهههههههههات الحكو 

 .الردنيةالتشغيلية للجامعات الحكومية 

الكلههههههههههي  اإلنفههههههههههاق أن  ال هههههههههها  علههههههههههى التعلههههههههههيم العههههههههههالي نجههههههههههد  اإلنفههههههههههاقالحكههههههههههومي مههههههههههع  اإلنفههههههههههاق وبمقارنههههههههههة

مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي  882.2بنحهههههههههو ُيقهههههههههدر ( 4.4) كمههههههههها ههههههههههو مبهههههههههين فهههههههههي الجهههههههههدون رقهههههههههم فهههههههههي الردن للجامعهههههههههات

وينقسهههههههم ههههههههذا الهههههههرقم مههههههها بهههههههين   جمهههههههالي % مهههههههن النهههههههاتج املحلهههههههي اإل 3.2 أي مههههههها  عهههههههادن حهههههههوالي 2016عهههههههام 

والقطههههههههههههها    (جمههههههههههههالي % مههههههههههههن النههههههههههههاتج املحلهههههههههههههي اإل 2.3مليهههههههههههههون دينههههههههههههار وبنسهههههههههههههبة  634.2) القطهههههههههههها  العههههههههههههام

 (.جمالي % من الناتج املحلي اإل 0.9مليون دينار وبنسبة  248) ال ا 

ت

 مليون دينار() على التعليم العالي في األردن اإلنفاق(: 4.4) الجدول رقم

 2016 2015 2014 2013 البند

القطاع الخاص
2

 181.7 235.8 243.0 248.0 

 %0.9 %0.9 %0.9 %0.8 جمالي كنسبة م  الناتج املحلي اإل 

القطاع العام
3

 500.4 538.9 634.7 634.2 

 %2.3 %2.4 %2.1 %2.1 جمالي كنسبة م  الناتج املحلي اإل 

 882.2 877.7 774.7 682.1 على التعليم العالي اإلنفاقمجموع 

 %3.2 %3.3 %3.0 %2.9 جمالي كنسبة م  الناتج املحلي اإل 

 وو ارة التعليم العالي* ،الحكومية والخاصة الجامعات األردنية اتاملصدر: ميزاني

مهههههههههها تههههههههههم  إمانسهههههههههه يا مرتفعهههههههههها  الردنعلههههههههههى التعلههههههههههيم العههههههههههام وال هههههههههها  فههههههههههي  اإلنفههههههههههاقحجههههههههههم  ويعتبههههههههههر هههههههههههذا 

دون منظمهههههههههة التعهههههههههاون  تتمحهههههههههور  3.4مقارنتهههههههههه بالهههههههههدون العامليهههههههههة فكمههههههههها ههههههههههو موضهههههههههم فهههههههههي الشهههههههههكل رقهههههههههم 

لكهههههههههل مهههههههههن التعلهههههههههيم جمهههههههههالي كنسهههههههههبة مهههههههههن النهههههههههاتج املحلهههههههههي اإل  1.5حهههههههههون  (OECD) ادي والتنميهههههههههةاالقتصههههههههه

 % لكل من العام وال ا .3العام وال ا  أي حوالي 

ت

ت

ت

                                       
 مجمو  نفقات الجامعات ال ا ة من واقع ميزانيات الجامعات ال ا ة.  2
يم العههههههههههالي  ومجمههههههههههو  النفقههههههههههات الكليههههههههههة للجامعههههههههههات وزارة التعلههههههههههيم العههههههههههالي  و ههههههههههندوق دعههههههههههم البحههههههههههث العلمههههههههههي  وهيئههههههههههة اعتمههههههههههاد مؤسسههههههههههات التعلههههههههههنفههههههههههاق إمجمههههههههههو   3

 الحكومية.
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 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية العام والخاص على التعليم العالي في اإلنفاق(: 3.4) الشكل رقم

(OECD)  الي جمكنسبة م  الناتج املحلي اإل. 
ت

ت

 

 Education at a Glance 2017, OECD INDICATORS  المصدر:

 األسري على التعليم العالي اإلنفاق 3.4

السهههههههري علههههههى التعلهههههههيم العههههههالي فهههههههي الردن  إم بلهههههه  إنفهههههههاق  اإلنفههههههاقحجهههههههم إلههههههى  (5.4)  شههههههير الجههههههدون رقهههههههم

أردنههههههههههههي  ومههههههههههههن مليههههههههههههون دينههههههههههههار  211.7  حههههههههههههوالي 2013السههههههههههههرة علههههههههههههى الجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة فههههههههههههي عههههههههههههام 

السهههههههههههري علهههههههههههى التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي  اإلنفهههههههههههاقإجمهههههههههههالي مهههههههههههن املالحههههههههههها نمهههههههههههو حصهههههههههههة الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة 

االعتمههههههههاد املتزايههههههههد إلههههههههى  هههههههههادفعممهههههههها   عههههههههدم قههههههههدرة الجامعههههههههات الحكوميههههههههة علههههههههى  غطيههههههههة نفقاصمههههههههانتيجههههههههة 

 سهههههههوالا املباشهههههههر أو عهههههههن  ريهههههههق اسهههههههتحدا  البهههههههرامج املوازيهههههههة الرسهههههههوم املدفوعهههههههة مهههههههن الطلبهههههههةرفهههههههع علهههههههى 

 .والتوسع في استحدا  التخصصات الجديدة مات الرسوم العالية

 األسري على التعليم اإلنفاق(: 5.4) جدول رقم

  2112 /2113 2116 2113 

 % مليون دينار % مليون دينار % مليون دينار األسري  اإلنفاق

 %5 21.8 %5 13.7 %5 11.3 على كليات املجتمع

 %52 211.7 %56 167.5 %45 89.1 على الجامعات الحكومية

 %38 153.6 %35 113.7 %43 85.2 على الجامعات الخاصة

 %5 19.8 %4 12.7 %7 12.9 على الجامعات في الخارج

 %111 416.9 %111 297.6 %111 197.6 مجموع على التعليم العالي 

 ومسح لنفقات ودخل األسرة. ،دائرة اإلحصاءات العامة األردنية :املصدر
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حجهههههههم الرسهههههههوم السهههههههي يهههههههدفعها الطلبهههههههة ملؤسسهههههههات التعلهههههههيم والتعلهههههههيم العهههههههالي ال سهههههههيما مهههههههع ومهههههههع ارتفههههههها  

"البهههههههههرامج املوازيهههههههههة" السهههههههههتيعاب إلهههههههههى  ازديهههههههههاد عهههههههههدد الجامعهههههههههات ال ا هههههههههة ولجهههههههههول الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة

تهههههههوازي د الطلبهههههههة الهههههههذين ال يحصهههههههلون علهههههههى املسهههههههتو  املطلهههههههوب مهههههههن شهههههههرو  القبهههههههون لقهههههههال رسهههههههوم عهههههههد

للتعلههههههههههيم ككههههههههههل وللتعلههههههههههيم  الردنيههههههههههةتخصههههههههههي  السههههههههههرة إلههههههههههى  أد  ملهههههههههه   رسههههههههههوم الجامعههههههههههات ال ا ههههههههههة

 2013و 2006و 2002 العههههههههواموبلغههههههههد هههههههههذ  النسههههههههبة فههههههههي  العههههههههالي نسههههههههبة متزايههههههههدة مههههههههن مجمههههههههو  نفقاصمهههههههها.

 على التوالي.  %3.2% و4% و3.1وللتعليم العالي التوالي على 5.6% و6.6% و4.9 للتعليم ككل

 .األسري  اإلنفاقننفاق األسرة على التعليم كنسبة مئوية م  مجموع : (6.4) جدول 

 ننفاق األسر
2112/2113 2116 2113 

 % مليون دينار % مليون دينار % مليون دينار

 %3.2 416.9 4.1 297.6 3.1 197.6 على التعليم العالي

 %5.6 715.1 6.6 499.6 4.9 318.3 على التعليم بمجموعه

 %111 12849 111 7522 111 6316 األسري  اإلنفاقمجموع 

 ل السرة.ومسم لنفقات ودف  املصدر: دائرة اإلحصالات العامة الردنية

 

 تحليل امليزانية املجمعة للجامعات الحكومية 4.4 

ة بأنمههههههههها ميزانيهههههههههات غيهههههههههر مرنهههههههههة ييمكهههههههههن و هههههههههف موازنهههههههههات الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة مهههههههههن الناحيهههههههههة املحاسههههههههه 

نسههههههههههبة إن   شهههههههههكل مسهههههههههيمدل حيهههههههههث  اإلنفههههههههههاقالهههههههههتحكم ب جهههههههههم  علهههههههههىوملههههههههه  لعهههههههههدم قهههههههههدرة الجامعههههههههههات 

 للعهههههههههههههاملين % رواتهههههههههههههب66النفقهههههههههههههات والسهههههههههههههي مومههههههههههههها  إجمهههههههههههههالي مهههههههههههههن %  94 بلغهههههههههههههد التشهههههههههههههغيليةالنفقهههههههههههههات 

 تزايههههههههههدطرد. ونتيجههههههههههة لههههههههههذل  فقههههههههههات الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة بتزايههههههههههد مضههههههههههكمهههههههههها أن نلهههههههههههم  و عويضههههههههههات 

الحكوميههههههههة مههههههههن تمويهههههههل الجامعههههههههات  %73مهههههههها يقهههههههارب  ن  أمهههههههها جانهههههههب النفقههههههههات فهههههههإاللجهههههههز فههههههههي موازناصمههههههها  

  بينمههههههههها  سهههههههههاهم الحكومهههههههههة بمههههههههها نسههههههههه ته 2016فهههههههههي عهههههههههام  تمويهههههههههل مهههههههههن فهههههههههالن الرسهههههههههوم الجامعيهههههههههة ههههههههههو 

 فقههههههههههههط %10
ا
دينههههههههههههار  ماليههههههههههههين عشههههههههههههرإلههههههههههههى  باإلضههههههههههههافة  (2016عههههههههههههام مليههههههههههههون دينههههههههههههار  54حههههههههههههوالي ) تقريبهههههههههههها

فههههههههي  العشههههههههر  الجامعههههههههات الحكوميههههههههة وقههههههههد بلهههههههه  مجمههههههههو  موازنههههههههات . مخصصههههههههة لههههههههدعم  ههههههههندوق الطالههههههههب

  كمههههههههههههها زاد 2012مليهههههههههههههون تقريبههههههههههههها فهههههههههههههي عهههههههههههههام  411مليهههههههههههههون دينهههههههههههههار مقابهههههههههههههل  552.5حهههههههههههههوالي   2016عههههههههههههام 

مليههههههههههون دينههههههههههار فههههههههههي عهههههههههههام  137إلههههههههههى  2012فهههههههههههي عههههههههههام  مليههههههههههون دينههههههههههار 63.8مههههههههههن   املتههههههههههراكم اللجههههههههههز املههههههههههالي

فلهههههههههههق  تهههههههههههزان القهههههههههههدرات املؤسسهههههههههههية للجامعهههههههههههات الرسهههههههههههمية متواضهههههههههههعة فيمههههههههههها يخهههههههههههت ههههههههههههذا وال . 2016

 لذاتية وفي استقطاب الدعم املالي من غير بوابة الدعم الحكومي.املوارد املالية ا
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ت

 للجامعات الحكومية(: امليزانية املجمعة 7.4) رقمالجدول 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 383.5 373.0 363.6 318.5 281.2 رسوم الجامعات

 19.4 18.8 20.1 22.6 19.7 م  االستثمار يراداتاإل 

 54.4 43.4 43.9 52.2 31.3 الدعم الحكوم 

 2.7 13.3 10.5 2.6 4.0 منح وتبرعات خاصة

 27.1 31.8 9.0 1.2 2.4 املنحة الخليجية

 29.8 45.0 19.5 3.8 6.4 مجموع املنح

 36.2 42.5 33.5 30.7 33.4 اخرى  نيرادات

 523.2 522.7 480.6 427.8 371.9 يراداتمجموع اإل 

 460.2 442.6 405.5 372.1 345.1 النفقات التتشغلية املتكررة

 30.5 30.5 28.5 24.1 25.7 البحث العلم  والبعثات

 26.7 34.9 38.5 27.5 16.8 الرأسمالية واالنمائية

 27.1 31.8 9.0 1.2 2.4 التمويل املشروط بالتمويل

 53.8 66.7 47.5 28.7 19.2 الرأسمالي اإلنفاقمجموع 

 1.9 4.3 3.5 8.1 5.7 وفوائد القرود أقساط سديد 

 6.1 4.0 6.7 12.2 15.7 أخرى 

 552.5 548.1 491.6 445.0 411.3 مجموع النفقات

 29.3- 25.3- 11.0- 17.2- 39.4- العج / الوفر

 137.0- 103.8- 87.0- 74.2- 63.8- العج  الكلي

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

ت

 هاونفقات ات الحكوميةالجامع نيراداتهيكل  1.4.4

علهههههههههههى نجهههههههههههد أنمههههههههههها  عتمهههههههههههد  2012-2016املهههههههههههدة فهههههههههههالن الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة وبتحليهههههههههههل هيكهههههههههههل نفقهههههههههههات 

 املسههههههههتوفاةالرسههههههههوم  شههههههههكل  إم يما التشههههههههغيلية واالسههههههههتثمار والتوسههههههههعنشههههههههطأمصههههههههادر فههههههههي تمويههههههههل  فمسهههههههة

 لي إجمههههههههههههامههههههههههههن   (2012-2016 املههههههههههههدةباملتوسههههههههههههط فههههههههههههالن ) %74.0حههههههههههههوالي الك ههههههههههههر النسههههههههههههبة مههههههههههههن الطلبههههههههههههة 

 % مههههههههههن النفقهههههههههههات التشهههههههههههغيلية85 الرسههههههههههوم املسهههههههههههتوفاة مهههههههههههن الطلبههههههههههة مههههههههههها نسههههههههههه ته و غطهههههههههههي  يههههههههههراداتاإل 

 وقههههههههههههد جههههههههههههال. املههههههههههههدة نفسههههههههههههها% مههههههههههههن النفقههههههههههههات الكليههههههههههههة للجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة باملتوسههههههههههههط فههههههههههههالن 70و

غطهههههههههههي يو  يههههههههههراداتاإل  إجمهههههههههههالي % مههههههههههن 9.7 مهههههههههها نسههههههههههه ته فههههههههههي املرتبهههههههههههة الثانيههههههههههة ليشهههههههههههكل الههههههههههدعم الحكهههههههههههومي

 أفههههههههههر   إيههههههههههراداتتليمهههههههههها   2012-2016 املهههههههههدةكليههههههههههة للجامعهههههههههات باملتوسههههههههههط فههههههههههالن % مهههههههههن النفقههههههههههات ال9.2
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   يههههههههههههراداتاإل  إجمههههههههههههالي % مههههههههههههن 7.6والسههههههههههههي  شههههههههههههكل 
ا
 والهبههههههههههههات واملسههههههههههههاعدات االسههههههههههههتثمار   شههههههههههههكل وأفيههههههههههههرا

ويمكهههههههههههن أن نسهههههههههههتنتج أن هنهههههههههههاح  .يهههههههههههراداتاإل  إجمهههههههههههالي % مهههههههههههن 8.8 مل علهههههههههههى املنحهههههههههههة ال ليجيهههههههههههة(ت شههههههههههه)

الههههههههذي ال يتوافههههههههق مههههههههع مفهههههههههوم الجامعههههههههة املنتجههههههههة الههههههههذي يفتههههههههرف الجامعههههههههات المههههههههر  إيههههههههراداتفههههههههي تركههههههههزا 

الجامعههههههههات الردنيههههههههة كانههههههههد مههههههههن  إيههههههههرادات% مههههههههن 4.4مهههههههها نسهههههههه ته  إم إن  الجامعههههههههة  إيههههههههراداتالتنههههههههو  فههههههههي 

   وبالتالي ال بد أن  سيمدل الجامعات تنمية هذا الرقم.االستثمار

 2116-2112 املدةوسط خالل في الجامعات الحكومية باملت يرادات(: تو يع اإل 4.4) الشكل رقم
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باملتوسههههههههط فههههههههالن ) النفقههههههههات إجمههههههههالي % مههههههههن 82.7  النفقههههههههات املتكههههههههررة أمهههههههها جانههههههههب النفقههههههههات فشههههههههكلد

ويشههههههههمل هههههههههذا البنههههههههد الرواتههههههههب والتعويضههههههههات للعههههههههاملين كههههههههذل  نفقههههههههات التشههههههههغيل   (2012-2016 املههههههههدة

 %5.7 يمانسهههههههههبفبلغهههههههههد لبحهههههههههث العلمههههههههي والبعثهههههههههات النفقهههههههههات املتعلقهههههههههة باأمهههههههها  ومهههههههههال ونقهههههههههل  مههههههههن كهربهههههههههال

  وقههههههههد توسههههههههعد الجامعههههههههات فههههههههي االبتعهههههههها  وملهههههههه  فههههههههي ضههههههههول توسههههههههع الجامعههههههههات النفقههههههههات إجمههههههههالي مههههههههن 

 إجمهههههههههالي % مهههههههههن 8.8 تهنسههههههههه مههههههههها النفقهههههههههات الرأسهههههههههمالية شهههههههههكلد و  ههههههههههذا  فهههههههههي العديهههههههههد مهههههههههن التخصصهههههههههات

   النفقات
ا
 النفقات. إجمالي % من 2.8بنسبة  أفر  نفقات ف و  سديد القرو  وأفيرا
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 ايرادات اخرى منح وتبرعات خاصة الدعم الحكومي االيرادات من االستثمار رسوم الجامعات
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 2116-2112 املدة(: تو يع النفقات في الجامعات الحكومية باملتوسط خالل 5.4) الشكل رقم

 
ت
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 ت الحكوميةلجامعال والعج  السنوي  نفقاتالو  يراداتاإل  نجمالي تطور  2.4.4

( أن الجامعههههههههات الحكوميههههههههة 6.4) رقههههههههم الشههههههههكليتضههههههههم مههههههههن  الجامعههههههههات الحكوميههههههههة وفههههههههي مجههههههههان إنفههههههههاق 

 
ا
  قهههههههههههد حققهههههههههههد ججهههههههههههزا

ا
 حيهههههههههههث بلغهههههههههههد  2012-2016 املهههههههههههدةمليهههههههههههون دينهههههههههههار فهههههههههههالن  25باملتوسهههههههههههط سهههههههههههنويا

مليههههههههون دينههههههههار فههههههههي  523 حههههههههوالي يههههههههراداتاإل  كانههههههههدمليههههههههون دينههههههههار فههههههههي حههههههههين  552 حههههههههوالي النفقههههههههات إجمهههههههالي 

أي أن موازنهههههههههههههة  2016ون دينهههههههههههههار علهههههههههههههى التهههههههههههههوالي فهههههههههههههي عهههههههههههههام يهههههههههههههمل  372و 411  مقارنهههههههههههههة فهههههههههههههي 2016عهههههههههههههام 

 شهههههههههدت  الجامعهههههههات الحكوميههههههههة 
ا
فههههههههي  ملهههههههه  ُيعههههههههز  و  .2016( مليههههههههون دينههههههههار عههههههههام 29) ُيقههههههههدر بحههههههههوالي ججههههههههزا

  .ارتفا  التكاليف التشغيلية من جانب وانخفاف أعداد الطلبة من جانب افرإلى  جزل منه

ت

 مليون دينار() -(2016–2012) والنفقات والعج ( لألعوام يراداتاإل )نجمالي  :(6.4) رقم الشكل
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 الرأسمالية واالنمائية البحث العلمي والبعثات النفقات التتشغلية المتكررة
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املؤشهههههههرات املهمهههههههة علهههههههى التحسهههههههن  مهههههههنُ عهههههههد والهههههههذي   4الرأسهههههههمالي اإلنفهههههههاقالجهههههههاري مقابهههههههل  اإلنفهههههههاق اأمههههههه

 الكمبيههههههههههوتر  وأجهههههههههههزةالتحتيههههههههههة واملختبههههههههههرات والقاعههههههههههات    وملهههههههههه  بتعزيههههههههههز البنيههههههههههةفههههههههههي الكفههههههههههالة الدافليههههههههههة

% مههههههههههن 7.9الرأسههههههههههمالي للجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  اإلنفههههههههههاقمتوسههههههههههط وتكنولوجيهههههههههها املعلومههههههههههات  وقههههههههههد بلهههههههههه  

اسههههههههههههتفادة إلههههههههههههى  التحسههههههههههههن   ويعههههههههههههود السهههههههههههه ب فههههههههههههي هههههههههههههذا2016 -2012املههههههههههههدة فههههههههههههالن  اإلنفههههههههههههاقمجمههههههههههههو  

 اإلنمائيههههههههههههههةط للمشههههههههههههههاريع وجيمههههههههههههههها فقههههههههههههههتالجامعههههههههههههههات الحكوميههههههههههههههة مههههههههههههههن املنحههههههههههههههة ال ليجيههههههههههههههة السههههههههههههههي تههههههههههههههم 

تحسههههههههههين مرافقههههههههههها و عزيههههههههههز البنيههههههههههة التحتيههههههههههة  فههههههههههيالجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  توالرأسههههههههههمالية والسههههههههههي سههههههههههاعد

 واملعدات.

 (: نفقات الجامعات الحكومية على الحسابين الجاري والرأسمالي8.4) جدول رقم

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 498.7 481.4 444.2 416.4 392.2 مجموع النفقات الجارية

% 95.3 93.6 90.3 87.8 90.3 

 53.8 66.7 47.5 28.7 19.2 مجموع النفقات الرأسمالية

% 4.7 6.4 9.7 12.2 9.7 

 552.5 544.7 491.6 445.0 411.3 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

( أن 8.4) الن الجههههههههههههدون رقههههههههههههموبتحليههههههههههههل نفقههههههههههههات الجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة لكههههههههههههل  الههههههههههههب نجههههههههههههد مههههههههههههن فهههههههههههه

  ويالحههههههههههها مهههههههههههن 2016-2012املهههههههههههدةباملتوسهههههههههههط فهههههههههههالن دينهههههههههههارا  2330تكلفهههههههههههة الطالهههههههههههب بلغهههههههههههد إجمهههههههههههالي 

 الجههههههههدون 
ا
فههههههههي عههههههههام دينههههههههارا  2578إلههههههههى  2012فههههههههي عههههههههام  ادينههههههههار  2115ارتفهههههههها  تكلفههههههههة الطالههههههههب مههههههههن  أيضهههههههها

ل شهههههههههههرية الهههههههههههذي يهههههههههههدن علهههههههههههى تكلفهههههههههههة  شهههههههههههغيل املهههههههههههوارد ا معامهههههههههههل نفقهههههههههههات املهههههههههههوارد ال شهههههههههههرية   أمههههههههههها2016

 بالقيمهههههههههة السهههههههههي  أيكنسهههههههههبة مئويهههههههههة مهههههههههن مجمهههههههههو  نفقهههههههههات املنظمهههههههههة. 
ا
 إدارة أضهههههههههافيماانهههههههههه يقهههههههههدم تحلهههههههههيال

يالحهههههههههههها  فههههههههههههي املنظمهههههههههههة الفهههههههههههر  محههههههههههههددة مقارنهههههههههههة بنفقهههههههههههات التشههههههههههههغيل  مهههههههههههدةاملهههههههههههوارد ال شهههههههههههرية فههههههههههههالن 

إال أنمههههههههههها التههههههههههزان مرتفعهههههههههههة باملعهههههههههههايير  2016% فههههههههههي عهههههههههههام 55إلهههههههههههى  2012% فههههههههههي عهههههههههههام 59انخفاضههههههههههها مهههههههههههن 

 رغههههههههههم مؤشههههههههههر أنهههههههههههالنفقههههههههههات لكههههههههههل موظههههههههههف والههههههههههذي  عطههههههههههي  إجمههههههههههالي هههههههههههذا ويبههههههههههين مؤشههههههههههر  ة.املحاسهههههههههه ي

التكهههههههاليف  كمههههههها  تهههههههنخف فهههههههي الجامعهههههههات الحكوميهههههههة إال أنهههههههه لهههههههم  اإلداريهههههههينانخفهههههههاف عهههههههدد املهههههههوظفين 

 ولهههههههههههدت تكهههههههههههاليف متزايهههههههههههدة حيهههههههههههث ال
ا
تتوافهههههههههههق الزيهههههههههههادة الكليهههههههههههة فهههههههههههي  أنبهههههههههههد  أن زيهههههههههههادة املدرسهههههههههههين أيضههههههههههها

 املدرسين النفقات مع الزيادة في عدد

                                       
ميشررأرإلنفاقررلرإلالرر إلنوإلايرر إلمنفاشررل ن إل،إليعرر اإلنفاقررلرإلنم ليررألم إلإلنارر إلنفاقررلرإلالرر إلنومررمرإلنمألرر إليررسمةإلاأ  ررلإلو  رر إلأرر إليررا . 4

 إلمنم منألبإلمألإليألمررإلإلهرلإلأر إلأ لفر  إلمال إلنوجهزةإلمنمأعسن إلنمأعأ ة.إللألإلنفاقلرإلنمجل يإلفيشأرإلنوجمإل،إلمنفمالحل إلنم إلي ةإلاليهل
 ققل إلنمألشغيلي إلمنمأيأللزأل إلغي إلنمأعأ ة.ا ألإليشأرإلنم،إلمأالفع
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 (ومدرس)نداري لكل طالب وموظف  نفقات الجامعات الحكوميةال نجمالي (: 9.4) جدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 
-2012) متوسط
2016) 

  2,330                 2,578      2,559      2,193      2,205      2,115     لكل طالب  النفقات نجمالي  سبة 

 %59 %55 %55 %57 %59 %59 املوارد البشريةمعامل نفقات 

  21,995   24,190   23,919   22,265   20,514   19,088  لكل موظف  النفقات نجمالي  سبة 

  30,809   35,415   34,284   30,272   28,232   25,842  داري نلكل موظف   النفقات نجمالي  سبة 

  77,538   76,318   79,120   84,180   75,042   73,029  لكل موظف مدرس النفقات نجمالي  سبة 
ت
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النفقهههههههههات التشههههههههههغيلية ( 9.4النفقهههههههههات الرأسهههههههههمالية كمههههههههها ههههههههههي موضههههههههههحة فهههههههههي الجهههههههههدون رقهههههههههم ) وباسهههههههههت نال

م تتغيهههههههههههر مهههههههههههن   نجهههههههههههد أن النتهههههههههههائج لههههههههههه(ومهههههههههههدرس إداري )الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة لكهههههههههههل  الهههههههههههب وموظهههههههههههف 

 حيث االتجا  ما  عزز التحليل السابق 

 (ومدرس نداري )لكل طالب وموظف  الجامعات الحكومية النفقات التشغيلية(: 11.4جدول رقم )

  2012 2013 2014 2015 2016 

متوسط 

(2112-2116) 

  1,928          2,147      2,066      1,809      1,844      1,774      سبة النفقات التشغيلية لكل طالب

 %68 %66 %68 %69 %70 %70 معامل نفقات املوارد البشرية

  18,200        20,150    19,317    18,365    17,151    16,015    سبة النفقات التشغيلية  لكل موظف

  25,489        29,500    27,687    24,969    23,604    21,683   داري ن سبة النفقات التشغيلية  لكل موظف 

  64,183        63,572    63,895    69,435    62,740    61,275    سبة النفقات التشغيلية لكل موظف مدرس

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 العج  املرراكم واملديونية في الجامعات الحكومية 3.4.4

. حيههههههههههههث (2012-2016) للمههههههههههههدة الردنيههههههههههههةللجههههههههههههز املتههههههههههههراكم فههههههههههههي الجامعههههههههههههات ( ا7.4) كل رقههههههههههههمشههههههههههههيوضههههههههههههم ال

 مقارنههههههههة مههههههههع 2016 دينههههههههار عههههههههاممليههههههههون  137إلههههههههى  يصههههههههل% ل114 بههههههههأك ر مههههههههنمقههههههههدار هههههههههذا اللجههههههههز  تزايههههههههد

فههههههههههي  يتركههههههههههز أن معظههههههههههم هههههههههههذ  اللجههههههههههز مكههههههههههر مههههههههههن الجههههههههههدير   .2012مليههههههههههون دينههههههههههار فههههههههههي عههههههههههام  34حههههههههههوالي 

تيجهههههههههة اللجهههههههههوزات السهههههههههنوية الناجمهههههههههة عهههههههههن عهههههههههدم ن املتهههههههههراكم  وجهههههههههال ههههههههههذا اللجهههههههههز ال هههههههههرالجامعهههههههههات 

 قدرة الجامعات الحكومية في  غطية نفقاصما. 

 

 

 

ت
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 (مليون دينار) -( 2014–2012) العج  املرراكم في الجامعات الحكومية لألعوامنجمالي (: 7.4) رقمالشكل 

 
 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

مهههههههههههع ههههههههههههذا اللجهههههههههههز املتهههههههههههراكم وقهههههههههههد  لتتعاملفطهههههههههههط ماليهههههههههههة أيمعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة تملههههههههههه  الجا ههههههههههههذا وال 

 بههههههههأن أفههههههههذ قروضهههههههها إلههههههههى  اتجهههههههههد  عهههههههه  الجامعههههههههات
ا
لجدولههههههههة جههههههههزل مههههههههن هههههههههذا اللجههههههههز املتههههههههراكم  علمهههههههها

املمارسههههههههات العامليههههههههة فههههههههي هههههههههذا املجههههههههان حيههههههههث  أفضههههههههلمههههههههع  ال تتوافههههههههقسياسههههههههات الجامعههههههههات الحكوميههههههههة 

الههههههههههدين  أدواتتنويهههههههههع إلهههههههههى  باإلضههههههههههافةوتمويلهههههههههه  لجهههههههههز ال إلدارةبهههههههههد أن تكهههههههههون لهههههههههد  الجامعههههههههههة فطهههههههههة  ال

الجامعههههههههات الحكوميههههههههة السههههههههي  عههههههههاني مههههههههن ججههههههههز تتعامههههههههل مههههههههع البنههههههههوح إن  أغلههههههههب   إم ا جههههههههانمههههههههن حيههههههههث 

الهههههههههههههههدين  أدواتبصهههههههههههههههيغة الحسهههههههههههههههابات املكشهههههههههههههههوفة والسهههههههههههههههي  عتبهههههههههههههههر مات فائهههههههههههههههدة مرتفعهههههههههههههههة مقارنهههههههههههههههة مهههههههههههههههع 

 املطروحة في السوق.

ت

 ت الحكوميةللجامعا اإلفراديةامليزانيات  تطور  5.4

  والنفقهههههههههات يهههههههههراداتتتسههههههههم ميزانيهههههههههات الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة بتركزهههههههههها فهههههههههي بنهههههههههد الرسهههههههههوم فهههههههههي جانهههههههههب اإل 

ويحههههههدها مههههههن تطههههههوير نفسههههههها كمهههههها أن  ميزانييمههههههافههههههي جمههههههودا  فههههههي جانههههههب النفقههههههات مهههههها يجعههههههل  التشههههههغيلية

ر ههههههههههد ال عنصههههههههههر تخطههههههههههيط ودراسههههههههههة  امليزانيههههههههههة لههههههههههها عنصههههههههههر  إعههههههههههداد عهههههههههه  الجامعههههههههههات تمثههههههههههل عمليههههههههههة 

إجمههههههههالي  شهههههههههدهههههههههذا البنههههههههد فههههههههي جههههههههزل تحليههههههههل االسههههههههتبانة. و شههههههههكل عههههههههام إلههههههههى التطههههههههرق ل وسههههههههيتم وتحليهههههههه

مليههههههههههون دينههههههههههار  523إلههههههههههى  2012مليههههههههههون دينههههههههههار عههههههههههام  372مههههههههههن  ارتفاعههههههههههاالجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  إيههههههههههرادات

 2016عههههههههههام 
ا
ميزانيههههههههههات الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  ويشههههههههههير الشههههههههههكل معظههههههههههم  بارتفهههههههههها . جههههههههههال ملهههههههههه  مههههههههههدعوما

الجامعهههههههة الردنيهههههههة كانهههههههد العلهههههههى مهههههههن بهههههههين الجامعهههههههات الحكوميهههههههة  إيهههههههرادات لي إجمهههههههاأن إلهههههههى  (8.4) رقهههههههم

  ويعههههههههههههز  ملههههههههههههه  لعراقهههههههههههههة الجامعهههههههههههههة 2016ن دينههههههههههههار أردنهههههههههههههي فهههههههههههههي عهههههههههههههام و مليههههههههههههه 114.4فههههههههههههي الردن بواقهههههههههههههع 

الطلهههههههههب علهههههههههى الدراسهههههههههة فيمههههههههها إم إن  وموقعهههههههههها فهههههههههي العا هههههههههمة مهههههههههن جانهههههههههب افهههههههههر   الردنيهههههههههة مهههههههههن جانهههههههههب
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ألههههههههف  الههههههههب بنسههههههههبة تقههههههههدر  44الردنيههههههههة حههههههههوالي  الجامعههههههههةفههههههههي مرتفههههههههع إم بلهههههههه  عههههههههدد الطلبههههههههة املسههههههههجلين 

أن الطلهههههههب علهههههههى مهههههههن الجهههههههدير بالهههههههذكر عهههههههدد الطلبهههههههة فهههههههي الجامعهههههههات الحكوميهههههههة  و إجمهههههههالي % مهههههههن 21ب 

 حيههههههههههث بلغههههههههههد نسههههههههههبة عههههههههههان  البرنههههههههههامج املههههههههههوازي فههههههههههي الجامعههههههههههة الردنيههههههههههة 
ا
الطلبههههههههههة املسههههههههههجلين علههههههههههى جههههههههههدا

 معة. لبة الجاإجمالي % من 33البرنامج املوازي حوالي 

جامعهههههههههة العلهههههههههوم والتكنولوجيههههههههها إم بلههههههههه  حجهههههههههم  يهههههههههراداتتلهههههههههد الجامعهههههههههة الردنيهههههههههة مهههههههههن حيهههههههههث حجهههههههههم اإل 

عهههههههههدد الطلبهههههههههة أقهههههههههل مهههههههههن عهههههههههدد  لبهههههههههة جامعهههههههههة  أن   رغهههههههههم دينهههههههههار مليهههههههههون  82.9حهههههههههوالي فيمههههههههها  يهههههههههراداتاإل 

 إيهههههههراداتوأقهههههههل مهههههههن عهههههههدد  لبهههههههة جامعهههههههة البلقهههههههال إال أنمههههههها حققهههههههد   نفسهههههههها اليرمهههههههوح السهههههههي فهههههههي املنطقهههههههة

أن معهههههههدن الرسهههههههوم أعلهههههههى مهههههههن معهههههههدن الرسهههههههوم فهههههههي تلههههههه  إلهههههههى  تلههههههه  الجامعهههههههات ويرجهههههههع ملههههههه أعلهههههههى مهههههههن 

 الجامعات  وجالت جامعة الطفيلة في املرتبة الفيرة ومل   س ب انخفاف عدد الطلبة.

 )مليون دينار( 2116 الحكوميةالجامعات  نيرادات(: 8.4) الشكل رقم

ت
 .2016  املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية

 شههههههههههههههكل رئههههههههههههههيا مههههههههههههههن النفقههههههههههههههات التشههههههههههههههغيلية االعتياديههههههههههههههة  الجامعههههههههههههههات الحكوميههههههههههههههة تتمثههههههههههههههل نفقههههههههههههههات و 

ونفقهههههههههههههههات  االجتمهههههههههههههههاايكنفقهههههههههههههههات الرواتهههههههههههههههب والجهههههههههههههههور واملصهههههههههههههههاريف والنشهههههههههههههههطة والتهههههههههههههههأمين والضهههههههههههههههمان 

البحههههههههههههث العلمههههههههههههي والبعثههههههههههههات الدراسههههههههههههية  والنفقههههههههههههات الرأسههههههههههههمالية واإلنمائيههههههههههههة وهههههههههههههذ  الفيههههههههههههرة تتعلههههههههههههق 

 بنفقههههههههههات املبهههههههههههاني و 
ا
 لوازمهههههههههههها واملختبهههههههههههرات  كمهههههههههها  شهههههههههههكل نفقهههههههههههات  سهههههههههههديد القههههههههههروف جهههههههههههزلا

ا
مهههههههههههن  مهمههههههههههها

لالقتهههههههههههراف لتغطيهههههههههههة نفقاصمههههههههههها  الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة فهههههههههههي ضهههههههههههول لجهههههههههههول  عههههههههههه   نفقهههههههههههات الجامعهههههههههههات

بلغههههههههد نفقههههههههات الجامعههههههههة للجامعههههههههات الحكوميههههههههة حيههههههههث  النفقههههههههات إجمههههههههالي ( 9.4) يبههههههههين الجههههههههدون رقههههههههمو 

 83تليمههههههههههههها جامعهههههههههههههة العلهههههههههههههوم والتكنولوجيههههههههههههها بحهههههههههههههوالي  2016مليهههههههههههههون دينهههههههههههههار فهههههههههههههي عهههههههههههههام  114.4الردنيهههههههههههههة 

 مليون دينار. 18.5مليون دينار وكاند الجامعة الملانية الردنية بواقع 
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 )مليون دينار( 2116(: نفقات الجامعات الحكومية 9.4) الشكل رقم

ت
 .2016املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

ت

مديونيهههههههة الجامعهههههههات( ) ارتفهههههههع اللجهههههههز الكلهههههههيالحكوميهههههههة الجامعهههههههات نتيجهههههههة تهههههههراكم اللجهههههههز السهههههههنوي فهههههههي 

كهههههههل مهههههههن جامعهههههههة  اسهههههههتطاعد  2016عهههههههام فهههههههي مليهههههههون  137إلهههههههى  2012فهههههههي عهههههههام مليهههههههون دينهههههههار  63مهههههههن 

 بمقههههههههههدار  الملانيههههههههههةالعلههههههههههوم والتكنولوجيهههههههههها والجامعههههههههههة 
ا
مليههههههههههون دينههههههههههار  4و 5.2الردنيههههههههههة أن تحقههههههههههق وفههههههههههرا

 ههههههههههيد مديونيههههههههههة مههههههههههن بههههههههههين الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة إم ر  مؤتههههههههههة أعلههههههههههىوسههههههههههجلد جامعههههههههههة   علههههههههههى التههههههههههوالي

 .2016مليون دينار في نماية عام  34بلغد 

 )مليون دينار( 2116(: العج  الكلي للجامعات الحكومية 11.4) الشكل رقم
ت

ت
 .2016املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

ت

   الجامعات الحكومية نيراداتتطور بنود  1.5.4

 الجامعات الحكومية حسب الجامعة والبند. إليراداتالجزل التطور الزم ي  ستعرف هذا 
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 :الحكومية الجامعات نيرادات نجمالي تطور  1.1.5.4

 كبيهههههههرة فهههههههي زيهههههههادة بهههههههذلد 
ا
مههههههها سهههههههوالا مهههههههن فهههههههالن التوسهههههههع فهههههههي قبهههههههون إيراداصالجامعهههههههات الحكوميهههههههة جههههههههودا

   يهههههههراداتالتوسهههههههع فهههههههي اإل مهههههههن الهههههههدعم واملهههههههنح واملسهههههههاعدات ولكههههههههن ههههههههذا  االسهههههههتفادةالطلبهههههههة أو 
 
 لهههههههم  غههههههههط

 إيههههههههههرادات تشهههههههههههد( 11.4النمههههههههههو فههههههههههي النفقههههههههههات فههههههههههي  عهههههههههه  الجامعههههههههههات  وكمهههههههههها هههههههههههو فههههههههههي الشههههههههههكل رقههههههههههم )

 عههههههههارتفاالجامعههههههههات الحكوميههههههههة 
ا
 ا

ا
ام مليههههههههون دينههههههههار عهههههههه 523إلههههههههى  2012مليههههههههون دينههههههههار عههههههههام  372مههههههههن كبيههههههههرا

ب متفاوتهههههههههة لهههههههههد  كافهههههههههة الجامعهههههههههات ولكهههههههههن بنسههههههههه ههههههههههارتفاعال  ملههههههههه و . %10بمعهههههههههدن نمهههههههههو سهههههههههنوي  2016

مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي عهههههههههام  68مههههههههها مهههههههههن إيراداصكهههههههههان فهههههههههي مقهههههههههدميما الجامعهههههههههة الردنيهههههههههة والسهههههههههي ارتفهههههههههع حجهههههههههم 

إلهههههههههههى  ويرجهههههههههههع ملههههههههههه  %17.1بمعهههههههههههدن نمهههههههههههو سهههههههههههنوي بلههههههههههه   2016مليهههههههههههون دينهههههههههههار عهههههههههههام  114.4إلهههههههههههى  2012

  وقههههههههد 2016ألههههههههف  الههههههههب عههههههههام  42إلههههههههى  2012ألههههههههف  الههههههههب فههههههههي عههههههههام  36مههههههههن ارتفهههههههها  أعههههههههداد الطلبههههههههة 

مهههههههههها إيراداصة الهاشههههههههههمية فههههههههههي املرتبههههههههههة الثانيههههههههههة  عههههههههههد الجامعههههههههههة الردنيههههههههههة حيههههههههههث ارتفعههههههههههد جههههههههههالت الجامعهههههههههه

 .في جامعة الطفيلة  شكل  فيف يراداتحجم اإل  وقد تراجع % 15.2بمعدن نمو سنوي 

 شههههههكل رئي هههههه ي ارتفهههههها  الرسههههههوم الجامعيههههههة  يههههههراداتأمهههههها مههههههن حيههههههث البنههههههود السههههههي سههههههاهمد فههههههي ارتفهههههها  اإل 

. كههههههههههههذل  الههههههههههههدعم 2016مليههههههههههههون دينههههههههههههار فههههههههههههي عههههههههههههام  383.5إلههههههههههههى  2012مليههههههههههههون دينههههههههههههار فههههههههههههي عههههههههههههام  281مههههههههههههن 

هههههههههة الحكهههههههههومي واملهههههههههنح واملسهههههههههاعدات  عههههههههه   إيهههههههههراداتسهههههههههاهمد فهههههههههي رفهههههههههع والسهههههههههي املنحهههههههههة ال ليجيهههههههههة  فا  

مهههههههههن االسههههههههههتثمارات واسههههههههههتغالن  ذاتيههههههههههةال يهههههههههراداتاإل إ  ملهههههههههه إلهههههههههى    ُيضههههههههههالالجامعهههههههههات  شههههههههههكل ملحهههههههههوث

   مرافهههههههههههههق الجامعهههههههههههههات
ا
 إيهههههههههههههراداتوقهههههههههههههد اسهههههههههههههتحومت  .ليهههههههههههههةعهههههههههههههن االقتهههههههههههههراف مهههههههههههههن البنهههههههههههههوح املح فضهههههههههههههال

% تليمهههههههههههههههههها جامعههههههههههههههههههة العلههههههههههههههههههوم 21علههههههههههههههههههى علهههههههههههههههههى مسههههههههههههههههههتو  الجامعههههههههههههههههههات بنسهههههههههههههههههبة ال  الردنيههههههههههههههههههةالجامعهههههههههههههههههة 

 .الجامعات الحكومية إجمالي إيرادات% من 15والتكنولوجيا بنسبة 

 فههههههههههي عههههههههههام  إيههههههههههراداتوقههههههههههد شهههههههههههدت 
ا
 مههههههههههع عههههههههههام  2016الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة تراجعهههههههههها

ا
فههههههههههي  2015مقارنههههههههههة

 بهههههههرامج املهههههههوازي   عهههههه  الجامعهههههههات وملههههههه   سهههههه 
ا
ب تراجهههههههع أعهههههههداد الطلبههههههة فهههههههي تلههههههه  الجامعههههههات وفا هههههههة

مليههههههههون  21وتحملههههههههها أعبههههههههال  لبههههههههة مكرمههههههههة الجسههههههههيم والسههههههههي تقههههههههدر حسههههههههب بيانههههههههات الجامعههههههههات بحههههههههوالي 

ت.2016دينار  في عام 

 مليون دينار() الجامعات الحكومية نيراداتنجمالي ( 11.4رقم )الجدول 

 
 )%( نمو السنوي معدل ال 2016 2015 2014 2013 2012

 17.1 114.4 108.6 92.6 81.0 68.0 الجامعة األردنية

 4.3 56.1 63.2 56.0 51.5 47.8 جامعة اليرموك

 8.7 51.6 52.0 56.3 45.8 38.3 جامعة مؤتة

 5.7 82.9 80.8 78.1 72.7 67.6 جامعة العلوم والتكنولوجيا
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 15.2 57.1 60.1 60.6 45.9 35.5 الجامعة الهاشمية

 14.2 30.3 30.9 23.7 22.7 19.3 امعة آل البيتج

 10.2 75.3 59.4 59.5 57.3 53.5 جامعة البلقاء التطبيقية

 6.9 22.5 29.4 20.8 20.7 17.6 جامعة الحسين ب  طالل

 1.2- 13.2 18.5 14.9 13.6 13.9 جامعة الطفيلة التقنية

 22.6 19.8 19.8 18.0 16.6 10.4 الجامعة األملانية األردنية

 17.1 523.2 522.7 480.6 427.8 371.9 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 الجامعههههات  إيهههههرادات إجمههههالي وبتحليههههل 
ا
لكهههههل  الههههب فهههههي دينههههارا  2441لكههههل  الهههههب نجههههد أنمهههها بلغهههههد نسهههههبة

 إجمهههههالي وبمقارنهههههة حجهههههم   نحبمههههها فهههههي ملههههه  املههههه يهههههراداتويشهههههمل ههههههذا الهههههرقم كافهههههة اإل  الحكوميهههههة الجامعهههههة

ههههههر البيانهههههات أن الجامعهههههات ظتلكهههههل  الهههههب فهههههي الجامعهههههات الحكوميهههههة مهههههع الجامعهههههات ال ا هههههة  يهههههراداتاإل 

في الرقم فهي السهنوات الفيهرة  كمها أن  عه  الجامعهات الحكوميهة قهد تقاربا ال ا ة أعلى ولكن هنال  

مهع كهل مله  إال أنمها حققهد ججهوزات فاقد املتوسط الكلهي للجامعهات الحكوميهة والجامعهات ال ا هة و 

 عهن ارتفها  تكاليفهها إنمائيهةلنشها ات   ومله   سه ب تمويلهها  في ميزانياصمها
ا
التشهغيلية  واسهتثمارية فضهال

 في جانب الرواتب والتعويضات
ا
   .وفا ة

 دينار() لكل طالب الجامعات الحكومية نيراداتنجمالي ( 12.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 2586 2540 2148 2133 1947 الجامعة االردنية

 1559 1677 1410 1470 1428 جامعة اليرموك

 3069 2530 2676 2470 2254 جامعة مؤتة

 3057 3207 3059 3133 2971 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 2180 2072 2003 1697 1507 الجامعة الهاشمية

 1572 1883 1337 1520 1421 جامعة آل البيت

 2553 2114 2077 1718 1628 جامعة البلقاء التطبيقية

 4140 5563 2391 8260 2074 جامعة الحسين ب  طالل

 2634 3370 2533 2190 2599 جامعة الطفيلة التقنية

 4146 5378 5022 5552 4094 الجامعة األملانية األردنية

 2441 2440 2143 2120 1912 املجموع

 2608 2792 2685 2933 2714 كل طالب في الجامعات الخاصةل يراداتاإل 

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 لدعم الحكوم  املقدم للجامعاتتطور ا 2.1.5.4 

فهههههههي تمويهههههههل جهههههههزل مهههههههن اللجهههههههز  أساسههههههه ي شهههههههكل املقهههههههدم للجامعهههههههات الحكوميهههههههة ارتهههههههبط الهههههههدعم الحكهههههههومي 

ماري و شههههههههير البيانههههههههات كمهههههههها هههههههههو ثاالسههههههههت اإلنفههههههههاقل  تمويههههههههل جههههههههزل مههههههههن كههههههههذالحكوميههههههههة فههههههههي الجامعههههههههات 
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مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي  31 الهههههههههدعم الحكهههههههههومي للجامعهههههههههات مهههههههههنارتفههههههههها  إلهههههههههى ( 13.4) مبهههههههههين فهههههههههي الجهههههههههدون رقهههههههههم

  وكانههههههههههد جامعههههههههههة الحسههههههههههين بههههههههههن  ههههههههههالن فههههههههههي 2016مليههههههههههون دينههههههههههار فههههههههههي عههههههههههام  54إلههههههههههى  ليصههههههههههل 2012عههههههههههام 

 دينههههههههههههار  والجامعهههههههههههههةمليههههههههههههون  9ا الجامعههههههههههههة الردنيههههههههههههة مليههههههههههههون دينههههههههههههار  تليمهههههههههههه 9.6املرتبههههههههههههة الولههههههههههههى بواقههههههههههههع 

 ألف دينار. 250الهاشمية في املرتبة الفيرة بمقدار 

 مليون دينار() ( الدعم الحكوم  املقدم للجامعات13.4رقم )الجدول 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 9 4.8 4.6 1 0.85 ردنيةاأل الجامعة 

 5.8 4.2 4.7 4.8 5.8 جامعة اليرموك

 8.9 7.5 7.3 7.1 5.8 عة مؤتةجام

 0.9 1 4.5 4.5 2.6 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 0.25 0 0.1 0.4 0 الجامعة الهاشمية

 5.9 4.7 5.8 5.8 4.2 جامعة آل البيت

 5.5 3.8 2.8 5.7 2.6 جامعة البلقاء التطبيقية

 9.6 9.7 6 11.2 4.5 جامعة الحسين ب  طالل

 4.9 3.8 4.9 5.3 3.7 تقنيةجامعة الطفيلة ال

 3.6 3.9 3.2 6.4 1.2 الجامعة األملانية األردنية

 54 43 44 52 31 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

ت ملللللللللللة ت  ف دعللللللللل تتال مل  سللللللللل ت لللللللللال ت%تدللللللللل ت   ف للللللللل تت  ك يللللللللل11   دعللللللللل تت  ك ديللللللللل تجما طللللللللل تتإالللللللللل د تتإمجللللللللل يت%تدللللللللل ت10تهللللللللل  تجما للللللللل ه ت  للللللللللت ت  كللللللللل د ت للللللللل  ي

العلللللل تالزالللللل دةتهلللللل  ت  لللللللت تالللللللل ًت  طلللللل رتعتللللللل دت  ط ولللللل ت مل ز الللللللت  لللللل  تت و لللللل ت   دعلللللل تتكلللللل   ت تضلللللل  ت  عفللللللزت مللللللل  ك ت تتجمال سلللللل مل ر تجمتط  للللللعت   دعلللللل تت2012-2016
ت   دع تت  ك دي  

ت

 يراداتاإل  نجمالي نلى  (  سبة الدعم الحكوم 14.4) الجدول رقم

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 %8 %5 %5 %1 %1 ردنيةاأل الجامعة 

 %10 %6 %8 %9 %12 جامعة اليرموك

 %17 %12 %13 %16 %15 جامعة مؤتة

 %1 %1 %6 %6 %4 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 %0 %0 %0 %1 %0 الجامعة الهاشمية

 %19 %15 %26 %26 %22 جامعة آل البيت

 %7 %6 %5 %10 %5 تطبيقيةجامعة البلقاء ال

 %33 %27 %30 %54 %26 جامعة الحسين ب  طالل
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 %25 %11 %33 %39 %27 جامعة الطفيلة التقنية

 %18 %20 %23 %42 %15 الجامعة األملانية األردنية

 %10 %8 %9 %12 %8 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 الهههههههدعم  إجمهههههههالي )  الهههههههبأمههههههها الهههههههدعم لكهههههههل 
ا
فتشهههههههير البيانهههههههات كمههههههها ههههههههو مبهههههههين عهههههههدد الطهههههههالب( إلهههههههى  نسهههههههبة

حيهههههههث تصهههههههدرت جامعهههههههة  2016عهههههههام لكهههههههل  الهههههههب فهههههههي دينهههههههارا  254 بلوغههههههههإلهههههههى  (15.4) فهههههههي الجهههههههدون رقهههههههم

   الهههههههب دينهههههههارا لكهههههههل 1769بلههههههه  حهههههههوالي  والهههههههذيحجهههههههم الهههههههدعم  مهههههههن الكبهههههههرالنسهههههههبة  بهههههههن  هههههههالن سهههههههينحال

لكهههههههل  الهههههههب وفهههههههي املرتبهههههههة الفيهههههههرة كانهههههههد الجامعههههههههة دينهههههههارا  976بواقهههههههع تليمههههههها جامعهههههههة الطفيلهههههههة التقنيهههههههة 

الهاشهههههههمية. و عتبهههههههر سياسهههههههات الهههههههدعم الحكهههههههومي غيهههههههر متوافقهههههههة مهههههههع أفضهههههههل املمارسهههههههات العامليهههههههة وملههههههه  

لعههههههههدم ارتبا هههههههههها  سياسهههههههههات واضههههههههحة أو حسهههههههههب ربطهههههههههها بتمويههههههههل جهههههههههزل مهههههههههن تكههههههههاليف الطلبهههههههههة أو توجههههههههههها 

ههههههههذا وتقهههههههوم  عههههههه  الهههههههدون   االعتبهههههههار تكلفهههههههة كهههههههل  الهههههههبلصهههههههناديق الطلبهههههههة مباشهههههههرة مهههههههع الفهههههههذ  عهههههههين 

رتبط  شههههههههرو  الكفههههههههالة الدافليههههههههة بإنشههههههههال  ههههههههناديق تنافسههههههههية للحصههههههههون علههههههههى التمويههههههههل الحكههههههههومي املهههههههه

ال ارجيههههههة بدرجهههههههة توافههههههق مخرجاصمهههههها مهههههههع متطلبههههههات سههههههوق العمهههههههل.  مهههههههن الكفههههههالةبتحقيههههههق أقههههههل تكلفههههههة 

إقهههههههراف للمؤسسهههههههات التعليميهههههههة مهههههههن وتقهههههههوم  عههههههه  املمارسهههههههات الدوليهههههههة علهههههههى قيهههههههام الدولهههههههة  عمليهههههههات 

 مههههههههههههههن لجههههههههههههههول الجامعههههههههههههههات فههههههههههههههالن إ ههههههههههههههدار سههههههههههههههندات فا ههههههههههههههة بتمويههههههههههههههل ال
ا
جامعههههههههههههههات الحكوميههههههههههههههة بههههههههههههههدال

كههههههههدعم  مههههههههن البنههههههههوح املحليههههههههة وتتحمههههههههل الحكومههههههههة الفوائههههههههد علههههههههى السههههههههندات االقتههههههههرافإلههههههههى  الحكوميههههههههة

 .موما للجامعات

 دينار() طالب لكل الحكوم  ( الدعم15.4رقم )الجدول 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 203 112 107 26.3 24.4 ردنيةاأل الجامعة 

 161 111 118 137 173 جامعة اليرموك

 529 365 347 383 341 جامعة مؤتة

 33.2 39.7 176 194 114 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 9.55 0 3.31 14.8 0 الجامعة الهاشمية

 306 286 327 388 309 جامعة آل البيت

 187 135 97.7 171 79.1 ة البلقاء التطبيقيةجامع

 1769 1839 690 4469 530 جامعة الحسين ب  طالل

 976 691 833 853 692 جامعة الطفيلة التقنية
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 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

 754 1059 893 2140 472 الجامعة األملانية األردنية

 254 203 196 259 161 املجموع

 .2016-2012 املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية 

 

 الجامعات من الرسوم إيرادات 3.1.5.4

ارتفهههههههههع قهههههههههد  مهههههههههن الرسهههههههههومحكوميهههههههههة الجامعههههههههات ال إيهههههههههرادات حجهههههههههم أنإلهههههههههى  (16.4) الجهههههههههدون رقهههههههههم شههههههههير  

نمههههههههههو بمعههههههههههدن   2016م مليههههههههههون دينههههههههههار فههههههههههي عهههههههههها 383.5إلههههههههههى  2012فههههههههههي عههههههههههام  مليههههههههههون دينههههههههههار  281.2مههههههههههن 

الجامعههههههههههات فههههههههههي التخصصههههههههههات  جههههههههههال هههههههههههذا النمههههههههههو نتيجههههههههههة توسههههههههههع % وقههههههههههد9.1سههههههههههنوي بلهههههههههه  باملتوسههههههههههط 

وعلهههههههههههى وجهههههههههههه ال صهههههههههههو   لبهههههههههههة الدراسهههههههههههات العليههههههههههها والبرنهههههههههههامج  الطلبهههههههههههةزيهههههههههههادة عهههههههههههدد إلهههههههههههى  باإلضهههههههههههافة

   املوازي.

الرسههههههههههههههوم املدفوعههههههههههههههة فههههههههههههههي  إجمههههههههههههههالي % مههههههههههههههن 25وقههههههههههههههد اسههههههههههههههتحومت الجامعههههههههههههههة الردنيههههههههههههههة علههههههههههههههى حههههههههههههههوالي 

 مههههههههع الجامعههههههههات الفههههههههر  فههههههههي امل الحكوميههههههههة نظههههههههراالجامعههههههههات 
ا
ملكههههههههة تليمهههههههها لعههههههههدد الطلبههههههههة الكبيههههههههر مقارنههههههههة

 ؛%  وفههههههههي املرتبههههههههة الفيههههههههرة كانههههههههد جامعههههههههة الطفيلههههههههة التقنيههههههههة16جامعههههههههة العلههههههههوم والتكنولوجيهههههههها بنسههههههههبة 

 ومل   س ب انخفاف عدد الطلبة فيما.

 مليون دينار() الجامعات م  الرسوم نيرادات( 16.4) الجدول رقم

  
2012 2013 2014 2015 2016 

معدن النمو 

 السنوي )%(

 14.7 95.5 91 80.3 71.6 60.1 الجامعة األردنية

 3.2 42.7 47.3 45 41.8 37.9 جامعة اليرموك

 6.0 37.8 38.8 40 36.3 30.5 جامعة مؤتة

 5.8 61.5 63.5 58.6 53.2 50 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 16.5 49.5 44.9 52.3 37.1 29.8 الجامعة الهاشمية

 12.3 19.7 18.5 15.2 15.3 13.2 جامعة آل البيت

 6.2 51.8 45.7 47 42.6 41.5 جامعة البلقاء التطبيقية

 0.3 7.5 7.1 9.8 7.5 7.4 جامعة الحسين ب  طالل

 2.7- 4.1 4.9 5.4 5 4.6 جامعة الطفيلة التقنية

 29.0 13.4 11.3 10 8.1 6.2 الجامعة األملانية األردنية

 9.1 383.5 373 363.6 318.5 281.2 املجموع

 .2016-2012عات الحكومية  امليزانيات السنوية  املصدر: الجام
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 قهههههههههههدلكهههههههههههل جامعهههههههههههة  يهههههههههههراداتاإل  إجمهههههههههههالي مهههههههههههن الرسهههههههههههوم أن نسهههههههههههبة إلهههههههههههى  (17.4) يشهههههههههههير الجهههههههههههدون رقهههههههههههمو 

تحسههههههن إلههههههى  فههههههي جههههههزل منهههههههويرجههههههع ملهههههه    2016فههههههي عههههههام  %73إلههههههى  2012فههههههي عههههههام  %75مههههههن انخفضههههههد 

 املنحههههههههة ال ليجيههههههههة  شههههههههمل الههههههههدعم الحكههههههههومي واملههههههههنح والهوالههههههههذي  الفههههههههر   يههههههههراداتبنههههههههد اإل 
ا
بههههههههات فا ههههههههة

 عههههههههههن 
ا
فا ههههههههههة فههههههههههي مشههههههههههاريع الطاقههههههههههة املتجههههههههههددة  راسياسههههههههههة االسههههههههههتثمل عزيههههههههههز  عهههههههههه  الجامعههههههههههات فضههههههههههال

 .والبنية التحتية

 يراداتاإل  نجمالي (  سبة الرسوم الجامعات م  17.4رقم )الجدول 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 %83 %84 %82 %83 %83 ردنيةاأل الجامعة 

 %76 %75 %80 %81 %79 وكجامعة اليرم

 %73 %75 %73 %79 %80 جامعة مؤتة

 %74 %79 %73 %73 %74 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 %87 %75 %86 %81 %84 الجامعة الهاشمية

 %65 %60 %67 %67 %68 جامعة آل البيت

 %69 %77 %79 %74 %78 جامعة البلقاء التطبيقية

 %33 %24 %49 %36 %42 جامعة الحسين ب  طالل

 %31 %26 %36 %37 %33 جامعة الطفيلة التقنية

 %68 %57 %73 %53 %78 الجامعة األملانية األردنية

 %73 %71 %76 %74 %75 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 ههههههههههههههالب  أن  د نجهههههههههههههه (18.4) فههههههههههههههي الجههههههههههههههدون رقههههههههههههههم واملوضههههههههههههههحة نسههههههههههههههبة الرسههههههههههههههوم لكههههههههههههههل  الههههههههههههههب وبتحليههههههههههههههل

فهههههههههي السهههههههههنة حيهههههههههث تصهههههههههدرت  دينهههههههههارا 1759باملتوسهههههههههط  يهههههههههدفعون  لحكوميهههههههههةافهههههههههي الجامعهههههههههات الجامعهههههههههات 

املدفوعههههههههة رسههههههههوم فههههههههي حههههههههين كانههههههههد أقههههههههل ال  سههههههههنويا دينههههههههار  2806بواقههههههههع  الون املركههههههههز  الملانيههههههههةالجامعههههههههة 

  وباملقارنههههههههههههة مههههههههههههع 2016فههههههههههههي عههههههههههههام  ادينههههههههههههار  817بلغههههههههههههد فقههههههههههههط والسههههههههههههي  ة التقنيههههههههههههةلههههههههههههجامعههههههههههههة الطفيفههههههههههههي 

 فهههههههي عهههههههام دينهههههههارا  2452ال ا هههههههة امعهههههههات ال ا هههههههة يهههههههدفع الطلبهههههههة باملتوسهههههههط فهههههههي الجامعهههههههات الج
ا
سهههههههنويا

. ومهههههههههن املالحهههههههههها أن  عهههههههههه  الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة تفههههههههههوق املتوسههههههههههط الكلههههههههههي للجامعههههههههههات  شههههههههههكل 2016

 فههههههههي كبيهههههههر كههههههههذل  املتوسهههههههط فههههههههي الجامعهههههههات ال ا ههههههههة. 
ا
)سهههههههيتم تفصههههههههيل بنهههههههد الرسههههههههوم الجامعيهههههههة الحقهههههههها

 الدراسة(

 

 

 

ت
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 (  سبة رسوم الجامعات لكل طالب18.4قم )ر الجدول 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 2158 2128 1862 1885 1722 ردنيةاأل الجامعة 

 1186 1255 1133 1193 1133 جامعة اليرموك

 2248 1888 1900 1960 1794 جامعة مؤتة

 2268 2520 2295 2293 2198 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 1891 1547 1729 1372 1265 لهاشميةالجامعة ا

 1022 1127 858 1023 971 جامعة آل البيت

 1757 1627 1640 1277 1263 جامعة البلقاء التطبيقية

 1382 1346 1127 2993 872 جامعة الحسين ب  طالل

 817 892 918 805 860 جامعة الطفيلة التقنية

 2806 3069 2790 2709 2441 الجامعة األملانية األردنية

 1789 1741 1622 1578 1446 املجموع

 2452 2620 2499 2717 2510 الجامعات الخاصة

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

% علهههههههى الرسهههههههوم مهههههههن برنهههههههامج الهههههههدولي واملهههههههوازي والهههههههذي 48 عتمهههههههد الجامعهههههههات الحكوميهههههههة بنسهههههههبة ههههههههذا و 

إلههههههههى  (11.4 شهههههههير الشههههههههكل رقهههههههم )  فههههههههي  عههههههه  التخصصههههههههات رسهههههههوم الجامعههههههههات ال ا هههههههةرسههههههههومه يفهههههههوق 

الجامعهههههههههههههات الحكوميهههههههههههههة مهههههههههههههن الرسهههههههههههههوم تفهههههههههههههاوت  شهههههههههههههكل كبيهههههههههههههر بهههههههههههههين الجامعهههههههههههههات  إيهههههههههههههراداتأن هيكهههههههههههههل 

علههههههههههى أساسهههههههههه ي اعتمههههههههههاد كهههههههههل مههههههههههن جامعههههههههههة الحسهههههههههين والطفيلههههههههههة التقنيههههههههههة  شهههههههههكل إن  الحكوميهههههههههة حيههههههههههث 

الجامعههههههههة و ولوجيهههههههها التكنالعلههههههههوم و جامعههههههههة كههههههههل مههههههههن  عتمههههههههد  البرنههههههههامج العههههههههادي فههههههههي حههههههههينالرسههههههههوم مههههههههن 

رسهههههههههوم البرنهههههههههامج املهههههههههوازي % علهههههههههى التههههههههوالي مهههههههههن 57  % 57%  76علهههههههههى الهاشهههههههههمية الجامعهههههههههة  و الردنيههههههههة 

بواقهههههههع الردنيهههههههة فقهههههههد كانهههههههد اعلهههههههى نسهههههههبة فهههههههي الجامعهههههههة العليههههههها والهههههههدولي  أمههههههها الرسهههههههوم مهههههههن الدراسهههههههات 

وقههههههههد %  10بنسههههههههبة مؤتههههههههة % وجامعههههههههة 12% مههههههههن مجمههههههههل الرسههههههههوم تليمهههههههها جامعههههههههة اليرمههههههههوح بنسههههههههبة 13

إلههههههههههى أدت ارتفهههههههههها  نسههههههههههبة املههههههههههوازي إن  الجامعههههههههههات حيههههههههههث أدال انعكهههههههههها اعتمههههههههههاد برنههههههههههامج املههههههههههوازي علههههههههههى 

سههههههههعار رسهههههههوم برنهههههههامج املهههههههوازي والبرنههههههههامج ا تخفهههههههي  اللجهههههههز  كمههههههها أن  الجامعهههههههة وبالتههههههههالي  إيهههههههراداترفهههههههع 

   .الجامعة من الرسوم إيرادات شكل كبير على حجم أثرت العادي 
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 )%( 2116ل الرسوم للجامعات الحكومية (: هيك11.4الشكل رقم )

 
 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 

 ريع األموال المنقولة وغير المنقولة: 4.1.5.4

السهههههههي تههههههههديرها مههههههههن اسهههههههتغالن مرافههههههههق الجامعهههههههات وفدمهههههههة املجتمههههههههع  تهههههههأ يالهههههههدفل املههههههههذا البنههههههههد مثهههههههل وي

 و شههههههههير الرقههههههههام كمهههههههها هههههههههي موضههههههههحة فههههههههي الجههههههههدون رقهههههههههم .5ارتههههههههدفل فههههههههي  ههههههههندوق االسههههههههتثم الجامعههههههههة وال

. لتشهههههههههكل 2016مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي نمايهههههههههة عهههههههههام  19.4 حهههههههههوالي ريهههههههههع المهههههههههوان بلههههههههه أن مجمهههههههههو  إلهههههههههى  (15.4)

 يههههههههههههراداتزالههههههههههههد اإل  هههههههههههههذا ومهههههههههههها  (2014-2016) املههههههههههههدةفههههههههههههالن الجامعههههههههههههة  إيههههههههههههرادات%مههههههههههههن 4.6باملتوسههههههههههههط 

ويعتبههههههر هههههههذا املصههههههدر مههههههن املصههههههادر الههههههذي  .تاالسههههههتثمارات ضههههههعيفة فههههههي كههههههل الجامعهههههها هههههههذ  املتأتيههههههة مههههههن

 
ا
. أمهههههههها عههههههههن مههههههههد  فا ههههههههة فههههههههي اسههههههههتغالن الطاقههههههههة البديلههههههههة لتخفههههههههي  التكههههههههاليف  عههههههههون عليمهههههههها مسههههههههتقبال

كز ابههههههههههاملر  والعلههههههههههوم والتكنولوجيهههههههههها الجامعههههههههههة الردنيههههههههههة واليرمههههههههههوح اسههههههههههتغالن هههههههههههذا املصههههههههههدر فقههههههههههد كانههههههههههد

مليههههههههههون دينههههههههههار علههههههههههى  3.4و 3.6و5 بلغههههههههههد العائههههههههههدات إمبههههههههههين الجامعههههههههههات باسههههههههههتغالن هههههههههههذا املصههههههههههدر  الون 

أفضهههههههههههههل املمارسهههههههههههههات العامليهههههههههههههة فهههههههههههههي ههههههههههههههذا املجهههههههههههههان نجهههههههههههههد أن إلهههههههههههههى  وبهههههههههههههالرجو . 2016التهههههههههههههوالي فهههههههههههههي عهههههههههههههام 

الرسهههههههههوم مهههههههههن فهههههههههالن اسهههههههههتغالن مهههههههههن غيهههههههههر تنميهههههههههة مواردهههههههههها الذاتيهههههههههة إلهههههههههى  اتجههههههههههدالعامليهههههههههة الجامعهههههههههات 

                                       
مههههها ضهههههمن تهههههدار  هههههناديق االسهههههتثمار فهههههي الجامعهههههات الحكوميهههههة مهههههن قبهههههل  هههههناديق مسهههههتقله وال تهههههدفل إيراداصمههههها ضهههههمن ريهههههع المهههههوان املنقولهههههة وغيهههههر املنقولهههههة وإن 5

 إيرادات أفر  

االردنية  اليرموك   مؤتة   التكنولوجيا    الهاشمية   آل البيت   البلقاء    الحسين    الطفيلة   األلمانية    

%0.0%0.0%3.3%9.1%0.0%0.0%1.1%29.9%3.6%0.8 رسوم اخرى

%0%0%2%2%6%2%4%10%12%13 الدراسات العليا

%39%3%15%36%25%57%76%27%35%57 الموازي والدولي

%61%97%80%53%69%41%19%34%49%29 البرنامج العادي
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 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

 ملبهههههههدأ الجامعهههههههة املنتجهههههههة
ا
فهههههههي ه لهههههههم يالحههههههها نهههههههومهههههههن الجهههههههدير مكهههههههر  أ  مرافقهههههههها فهههههههي توليهههههههد دفهههههههل تحقيقههههههها

امتالكههههههههههها  رغههههههههههم لتنميههههههههههة هههههههههههذا البنههههههههههدوجههههههههههود أي فطههههههههههط اسههههههههههتراتيجية الحكوميههههههههههة م الجامعههههههههههات معظهههههههههه

 للكفالات واإلمكانات الالزمة.

 مليون دينار() االستثمارم   يراداتاإل ( 19.4) رقمالجدول 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 5.0 4.9 4.6 4.5 4.8 الجامعة األردنية

 3.6 3.1 4.3 3.9 4.1 جامعة اليرموك

 1.3 1.1 1.1 2.3 2.0 جامعة مؤتة

 3.4 3.2 3.2 3.2 2.8 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 2.6 2.5 2.6 2.6 1.6 الجامعة الهاشمية

 0.6 0.7 0.5 0.5 0.4 جامعة آل البيت

 1.9 2.4 2.5 3.6 2.5 جامعة البلقاء التطبيقية

 0.8 0.6 0.9 1.5 1.1 جامعة الحسين ب  طالل

 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 جامعة الطفيلة التقنية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الجامعة األملانية األردنية

 19.4 18.8 20.1 22.6 19.7 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 

 المنح والتبرعات والهبات 5.1.5.4

 ( 20.4موضهههههههههم فهههههههههي الجهههههههههدون رقهههههههههم )كمههههههههها ههههههههههو والتبرعهههههههههات والهبهههههههههات  شههههههههههدت املهههههههههنح
ا
 كبيهههههههههرا

ا
مهههههههههن ارتفاعههههههههها

الكليههههههههههههة للجامعههههههههههههات  يههههههههههههراداتمههههههههههههن اإل % 2حههههههههههههوالي  تهنسهههههههههههه مهههههههههههها  أي 2012مليههههههههههههون دينههههههههههههار فههههههههههههي عههههههههههههام 2.4

. يهههههههههراداتمهههههههههن اإل  %7حهههههههههوالي  مههههههههها نسههههههههه تهأو  2016مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي عهههههههههام  39إلهههههههههى  صهههههههههل  لتالحكوميهههههههههة

املنحهههههههههههههة  ت الحكوميهههههههههههههة مهههههههههههههناسهههههههههههههتفادة الجامعهههههههههههههاإلهههههههههههههى   شهههههههههههههكل رئي ههههههههههههه يويعهههههههههههههز  ارتفههههههههههههها  ههههههههههههههذا البنهههههههههههههد 

 .ال ليجية

 ةزان متواضههههههههعتههههههههال  اإال أنمهههههههه ارتفهههههههها  بنههههههههد املههههههههنح والتبرعههههههههات والهبههههههههات فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميههههههههة ورغههههههههم 

   عهههههههههد   إم  املمارسهههههههههات العامليهههههههههة أفضهههههههههلمقارنهههههههههة مهههههههههع 
ا
لهههههههههد   ههههههههههذا املصهههههههههدر مهههههههههن املصهههههههههادر الكبيهههههههههرة نسههههههههه يا

 بههههههههههد   وبالتههههههههههالي ال  الوقههههههههههفتخصههههههههههي  أمههههههههههوان ة وفا ههههههههههة فههههههههههي مجههههههههههان امليههههههههههالجامعههههههههههات العالعديههههههههههد مههههههههههن 

 بهههههههذن املزيهههههههد مهههههههن الجههههههههود إليجهههههههاد جههههههههات متبرعهههههههة ومانحهههههههة سهههههههوال دافليهههههههة أم فارجيهههههههةمهههههههن لجامعهههههههات ل
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تنظههههههههههههههيم ب قيههههههههههههههام الجامعههههههههههههههاتإلهههههههههههههى  و شهههههههههههههير أفضههههههههههههههل املمارسههههههههههههههات العامليههههههههههههههة. وإنشهههههههههههههال  ههههههههههههههناديق وقفيههههههههههههههة

كمههههههههها أن توجيهههههههههه   العمهههههههههان علهههههههههى تقهههههههههديم املهههههههههنح والهبهههههههههاتاملهههههههههؤتمرات والفعاليهههههههههات السهههههههههي  شهههههههههجع قطههههههههها  

رأسهههههههههمالي غيهههههههههر مهههههههههدر لهههههههههدفل ال يخهههههههههدم الجامعهههههههههات علهههههههههى   أوجهههههههههار  إنفهههههههههاقههههههههههذ  املهههههههههنح والهبهههههههههات لتمويهههههههههل 

أن يكهههههههههههههون هنالههههههههههههه   هههههههههههههناديق اسهههههههههههههتثمارية  سهههههههههههههتوعب تلههههههههههههه   إم ال بهههههههههههههد   ؛املتوسهههههههههههههط والطويهههههههههههههلاملهههههههههههههديين 

 للجامعات.دفال دائما التبرعات والهبات بحيث تولد 

 مليون دينار() املنحة الخليجيةنلى  باإلضافةاصة خال( املنح والتبرعات 21.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 1.1 4.6 0.9 0.0 0.0 الجامعة األردنية

 1.2 6.6 2.0 1.0 0.0 جامعة اليرموك

 2.7 3.2 4.5 0.1 0.0 جامعة مؤتة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 3.5 4.6 0.0 0.0 0.0 الجامعة الهاشمية

 3.6 3.7 1.1 0.0 0.0 جامعة آل البيت

 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 جامعة البلقاء التطبيقية

 4.1 11.1 3.5 0.0 3.9 جامعة الحسين ب  طالل

 3.3 7.5 3.1 1.2 0.0 جامعة الطفيلة التقنية

 1.2 3.7 4.3 1.5 2.4 الجامعة األملانية األردنية

 29.8 45.0 19.5 3.8 6.4 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 األخرى يراداتاإل 6.1.5.4

الذاتيههههههههة أو  يهههههههراداتمهههههههوان غيههههههههر املصهههههههنفة ضهههههههمن اإل جميهههههههع ال  واملتمثلههههههههة فهههههههي -الفهههههههر   يهههههههراداتبنهههههههد اإل  إن

رسههههههههوم امتحانههههههههات  الحكوميهههههههة مثههههههههل رسههههههههوم تصههههههههديق الشهههههههههادات والتأمينههههههههات النقديههههههههة مبيعههههههههات لههههههههوازم 

اسهههههههههههتخدام مقتنيهههههههههههات  والغرامهههههههههههات  وبيهههههههههههع املنتجهههههههههههات والسهههههههههههلع   ICDLفهههههههههههل والهههههههههههدورات وامتحانهههههههههههات التو 

 شهههههههههد  – املكتبههههههههة
ا
مليههههههههون دينههههههههار  33.4حيههههههههث بلهههههههه  حههههههههوالي  2016-2012مههههههههن عههههههههام  املههههههههدةفههههههههالن  تذبههههههههذبا

 .2016مليون دينار عام  36.2إلى  ليصل م2012عام 

 

 

 

ت
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 مليون دينار() األخرى  يرادات( اإل 21.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 3.8 3.3 2.2 3.9 2.2 الجامعة األردنية

 2.8 2.0 0.0 0.0 0.0 جامعة اليرموك

 0.9 1.4 3.4 0.0 0.0 جامعة مؤتة

 17.1 13.1 11.8 11.8 12.2 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 1.2 8.1 5.6 5.8 4.1 الجامعة الهاشمية

 0.5 3.3 1.1 1.1 1.5 جامعة آل البيت

 7.0 7.5 7.2 5.4 6.9 جامعة البلقاء التطبيقية

 0.5 0.9 0.6 0.5 0.7 جامعة الحسين ب  طالل

 0.8 2.0 1.1 1.6 5.2 جامعة الطفيلة التقنية

 1.6 0.9 0.5 0.6 0.6 الجامعة األملانية األردنية

 36.2 42.5 33.5 30.7 33.4 املجموع

 .2016-2012لسنوية  املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات ا

ت

 الجامعات الحكومية نفقات 2.5.4

 النفقات إجمالي  1.2.5.4

اديههههههههههههههة  شههههههههههههههكل رئههههههههههههههيا مههههههههههههههن النفقههههههههههههههات التشههههههههههههههغيلية االعتي الجامعههههههههههههههات الحكوميههههههههههههههة نفقههههههههههههههات  تتشههههههههههههههكل

ونفقهههههههههههههات   االجتمهههههههههههههاايوالضهههههههههههههمان   والتهههههههههههههأمين  النشهههههههههههههطةصهههههههههههههاريف مو   كنفقهههههههههههههات الرواتهههههههههههههب والجهههههههههههههور 

تتعلههههههههههههق بنفقههههههههههههات  السههههههههههههيوالنفقههههههههههههات الرأسههههههههههههمالية واإلنمائيههههههههههههة   البحههههههههههههث العلمههههههههههههي والبعثههههههههههههات الدراسههههههههههههية

   املبهههههههههههاني ولوازمهههههههههههها واملختبهههههههههههرات
ا
  كمههههههههههها  شهههههههههههكل نفقهههههههههههات  سهههههههههههديد القهههههههههههروف جهههههههههههزلا

ا
مهههههههههههن نفقهههههههههههات مهمههههههههههها

يبههههههههههههين و لالقتههههههههههههراف لتغطيههههههههههههة نفقاصمهههههههههههها  الجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة فههههههههههههي ضههههههههههههول لجههههههههههههول  عهههههههههههه   الجامعههههههههههههات

ههههههههههذ  النفقههههههههات مهههههههههن  ارتفعههههههههد النفقههههههههات للجامعههههههههات الحكوميهههههههههة حيههههههههث إجمهههههههههالي ( 22.4) الجههههههههدون رقههههههههم

% 8.6بمعههههههههدن سههههههههنوي  2016مليههههههههون دينههههههههار فههههههههي عههههههههام  552.5إلههههههههى  2012مليههههههههون دينههههههههار فههههههههي عههههههههام  411.3

ههههههههههذا وارتفهههههههههع مجمهههههههههو   املتكهههههههههررة(.) وههههههههههو نهههههههههاتج  شهههههههههكل رئهههههههههيا عهههههههههن ارتفههههههههها  بنهههههههههد النفقهههههههههات التشهههههههههغيلية

 تههههههههدريا فضهههههههه هيئههههههههة أعضههههههههالالنفقههههههههات لههههههههد  كافههههههههة الجامعههههههههات الحكوميههههههههة  سهههههههه ب توسههههههههعها و عيههههههههين 
ا
ال

 املدعومة من املنحة ال ليجية. واالستثماريةعن زيادة النفقات اإلنمائية 

 

ت
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 مليون دينار() النفقات (: مجموع22.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 114.4 108.6 95.6 89.2 83.9 الجامعة األردنية

 61.3 63.8 56.7 52.0 48.8 جامعة اليرموك

 60.2 60.6 61.8 48.4 43.9 جامعة مؤتة

 83.8 78.5 71.4 71.5 66.9 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 57.1 60.1 60.6 45.9 35.5 الجامعة الهاشمية

 34.1 33.6 25.3 27.9 24.7 جامعة آل البيت

 77.5 64.9 64.5 60.9 58.4 جامعة البلقاء التطبيقية

 26.2 32.2 22.0 20.7 20.0 جامعة الحسين ب  طالل

 19.4 28.0 16.3 11.6 12.5 الطفيلة التقنية جامعة

 18.5 17.8 17.3 16.9 16.8 الجامعة األملانية األردنية

 552.5 548.1 491.6 445.0 411.3 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

لهههههههب الواحههههههد فهههههههي الجامعهههههههات اتكلفهههههههة الطإجمههههههالي عهههههههدد الطلبههههههة والسهههههههي تمثهههههههل إلهههههههى  النفقههههههات إجمهههههههالي أمهههههها 

 2578تكلفههههههههههههة الطالههههههههههههب فههههههههههههي الجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة قههههههههههههد بلغههههههههههههد تفههههههههههههيالحا أن متوسههههههههههههط  الحكوميههههههههههههة

 هههههههههههذا ويالحههههههههها مهههههههههن فههههههههههالن الجهههههههههدون رقههههههههههم  2012فههههههههههي عهههههههههام  2115 همقارنهههههههههة بههههههههه 2016فهههههههههي عههههههههههام دينهههههههههارا 

مهههههههههن  أك هههههههههر فهههههههههي الجامعههههههههات الحكوميهههههههههة مقارنهههههههههة بالجامعهههههههههات ال ا ههههههههة كانهههههههههد ( أن تكلفههههههههة الطالهههههههههب 23.4)

 .المر الذي يفسر انخفاف إنتاجية الجامعات فا  نسب الطالب لكل شعبة و/أو مدرسارت

لكههههههههههل دينههههههههههارا  4828بلغههههههههههد  2016فههههههههههي عههههههههههام أن أعلههههههههههى تكلفههههههههههة إلههههههههههى  (23.4هههههههههههذا ويشههههههههههير الجههههههههههدون رقههههههههههم )

 الهههههههههب فهههههههههي السهههههههههنة فهههههههههي جامعهههههههههة الحسهههههههههين فهههههههههي حهههههههههين كانهههههههههد أقهههههههههل تكلفهههههههههة فهههههههههي جامعهههههههههة ان البيهههههههههد بواقهههههههههع 

بههههههههين الجامعههههههههات مههههههههن حيههههههههث تكلفههههههههة فاوتهههههههها كبيههههههههرا تيالحهههههههها أن هنههههههههاح لكههههههههل  الههههههههب  كمهههههههها و دينههههههههارا 1769

تفههههههههههاوت أعههههههههههداد الطلبههههههههههة مههههههههههن جانههههههههههب وقيههههههههههام  عهههههههههه  الجامعههههههههههات إلههههههههههى  الطالههههههههههب الكليههههههههههة ويرجههههههههههع ملهههههههههه 

 .توسعية من جانب افر إنمائيةبمشاريع 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

 ()دينار تكلفة الطالب الواحد نجمالي (: 23.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 2585 2540 2217 2349 2404 ردنيةاأل معة الجا

 1703 1693 1428 1484 1458 جامعة اليرموك

 3580 2948 2938 2614 2583 جامعة مؤتة

 3090 3115 2798 3081 2940 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 2182 2071 2003 1697 1507 الجامعة الهاشمية

 1769 2048 1428 1866 1813 جامعة آل البيت

 2628 2310 2251 1826 1778 جامعة البلقاء التطبيقية

 4828 6094 2529 8260 2356 جامعة الحسين ب  طالل

 3859 5095 2773 1868 2337 جامعة الطفيلة التقنية

 3874 4834 4827 5652 6594 الجامعة األملانية األردنية

 2578 2559 2193 2205 2115 املجموع

 2092 2186 2058 2243 2000 الجامعات الخاصة 

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 المتكررة ةالتشغيليالنفقات  2.2.5.4

 تشهد  وقد في الجامعات الحكومية النفقات إجمالي لية الجزل الرئيا من ي شكل النفقات التشغ

  هذ  النفقات
ا
 فالن طردضمنموا

ا
النفقات  إجمالي % من 83غد نسبيما إم بل  2016-2012 املدةا

( مليون دينار عام 345.1) املتكررة( من) وارتفع بند النفقات التشغيلية  املدةهذ   باملتوسط فالن

مل هذا البند على الرواتب تويش% 8.3  بمعدن نمو سنوي 2016( مليون دينار عام 460.2)إلى  2012

 في ). دنيةالر والنفقات اإلدارية واإلدامة في الجامعات 
ا
وسيتم التطرق لهذا البند بالتفصيل الحقا

 (الدراسة.

 (مليون دينار) املتكررة التشغيلية(: النفقات 24.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 103.4 95.7 83.2 76.7 72.3 الجامعة األردنية

 56.8 52.5 51.2 46.6 44.1 جامعة اليرموك

 51.6 51.2 51.2 46.0 42.0 جامعة مؤتة

 71.6 69.9 58.7 58.7 54.2 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 42.4 42.6 37.1 31.8 30.3 الجامعة الهاشمية

 26.9 27.0 22.8 20.6 18.2 جامعة آل البيت

 63.4 60.3 60.0 55.2 51.6 جامعة البلقاء التطبيقية

 18.4 18.4 18.2 15.7 14.3 جامعة الحسين ب  طالل

 11.5 12.6 11.8 10.3 9.5 فيلة التقنيةجامعة الط

 14.2 12.4 11.3 10.5 8.6 الجامعة األملانية األردنية
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 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

 460.2 442.6 405.5 372.1 345.1 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 على البحث العلم  والبعثات اإلنفاق 3.2.5.4

الجامعهههههههههههات  إجمهههههههههههالي نفقهههههههههههات%( مهههههههههههن 5.6) بعثهههههههههههات مههههههههههها نسههههههههههه تهشهههههههههههكلد نفقهههههههههههات البحهههههههههههث العلمهههههههههههي وال

( 25.4رقههههههههم ) الجههههههههدون فكمهههههههها هههههههههو موضههههههههم فههههههههي   2016-2012مههههههههن املههههههههدة فههههههههالن  باملتوسههههههههط الحكوميههههههههة 

ويهههههههههذكر أن  2016مليهههههههههون دينهههههههههار عهههههههههام  30.5إلهههههههههى  2012مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي عهههههههههام  25.7إم ارتفعهههههههههد مهههههههههن 

حههههههههههث بجههههههههههزل مههههههههههن نفقههههههههههات ال فههههههههههي تمويههههههههههلالجامعههههههههههات  سههههههههههتفيد مههههههههههن  ههههههههههندوق دعههههههههههم البحههههههههههث العلمههههههههههي 

 العلمي والبعثات.

 مليون دينار() على البحث العلم  والبعثات اإلنفاق(: 25.4) الجدول رقم

  2012 2013 214 2015 2016 

 7.1 6.4 7.5 6.3 7.9 الجامعة األردنية

 2.9 5.1 0.8 3.3 2.7 جامعة اليرموك

 4.3 3.8 5.3 1.0 0.9 جامعة مؤتة

 4.9 4.7 6.0 6.0 6.4 لوجيا جامعة العلوم والتكنو 

 3.2 3.0 2.9 2.0 2.3 الجامعة الهاشمية

 1.6 1.6 1.2 0.9 1.2 جامعة آل البيت

 4.4 4.1 3.3 3.1 2.3 جامعة البلقاء التطبيقية

 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 جامعة الحسين ب  طالل

 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 جامعة الطفيلة التقنية

 0.6 0.4 0.5 0.7 0.9 يةالجامعة األملانية األردن

 30.5 30.5 28.5 24.1 25.7 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 النفقات الرأسمالية 4.2.5.4

 53.8إلههههههههى  2012مليههههههههون دينههههههههار عههههههههام  19.3ارتفعههههههههد النفقههههههههات الرأسههههههههمالية للجامعههههههههات الحكوميههههههههة مههههههههن 

سهههههههههههههمالية مهههههههههههها نسههههههههههههه تهحيههههههههههههث شهههههههههههههكلد ا 2016 مليههههههههههههون دينههههههههههههار عهههههههههههههام  إجمهههههههههههههالي مههههههههههههن  %6.3 لنفقههههههههههههات الرأ 

منخفضههههههههها ههههههههههذا الهههههههههرقم ويعهههههههههد    2016-2012املهههههههههدة باملتوسهههههههههط فهههههههههالن  الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة نفقهههههههههات 

 
ا
فالجامعهههههههات  ؛فالجامعهههههههات بحاجهههههههة دائمهههههههة للتوسهههههههع وفا هههههههة فهههههههي ضهههههههول أعهههههههداد الطلبهههههههة املتزايهههههههدنسههههههه يا

 رفههههههههع املسههههههههتو  التق ههههههههي بصههههههههفيما مههههههههن املؤسسههههههههات الر إلههههههههى  بحاجههههههههة
ا
 ائههههههههدة فههههههههي التطههههههههوير والتحسههههههههين. علمهههههههها
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سههههههتثمارات السههههههي  سههههههيمدفها هههههههذا البنههههههد يمكههههههن زيادتههههههه  شههههههكل مضههههههطرد مههههههن فههههههالن زيههههههادة حجههههههم اال  بههههههأن  

ات  هههههههههههذا وسههههههههههاهمد املنحههههههههههة ال ليجيههههههههههة  شههههههههههكل كبيههههههههههر فههههههههههي ارتفهههههههههها  هههههههههههذا البنههههههههههد ضههههههههههمن بنهههههههههههد الجامعهههههههههه

 التمويل املشرو  بالتنفيذ.

 ون دينار(ملي) ( النفقات الرأسمالية26.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 3.5 6.5 4.3 4.2 2.3 الجامعة األردنية

 1.1 3.6 3.4 0.7 0.9 جامعة اليرموك

 2.6 3.5 2.8 0.3 0.5 جامعة مؤتة

 5.5 1.5 2.9 5.1 3.3 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 11.5 14.5 20.6 12.1 2.9 الجامعة الهاشمية

 5.6 5.0 1.3 0.1 0.1 جامعة آل البيت

 9.7 0.5 1.2 2.6 4.5 جامعة البلقاء التطبيقية

 7.2 12.0 2.0 0.1 0.3 جامعة الحسين ب  طالل

 3.4 14.6 3.4 0.2 1.3 جامعة الطفيلة التقنية

 3.7 5.0 5.5 3.3 3.1 الجامعة األملانية األردنية

 53.8 66.7 47.5 28.7 19.2 املجموع

 .2016-2012يزانيات السنوية  املصدر: الجامعات الحكومية  امل

 وفوائدها   سديد أقساط القرود 5.2.5.4

  والقسها مهن مديونيهة عاليهة مها يترتهب عليمها العديهد مهن الفوائهد  الردنيهة عاني العديد من الجامعات 

مليههههون دينههههار  8.1ليسههههجل حههههوالي  2013ارتفاعهههها ملحوظهههها فههههي عهههام  وقهههد شهههههد عههههبل فدمههههة ههههذ  الههههديون 

انخفهه   عههد ملهه  ثههم  .(24.4م )كمهها هههو مبههين فههي الجههدون رقهه 2012مليههون دينههار فههي عههام  5.7مقارنههة مههع 

قيههههام  عهههه  الجامعههههات بجدولههههة إلههههى    ويرجههههع ملهههه 2016مليههههون دينههههار فههههي عههههام  1.9 ليصههههبح  شههههكل حههههاد

 حقة في ضول اللجز السنوي املتحقق وعدم قدرصما على السداد.للسنوات الال  ترحيلهاالديون و/أو 

 مليون دينار()وفوائدها  القرود أقساط (  سديد27.4) مالجدول رق

  2012 2013 2014 2015 2016 

 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 ردنيةاأل الجامعة 

 0.5 2.2 1.3 1.4 1.1 جامعة اليرموك

 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 جامعة مؤتة

 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الجامعة الهاشمية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جامعة آل البيت

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جامعة البلقاء التطبيقية
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 0.0 1.2 1.3 4.3 3.9 جامعة الحسين ب  طالل

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جامعة الطفيلة التقنية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 الجامعة األملانية األردنية

 1.9 4.3 3.5 8.1 5.7 املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 السنوي  الوفر/ العج   6.2.5.4

 
ا
الذاتيههههههههة فههههههههي معظههههههههم الجامعههههههههات الحكوميههههههههة علههههههههى  غطيههههههههة نفقاصمهههههههها فقههههههههد  يههههههههراداتلعههههههههدم قههههههههدرة اإل  نظههههههههرا

ظهههههههههور ججههههههههز فههههههههي موازنههههههههة معظههههههههم إلههههههههى  ممهههههههها أد   لجههههههههأت لالقتههههههههراف وللههههههههدعم الحكههههههههومي لسههههههههد الفجههههههههوة

باسهههههههههت نال اللجهههههههههز السهههههههههنوي  اللجهههههههههز( / الهههههههههوفر) ( يبهههههههههين  هههههههههافي28.4) والجهههههههههدون رقهههههههههم .  الجامعهههههههههاتههههههههههذ

 2016مليهههههههههههون دينهههههههههههار فهههههههههههالن عهههههههههههام  29.3إم بلههههههههههه  اللجهههههههههههز املهههههههههههالي   حكوميهههههههههههةفهههههههههههي الجامعهههههههههههات الاملتهههههههههههراكم 

 إيهههههههههههراداتارتفهههههههههها  وقههههههههههد جهههههههههههال ملهههههههههه   سههههههههههه ب عههههههههههدم توافهههههههههههق   2012مليهههههههههههون دينههههههههههار لعهههههههههههام  39.4مقابههههههههههل 

بمبلههههههههه   ارتفعهههههههههد الحكوميهههههههههة الجامعهههههههههات  إيهههههههههرادات ع نمهههههههههو نفقاصمههههههههها فنجهههههههههد أنالجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة مههههههههه

مليهههههههههون دينهههههههههار فههههههههههالن  4.4فهههههههههي حهههههههههين ارتفعهههههههههد النفقههههههههههات بمبلههههههههه   2016مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههالن عههههههههههام  0.4

  الملانيههههههههههةالجامعههههههههههة  واسههههههههههتطاعدهههههههههههذا . العههههههههههام نفسههههههههههه
ا
مليههههههههههون  1.3بمقههههههههههدار  الردنيههههههههههة أن تحقههههههههههق وفههههههههههرا

 ججهههههههز  والجامعههههههة الردنيههههههة امعهههههههة الهاشههههههميةالجفههههههي حههههههين لهههههههم  شهههههههد موازنههههههة  .دينههههههار
ا
بينمهههههها كههههههان هنهههههههاح   ا

 .2016عام  الحكومية فالنفي باقي الجامعات  ماليججز 

 مليون دينار() (: الوفر/ العج  في الجامعات الحكومية28.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 0.0 0.0 3.0- 8.2- 15.9- الجامعة األردنية

 5.2- 0.6- 0.7- 0.5- 1.0- جامعة اليرموك

 8.6- 8.6- 5.5- 2.7- 5.6- جامعة مؤتة

 0.9- 2.3 1.4 1.2 0.7 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الجامعة الهاشمية

 3.8- 2.7- 1.6- 5.2- 5.3- جامعة آل البيت

 2.2- 5.5- 5.0- 3.6- 4.9- جامعة البلقاء التطبيقية

 3.7- 2.8- 1.2- 0.0 2.4- طاللجامعة الحسين ب  

 6.2- 9.5- 1.4- 2.0 1.4 جامعة الطفيلة التقنية

 1.3 2.0 0.7 0.3- 6.4- الجامعة األملانية األردنية

 29.3- 25.3- 11.0- 17.2- 39.4- املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  
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 في الجامعات الحكومية:كم املرراالوفر/ العج  الكلي  7.2.5.4

 63.8مديونيههههههههة الجامعههههههههات( مههههههههن ) نتيجههههههههة تههههههههراكم اللجههههههههز السههههههههنوي فههههههههي الجامعههههههههات ارتفههههههههع اللجههههههههز الكلههههههههي

وتظهههههههر البيانههههههات كمهههههها هههههههي موضههههههحة فههههههي   2016عههههههام فههههههي مليههههههون  137إلههههههى  2012عههههههام فههههههي مليههههههون دينههههههار 

 تهههههههههههاالردنيههههههههههة حقق يههههههههههةالملانجامعههههههههههة العلهههههههههههوم والتكنولوجيهههههههههها والجامعههههههههههة  أنإلههههههههههى  (29.4) الجههههههههههدون رقههههههههههم

 
ا
 وفرا

ا
 .2016في عام دينار على التوالي  مليون  3.7و 4.7بمقدار متراكما

 مليون دينار() (: الوفر/ العج  في الجامعات الحكومية29.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 27.1- 27.1- 27.1- 24.1- 15.9- الجامعة األردنية

 20.9- 12.2- 14.7- 15.2- 16.7- جامعة اليرموك

 34.4- 25.1- 17.3- 11.6- 9.4- جامعة مؤتة

 4.7 5.6 3.3 1.9 0.7 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 6.2- 5.3- 7.6- 9.0- 10.2- الجامعة الهاشمية

 8.0- 5.5- 5.2- 4.8- 2.9- جامعة آل البيت

 21.6- 19.3- 13.7- 8.7- 5.0- جامعة البلقاء التطبيقية

 10.1- 6.4- 3.6- 2.4- 2.4- ن ب  طاللجامعة الحسي

 17.0- 10.9- 1.4- 0.0 2.0- جامعة الطفيلة التقنية

 3.7 2.4 0.4 0.3- 0.0 الجامعة األملانية األردنية

 137.0- 103.8- 87.0- 74.2- 63.8- املجموع

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية  امليزانيات السنوية  

 

 لب في الجامعات الحكوميةتقدير تكلفة الطا 6.4 

 في الجامعات الحكومية ككل تكلفة الطالب طور ت 1.6.4

. 2016-2012مهههههههههن عهههههههههام املهههههههههدة  فهههههههههالن   غيهههههههههرا إيجابيههههههههها  سهههههههههيطالهههههههههى الطالهههههههههب الواحهههههههههد ع اإلنفهههههههههاقشههههههههههد 

 دينههههههههار 2115 علههههههههى الطالههههههههب الواحههههههههد فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميههههههههة اإلنفههههههههاق حجههههههههمبلهههههههه   2012 عههههههههامففههههههههي 

علههههههههى الطالههههههههب  اإلنفهههههههاقأمههههههها فههههههههي الجامعهههههههات ال ا ههههههههة فكههههههههان   2016ي عههههههههام فههههههههدينهههههههارا  2578إلههههههههى  ليرتفهههههههع

. 2016فههههههههي عههههههههام  2092إلههههههههى  ثههههههههم ارتفههههههههع  عههههههههد ملهههههههه  حسههههههههب و ههههههههل  2012 عههههههههامفههههههههي  دينههههههههار 2000الواحههههههههد 

  يبههههههدو أنههههههه قههههههد حصههههههل انخفههههههاف املههههههدةومههههههع الفههههههذ باالعتبههههههار التغيههههههر الحا ههههههل فههههههي السههههههعار فههههههالن هههههههذ  

كمههههههههههها  الواحهههههههههههد ال سهههههههههههيما فهههههههههههي الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة. الحقيقهههههههههههي علهههههههههههى الطالهههههههههههب اإلنفهههههههههههاقملمهههههههههههوس فهههههههههههي 
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دينههههههار لكههههههل  الههههههب فههههههي عههههههام  1916 فههههههي الجامعههههههات الحكوميههههههة مههههههن الههههههب لكههههههل  الجههههههاري  اإلنفههههههاقوارتفههههههع 

 دينههههههههار  1916  مقابههههههههل ارتفاعههههههههها فههههههههي الجامعههههههههات ال ا ههههههههة مههههههههن 2016فههههههههي عههههههههام دينههههههههارا  2453إلههههههههى  2012

زيهههههههادة  الون تكهههههههاليف الطلبههههههة مههههههن منظههههههورين ارتفهههههها  إلههههههى  . وينظههههههر املههههههدة نفسههههههههادينههههههار فههههههالن  2003إلههههههى 

فيهههههههههههههرتبط بجهههههههههههههودة ال هههههههههههههدمات املقدمهههههههههههههة   ا فهههههههههههههر  ؛ أمهههههههههههههااإلنتاجيهههههههههههههةكفهههههههههههههالة التشهههههههههههههغيل وبالتهههههههههههههالي زيهههههههههههههادة 

ويمكهههههههههن  ارتفههههههههها  التكلفهههههههههة الجاريهههههههههة علهههههههههى املسهههههههههتو  التعليمهههههههههي للطالهههههههههب أم ال  أثهههههههههر والجدليهههههههههة هنههههههههها ههههههههههل 

هههههههههههذا عههههههههههن  املدرسههههههههههين ل جابههههههههههةعههههههههههدد إلههههههههههى  عتبههههههههههار عههههههههههدد املههههههههههوظفين اإلداريههههههههههين بالنسهههههههههبة عههههههههههين اال  الفهههههههههذ

ال ا ههههههههههة أك ههههههههههر كفههههههههههالة  سهههههههههه ب العههههههههههدد القليههههههههههل مههههههههههن رنههههههههههة تكههههههههههون الجامعههههههههههات ا  وبالتههههههههههالي باملقالسههههههههههؤان

 .عدد املدرسينإلى  املوظفين اإلداريين بالنسبة

 )دينار( والخاصة في الجامعات الحكومية (: التكلفة للطالب الواحد31.4الجدول رقم )

 السنوات
 للطالب الواحد اإلنفاقمجموع  للطالب الواحد واالنمائية التكلفة الرأسمالية لطالب الواحدل التكلفة الجارية

 الخاصة الحكومية الخاصة الحكومية الخاصة الحكومية

2012  1774  1236 129 84 2115 2000 

2013 1844 1379 96 102 2205 2243 

2014  1809  1306 75 74 2193 2058 

2015  2066  1362 128 93 2559 2186 

2016  2147  1347 180 89 2578 2092 

 .2016-2012املصدر: الجامعات الحكومية وال ا ة  امليزانيات السنوية  

  129 ةالحكوميهههههههههفهههههههههي الجامعهههههههههات  لطالهههههههههب الواحهههههههههدل يةالرأسهههههههههمال التكلفهههههههههة دههههههههههذا وقهههههههههد بلغههههههههه
ا
فهههههههههي  دينهههههههههارا

فقههههههط  مهههههههن  الجامعههههههات ال ا ههههههة مقابهههههههل ارتفاعههههههها فههههههي  لكههههههل  الههههههبدينههههههارا  180إلههههههى  لتصههههههل 2012 عههههههام

ويمكهههههههههههن تفسهههههههههههير ههههههههههههذا الفهههههههههههرق امللحهههههههههههوث   2016فهههههههههههي عهههههههههههام دينهههههههههههارا  89إلهههههههههههى  2012فهههههههههههي عهههههههههههام دينهههههههههههارا  84

تجهيههههههههزات رأسههههههههمالية أكبههههههههر  باملجمههههههههلتفسههههههههيرا جزئيهههههههها علههههههههى القههههههههل بكههههههههون الجامعههههههههات الحكوميههههههههة تمتلهههههههه  

وفههههههههي الوقههههههههد   والهندسههههههههةالطههههههههب مثههههههههل يههههههههات الك ههههههههر كلفههههههههة  بحكههههههههم احتواعمهههههههها علههههههههى عههههههههدد أكبههههههههر مههههههههن الكل

للجامعهههههههههههات ال ا هههههههههههة ال تقابلهههههههههههها كفهههههههههههالة حقيقيهههههههههههة مهههههههههههن حيهههههههههههث جهههههههههههودة سهههههههههههمية اإل الكفهههههههههههالة  إن  نفسهههههههههههه 

عتبهههههههههر 
ُ
 در . كمههههههههها تجهههههههههالجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة أقهههههههههل جهههههههههودة مهههههههههن  التعلهههههههههيم السهههههههههي مههههههههها زالهههههههههد بصهههههههههورة عامهههههههههة  

فههههههههههههي  %40بنسههههههههههههبة باملتوسههههههههههههط  الرأسههههههههههههمالي للطالههههههههههههب الواحههههههههههههد كههههههههههههان أعلههههههههههههى  اإلنفههههههههههههاقأن إلههههههههههههى  اإلشههههههههههههارة

  لحكومية مما كان عليه في الجامعات ال ا ة.الجامعات ا
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 حكومية  جامعةفي كل م  النفقات التشغيلية  تقدير تكلفة الطالب 2.6.4

 كانهههههههد 2016فهههههههي عهههههههام  6أن تكلفهههههههة الطالهههههههب مهههههههن النفقهههههههات التشهههههههغيليةإلهههههههى  (31.4 شهههههههير الجهههههههدون رقهههههههم )

دينهههههههارا  3069بواقهههههههع  مؤتهههههههةللطالهههههههب تليمههههههها جامعهههههههة دينهههههههارا  3390بلغهههههههد  إمعلهههههههى فهههههههي جامعهههههههة الحسهههههههين ال 

لكهههههههههل  الهههههههههب  دينهههههههههارا  1396تكلفهههههههههة فهههههههههي جامعهههههههههة ان البيهههههههههد بواقهههههههههع كانهههههههههد أقهههههههههل لكهههههههههل  الهههههههههب فهههههههههي حهههههههههين 

لكههههههههههل  الههههههههههب. ومههههههههههن املالحهههههههههها أن تكلفههههههههههة دينههههههههههارا  1347وباملقارنههههههههههة مههههههههههع متوسههههههههههط الجامعههههههههههات ال ا ههههههههههة 

دينههههههههارا  1774قههههههههد ارتفههههههههع باملجمههههههههل فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميههههههههة مههههههههن  التشههههههههغيليةالطالههههههههب مههههههههن النفقههههههههات 

فهههههههههههي  ارتفاعههههههههههههمقابهههههههههههل  2016لكهههههههههههل  الهههههههههههب فهههههههههههي عهههههههههههام دينهههههههههههارا  2147إلهههههههههههى  2012لكهههههههههههل  الهههههههههههب فهههههههههههي عهههههههههههام 

لكههههههههههل دينههههههههههارا  1347إلههههههههههى  2012 الههههههههههب فههههههههههي عهههههههههام لكههههههههههل دينهههههههههارا  1236فقههههههههههط مههههههههههن  الجامعهههههههههات ال ا ههههههههههة

الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة والهههههههههذي  إنتاجيهههههههههة. ويمكهههههههههن تفسهههههههههير ملههههههههه  فهههههههههي انخفهههههههههاف 2016 الهههههههههب فهههههههههي عهههههههههام 

بهههههههههههة فهههههههههههي  عههههههههههه  الجامعهههههههههههات مهههههههههههع ثبهههههههههههات حجهههههههههههم النفقهههههههههههات انخفهههههههههههاف عهههههههههههدد الطل كهههههههههههذل  فهههههههههههيانعكههههههههههها 

 لعهههههههههددالتشهههههههههغيلية
ا
الطلبهههههههههة  المهههههههههر    إم تقهههههههههوم الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة بتغييهههههههههر عهههههههههدد موظفيمههههههههها اسهههههههههتجابة

 .الجامعات الحكومية القيام به ال  ستطيعالذي 

 لية املتكررة لكل طالبيشغالت نفقاتال(: 31.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 2337 2238 1929 2018 2071 األردنيةة الجامع

 1578 1393 1289 1330 1318 جامعة اليرموك

 3069 2491 2432 2484 2471 جامعة مؤتة

 2640 2774 2299 2530 2382 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 1620 1468 1226 1176 1286 الجامعة الهاشمية

 1396 1645 1287 1378 1338 جامعة آل البيت

 2150 2147 2094 1655 1571 جامعة البلقاء التطبيقية

 3390 3487 2093 6265 1684 جامعة الحسين ب  طالل

 2291 2293 2006 1658 1776 جامعة الطفيلة التقنية

 2973 3368 3153 3512 3386 الجامعة األملانية األردنية

 2147 2066 1809 1844 1774 مجموع الجامعات الحكومية

 1347 1362 1306 1374 1236 عات الخاصة الجام
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( أنمهههههههها ارتفعههههههههد 32.4لكههههههههل  الههههههههب فههههههههيالحا مههههههههن الجههههههههدون رقههههههههم ) اإلنمائيههههههههةأمهههههههها النفقههههههههات الرأسههههههههمالية 

  2016عهههههههام  فهههههههي لكهههههههل  الهههههههب دينهههههههارا 180إلهههههههى  2012لكهههههههل  الهههههههب فهههههههي عهههههههام دينهههههههارا  129باملتوسهههههههط مهههههههن 

لكههههههههههل  الههههههههههب دينهههههههههارا  89إلههههههههههى  لكههههههههههل  الهههههههههبدينهههههههههارا  84مقابهههههههههل ارتفاعههههههههههها فهههههههههي الجامعههههههههههات ال ا هههههههههة مههههههههههن 

 وقهههههههد سهههههههجلد كهههههههل مهههههههن الجامعهههههههة الهاشهههههههمية وجامعهههههههة الطفيلهههههههة التقنيهههههههة حجهههههههم   املهههههههدة نفسههههههههافهههههههالن 

  فهههههههي حهههههههين كانهههههههد علهههههههى التهههههههوالي 2016لكهههههههل  الهههههههب فهههههههي عهههههههام دينهههههههارا  677و  787بواقهههههههع  الكبهههههههر  النفقهههههههات

دنهههههههههههههانير  لكهههههههههههههل  الهههههههههههههب  وقهههههههههههههد اسهههههههههههههتفادت الجامعهههههههههههههات  10جامعهههههههههههههة ان البيهههههههههههههد بواقهههههههههههههع جامعة؛ لالقههههههههههههه

مهههههههههن املنحهههههههههة ال ليجيهههههههههة وملهههههههه  ضهههههههههمن بنهههههههههد املشهههههههههاريع املشهههههههههرو ة بالتمويهههههههههل   الحكوميههههههههة  شهههههههههكل كبيهههههههههر 

وتجهيهههههههههههز مختبهههههههههههرات مبهههههههههههان  ومهههههههههههن املالحههههههههههها أن اغلهههههههههههب الجامعهههههههههههات اسهههههههههههتغلد املنحهههههههههههة ال ليجيهههههههههههة لبنهههههههههههال 

لههههههههى الجامعههههههههات يكههههههههن هنالهههههههه  اسههههههههتغالن فههههههههي تنفيههههههههذ مشههههههههاريع تههههههههدر ع  ولههههههههم الغلههههههههبوغههههههههرل  ههههههههفية علههههههههى 

 .  دائم دفلب

 لكل طالب واإلنمائيةالرأسمالية النفقات  (:32.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 77 98 53 50 103 ردنيةاأل الجامعة 

 94 19 23 23 108 جامعة اليرموك

 65 15 24 22 18 جامعة مؤتة

 107 202 129 56 457 التكنولوجيا األردنيةجامعة العلوم و 

 787 417 96 122 106 الجامعة الهاشمية

 10 6 3 60 15 جامعة آل البيت

 41 93 157 9 15 جامعة البلقاء التطبيقية

 203 19 34 40 24 جامعة الحسين ب  طالل

 677 27 221 370 393 جامعة الطفيلة التقنية

 251 570 195 2676 630 الجامعة األملانية األردنية

 180 128 75 96 129 املجموع

 89 93 74 102 84 الجامعات الخاصة 
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 الطلبة في الجامعات الحكومية  مؤشراتتطور  7.4

 مقدمة 1.7.4

  الههههههههبألههههههههف  214.2الحكوميههههههههة ات الطههههههههالب فههههههههي الجامعههههههههبلههههههههو  عههههههههدد إلههههههههى  (33.4 شههههههههير الجههههههههدون رقههههههههم )

بلههههههههههههه   بارتفههههههههههههها  2011/2012لعهههههههههههههام  الهههههههههههههب ألهههههههههههههف  194.5مقارنهههههههههههههة بههههههههههههههههه  2015/2016 الدراسههههههههههههه ي عهههههههههههههاملل

بنسههههههههبة  2015تراجعههههههههها فههههههههالن عههههههههام إلههههههههى  هنهههههههها اإلشههههههههارة%. مههههههههع 10.2أي مهههههههها نسهههههههه ته  ألههههههههف  الههههههههب 19.8

 هههههههههههههههالب البكهههههههههههههههالوريوس فهههههههههههههههي . أمههههههههههههههها عهههههههههههههههدد 2016% فهههههههههههههههالن عهههههههههههههههام 0.1% ونموهههههههههههههههها فقهههههههههههههههط بنسهههههههههههههههبة 4.5

 إلهههههههههههههى 2011/2012 الدراسههههههههههههه ي لعهههههههههههههامألهههههههههههههف  الهههههههههههههب  179.8الحكوميهههههههههههههة فقهههههههههههههد ارتفهههههههههههههع مهههههههههههههن الجامعهههههههههههههات 

 الههههههههههب أي مهههههههههها نسهههههههههه ته ألههههههههههف  16قههههههههههدر   بارتفهههههههههها  2015/2016 الدراسهههههههههه ي عههههههههههاملل الههههههههههب ألههههههههههف  196.1

% جههههههههال نتيجههههههههة 5.2فههههههههي عههههههههدد  لبههههههههة بنسههههههههبة انخفاضهههههههها  2014/2015% كمهههههههها وشهههههههههد العههههههههام الدراسهههههههه ي 9

مههههههههر   ال ما وزارة التريبههههههههة والتعلههههههههيم علههههههههى شهههههههههادة الثانويههههههههة العامههههههههةالت ههههههههحيحية السههههههههي اتخههههههههذص اإلجههههههههرالات

 وبالتالي قبون الطلبة في الجامعات الحكومية.  الذي فف  من نسب النجاح

 عهههههههههامللألهههههههههف  الهههههههههب  14.7الحكوميهههههههههة فقهههههههههد ارتفهههههههههع مهههههههههن فهههههههههي الجامعهههههههههات أمههههههههها  لبهههههههههة الدراسهههههههههات العليههههههههها 

 3.5 قهههههههههههههدر  بارتفههههههههههههها  2015/2016 الدراسههههههههههههه ي عهههههههههههههاملل الهههههههههههههب ألهههههههههههههف  18.2 إلهههههههههههههى 2011/2012 الدراسههههههههههههه ي

فهههههههههي عهههههههههدد انخفاضههههههههها  2015/2016% كمههههههههها وشههههههههههد العهههههههههام الدراسههههههههه ي 22.5 الهههههههههب أي مههههههههها نسههههههههه ته ألهههههههههف 

 %.1.7بنسبة  الدراسات العليا  لبة

 الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة  أعداد (:33.4) الجدول رقم

الجامعات إجمالي   2012 2013 2014 2015 2016 

معات الحكومية مجمو  الطلبة الجا  194,510 201,800 224,214 214,193 214,335 

 %0.1 %4.5- %11.1 %3.7 %9.6 معدن النمو

الطلبة )بكالوريوس(عداد أ  179,823 185617 206348 195688 196,150 

 %0.2 %5.2- %11.2 %3.2 %10.8 معدن النمو

الطلبة )دراسات عليا(عداد أ  14,687 16183 17866 18505 18,185 

 %1.7- %3.6 %10.4 %10.2 %3.5- معدن النمو

 86,185 76140 75110 66655 69,162 عدد الطلبة الجامعات ال ا ة 

 %13.2 %1.4 %12.7 %3.6- %10.5 معدن النمو

 300,520 290,333 299,324 268,455 263,672 عدد الطلبة الكلي

 %1.7- %3.6 %10.4 %10.2 %3.5- معدن النمو

ت      تت ت   ع ي ت  ع ي،تعتل دتخم  ف  ت إلظص ئ تةت   ع ي ت  ع ي،ت    لالت ملصلر تجمز رت

ت
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 املؤشرات النوعية لعدد الطلبة 2.7.4

 والعاملين في الجامعات الحكومية املدرسيننلى   سبة الطالب 1.2.7.4

عهههههههههههدد لا إم إن   ؛الحكوميهههههههههههة مشهههههههههههكلة فهههههههههههي الجامعهههههههههههاتمسهههههههههههألة عهههههههههههدد الطلبهههههههههههة للمهههههههههههدر س الواحهههههههههههد  تمثهههههههههههل

 ال
ا
. الجامعههههههههاتعلههههههههى كفههههههههالة  شههههههههكل كبيههههههههر  ثههههههههر أت التدريسههههههههية ئههههههههاهيين مههههههههن غيههههههههر المههههههههن املههههههههوظف كبيههههههههر جههههههههدا

مهههههههههههوارد الجامعهههههههههههة وتلحهههههههههههق  اسهههههههههههيمالحفالعهههههههههههداد الكبيهههههههههههرة مهههههههههههن املهههههههههههوظفين غيهههههههههههر املنتجهههههههههههين  عمهههههههههههل علهههههههههههى 

ن أيقهههههههههدر عهههههههههدد مهههههههههن الدراسهههههههههات فهههههههههي الردن الضهههههههههرر بقهههههههههدرصما علهههههههههى تقهههههههههديم  علهههههههههيم مي نوعيهههههههههة جيهههههههههدة. و 

ر الكهههههههههاديميين ههههههههههم غيهههههههههر منتجهههههههههين وغيهههههههههر ضهههههههههروريين لتشهههههههههغيل الجامعهههههههههات بصهههههههههورة املهههههههههوظفين غيههههههههه أغلهههههههههب

 كفؤة. 

( أسهههههههتامعهههههههدد هيئهههههههة التهههههههدريا ) الهههههههب: إلهههههههى  أن نسهههههههبة عهههههههدد الطهههههههالبإلهههههههى  (34.4ر الجهههههههدون رقهههههههم )يويشههههههه

فههههههههي الجامعههههههههات ال ا ههههههههة حسههههههههب  1:22مقابههههههههل  2016فههههههههي عههههههههام  1:28بلغههههههههد فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميههههههههة 

نسههههههههههبة فههههههههههي أعلههههههههههى   وقههههههههههد كانهههههههههد لتعلههههههههههيم العههههههههههالي وضهههههههههمان جودصمههههههههههاهيئههههههههههة اعتمههههههههههاد مؤسسهههههههههات ابيانهههههههههات 

  أمههههههههههها 1:17بواقهههههههههههع  والملانيهههههههههههةنسهههههههههههبة فهههههههههههي جهههههههههههامعسي الحسهههههههههههين وأقهههههههههههل  1:43جامعهههههههههههة ان البيهههههههههههد بواقهههههههههههع 

لكهههههههههههههل  إداري  1:1.7فقهههههههههههههد بلغهههههههههههههد باملتوسهههههههههههههط فهههههههههههههي الجامعهههههههههههههات الحكوميهههههههههههههة  أسهههههههههههههتاملكهههههههههههههل  إداري نسهههههههههههههبة 

مؤتههههههههههة اعلههههههههههى نسههههههههههبة فههههههههههي جههههههههههامعسي فههههههههههي الجامعههههههههههات ال ا ههههههههههة وقههههههههههد سههههههههههجلد  1:1.4مقارنههههههههههة مههههههههههع  أسههههههههههتام

أمههههههها اقهههههههل نسهههههههبة فكانهههههههد فهههههههي جامعهههههههة العلهههههههوم إداري لكهههههههل عضهههههههو هيئهههههههة تهههههههد ا  1:2.9والطفيلهههههههة بواقهههههههع 

 .1.1والتكنولوجيا بواقع 

 املدرسين في الجامعات الحكومية والخاصةنلى  :  سبة الطالب(34.4رقم ) جدول 

 اإلداريين أعضاء هيئة التدريس الجامعة

سهيئة التدري أعضاء    سبة 
أستاذطالب:   

  سبة املجموع
أستاذ: أداري   

  سبة
نداري طالب:   

 1:14 1:2 3157 1:28 1573 األردنية

 1:21 1:1.5 1581 1:31 1063 اليرموك

 1:9 1:2.9 1878 1:25 650 مؤتة

 1:25 1:1 961 1:25 964 العلوم والتكنولوجيا

 1:25 1:1.5 987 1:38 646 الهاشمية

 1:19 1:2.3 936 1:43 410 ال البيت

 1:21 1:1.2 1614 1:25 1353 البلقاء التطبيقية

 1:7 1:2.9 647 1:19 226 الطفيلة
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 1:11 1:1.6 504 1:17 322 الحسين ب  طالل

 1:10 1:1.7 381 1:17 228 االملانية االردنية

 1:16 1:1.7 12646 1:28 7435 ميةحكو مجموع الجامعات ال

 1:16 1:1.4 4665 1:22 3378 مجموع الجامعات الخاصة كلي

 1:16 1:1.6 17311 1:26 10813 املجموع الكلي للجامعات

ت 2018جمضم نتج دهت ،تت ملصلر تهيئ ت ت م دتدؤس  تت   ع ي ت  ع ي

نجهههههههد أن مههههههع دون عامليههههههة وعربيههههههة  الردنعههههههدد هيئههههههة التههههههدريا فههههههي إلههههههى  وبمقارنههههههة نسههههههبة عههههههدد الطههههههالب

دون منظمهههههههة التعهههههههاون االقتصهههههههادي والتنميهههههههة ههههههههذ  النسهههههههبة فهههههههي   رقهههههههام حيهههههههث تبلههههههه مهههههههن أعلهههههههى ال  الردن

OECD  املدرسههههههههههين فههههههههههي الردن إلههههههههههى  نسههههههههههبة الطلبههههههههههةفلبنهههههههههه  الههههههههههدولي وحسههههههههههب تقههههههههههارير ا. 1:15 باملتوسههههههههههط

 .   عتبر مرتفعة

 عدد هيئة التدريس  مع دول عاملية وعربيةنلى  (:  سبة عدد الطالب12.4الشكل رقم )

ت

حيهههههههث بلغهههههههد نسهههههههبة  الهههههههب  ا البههههههه 16عهههههههات الحكوميهههههههة كهههههههل موظهههههههف باملتوسهههههههط فهههههههي الجام مكمههههههها ويخهههههههد

  وقهههههههههههههههد تحققههههههههههههههههد اعلهههههههههههههههى نسهههههههههههههههبة فههههههههههههههههي جهههههههههههههههامعسي العلهههههههههههههههوم والتكنولوجيهههههههههههههههها 1:16 إداري لكهههههههههههههههل موظهههههههههههههههف 

وممهههههههها سههههههههبق نجههههههههد   1:11نسههههههههبة فههههههههي جامعههههههههة الحسههههههههين أدنهههههههه  فههههههههي حههههههههين كانههههههههد  1:25والهاشههههههههمية بواقههههههههع 

إم   نسههههههههبة اإلداريههههههههينتقلههههههههي   حههههههههانالجامعههههههههات الحكوميههههههههة كفههههههههالة فههههههههي لزيههههههههادة ال مجههههههههاال كبيههههههههراثمههههههههة أن 

يمكهههههههههن للجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة أن تهههههههههوفر الجهههههههههور والرواتهههههههههب مهههههههههن فهههههههههالن تقلهههههههههي  عهههههههههدد العهههههههههاملين غيهههههههههر 

 فههههههههههههإن   7200 واتههههههههههههب اإلداريههههههههههههين  وبههههههههههههافتراف أن متوسههههههههههههط ر الكههههههههههههاديميين
ا
زيههههههههههههادة نسههههههههههههبة  دينههههههههههههار سههههههههههههنويا

امعههههههههههههات مليههههههههههههون دينههههههههههههار وبالتههههههههههههالي فههههههههههههإن الج 3.5 الههههههههههههب لكههههههههههههل إداري بمقههههههههههههدار نقطههههههههههههة واحههههههههههههدة سههههههههههههتوفر 
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تخفهههههههي  ههههههههذ  النسهههههههبة لتهههههههتخل  مهههههههن اللجهههههههز السهههههههنوي ويختلهههههههف ههههههههذا الهههههههرقم إلهههههههى  الحكوميهههههههة بحاجهههههههة

   أفر .إلى  من جامعة

 (االعتماد)هيئة  حسب املعايير املحليةعدد الطلبة املناسب  2.2.7.4

الجامعهههههههههههههات فههههههههههههإن   ؛وضههههههههههههمان جودصمههههههههههههها هيئهههههههههههههة اعتمههههههههههههاد مؤسسههههههههههههات التعلهههههههههههههيم العههههههههههههاليحسههههههههههههب معههههههههههههايير 

( 34.4كمهههههههها هههههههههو موضههههههههم فههههههههي الجههههههههدون رقههههههههم )ا البهههههههه  202750 ى اسههههههههتيعاب حههههههههواليالحكوميههههههههة قههههههههادرة علهههههههه

ا  حسهههههههههب بيانهههههههههات  البههههههههه  209496  الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة تجهههههههههاوزت ههههههههههذا الهههههههههرقم لتقبهههههههههل حهههههههههوالي إال أن  

 أ ههههههههههههههبحدوبالتههههههههههههههالي   2017/2018مههههههههههههههن العههههههههههههههام الجههههههههههههههامعي  الون مجمههههههههههههههو  الطلبههههههههههههههة الكلههههههههههههههي للفصههههههههههههههل 

  االسهههههههتيعابيةل هيئهههههههة تدريسهههههههية همهههههههدل رفهههههههع الطاقهههههههة  عيهههههههين أعضهههههههاإلهههههههى  الجامعهههههههات الحكوميهههههههة بحاجهههههههة

. وباملقارنهههههههههههة مهههههههههههع الجامعهههههههههههات ال ا هههههههههههة والسهههههههههههي  سهههههههههههتطيع الردنضهههههههههههمان جهههههههههههودة التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي فهههههههههههي  و

   73570ا فهههههههههههههههي حهههههههههههههههين قبلهههههههههههههههد  البههههههههههههههه 101662 قبهههههههههههههههون 
ا
هيئهههههههههههههههة ال زان الوبالتهههههههههههههههالي وفهههههههههههههههق معهههههههههههههههايير  البههههههههههههههها

. وباإل  ا البههههههههههههههه27200  باسهههههههههههههههتطاعيما اسهههههههههههههههتيعاب
ا
هههههههههههههههفإجمهههههههههههههههالي تقريبههههههههههههههها

 
ردنيهههههههههههههههة ه بإمكهههههههههههههههان الجامعهههههههههههههههات ال ن

 على عدد املدرسين الحاليين. 304412 الحكومية وال ا ة استيعاب
ا
 و البة اعتمادا

ا
  البا

عدد أعضاء الهيئة التدريسية حسب ةجمالياإل  ( الطاقة االستيعابية35.4) جدول رقم
7 

 الجامعة

عدد 

 التخصصات

املطروحة 

 والفعالة

مجموع الطلبة 

الكلي للفصل 
م  العام  ل األو 

 الجامعي

2017/2018 

 الطاقة
االستيعابية 

 رةداملق

بين  الفرق 

الطاقة 
االستيعابية 

املقرة 

 والطلبة

الطاقة االستيعابية  

املحسوبة حسب 
هيئة  أعضاءعدد 

التدريس املتوفري  

 حاليا

بين الطاقة  الفرق 

االستيعابية 

الفعلية وعدد 

 الطلبة

الحكوميةمجموع الجامعات    907 209496 202750 -6746 194919 -14577 

 25065 91077 25065 91077 66012 473 الجامعات الخاصة

 2135 10585 3027 10585 7558 74 الجامعات ذات الطبيعة الخاصة

الكليمجموع الجامعات الخاصة  1454 73570 101662 28092 101662 27200 

 12623 296581 21346 304412 283066 2361 املجموع الكلي للجامعات

تجمضم نتج دهت  ت ملصلر تهيئ ت ت م دتدؤس  تت   ع ي ت  ع ي ملصلرت ت

                                       
 :لة التاليةتم حساب الطاقة االستيعابية من فالن املعاد 7

نسهههههبة  الهههههب إلهههههى  X (الطاقههههة االسهههههتيعابية ل العهههههدد الفعلهههههي لعضهههههال هيئهههههة التهههههدريا / )عهههههدد سههههاعات متطلبهههههات القسهههههم/ عهههههدد سهههههاعات ال طهههههة الدراسهههههية

 .عضو هيئة تدريا
الههههههههههذين فههههههههههر  عضههههههههههال هيئههههههههههة التههههههههههدريا ل أعضههههههههههال هيئههههههههههة التههههههههههدريا املعتمههههههههههدين فههههههههههي القسههههههههههم املع ههههههههههي   أعضههههههههههال هيئههههههههههة التههههههههههدريا مههههههههههن االقسههههههههههام ال العههههههههههدد الفعلههههههههههي ل 

 فر  ل اقسام ليدرسون مساقات للقسم املع ي هههههههههههههه أعضال هيئة التدريا من القسم املع ي الذين يدرسون مساقات ا
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 الكلية يراداتواإل معايير التكلفة حسب عدد الطلبة املناسب  3.2.7.4

اسههههههههههتدامة إلههههههههههى  الفههههههههههر  فههههههههههي ضههههههههههول اللجههههههههههوزات السههههههههههي تتحملههههههههههها  عهههههههههه  الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة وسههههههههههعي 

 أعهههههههههدادالتوسهههههههههع فهههههههههي قبهههههههههون  لسياسهههههههههات  مومههههههههها ؛فقد اتبعهههههههههد الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة  عههههههههه  اأوضهههههههههاعها

مهههههههها و غطيههههههههة نفقههههههههات  ولكههههههههن فههههههههي ضههههههههول انخفههههههههاف العههههههههدد الكلههههههههي لطلبههههههههة إيراداصالطلبههههههههة وملهههههههه  لزيههههههههادة 

  الكبهههههههر  علهههههههى الحصهههههههة  للحصهههههههون يومههههههها فهههههههي مجهههههههان منافسهههههههة فيمههههههها ب أ هههههههبحدالبكهههههههالوريوس واملاجسهههههههتير 

كههههههههذل  التوسههههههههع فههههههههي وملهههههههه  مههههههههن فههههههههالن التههههههههرويج لبرامجههههههههها وفههههههههتح تخصصههههههههات جديههههههههد جامبههههههههة للطلبههههههههة 

قبههههههههههون  لبههههههههههة املههههههههههوازي علههههههههههى حسههههههههههاب البرنههههههههههامج العههههههههههادي فضههههههههههال عههههههههههن التوسههههههههههع فههههههههههي بههههههههههرامج الدراسههههههههههات 

علههههههههى عههههههههدد الطلبههههههههة لههههههههديما ضههههههههمن مسههههههههتويات  املحافظههههههههة  وقههههههههد نجحههههههههد  عهههههههه  الجامعههههههههات فههههههههي العليهههههههها

والسهههههههههي انخفههههههههه  فيمههههههههها عهههههههههدد الطلبهههههههههة وسهههههههههجلد   علهههههههههى جامعهههههههههات ال هههههههههرالملههههههههه  ولكهههههههههن أثهههههههههر  ؛مرتفعهههههههههة

 .ججوزات متزايدة

 أيضهههههههها؛ تزيهههههههد عومهههههههها؛ و النفقههههههههات يهههههههراداتأن  غطههههههههي اإل  بهههههههد   وحسهههههههب املعههههههههايير املحاسههههههه ية واالقتصههههههههادية ال

الهههههههدعم  غطهههههههي نفقاصمههههههها  عهههههههد  أن بهههههههد   أمههههههها املؤسسهههههههات الحكوميهههههههة فهههههههال .وملههههههه  فهههههههي املؤسسهههههههات ال ا هههههههة

 إليههههههه  اإلشههههههارةوفههههههي جانههههههب الجامعههههههات الحكوميههههههة وكمهههههها تههههههم   الحكههههههومي
ا
 عهههههه  الجامعههههههات  فههههههإن    سههههههابقا

زيههههههادة قبولههههههها للطلبههههههة ولكههههههن فههههههي ضههههههول تجههههههاوز إلههههههى  مهههههها بحاجههههههةوبالتههههههالي فإن    ي مههههههن ججههههههوزات ماليههههههة عههههههان

لزيههههههههادة  اقيمهههههههها  السههههههههاتذةمههههههههن ا  عيههههههههين املزيههههههههد عليمهههههههه الجامعههههههههات الحكوميههههههههة للطاقههههههههة االسههههههههتيعابية فههههههههإن  

 عليههههههههه زيههههههههادة نفقاصمهههههههها ومههههههههن هنهههههههها نسههههههههتنتج أن الجامعههههههههات الحكوميههههههههة الالههههههههذي سههههههههيترتب و  ؛االسههههههههتيعابية

داريهههههههة فضهههههههال عهههههههن زيهههههههادة الوظهههههههائف اإل هيكلهههههههة والتركيهههههههز علهههههههى دة هيكلهههههههة نفقاصمههههههها ابإعههههههه أن تقهههههههوممهههههههن  بهههههههد  

 نقطة التعادن.إلى  ومل  للو ون   الرسومعدا  الفر  ما إيراداص

الجامعههههههههات  الههههههههذي تحتاجهههههههههيمكههههههههن حسههههههههب عههههههههدد الطلبههههههههة وبههههههههافتراف ثبههههههههات النفقههههههههات   و شههههههههكل عههههههههام 

أن  بهههههههههد   الإم  ( 35.4كمههههههههها ههههههههههو مبهههههههههين فهههههههههي الشهههههههههكل رقهههههههههم ) جهههههههههل مقابلهههههههههة نفقاصمهههههههههامهههههههههن أ إيراداصمهههههههههالزيهههههههههادة 

 .2016ألهههههههف  الهههههههب فهههههههي الجامعههههههههات الحكوميهههههههة حسهههههههب بيانهههههههات عههههههههام  23يرتفهههههههع عهههههههدد الطلبهههههههة بمقههههههههدار 

الفهههههههر   وبالتهههههههالي حسهههههههاب مقهههههههدار  يهههههههراداتوتهههههههم احتسهههههههاب ههههههههذا الهههههههرقم بنهههههههالا علهههههههى تث يهههههههد النفقهههههههات واإل 

   من الرسوم. قدار لتحقيق هذا امل وعليه احتساب عدد الطلبة الالزم ؛الرسوم املطلوبة

تاإليرادت( عدد الطلبة المطلوب لزيادة 36.4جدول رقم )

0 
مجموع 

 يراداتاإل
مجموع 
 النفقات

 الرسوم 
 يراداتاإل

 األخرى 
الرسوم 

 لكل طالب 
 ةالطلبعدد 

 المقترح
 ةالطلبعدد  

 الموجود
 الفرق

 -5 44,249 44,244 2158.2 18.9 95.5 114.4 114.4 الجامعة االردنية
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 4,383 35,993 40,376 1186.3 13.4 42.7 61.3 56.1 جامعة اليرموك

 3,825 16,814 20,639 2248.1 13.8 37.8 60.2 51.6 جامعة مؤتة

 392 27,122 27,514 2267.5 21.4 61.5 83.8 82.9 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 21 26,172 26,193 1891.3 7.6 49.5 57.1 57.1 الجامعة الهاشمية

 3,718 19,274 22,992 1022.1 10.6 19.7 34.1 30.3 جامعة آل البيت

 1,252 29,489 30,741 1756.6 23.5 51.8 77.5 75.3 جامعة البلقاء التطبيقية

 2,701 5,427 8,128 1382.0 15.0 7.5 26.2 22.5 جامعة الحسين بن طالل

 7,529 5,019 12,548 816.9 9.1 4.1 19.4 13.2 جامعة الطفيلة التقنية

 -463 4,776 4,313 2805.7 6.4 13.4 18.5 19.8 الجامعة األلمانية األردنية

 23,354 214,335 237,689 1789.3 139.7 383.5 552.5 523.2 المجموع

  

 (Optimization) حسب املعايير االقتصاديةعدد الطلبة املناسب  4.2.7.4

ههههههه المثهههههههل عهههههههرل ال جهههههههم 
 
املهههههههوارد املتاحهههههههة  اسهههههههتغالنال جهههههههم الهههههههذي يكهههههههون عنهههههههد  الحهههههههد الكبهههههههر مهههههههن ه بأن

والهههههههههذي يصهههههههههل فيهههههههههه معهههههههههدن كلفهههههههههة اإلنتههههههههها  لكهههههههههل وحهههههههههدة   يهههههههههراداتمهههههههههن اإل ممكهههههههههن لتحقيهههههههههق أكبهههههههههر قهههههههههدر 

فههههههههههههي كههههههههههههل جامعهههههههههههة يوجههههههههههههد حجههههههههههههم معهههههههههههين مههههههههههههن الطاقههههههههههههة و .الدنههههههههههه حههههههههههههد  إلههههههههههههى  واحهههههههههههدة مههههههههههههن املنتجهههههههههههات

ي  سهههههههههههههتخدمها الجامعهههههههههههههة مسهههههههههههههتغلة االسهههههههههههههتيعابية الهههههههههههههذي تكهههههههههههههون عنهههههههههههههد  كافهههههههههههههة عوامهههههههههههههل اإلنتههههههههههههها  السههههههههههههه

 
ا
  استغالال

ا
 كفالة ممكنة. أعلى لجامعة اوبنسب صحيحة بحيث تحقق    كامال

عههههههههداد أثههههههههر أمههههههههن دراسههههههههة  بههههههههد   ال ةحههههههههدعلههههههههى كههههههههل  مثههههههههل للجامعههههههههة ككههههههههل والكليههههههههات ولتحديههههههههد ال جههههههههم ال 

مقابههههههههل ملهههههههه  كهههههههههم  إيههههههههرادا جديههههههههداولههههههههد يضهههههههههافي كههههههههم إ  الههههههههبكههههههههل  معرفههههههههةأي  يههههههههراداتالطلبههههههههة علههههههههى اإل 

الحههههههدي والتكلفههههههة الحديههههههة لكههههههل  الههههههب  بههههههاإليرادوهههههههذا مهههههها  عههههههرل   إضههههههافيةتكلفههههههة  هههههههذا الطالههههههب يولههههههد

 اإليههههههههههرادتسهههههههههاو  فيمههههههههها يمثهههههههههل لعهههههههههدد الطلبههههههههههة( ههههههههههي النقطهههههههههة السهههههههههي ال جهههههههههم ال ) التعهههههههههادنوتكهههههههههون نقطهههههههههة 

تقهههههههدير دالهههههههة التكهههههههاليف يجهههههههب الحهههههههدي مهههههههع التكلفهههههههة الحديهههههههة  ولتقهههههههدير ههههههههذ  النقطهههههههة يهههههههتم فهههههههي البدايهههههههة 

 ات والسي تأفذ الشكل التالي:للجامعالكلية 

𝑇𝐶 = 𝐹𝐶 + 𝑉𝐶 … … 1 

𝑉𝐶 = 𝑎𝑄 + 𝑏𝑄2 … … 2 

 عدد الطلبة  Qالتكلفة املتغيرة   VCالتكلفة الثابتة   FC التكاليف الكلية  TCإن  حيث 

 فسهههههههتكون دالهههههههة  محهههههههددةالرسهههههههوم  وبمههههههها أن   ؛الكليهههههههة يهههههههراداتأمههههههها دالهههههههة اإل 
ا
مهههههههن قبهههههههل الجامعهههههههات مسهههههههبقا

 ت  ساوي الكلي للجامعا اإليراد

𝑇𝑅 = 𝑃 ∗ 𝑄 + 𝐺𝑂𝑉 + 𝑂𝑇𝐻𝐸𝑅 … . . .3 
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دعههههههههم  GOVالطلبههههههههة   أعههههههههداد Qمتوسههههههههط الرسههههههههوم الجامعيههههههههة   Pالكلههههههههي للجامعههههههههة   اإليههههههههراد TRعنههههههههدما 

املنقولههههههههههههة وغيههههههههههههر املنقولههههههههههههة  والهبههههههههههههات  المههههههههههههوان إيههههههههههههراداتمومهههههههههههها  الفههههههههههههر   يههههههههههههراداتاإل  OTHERالحكومههههههههههههة  

 والتبرعات.

 كالتالي:ق املعادلة الثانية بالنسبة لعدد الطالب ( يتم اشتقاMCولحساب التكلفة الحدية )

MC =
𝑑𝑇𝐶

dQ
=a+2bQ=0 … . .4 

الرسهههههههههههوم تهههههههههههرتبط بالعديهههههههههههد مهههههههههههن املحهههههههههههددات مومههههههههههها مرجعيهههههههههههة حكوميهههههههههههة  يهههههههههههراد الحهههههههههههدي وبمههههههههههها أن  أمههههههههههها اإل 

كهههههههذل  العديهههههههد مهههههههن الطلبهههههههة تبحهههههههث عهههههههن التخصههههههه  واملنطقهههههههة   مرونهههههههة عاليهههههههة فيمههههههها ال يوجهههههههدوبالتهههههههالي 

سهههههههههههيتم تث يهههههههههههد متوسهههههههههههط رسهههههههههههوم الجامعهههههههههههات لهههههههههههذا    شهههههههههههكل كبيهههههههههههر بالرسهههههههههههوم  تهههههههههههرتبط الجغرافيهههههههههههة وال

( سههههههههههههيتم اشههههههههههههتقاق MRالحههههههههههههدي ) اإليههههههههههههراد وإليجههههههههههههادوتكههههههههههههون دالههههههههههههة الطلههههههههههههب ثابتههههههههههههة بالرسههههههههههههوم وبالتههههههههههههالي 

 كالتالي: 3املعادلة رقم 

MR =
𝑑𝑇𝑅

dQ
=P … . .4 

 الحدي مع التكلفة الحدية  اإليرادنقطة التوازن ستكون بتساوي  أما

MC = MR … . .5 

a + 2b𝑄 = p … . .6 

𝑄∗ =
p − a

 (2b)
… . .7 

 (*Qوموما تكون نقطة عدد الطلبة املثلى )

تهههههههههم تقهههههههههدير   bو aتقهههههههههدير املعلمهههههههههات لتطبيهههههههههق ههههههههههذ  املعادلهههههههههة علهههههههههى الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة فهههههههههي الردن و و 

 وأعههههههدادوالرسههههههوم  يههههههرادات( مههههههن الجامعههههههات عههههههن التكههههههاليف واإل ataD ooldPنمههههههوم  بيانههههههات فليطههههههة )

 :الطلبة

𝑽𝑪𝒊𝒕 = 𝒂𝑸𝒊𝒕 + 𝒃𝑸𝒊𝒕
𝟐 … … 𝟖 

فهههههههي الهههههههزمن  iعهههههههدد الطهههههههالب فهههههههي الجامعهههههههة  t  Qitفهههههههي الهههههههزمن  iالتكهههههههاليف املتغيهههههههر للجامعهههههههة  VCit إن  حيهههههههث 

t. 
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( 36.4) الجههههههههدون رقهههههههههموكانههههههههد النتهههههههههائج كمهههههههها ههههههههههي مبينههههههههة فهههههههههي جامعهههههههههة  وقههههههههد تهههههههههم تقههههههههدير املعلمهههههههههات لكههههههههل 

أن يرتفهههههههع عهههههههدد  تهههههههوازن السهههههههنوي  حيهههههههث ال بهههههههد  عهههههههدد الطلبهههههههة الهههههههالزم لتحقيهههههههق الجامعهههههههات الحكوميهههههههة ال

ليسهههههههههد  هنهههههههههاح ثهههههههههال  جامعهههههههههات ألهههههههههف  الهههههههههب  ويوضهههههههههم الجهههههههههدون أن   23.5الطلبهههههههههة املسهههههههههجلين بمقهههههههههدار 

زيهههههههادة عهههههههدد الطلبهههههههة. ويعكههههههها ههههههههذا املعيهههههههار العهههههههداد املثلهههههههى مهههههههن الطلبهههههههة لتغطيهههههههة النفقهههههههات إلهههههههى  بحاجهههههههة

   .االستثماريةالنفقات دون  يراداتوزيادة اإل املتغيرة 

 

 ( حساب العدد األمثل م  الطلبة حسب املعيار االقتصادي.37.4) جدول رقمال

  
A B 

عدد الطلبة 

 (1) املقررح

عدد الطلبة  

 (2) املوجود
 الفرق 

 2.0- 44249 44251 0.001675 2010 الجامعة االردنية

 4337 35993 40330 0.00355 900 جامعة اليرموك

 3759 16814 20573 0.0036 2100 جامعة مؤتة

 555 27122 27677 0.00122 2200 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 10- 26172 26162 0.00165 1805 الجامعة الهاشمية

 3689 19274 22963 0.00157 950 جامعة آل البيت

 1338 29489 30827 0.00108 1690 جامعة البلقاء التطبيقية

 2689 5427 8116 0.00197 1350 جامعة الحسين بن طالل

 7549 5019 12568 0.00107 790 جامعة الطفيلة التقنية

 416- 4776 4360 0.0018 2790 الجامعة األلمانية األردنية

 23492 214335 237827 0.00122 2790 المجموع

 .2016( : وزارة التعليم العالي  إحصائية الطلبة  2(: إعداد الباحث  )1املصدر : )

 املساندة دارةاإل يل تكاليف لتح 8.4

ت

% مههههههههههن إجمههههههههههالي النفقههههههههههات  و 7.4مليههههههههههون دينههههههههههار بنسههههههههههبة  41تقههههههههههدر تكههههههههههاليف اإلدارة املسههههههههههاندة بحههههههههههوالي 

ويعتبههههههههههههر هههههههههههههذا املجههههههههههههان فر ههههههههههههة للجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة لتخفههههههههههههي    % مههههههههههههن النفقههههههههههههات التشههههههههههههغيلية8.9

 التكلفة من فالله.
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 الطلبة سكناتتكاليف  1.8.4

املتأتيهههههههههههة مهههههههههههن السهههههههههههكنات الجامعهههههههههههة أو تقهههههههههههديم  يهههههههههههراداتإجمهههههههههههالي اإل إلهههههههههههى  (37.4)  شهههههههههههير الجهههههههههههدون رقهههههههههههم 

الطلبههههههههههة  أعههههههههههداد ورغههههههههههمفههههههههههدمات السههههههههههكن لكههههههههههل مههههههههههن الطلبههههههههههة واملدرسههههههههههين فههههههههههي الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  

وجهههههههههههود البنيهههههههههههة  رغهههههههههههم سهههههههههههتغل ههههههههههههذا املهههههههههههورد بكفهههههههههههالة عاليهههههههههههة  أن الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة الإال  الكبيهههههههههههرة

بالشههههههههههههكل الحههههههههههههالي تجعلههههههههههههها غيههههههههههههر  اإدارصمهههههههههههه أن   إال التحتيههههههههههههة لههههههههههههد  العديههههههههههههد مههههههههههههن الجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة 

 
ا
والسههههههههي  شهههههههههمل  الكليهههههههههة التكلفههههههههة  غطيهههههههههةإلههههههههى  الحكوميهههههههههة الجامعههههههههات أغلهههههههههب مههههههههدلوصمجديههههههههة اقتصهههههههههاديا

قيهههههههههههام الجامعهههههههههههات بتكليهههههههههههف إلهههههههههههى  فضهههههههههههل املمارسهههههههههههات العامليهههههههههههةالسهههههههههههنوي. و شهههههههههههير أ واإلههههههههههههالح الصهههههههههههيانة

اهي السهههههههههههكنات ضهههههههههههمن مسهههههههههههتويات عاليهههههههههههة مهههههههههههن ال دمهههههههههههة تضههههههههههه إدارةشهههههههههههركات فا هههههههههههة للقيهههههههههههام بمهمهههههههههههة 

 عههههههههه  الجامعهههههههههات  كمههههههههها وأن    تجاريهههههههههة تحقهههههههههق الربحيهههههههههة للجامعهههههههههات أسهههههههههافهههههههههدمات الفنهههههههههادق وضهههههههههمن 

دافههههههههل الجامعههههههههات  إضههههههههافيةإلنشههههههههال مرافههههههههق  B.O.Tعقههههههههود اسههههههههتثمارية علههههههههى شههههههههكل الههههههههه إبههههههههرامإلههههههههى  لجههههههههأت

واسههههههههههتغاللها لغايههههههههههات السههههههههههكن و/أو تطههههههههههوير املوجههههههههههود ليرتقههههههههههي ملسههههههههههتويات عاليههههههههههة مههههههههههن الجههههههههههودة وجامبههههههههههة 

مليههههههون دينههههههار فههههههي  2.9الههههههدفل مههههههن السههههههكنات مههههههن  إيههههههرادارتفهههههها   ههههههافي إلههههههى  الرقههههههامشههههههير و  كمهههههها للطلبههههههة.

 .2016مليون دينار في عام  5.0إلى  2011عام 

 ونيراداتها  الجامعيةالسكنات (: تكاليف 38.4) الجدول رقم

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

سكنات الجامعة نيرادات   3.7 4.2 4.6 4.4 4.0 5.7 

سكنات الجامعة نفقات   0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 

 5.0 3.3 3.7 3.7 3.4 2.9  صافي االيراد

 2016-2011الحكومية للجامعات  البيانات املالية املصدر:

 والحماية م األ تكاليف  2.8.4

  الردنيهههههههههههةالجامعههههههههههههات  عههههههههههه  اتجههههههههههههد 
ا
 العسههههههههههههكريينالتعاقههههههههههههد مهههههههههههع مؤسسههههههههههههة املتقاعهههههههههههدين إلهههههههههههى  مههههههههههههؤفرا

 مههههههههههههن تههههههههههههوظيفه مههههههههههههنال بتزويههههههههههههدها بههههههههههههأفراد 
ا
والحمايههههههههههههة فههههههههههههي  المههههههههههههنفههههههههههههي الجامعههههههههههههة إال أن تكههههههههههههاليف  مبههههههههههههدال

عمهههههههار العهههههههاملين فهههههههي فهههههههاف عهههههههدد املهههههههوظفين  وبالتهههههههدقيق فهههههههي أانخ رغهههههههم ارتفعهههههههدقهههههههد  الردنيهههههههةالجامعهههههههات 
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وسهههههههههنوات عملهههههههههههم فههههههههههي الجامعههههههههههة  مرتفعههههههههههة أعمههههههههههارهموالحمايههههههههههة فههههههههههي الجامعههههههههههات كانهههههههههد معههههههههههدالت  المهههههههههن

ومههههههههن الجههههههههدير   السههههههههنوية نتيجههههههههة الزيههههههههادات السههههههههنويةمسههههههههتحقاصمم زاد مههههههههن  المههههههههر الههههههههذيمرتفعههههههههة  أيضهههههههها

أمهههههههن  عاقههههههد الجامعههههههات مهههههههع شههههههركات إلهههههههى  افضههههههل املمارسهههههههات العامليههههههة همههههههذا ال صهههههههو   شههههههير  أن مكههههههرة

والحمايهههههههههههة ضهههههههههههمن مبهههههههههههال  متفهههههههههههق عليمههههههههههها مهههههههههههع  المههههههههههنلة عهههههههههههن تقهههههههههههديم فهههههههههههدمات تكهههههههههههون مسهههههههههههؤو وحمايههههههههههة 

 ع ههههههههي  ممهههههههها اإلنتاجيههههههههةمههههههههن مسههههههههتو   كههههههههذل  يرفههههههههع ؛الههههههههذي يقلههههههههل مههههههههن حجههههههههم النفقههههههههات المههههههههر الشههههههههركات 

زيههههههادة حاجههههههة إلههههههى  الردنيههههههةوقههههههد سههههههاهمد حههههههاالت العنههههههف فههههههي الجامعههههههات هههههههذا  مههههههن الحههههههرس.عههههههددا أقههههههل 

إلهههههههى  (38.4) كمههههههها ههههههههي مبينهههههههة فهههههههي الجهههههههدون رقهههههههم الرقهههههههام. و شهههههههير أكبهههههههر شهههههههكل  المهههههههنالجامعهههههههات ملهههههههوظفي 

 رغههههههههممليههههههههون دينههههههههار  4.54 إلههههههههى 2012مليههههههههون دينههههههههار فههههههههي عههههههههام  3.37زيههههههههادة نفقههههههههات المههههههههن الجههههههههامعي مههههههههن 

 ويرجهههههههع ملههههههه  2016عهههههههام  804إلهههههههى  2012فهههههههي عهههههههام  902انخفهههههههاف عهههههههدد مهههههههوظفي المهههههههن الجهههههههامعي مهههههههن 

 .تفعيل  ع  الجامعات للتعاقد مع مؤسسة املتقاعدين العسكريينإلى 

 األردنيةوالحماية في الجامعات  األم (: تكاليف 39.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

الجامعي )مليون دينار(م  األ  نفقات  3.32 4.14 4.53 4.44 4.54 

الجامعي األم عدد موظف    902 889 823 815 804 

 2016-2011الحكومية للجامعات  البيانات املالية املصدر:

 النظافةتكاليف  3.8.4

 مليهههههههون دينهههههههار  2حجهههههههم نفقهههههههات النظافهههههههة املباشهههههههر الهههههههذي تتحملهههههههه الجامعهههههههات الحكوميهههههههة بحهههههههوالي  يقهههههههدر 

 
ا
تههههههههههم احتسههههههههههاب التكههههههههههاليف غيههههههههههر املباشههههههههههرة    وقههههههههههد(40.4كمهههههههههها هههههههههههو موضههههههههههم فههههههههههي الجههههههههههدون رقههههههههههم )سههههههههههنويا

وتقهههههههدر تكلفهههههههيمم  2016فهههههههي عهههههههام موظفههههههها  1096واملتمثلهههههههة فهههههههي مهههههههوظفي النظافهههههههة والهههههههذين و هههههههل عهههههههددهم 

وفههههههههي حههههههههان   مليههههههههون دينههههههههار 8.6مجمههههههههل مهههههههها تنفقههههههههه الجامعههههههههات حههههههههوالي  مليههههههههون دينههههههههار أي أن   6.6بحههههههههوالي 

أي التعاقهههههههههد مهههههههههع  ؛االعتمهههههههههاد علهههههههههى ال هههههههههدمات ال ارجيهههههههههة باعتمهههههههههاد مبهههههههههدأالحكوميهههههههههة  قامهههههههههد الجامعهههههههههات

 مليون دينار. 5.3الوفر الذي ستحققه الجامعات حوالي  شركات نظافة فإن  
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 في الجامعات الحكومية. وأعدادهم ( نفقات موظف  النظافة41.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

ون دينار(نفقات خدمات النظافة )ملي  1.1 1.7 1.6 1.8 2.0 

 1096 1087 1058 1096 1116  عدد موظف  النظافة

 6.6 6.5 6.3 6.6 6.7 تقدير تكلفة املوظفين

 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3  تقدير تكلفة النظافة في حال وجود شركات نظافة

 5.3 5.1 4.8 5.0 4.4  الوفر في حال اعتماد شركات نظافة

 2016-2011الحكومية للجامعات  انات املاليةالبي املصدر:      

 .ال راعةتكاليف  4.8.4

تكلفههههههههههههة نفقههههههههههههات فههههههههههههدمات الزراعههههههههههههة حيههههههههههههث و ههههههههههههل عههههههههههههدد مههههههههههههوظفي إلههههههههههههى  (41.4)  شههههههههههههير الجههههههههههههدون رقههههههههههههم

مليهههههههههون  4والهههههههههذين تقهههههههههدر تكهههههههههاليفهم بحهههههههههوالي موظفههههههههها   670الزراعهههههههههة فهههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة حهههههههههوالي 

  ومهههههههن الجهههههههدير مكهههههههر  مليهههههههون دينهههههههار 0.7لسهههههههي بلغهههههههد حهههههههوالي النفقهههههههات املباشهههههههرة واإلهههههههى  باإلضهههههههافة  دينهههههههار 

هههههههه
 
العههههههههدد الكبيههههههههر لعمههههههههان الزراعههههههههة فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميههههههههة إال أنمهههههههها غيههههههههر قههههههههادرة علههههههههى تقههههههههديم  رغههههههههم ه أن

املحليهههههههة فههههههههي ضهههههههول تههههههههوفر املسهههههههاحات واملههههههههوارد املائيهههههههة وال بههههههههرات فهههههههي السههههههههواق منتجهههههههات زراعيهههههههة وبيعههههههههها 

قيههههههههام  عهههههههه  الجامعههههههههات بإنشههههههههال مههههههههزار  دافههههههههل إلههههههههى  عامليههههههههةالعلميههههههههة حيههههههههث  شههههههههير أفضههههههههل املمارسههههههههات ال

 .للجامعةموردا ماليا الجامعات توفر منتجات تبا  في السوق و عتبر 

 في الجامعات الحكومية  وأعدادهم موظف  ال راعة( تكاليف 41.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8  نفقات خدمات ال راعة

ظف  ال راعةعدد مو   1073 1043 1028 844 670 

 4.0 5.1 6.2 6.3 6.4 تقدير تكلفة املوظفين

 2016-2011الحكومية للجامعات  البيانات املالية املصدر:

 الصيانةتكاليف  5.8.4

كمههههههها ههههههههو موضهههههههم فهههههههي الجهههههههدون رقهههههههم تكلفهههههههة نفقهههههههات الصهههههههيانة املباشهههههههرة فهههههههي الجامعهههههههات الحكوميهههههههة تقهههههههدر 

مليهههههههههون دينهههههههههار نفقهههههههههات املهههههههههوظفين وبالتهههههههههالي تبلههههههههه   7.7إلهههههههههى  دينهههههههههار باإلضهههههههههافة مليهههههههههون  1.8( بحهههههههههوالي 42.4)
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هههههههههههههههذا ويمكههههههههههههههن للجامعههههههههههههههات   2016مليههههههههههههههون دينههههههههههههههار فههههههههههههههي عههههههههههههههام  9.5نفقههههههههههههههات الصههههههههههههههيانة الكليههههههههههههههة حههههههههههههههوالي 

 فههههههي مجههههههان الثهههههها  واملبههههههاني االتجهههههها الحكوميههههههة 
ا
 نحههههههو إبههههههرام عقههههههود  ههههههيانة مههههههع شههههههركات وفا ههههههة

ا
  فضههههههال

 .  تراتعن فدمات  يانة الجهزة والكمبيو 

 في الجامعات الحكومية وأعدادهم ( تكاليف موظف  الصيانة42.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 1.8 2.0 2.4 2.2 2.3  نفقات فدمات الصيانة

 1279 1312 1306 1335 1347 عدد موظفي الصيانة

 7.7 7.9 7.8 8.0 8.1 تقدير تكلفة املوظفين

 2016-2011الحكومية للجامعات  البيانات املالية املصدر:

 تكاليف املكتبات 6.8.4

 عهههههههن تقههههههدم الجامعهههههههة فههههههدمات املكتبهههههههة الورقيهههههههة واإللكترونيههههههة 
ا
للطلبهههههههة مههههههن فهههههههالن تهههههههوفر الكتههههههب فضهههههههال

مليههههههههون  1.8بلغههههههههد تكههههههههاليف املكتبههههههههات حههههههههوالي وقههههههههد   بههههههههاملجالت العلميههههههههة املحكمههههههههة العامليههههههههة االشههههههههتراكات

 بههههههههأن عههههههههدد ا  نفقههههههههات مباشههههههههرةدينههههههههار 
ا
 3.5موظههههههههف بتكلفههههههههة تقههههههههدر بحههههههههوالي  418ملههههههههوظفين قههههههههد بلهههههههه  علمهههههههها

وقهههههههههد تقلهههههههههل الجامعهههههههههات مهههههههههن نفقهههههههههات املكتبهههههههههات مهههههههههن فهههههههههالن االعتمهههههههههاد  علهههههههههى الوسهههههههههائل   مليهههههههههون دينهههههههههار

  اإللكترونيهههههههههة بتفعيهههههههههل املكتبهههههههههة اإللكترونيهههههههههة  شهههههههههكل أكبهههههههههر مهههههههههن مههههههههها ههههههههههو عليهههههههههه
ا
وبالتهههههههههالي تقليههههههههههل  حاليههههههههها

 .بقواعد البيانات الشتراحاأعداد املوظفين والذين تبل  تكلفيمم أكبر من 

 في الجامعات الحكومية. ونفقاتها ( تكاليف املكتبة43.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 1.8 1.9 1.9 1.4 3.1  نفقات مكتبة الجامعة

 418 438 447 461 483  عدد موظف  املكتبة

 3.5 3.7 3.8 3.9 4.1 تقدير تكلفة املوظفين

 2016-2011الحكومية للجامعات  ت املاليةالبيانا املصدر:

 االسكرتاري تكاليف 7.8.4

عهههههههههدد مهههههههههوظفي السههههههههكرتاريا قهههههههههد بلههههههههه  فههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة  ( أن43.4) يالحهههههههها مهههههههههن الجهههههههههدون رقههههههههم

 1095مقارنهههههههههههة مهههههههههههع  مليهههههههههههون دينهههههههههههار  8  وتقهههههههههههدر تكلفهههههههههههيمم بحهههههههههههوالي 2016فهههههههههههي عهههههههههههام موظفههههههههههها  954حهههههههههههوالي 
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 تحقيههههههههق الجام ورغههههههههم   2012فههههههههي عههههههههام موظفهههههههها 
ا
ههههههههعههههههههات الحكوميههههههههة تحسههههههههنا

 
ه ال زان فههههههههي هههههههههذا البنههههههههد إال أن

فين املههههههههههام وتهههههههههدوير املهههههههههوظح مجهههههههههان للتحسهههههههههين بإنشهههههههههال دائهههههههههرة فا هههههههههة بالسهههههههههكرتاريا صمهههههههههتم بتوزيهههههههههع هنههههههههها

علهههههههى القسهههههههام والهههههههدوائر وتفعيهههههههل الوسهههههههائل اإللكترونيهههههههة للتوا هههههههل واملراسهههههههالت المهههههههر الهههههههذي  عهههههههزز مههههههههن 

 ظفين.ويقلل من الحاجة لعدد من املو  اإلنتاجية

 

 

 ( تكاليف السكرتاريا في الجامعات الحكومية44.4) الجدول رقم
  2012 2013 2014 2015 2016 

 954 999 1032 1080 1095 عدد موظفي السكرتاريا في الجامعة

 8.0 8.4 8.7 9.1 9.2 تقدير تكلفة املوظفين

 2016-2011الحكومية للجامعات  البيانات املالية املصدر:

 وتكاليف الرواتب كل رواتب موظف  الجامعات الحكوميةتحليل هي 9.4

 مهههههههن أكهههههههاديميين وإداريهههههههين  الردنيهههههههةالعهههههههاملين فهههههههي الجامعهههههههات  إجمهههههههالي علهههههههى  اإلنفهههههههاقلقهههههههد بلغهههههههد نسهههههههبة 

و عتبهههههههر ههههههههذ  النسهههههههبة مرتفعهههههههة مقارنهههههههة   2016فهههههههي عهههههههام مهههههههن النفقهههههههات الجاريهههههههة  58% غيهههههههر أكهههههههاديميين()

لههههههههههههدون منظمههههههههههههة  %40 تبلهههههههههههه  هههههههههههههذ  النسههههههههههههبة املثههههههههههههان مههههههههههههع أفضههههههههههههل املمارسههههههههههههات العامليههههههههههههة وعلههههههههههههى سهههههههههههه يل

الجامعههههههههههههههات  الجههههههههههههههاري فههههههههههههههي اإلنفههههههههههههههاقمههههههههههههههن  ويالحهههههههههههههها أن الحصههههههههههههههة   التعههههههههههههههاون االقتصههههههههههههههادي والتنميههههههههههههههة

ومههههههههع   أكبههههههههر مههههههههن حصههههههههة املههههههههوظفين اإلداريههههههههين الردن السههههههههي تخصهههههههه  للهيئههههههههة التدريسههههههههية الحكوميههههههههة فههههههههي

  فههههههإن جههههههدون   ملهههههه 
ا
مليهههههههون  62 يبلهههههه  أك ههههههر مههههههنإم  الرواتههههههب للمهههههههوظفين غيههههههر الكههههههاديميين ال يههههههزان كبيهههههههرا

 أن نسههههههههههههبة رواتههههههههههههب املدرسههههههههههههينإلههههههههههههى  (45.4ويشههههههههههههير الجههههههههههههدون رقههههههههههههم ) .حكوميههههههههههههةدينههههههههههههار فههههههههههههي الجامعههههههههههههات ال

% لغيههههههههههههههههر 24مقابههههههههههههههههل  2016% فهههههههههههههههي عههههههههههههههههام 33.9النفقهههههههههههههههات قههههههههههههههههد بلغههههههههههههههههد  إجمههههههههههههههههالي إلههههههههههههههههى  و عويضهههههههههههههههاصمم

 فهههههههههههههي عهههههههههههههامالجاريهههههههههههههة النفقهههههههههههههات  إجمهههههههههههههالي % مهههههههههههههن 58.3اإلداريهههههههههههههون واملدرسهههههههههههههون   وباملجمهههههههههههههل املدرسهههههههههههههين

 .2012% في عام 64.2  وقد انخفضد هذ  النسبة من 2016

 .الجارية النفقات نجمالي نلى  األخرى النفقات الجارية  سبة الرواتب و  :(45.4) رقمجدول 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 %33.9 %36.3 %36.0 %37.4 %37.0 همو عويضات رواتب املدرسين

 %24 %26 %25 %26 %27 همو عويضات رواتب غير املدرسين

 %58.3 %62.3 %61.4 %63.3 %64.2 همو عويضات رواتب جميع العاملين 
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 %41.7 %37.7 %38.6 %36.7 %35.8 النفقات الجارية األخرى 

 2016-2011 البيانات املالية  الحكوميةللجامعات  املصدر:          

ا متزايههههههههدة مههههههههن أعضههههههههال أعههههههههداد سههههههههتخدم الجامعههههههههات الحكوميههههههههة ( أن 46.4كمهههههههها ويشههههههههير الجههههههههدون رقههههههههم )

 7533إلهههههههههى  2012فهههههههههي عهههههههههام  عضهههههههههوا 6262ارتفهههههههههع مجمهههههههههوعهم مهههههههههن إم هيئهههههههههات التهههههههههدريا )الكهههههههههاديميين(  

 
ا
 شههههههههههكل . واسههههههههههتمر فههههههههههي املقابههههههههههل التزايهههههههههد فههههههههههي عههههههههههدد املههههههههههوظفين غيههههههههههر الكههههههههههاديميين 2016فههههههههههي عههههههههههام عضهههههههههوا

 موظفهههههههههه 15546مههههههههههن   فيههههههههههف رغههههههههههم اللجههههههههههوزات السههههههههههي شهههههههههههدصما الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة
ا
 إلههههههههههى 2012فههههههههههي  ا

 . 2016في  موظفا 15326

 عدد العاملين ورواتبهم في الجامعات الحكومية :(46.4) جدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 7533 7210 6876 6640 6262 أعضال هيئة التدريا

 15328 15429 15522 15546 15590 غير أعضال هيئة التدريا

 20901 22038 21898 21028 20120 رواتب أعضال هيئة التدريا

 7404 7357 6850 6223 5933 رواتب العاملين غير أعضال هيئة التدريا

 2016-2011الحكومية للجامعات  البيانات املالية املصدر:

 تحليل الرسوم في الجامعات الحكومية 11.4

 مقدمة  1.11.4

لتمويلي ولكن على مستو  التعليم العالي ونهجه ااملهمة  عتبر قضية الرسوم الجامعية من المور 

نحو فرف رسوم دراسية أو زيادصما على اتجاها متزايدا املتتبع لتجارب الدون العاملية يجد أن هنال  

ارضة لفرف رسوم على الطالب  ا رال املع رغمومل    العديد من الدون العالي في التعليم في الطالب 

؛ العاليالتعليم في الطالب  ثال  مجموعات من ناحية فرف رسوم دراسية علىإلى  الدون  نقسمتو 

و شمل أملانيا والنمسا و الدانمارح وفنلندا واليونان وال رويج مجانية( شبه الدراسة ) املجموعة الولى

أقطار تنخف  فيما الرسوم الدراسية مثل  ؛ملجموعة الثانيةاأما   توناو املغرب  و مصر  و والسويد  

وهولندا  وإيطاليا وإيرلندا إسبانياراسية فيما كبيرة مثل أقطار الرسوم الد ؛املجموعة الثالثةو فرنسا  

تناقش بجدية مسألة زيادة الرسوم الدراسية   الدون هذا التقسيم إال أن معظم  ورغموالبر غان  

  ومن التجارب العاملية الجادة في مجان ومد  إمكانية استمرارية هذا االتجا  بجامعات املستقبل

اليات الستقالن الجامعات وضع إلى  في بريطانياتمويل التعليم العالي  مجلاالرسوم الجامعية اتجه 

زيادة الرسوم  السي تقدمها الحكومة سنة  عد أفر   والعمل على ةالياملماليا  وتخفي  املخصصات 
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جنيه  9400إلى  جنيه إسترلي ي  2200 منهذا وتراوحد الرسوم الجامعية   الجامعاتفي الدراسية 

 .(2007 املوجز التعليمي العالمي) سنةالإسترلي ي في 

جامعية  الدرجة الوفي الواليات املتحدة المريكية يدفع الطالب رسوما دراسية مقابل حصولهم على  

 حيثالمريكية  جامعات الويوجد تاريخ  ويل يبين العالقة بين الرسوم الدراسية والتحاق الطالب ب

والية بتحديد قيمة الرسوم الطالبية بالتعليم الجامعي  تقوم كل إمتختلف قيميما من والية لفر   

حسب ظروفها االقتصادية وسياسيما التعليمية والتكلفة الفعلية لكل تخص   ويختلف متوسط 

تراوحد و نصيب ما يدفعه الطالب وأسرته حسب دفلهم السنوي في التعليم العالي من والية لفر   

 .ملرحلة البكالوريوس دوالر أمريكي  9000إلى  7000من الرسوم السنوية للطالب 

% و 10) بين نسبة الرسوم الدراسية كمصدر من مصادر تمويل التعليم العالي ما تراوحتوفي اليابان 

وضعد الحكومة برنامجا ملساهمة الطالب  أسترالياعلى التعليم العالي  وفي  اإلنفاقمن نسبة % (30

إلى  فعه الطالب من رسوم دراسية سنويا والسي و لدفي تمويل التعليم العالي  حددت فيه ما يد

 قية.من متوسط تكاليف الطالب الحقي %23دوالر أمريكي  وتصل نسبيما حوالي  2000 حوالي

على التعليم  اإلنفاقإجمالي من  %20% و 12 بينسبانيا تراوحد نسبة الرسوم الدراسية إوفي  

  مع قيام الحكومة  عمل إعفالات العام الدراس يدوالر أمريكي في  800إلى  400 بحواليالجامعي  

  الجامعاتفي عداد الطالب املقيدين أإجمالي من  %18إلى  لبع  الطالب من الرسوم الدراسية تصل

   نظام للقروف الطالبية  على أن  سدد بمجرد أن يجد الطالب دفال يدر عليه  عد التخر  مع وضع

ويل التعليم والسي أفذت أشكاال متعددة  موما زيادة الرسوم حدثد  غيرات جذرية في تم أسترالياوفي 

العالي  والتأكيد على أهمية فتح الباب أمام الطالب ليحصلوا على قروف بنكية التعليم في الدراسية 

 .نوا من سداد رسوم  عليمهمحسب يتمك

  د من البرامجللعدي الجامعات الردنية برفع الرسوم الجامعية أما التجربة الردنية فقد قامد
ا
فضال

على بيانات الرسوم الجامعية  بنالا  نظام املوازي الذي يخلق زيادات عالية في الرسوم  واعتماد عن 

 أسعار في  الكبير  التبايناملنشورة يتبين لنا حجم  الحكومية لكافة الجامعات للساعة الواحدة 

لدراسية لكل جامعة من الساعات املعتمدة للتخصصات الجامعية املطروحة من ضمن ال طط ا

للساعة دينار 105.79 بواقع الملانيةمتوسط رسوم في الجامعة على أكان  إم  الحكوميةالجامعات 

للساعة دينارا  18.97 بواقعي جامعة ان البيد فوباملقابل كان ادن  متوسط رسوم الدراسية املعتمدة 
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سية في تخص  الهندسة املدنية إم وقد سجلد الجامعة الملانية أعلى رسوم ساعات درا  الواحدة

 أييالحا   ومن جانب افر  دينارا 140الواحدة  الساعةبلغد رسوم 
ا
الرسوم بين في تفاوت  ضا

ساعة في جامعة اليرموح للم و على رسأ دتخصصات الكليات الطبية سجل إن  م إاملختلفة  الكليات

ر كان دن  سعدينار للساعة وأ 100 سيةبل  رسم الساعة الدرا إماملركز( ) وجامعة البلقال التطبيقية

رسم ساعة على أالكليات العلمية فقد سجل إلى  بالنسبة أما  دينارا45 بمقدار  الردنيةفي الجامعة 

ما أ  دينارا 12ن البيد ادن  سعر كان في جامعة أو  دينار 100 بواقع الملانيةدراسية في الجامعة 

 100ملانية في الجامعة الساعة الدراسية للعلى سعر رسم أنسانية فقد كان الكليات اإلإلى  بالنسبة

 .رنيناد 10ن البيد ادن  سعر كان في جامعة أو  ر دينا

 رسوم التخصصات في الجامعات الحكوميةمتوسط  (:47.4) جدول رقم

 

 .(الردنيينالبرنامج العادي للطلبة ) الحكومية للجامعات  اإللكترونيةاملواقع  :مصدر البيانات

فيما يتعلق برسوم الساعات الدراسية لنفا  الحكوميةبين مما سبق التفاوت الكبير بين الجامعات يت

 الجامعات من تشابهتو  هذا  الجامعات بين لكل  الب يراداتافتالل اإل مما ينعكا على   التخص 

الذي  المر   رسوم الساعاتمن حيث ( ولكن تتفاوت واإلداريةاملصاريف التشغيلية ) التكاليف حيث

 أو الحكومية املراجعة لرسوم الساعات الدراسية والعمل على توحيدها بين الجامعات  إعادةيتطلب 

عالقة عكسية ما بين الدعم الحكومي للجامعات ومقدار رسوم الساعات الدراسية لتل   إنشال

 حكومية.جد اليات علمية لتسعير الساعات في الجامعات اليو  ومن الجدير مكر  أنه ال  الجامعات

املطروحة من فالن ال طط  املتضمن رسوم الساعات للبرامج (48.4) رقم الجدون  يالحا من فالنو 

البرنامج العادي إلى  فعند النظر   الدن والحد  العلى الحكومية بحدهاالدراسية للجامعات العشر 

رسم  بل  إمج العادي رسوم ساعة دراسية في البرنامعلى أهي  احبة  الملانيةالجامعة  أنيتبين لنا 

ت جامعا نار( الرسمية ال ساعة/ دي م) دراسية  نار( االعلى الرس ساعة/ دي م) دراسية   االدنى الرس

ط خصص الرسوم متوس مالت ساعة رس خصص ال مالت ساعة رس  ال

جامعة ت27.21 االردنية ال علوما ل م يا األعما كنولوج ث ذكور(60ت 15 التمريض)وإنا

ب28.55اليرموك جامعة  ط ت عدة100ال خصصا 16ت

ة24.60مؤتة جامعة  جراح خاصة ال ت عدة75ال خصصا 15ت

علوم جامعة  يا ال كنولوج دسة 27.04األردنية والت طيران هن غة 50  ال جليزية الل ت االن غويا 14   والل

جامعة  ب29.85الهاشمية ال ط ت عدة85ال خصصا 15ت

ل جامعة ت آ دسة18.97البي ة هن طاق ة ال دد ج ت عدة55المت خصصا 10ت

قاء جامعة  قية البل طبي يا33.02الت كنولوج ل ت حري النق ت عدة70الب خصصا 16ت

ين جامعة  حس الل بن ال دسة 25.18ط كهربائية الهن ت عدة45ال خصصا 12ت

طفيله جامعة  قنية ال ت عدة27.07الت خصصا ت عدة25ت خصصا 16ت

جامعة  مانية ال دسة105.79االردنية االل دنية هن علوم140م قية ال طبي ت الت غا 70والل
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( باملقارنة مع جامعة ان البيد كأدن  رسم ساعة دينارا 140) الهندسة املدنية() الساعة لتخص 

بل  رسم  إمومل  في مجموعة من التخصصات املطروحة ضمن ال طة للجامعة   للبرنامج العادي

 .دنانير 10الساعة لتل  التخصصات 

 في الجامعات الحكومية البرنامجمقارنة الرسوم حسب  (:48.4) جدول رقم

 البرامج الدراسية
 األد ىالرسم  األعلىالرسم 

 القيمة التخصص اسم الجامعة القيمة التخصص اسم الجامعة

 10 عدة تخصصات جامعة ان البيد 140 هندسة مدنية الردنية الملانيةالجامعة  البرنامج العادي

 20 الثار جامعة الحسين 250 في الطب دكتور  الجامعة الهاشمية البرنامج املوازي 

 البرنامج الدولي
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 الردنية
 دوالر() 500 الطب

جامعة البلقال 

 التطبيقية

إدارة املكتبات 

 واملعلومات

40 

 (ادوالر )

برنامج الدراسات 

 العليا

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 الردنية

الصيدلة 

 التكنولوجية
 50 الفقه وأ وله جامعة ان البيد (دوالر) 700

 .2018  الحكوميةللجامعات  اإللكترونياملواقع  :مصدر البيانات

رسوم الطلبة في برنامجي املوازي والبرنامج الدولي لد   (48.4رقم )يتضم لنا من الجدون كما 

نامج )دكتور في الطب ( لد  الجامعة الهاشمية املطروح ضمن بر  فتخص   الجامعات الحكومية

بل  رسم الساعة  إم  الفر  على رسم ساعة دراسية   باملقارنة مع الجامعات الحكومية كان أاملوازي 

دن  رسم ساعة دراسية لبرنامج أ ن  إ  باملقابل فدينارا( 250التخص  )الدراسية الواحدة  لهذا 

م بل  رسم الساعة إ  ثاري جامعة الحسين بن  الن لتخص  ا املوازي في الجامعات الحكومية كان  ف

  مما يتضم حجم التفاوت الكبير ما بين رسوم الساعات بمختلف دينارا( 20الدراسية الواحد )

  التخصصات لبرنامج املوازي للجامعات الحكومية.

ة على رسم ساعة دراسية في جامعأوح لد  الجامعات الحكومية فكاند ما البرنامج الدولي املطر أ

( دوالر 500)م بل  رسم الساعة الدراسية الواحدة لتخص  الطب مبل  إ ردنيةال العلوم والتكنولوجيا 

دن  رسوم أما أمعات الحكومية كافة   على رسوم الساعات الدراسية للجاأ  وهمذا  كان من أمريكي

م بل  إجل  في جامعة البلقال التطبيقية ساعة دراسية للبرنامج الدولي لد  الجامعات الحكومية س

  ويعود أمريكيا دوالرا( 40ملعلومات مبل  )املكتبات وا إدارةالدراسية الواحدة لتخص   رسم الساعة

الفعلية التكلفة إلى  الدولي البرنامجة لتخصصات هذا التفاوت الكبير في رسوم الساعات الدراسي

 تخصصات البرنامج الدولي .ل الحكومية املترتبة على الجامعات
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م العالي يمنح القبون على برنامجي املوازي والدولي لد  الجامعات مجلا التعلي أنوالجدير بالذكر 

ومل  بحسب القدرة والطاقة االستيعابية لكل جامعة  جامعة الحكومية في التخصصات املحددة لكل 

 .  ولكن الجامعات الحكومية ال تلتزم به  شكل كاملالحكوميةمن الجامعات العشرة 

دار رسوم الساعات الدراسية للبرامج الدراسية املختلفة للجامعات يظهر جليا لنا حجم االفتالل في مق

إلى  ليعطي بذل  الحرية الكاملة للطالب في افتيار التخص  والجامعة املناسبة باإلضافة الحكومية 

 . الردنيمراعاة كافة الطبقات والشرائج االقتصادية للمجتمع 

 إمالبرنامج املوازي لد  الجامعات الحكومية بقين الطلبة امللتح أعدادإلى  (49.4رقم ) شير الجدون 

 عتبر  ( وهمذا14,069) الردنيةفي الجامعة  2017 \ 2016الطلبة امللتحقين للعام الدراس ي  أعداد دبلغ

الطلبة امللتحقين في الجامعات  أعداد بأقلفيما يتعلق  أماالحكومية  من بين الجامعات  العلى

(  الب 409بل  عدد الطلبة امللتحقين ) إم التقنية ان في جامعة الطفيلة الحكومية ببرنامج املوازي ك

 و البة.

  2117 \ 2116وا ي للعام الدراس   الطلبة امللتحقين في برنامج امل أعداد( 49.4جدول رقم )

 

 ىالعلالطلب فكاند النسبة إجمالي الطلبة امللتحقين في برنامج املوازي باملقارنة مع  أعدادنسبة  أما

جامعة اليرموح  أما الجامعة امللتحقين في  إجمالي الطلبة%( من 32بلغد ) إم الردنيةلد  الجامعة 

وسجلد  الطلبة  إجمالي أعداد%( من 19%(  وجامعة مؤتة بلغد النسبة )20فكاند النسبة حوالي )

 الردنيةتكنولوجية اعلى نسبة التحاق في برنامج املوازي لد  الجامعات الحكومية في جامعة العلوم وال

 %( .40بلغد ) إم

جامعة ال
د2016 \ 2017 طلبة عد ين ال ق ح م الملت عا دراسي لل  ال

الموازي البرنامج
مالي2016 \ 2017  طلبة اج ين ال ق ح م الملت عا دراسي لل سبة ال د الموازي البرنامج طلبة ن د ع طلبة ل ين ال ق ح  الملت


جامعة %14,069.0044,436.0032االردنية
ال


%7,216.0035,993.0020اليرموك
جامعة


ة
جامعة %3,236.0016,814.0019مؤت


%10,948.0027,122.0040األردنية
والتكنولوجيا
العلوم
جامعة


جامعة %6,456.0026,189.0025الهاشمية
ال

ل
جامعة ت
آ %3,838.0019,274.0020البي


قاء
جامعة قية
البل %6,966.0029,496.0024التطبي


ين
جامعة حس %627.005,427.0012طالل
بن
ال


فيله
جامعة قنية
الط %409.005,019.008الت


جامعة %1,493.004,776.0031االردنية
االلمانية
ال

مالي 55258214546 االج
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%( وجامعة البلقال التطبيقية 20البيد )ن ا%( وجامعة 25الجامعة الهاشمية فكاند النسبة )في  أما

نسبة التحاق الطلبة  ن  إفجامعة الحسين  أما الجامعات تل  بامللتحقين  إجمالي الطلبة%( من 24)

للجامعات الحكومية  املوازي برنامج بدن  نسبة التحاق وسجلد ا %( 12)إلى  ببرنامج املوازي قد و لد

%( من 31فقد بلغد النسبة ) الملانيةالجامعة  وأفيرا%(  8بلغد ) إمفي جامعة الطفيلة التقنية 

 الجامعة .بالطلبة امللتحقين  أعداد إجمالي 

 إجمالي ن % م41( أن نسبة الرسوم املتأتية من برنامج املوازي شكلد 13.4ويشير الشكل رقم )

%ومن ثم رسوم البرنامج 38تليما نسبة الرسوم املحصلة من البرنامج العادي بنسبة الرسوم املحصلة 

 الرسوم من برنامج الدراسات العليا ورسوم أفر  بنسبة 9الدولي بنسبة 
ا
% على 5% و7% وأفيرا

 التوالي.

ت

 ( هيكل الرسوم في الجامعات الحكومية13.4الشكل رقم )

ت
ت

 لكل جامعة البكالوريوس() الرسوم م  البرامج العاديةطور ت 2.11.4

مليههههههههههههون دينههههههههههههار للجامعهههههههههههههات  166.3الرسههههههههههههوم املقبوضهههههههههههههة مههههههههههههن البرنههههههههههههامج العههههههههههههادي حهههههههههههههوالي بلهههههههههههه  حجههههههههههههم 

وقهههههههد بلغهههههههد نسهههههههبة الرسهههههههوم  2011مليهههههههون دينهههههههار فهههههههي عهههههههام  121.1مقارنهههههههة بهههههههه  2016الحكوميهههههههة فهههههههي عهههههههام 

املقبوضههههههههة فههههههههي الجامعههههههههات  الرسههههههههوم إجمههههههههالي ن % مهههههههه38البكههههههههالوريوس( حههههههههوالي ) مههههههههن البرنههههههههامج العههههههههادي

وملههههههههههه   ؛الردنيهههههههههههة  وتتفهههههههههههاوت نسهههههههههههبة اعتمهههههههههههاد الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة علهههههههههههى رسهههههههههههوم البرنهههههههههههامج العهههههههههههادي

38% 

41% 

9% 

7% 
5% 

 رسوم البرنامج الدولي رسوم برنامج الموازي رسوم البرنامج العادي

 رسوم اخرى رسوم برنامج ادراسات العليا
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( 50.4  كمههههههها ويظهههههههر الجههههههدون رقهههههههم )فههههههي البرنههههههامج الطلبهههههههةارتفهههههها  عههههههدد  رغهههههههم سهههههه ب انخفههههههاف رسههههههومه 

ؤتههههههههههة نتيجههههههههههة انخفههههههههههاف أن الرسهههههههههوم املقبوضههههههههههة مههههههههههن البرنههههههههههامج العههههههههههادي قههههههههههد انخفضههههههههههد فههههههههههي جامعههههههههههة م

 .أعداد الطلبة فيما

 في الجامعات الحكومية العادي البرنامج( الرسوم املقبوضة م  49.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 28.4 28.4 25.8 22.9 19.7 الجامعة االردنية

 20.9 26.2 24.0 22.9 20.3 جامعة اليرموك

 12.7 13.5 15.1 14.6 13.4 جامعة مؤتة

 13.5 13.5 13.6 12.8 12.2 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 18.3 19.8 26.1 20.0 15.3 الجامعة الهاشمية

 22.5 18.5 18.9 17.9 8.1 جامعة آل البيت

 27.2 24.1 24.7 22.5 20.6 جامعة البلقاء التطبيقية

 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 جامعة الحسين ب  طالل

 5.5 2.3 6.0 6.1 5.3 نيةجامعة الطفيلة التق

 11.3 11.3 10.0 8.1 6.2 الجامعة األملانية األردنية

 166.3 162.6 164.3 147.9 121.1 املجموع

 لكل جامعة. دراسات العليام  برامج ال املقبوضةالرسوم تطور حجم  3.11.4

ج الدراسهههههههات التوسهههههههع فهههههههي فهههههههتح بهههههههرامإلهههههههى  مهههههههاإيراداص ولتعزيهههههههزلجهههههههأت العديهههههههد مهههههههن الجامعهههههههات الحكوميهههههههة 

ارتفههههههها  الرسهههههههوم املقبوضههههههههة  (51.4فكمهههههههها ههههههههو مبهههههههين فهههههههي الجههههههههدون رقهههههههم )  والهههههههدكتورا العليههههههها املاجسهههههههتير 

 2016مليهههههههون دينهههههههار فهههههههي عهههههههام  28.8إلهههههههى  2012مليهههههههون دينهههههههار فهههههههي عهههههههام  11.1مهههههههن الدراسهههههههات العليههههههها مهههههههن 

مهههههههههن  %45الجامعههههههههة الردنيهههههههههة علههههههههى اسههههههههتحومت  ههههههههههذا و  %7 زيههههههههادة سهههههههههنوية باملتوسههههههههط بلغههههههههد وبواقههههههههع

مههههههههههن  املسههههههههههتوفاة الرسههههههههههوم إجمههههههههههالي % مههههههههههن 18الرسههههههههههوم املقبوضههههههههههة تبعيمهههههههههها جامعههههههههههة اليرمههههههههههوح  إجمههههههههههالي 

  .الدراسات العليا

 (: الرسوم املقبوضة م  برامج الدراسات العليا )مليون دينار(51.4الجدول رقم )

  2012 2013 2014 2015 2016 

 12.9 13.9 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 8الجامعة االردنية

 5.2 5.6 5.9 5.7 6.4 جامعة اليرموك

 3.6 4.0 3.4 2.0 1.9 جامعة مؤتة

 3.0 2.9 2.7 2.2 2.1 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 0.9 1.0 1.2 1.0 0.0 الجامعة الهاشمية

 2.0 0.2 2.1 0.8 0.0 جامعة آل البيت

                                       
يلي ضمن حسابات الجامعة يصنف الرسوم املقبوضة من الدراسات العليا لم يكن هناح بند تفص 2014حسب عام  8  
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 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 جامعة البلقاء التطبيقية

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 طالل جامعة الحسين ب 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جامعة الطفيلة التقنية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الجامعة األملانية األردنية

 28.8 28.7 16.2 12.5 11.1 املجموع

مهههههههههن الدراسهههههههههات العليههههههههها  املسههههههههتوفاةفهههههههههي الرسهههههههههوم  اسههههههههتقرارا نسههههههههه ياشههههههههههد  2016كمهههههههها ويالحههههههههها أن عهههههههههام 

 تراجع زفم الطلب على الدراسات العليا.إلى  جع مل   وير 2015مقارنة مع عام 

 والدولي املوا ي برنامجي  م املقبوضة الرسوم  4.11.4

والسهههههههههههي  وازي والهههههههههههدوليملههههههههههها حجهههههههههههم الرسهههههههههههوم املقبوضهههههههههههة مهههههههههههن برنهههههههههههامجيإلهههههههههههى  (52.4) شهههههههههههير الجهههههههههههدون رقهههههههههههم 

د نمهههههههو بلغههههههه بنسهههههههبة 2016مليهههههههون فهههههههي عهههههههام  198إلهههههههى   2012مليهههههههون دينهههههههار فهههههههي عهههههههام  132ارتفعهههههههد مهههههههن 

 % 12.5 باملتوسهههههههههههط
ا
مهههههههههههن  املقبوضهههههههههههة مهههههههههههن قبهههههههههههل الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة الرسهههههههههههومإجمهههههههههههالي مهههههههههههن سهههههههههههنويا

ويالحههههههههههها اسهههههههههههتحوام الجامعهههههههههههة الردنيهههههههههههة وجامعهههههههههههة العلهههههههههههوم والتكنولوجيههههههههههها   برنهههههههههههامجي املهههههههههههوازي والهههههههههههدولي

لتههههههههههأ ي الجامعههههههههههة   % مههههههههههن مجمههههههههههل الرسههههههههههوم املقبوضههههههههههة فههههههههههي الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة50أك ههههههههههر مههههههههههن علههههههههههى 

 مليون دينار. 19مليون دينار تليما جامعة البلقال  25ة الثالثة بواقع الهاشمية في املرتب

 ( الرسوم املقبوضة م  برنامجي املوا ي والدولي.51.4) الجدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 56 57 49 44 37 الجامعة االردنية

 15 15 14 13 11 جامعة اليرموك

 10 10 10 8 7 جامعة مؤتة

 56 57 52 46 40 م والتكنولوجيا جامعة العلو 

 25 25 26 17 15 الجامعة الهاشمية

 8 9 6 62 6 جامعة آل البيت

 19 16 17 15 16 جامعة البلقاء التطبيقية

 1 2 0 0 0 جامعة الحسين ب  طالل

 0 0 0 0 0 جامعة الطفيلة التقنية

 7 0 0 0 0 الجامعة األملانية األردنية

 198 192 175 205 132 املجموع
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 الحكومية في تمويل الجامعاتغير المباشرة السياسات الحكومية  .5

 التمويل املباشر 1.5

 شههههههههمل سياسهههههههههات التمويهههههههههل غيهههههههههر املباشهههههههههر للجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة دعهههههههههم البحهههههههههث العلمهههههههههي كهههههههههذل  دعهههههههههم 

 عهههههههههن املكرمهههههههههات امللكيهههههههههة و عثهههههههههات التعلهههههههههيم العهههههههههالي. والسهههههههههي 
ا
 73بحهههههههههوالي تقهههههههههدر الطالهههههههههب الفقيهههههههههر   فضهههههههههال

 يون دينار دون مكرمة الديوان امللكي. مل

 دعم البحث العلم  1.1.5

 علهههههههى املسهههههههتو  العهههههههالمي السهههههههي تهههههههدن علهههههههى مهههههههد املهمهههههههة  عتبهههههههر موضهههههههو  البحهههههههث العلمهههههههي مهههههههن املؤشهههههههرات 

فهههههههي الردن  علهههههههى التعلهههههههيم العهههههههالي  اإلنفهههههههاقتزايهههههههد  ورغهههههههمردن ال  جهههههههات التعلهههههههيم العهههههههالي  وفهههههههيجهههههههودة مخر 

 بههههههههههههل  عههههههههههههد ضههههههههههههمن املسههههههههههههتويات علههههههههههههى البحههههههههههههث ا اإلنفههههههههههههاق إال أن  
ا
 ملموسهههههههههههها

ا
لعلمههههههههههههي لههههههههههههم  شهههههههههههههد تطههههههههههههورا

 ( مقارنهههههههههة مههههههههع العديهههههههههد مهههههههههن الهههههههههدون جمهههههههههالي % كنسههههههههبة مهههههههههن النهههههههههاتج املحلههههههههي اإل 1أقهههههههههل مهههههههههن ) املنخفضههههههههة

وفهههههههههي ضهههههههههول ههههههههههذا قهههههههههام الردن بإنشهههههههههال  هههههههههندوق دعهههههههههم   %(2.2%  فرنسههههههههها 2.8%  أملانيههههههههها 3.4اليابهههههههههان )

  للجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة البحهههههههههث العلمهههههههههي وقهههههههههد قهههههههههدم الصهههههههههندوق العديهههههههههد مهههههههههن الهههههههههدعم
ا
 نتقهههههههههانال ل سهههههههههعيا

قتصههههههههاد الل نتاجيههههههههةإل العلميههههههههة فههههههههي زيههههههههادة الطاقههههههههات ا البحهههههههها قتصههههههههاد املعرفههههههههي ورفههههههههع مسههههههههاهمة الاإلههههههههى 

 .الو  ي

وال ا ههههههههههة الحكوميههههههههههة دنيههههههههههة لر الجامعههههههههههات ا تههههههههههم ابتعهههههههههها  العديههههههههههد مههههههههههن  لبههههههههههةوضههههههههههمن هههههههههههذا التوجههههههههههه 

دعهههههههههم البحهههههههههث   هههههههههندوق إنشهههههههههال منهههههههههذ فلهههههههههدكتورا  مهههههههههن الجامعهههههههههات العامليهههههههههة  للحصهههههههههون علهههههههههى درجهههههههههة ا

 الم قههههههههههد 2015عههههههههههام  ولغايههههههههههة العلمههههههههههي
ا
  336ماليهههههههههها لههههههههههه  صههههههههههندوق دعمهههههههههها

ا
بحثيهههههههههها فههههههههههي الجامعههههههههههات  مشههههههههههروعا

والسهههههههي صمهههههههدل ملعالجهههههههة قضهههههههايا بحثيههههههههة مات   مليهههههههون دينهههههههار تقريبههههههها 21.9 بقيمهههههههة ماليهههههههة بلغهههههههد ردنيهههههههةل ا

قههههههههههدم كمهههههههههها    اقههههههههههةوامليهههههههههها  والط أولويههههههههههة فههههههههههي القطاعههههههههههات املختلفههههههههههة أهمههههههههههها قطهههههههههها  الصههههههههههناعة والزراعههههههههههة

 طلبهههههههههة املتفهههههههههوقين أكاديميهههههههههمنحهههههههههة لل 533الصهههههههههندوق أيضههههههههها لطلبهههههههههة الدراسهههههههههات العليههههههههها 
ا
 فهههههههههي الجامعهههههههههات ا

  قهههههههههههدم الصهههههههههههندوق ي  و الحكوميهههههههههههة
ا
ت علميهههههههههههة متخصصهههههههههههة ومحكمهههههههههههة فهههههههههههي ال  هههههههههههدار مجهههههههههههإل سهههههههههههنويا  دعمههههههههههها

و نيههههههههههههههة  إقليميههههههههههههههة  ) املتخصصههههههههههههههة   ودعمهههههههههههههها للمههههههههههههههؤتمرات العلميههههههههههههههةالحكوميههههههههههههههةردنيههههههههههههههة ل ا الجامعههههههههههههههات

  يقههههههههدم الصهههههههندوق و   دوليهههههههة(
ا
  أيضهههههههها

ا
علههههههههى البحهههههههث العلمههههههههي  دعمههههههها ملشههههههههروعات وأنشهههههههطة تههههههههنعكا إيجابههههههها

عبههههههههههدب الثههههههههههاني ابههههههههههن الحسههههههههههين للتكنولوجيهههههههههها  مههههههههههن أهمههههههههههها دعههههههههههم إنشههههههههههال مركههههههههههز امللهههههههههه و   فههههههههههي اململكههههههههههة

فههههههههي قواعههههههههد البيانهههههههههات  ردنيههههههههةل ودعههههههههم اشههههههههتراح الجامعهههههههههات ا  مليهههههههههون دينههههههههار 6 النانويههههههههة بتكلفههههههههة بلغههههههههد
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هههههههههههذا   2017-2015 مهههههههههها بههههههههههيناملههههههههههدة فههههههههههالن سههههههههههنويا ألههههههههههف دينههههههههههار  500 ة بلغههههههههههدالعامليههههههههههة بتكلفههههههههههة ماليهههههههههه

جههههههههههههوائز للبهههههههههههههاحثين املميههههههههههههزين وجههههههههههههوائز البحههههههههههههث املميهههههههههههههز وبههههههههههههرامج دعههههههههههههم املختهههههههههههههرعين  ويقههههههههههههدم الصههههههههههههندوق 

 150مههههههههنح مهههههههها  عههههههههد الههههههههدكتورا  بتكلفههههههههة تقري يههههههههة بلغههههههههد  فتههههههههرا  وبههههههههرامجال ردنيههههههههين و سههههههههجيل بههههههههرالات ال ا

 ألف دينار 
ا
   .تقريبا

 الحكوميههههههههة الجامعههههههههاتنفقههههههههات مقابههههههههل  نفقههههههههات  ههههههههندوق البحههههههههث العلمههههههههي( 1.5) رقههههههههم يبههههههههين الجههههههههدون و 

 فانخفهههههههههههإإلههههههههههى   شههههههههههير الرقههههههههههام حيههههههههههث وال ا ههههههههههة علههههههههههى البحههههههههههث العلمههههههههههي ودعههههههههههم الطلبههههههههههة واملههههههههههؤتمرات 

والسهههههههههي  2015عههههههههام  مقارنهههههههههة مليهههههههههون دينههههههههار  4.1إلههههههههى  2016ميزانيههههههههة  هههههههههندوق البحههههههههث العلمهههههههههي فههههههههي عهههههههههام 

 65 دأن عههههههههدد املههههههههنح املقدمههههههههة لطلبههههههههة الدراسههههههههات العليهههههههها بلغهههههههه مليههههههههون دينههههههههار  كمهههههههها وتبههههههههين 5.6بلغههههههههد 

  ههههههههههههذا وقهههههههههههد ارتفعهههههههههههد ميزانيهههههههههههة 2016مهههههههههههؤتمر فهههههههههههي عهههههههههههام  16  وقهههههههههههد تهههههههههههم دعهههههههههههم 2016 عثهههههههههههة فهههههههههههي عهههههههههههام 

مليههههههههون  30.5إلههههههههى  2013مليههههههههون دينههههههههار فههههههههي عههههههههام  24.1الجامعههههههههات الحكوميههههههههة فههههههههي البحههههههههث العلمههههههههي مههههههههن 

 .2016دينار في عام 

 حث العلم الب نحصائيات(: 1.5) الجدول رقم

  2013 2014 2015 2016 

 4.1 5.6 4.6 2.7 مليون دينار() ميزانية صندوق دعم البحث العلم 

 3.5 4.8 4.0 2.2 البحث العلم 

 0.06 0.07 0.07 0.01 برنامج البحث العلم  ندارةمشروع 

 2.29 3.64 3.07 1.37 مشاريع األبحاث الوطنية

 0.60 0.63 0.42 0.34 منح طلبة الدراسات العليا

 0.00 0.03 0.12 0.11 برنامج دكتور لكل مصنع

 0.19 0.11 0.09 0.12 دعم املؤتمرات العلمية

 0.34 0.38 0.24 0.23 دعم املجالت العلمية املحكمة

 0.00 0.00 0.00 0.01 جائ ة البحث والباحث واملحكمين

 0.00 0.00 0.00 0.03 برنامج منحة ما بعد الدكتوراه

 0.7 0.8 0.6 0.4 والخدمات املساندة اإلدارة

 13.8 19.3 15.5 9.9 دينار() الطلبةنجمالي نلى   سبة

 65.0 70.0 60.0 49.0 عدد املنح املقدمة سنويا لطلبة الدراسات العليا املتفوقين اكاديميا في الجامعات األردنية 

 16.0 13.0 14.0 17.0 البحث العلم  األردنية عدد املؤتمرات العلمية املتخصصة واملحكمة ال    شر  عليها مؤسسات

 21.0 13.0 6.0 5.0 الحاصالت على دعم ملشروعاته  البحثية اإلناثعدد الباحثات 
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 60.0 46.0 36.0 20.0 عدد الباحثين املستفيدي  م  دعم الصندوق ملشاريعهم البحثية

 30.5 30.5 28.5 24.1 ميزانية الجامعات الحكومية للبحث العلم 

 14.0 14.4 12.3 8.9 ميزانية الجامعات الخاصة للبحث العلم 

 

حجههههههههم املههههههههنح السههههههههنوية السههههههههي يقههههههههدمها  ههههههههندوق دعههههههههم البحههههههههث العلمههههههههي لطلبههههههههة الدراسههههههههات إلههههههههى وبههههههههالنظر 

  46إلهههههههى  العليههههههها نجهههههههد أنمههههههها و هههههههلد
ا
 فهههههههالن  243وبمجمهههههههو  فقهههههههط  البههههههها

ا
 2016-2012مهههههههن املهههههههدة  البههههههها

مههههههههع عههههههههدد  ال يتوافههههههههقومههههههههن املالحهههههههها أن عههههههههدد البعثههههههههات  ؛ روتركههههههههزت هههههههههذ  املههههههههنح فههههههههي برنههههههههامج املاجسههههههههتي

 الطلبة املوجود في الجامعات الحكومية.

 السنوية املقدمة م  صندوق دعم البحث العلم  لطلبة الدراسات  ( املنح2.5) رقم جدول 

 املاجستير الدكتوراه عدد املنح 

 ذكور  نناث ذكور  نناث

2112 35 1 1 31 4 

2113 43 4 1 35 4 

2114 52 3 1 41 8 

2115 67 4 1 58 5 

2116 46 8 1 34 25 

 25 198 1 21 243 مجموع السنوات

ت

ت

 املكرمات امللكية 2.5

 الجيش() املكرمة امللكية 1.2.5

 مهههههههههههها نسههههههههههههبةالجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة  تخصهههههههههههه 
ا
املقبههههههههههههولين  الطلبههههههههههههة عههههههههههههددإجمههههههههههههالي مههههههههههههن  %20 سههههههههههههنويا

واملخههههههههههابرات  والههههههههههدرحالعههههههههههام  والمههههههههههناملسههههههههههلحة القههههههههههوات ) لبنههههههههههال الجههههههههههيشامللكيههههههههههة املقدمههههههههههة  للمكرمههههههههههة

 لسههههههههاو شههههههههرل لجهههههههان متخصصههههههههة علهههههههى تنفيههههههههذ ههههههههذ  املكرمههههههههة وفقههههههها   والهههههههدفا  املههههههههدني واملتقاعهههههههدين(

زيهههههههههادة عهههههههههدد املقاعهههههههههد إلهههههههههى  تنافسهههههههههية بهههههههههين كهههههههههل شهههههههههريحة مهههههههههن الشهههههههههرائح املسهههههههههتفيدة  وهنالههههههههه  توجههههههههههات

بلهههههههههههو  عهههههههههههدد إلهههههههههههى  (3.5) كمههههههههههها ههههههههههههي موضهههههههههههحة فهههههههههههي الجهههههههههههدون رقهههههههههههم الرقهههههههههههامو شهههههههههههير  (.30%)إلهههههههههههى  لتصهههههههههههل
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 بلغههههههههههد تكلفهههههههههيمم  29462مههههههههههن ههههههههههذ  املكرمههههههههههة  املسهههههههههتفيدين
ا
 2016مليههههههههههون دينهههههههههار فههههههههههي عههههههههههام  24.7 البههههههههها

 فههههههههههههي عههههههههههههام  25660مقارنههههههههههههة مههههههههههههع 
ا
لهههههههههههه  حسههههههههههههب   وممليههههههههههههون دينههههههههههههار 25.7بلغههههههههههههد تكلفههههههههههههيمم  2012 البهههههههههههها

 دينهههههههههارا  838الطالهههههههههب الواحهههههههههد  تكلفهههههههههةبيانهههههههههات الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة  كمههههههههها وبلغهههههههههد 
ا
فهههههههههي عهههههههههام  سهههههههههنويا

 .2012في عام دينارا  776مقارنة مع  2016

 (: نفقات مكرمة الجيش وعدد الطالب املستفيدي 3.5) جدول رقم

   2012 2013 2014 2015 2016 

 24.7 24.7 24.7 22.3 19.9 مليون دينار () مكرمة الجيش

 29,462 28,484 28,700 28,531 25,660 عدد طالب مكرمة الجيش

 838 867 861 782 776 ار(متوسط تكلفة الطالب )دين

 2016-2012  بيانات الجامعات الحكومية املصدر:

 الرربية() املكرمة امللكية 2.2.5

 مهههههههههها نسههههههههههبة الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  تخصهههههههههه 
ا
املقبههههههههههولين فههههههههههي الطلبههههههههههة  عههههههههههددإجمههههههههههالي % مههههههههههن 5سههههههههههنويا

 شهههههههههرل لجهههههههههان متخصصهههههههههة علهههههههههى تنفيهههههههههذ ههههههههههذ    حيهههههههههث ملكرمهههههههههة أبنهههههههههال املعلمهههههههههينبرنهههههههههامج البكهههههههههالوريوس 

إلهههههههههى  تنافسهههههههههية بهههههههههين كههههههههل شهههههههههريحة مههههههههن الشهههههههههرائح املسهههههههههتفيدة وهنالهههههههه  توجههههههههههات لسههههههههاكرمههههههههة وفقههههههههها امل

راتبهههههههها  الرسههههههههومإلههههههههى  باإلضههههههههافةملبعههههههههو  ااملكرمههههههههة و عطههههههههي هههههههههذا  %.10إلههههههههى  زيههههههههادة عههههههههدد املقاعههههههههد لتصههههههههل

  ويهههههههههدفع عشهههههههههرين  20 بمقهههههههههدار شههههههههههريا
ا
 مبلههههههههه   للطالهههههههههبديههههههههههههنارا

ا
 بهههههههههدن  20أيضههههههههها

ا
 سهههههههههنويا

ا
عشهههههههههرين دينهههههههههارا

أن أعههههههههههههداد  لبههههههههههههة مكرمههههههههههههة املعلمههههههههههههين ارتفههههههههههههع مههههههههههههن إلههههههههههههى  (4.5) ويشههههههههههههير الجههههههههههههدون رقههههههههههههم دراسههههههههههههية.كتههههههههههههب 

 فهههههههههههي عهههههههههههام  10293
ا
أم عهههههههههههن تكهههههههههههاليفهم فقهههههههههههد بلغهههههههههههد  2016 البههههههههههها فهههههههههههي عهههههههههههام  15177إلهههههههههههى  2012 البههههههههههها

 .2016مليون دينار في عام 14و 2012مليون دينار في عام  7.4حوالي 

 ملستفيدي وعدد الطالب ااملعلمين (: نفقات مكرمة 4.5) جدول رقم 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 14.0 13.4 12.8 10.3 7.4 مليون دينار () مكرمة املعلمين

 15,177 14,707 12,861 10,776 10,293 عدد طالب مكرمة املعلمين

 922 911 995 956 719 متوسط تكلفة الطالب )دينار(

 2016-2012املصدر: بيانات الجامعات الحكومية  
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 الديوان() مة امللكيةاملكر  3.2.5

 منحها)الديوان( املنح الدراسية املقدمة للطلبة  وقد توسع الديوان امللكي في امللكية تمثل املكرمة 

 في عام  6859حيث قام الديوان امللكي بتخفيضها من  2013حسب عام 
ا
 في  2754إلى  2012 البا

ا
 البا

 .2016عام 

 وعدد الطالب املستفيدي  لك الديوان امل(: نفقات مكرمة 5.5) جدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 2,754 4,284 5,543 6,939 6,859 عدد الطلبة مكرمة الديوان امللك 

 2016-2012املصدر: بيانات الجامعات الحكومية  

 الجسيم() املكرمة امللكية 4.2.5

حيهههههههث  عطهههههههي هههههههههذا  فقهههههههرة   مهههههههن قهههههههانون التقاعههههههههد العسهههههههكري  22املههههههههادة إلهههههههى   سهههههههند مكرمهههههههة الجسهههههههيم

سههههههههنة حههههههههق الدراسههههههههة بكافههههههههة املراحههههههههل دون دفههههههههع  35ملتقاعههههههههدين العسههههههههكريين حسههههههههب سههههههههن ا لبنههههههههال البنههههههههد

مههههههههها  سهههههههههمب باملعلوليهههههههههة(  ) %40متهههههههههاح ملهههههههههن لهههههههههديمم نسهههههههههبة اللجهههههههههز أك هههههههههر مهههههههههن  المهههههههههر رسهههههههههوم وههههههههههذا  أيهههههههههة

حسههههههههين رواتههههههههب املتقاعههههههههدين لتأن تزايههههههههد مههههههههنح نسههههههههب اللجههههههههز جههههههههال كوسههههههههيلة إلههههههههى  وتجههههههههدر اإلشههههههههارة هنهههههههها

 لعسكريين  وبالتالي زاد من الفئات املستفيدة من هذ  املكرمة.ا

 إضهههههههعبئههههههها ملكرمهههههههة وقهههههههد شهههههههكلد ههههههههذ  ا
ا
الفهههههههر  السهههههههي تواجههههههههها الجامعهههههههات مهههههههع  العبهههههههالإلهههههههى يضهههههههال  افيا

تخفيهههههههههف مهههههههههن عهههههههههبل ههههههههههذا البنهههههههههد كهههههههههأن لدراسهههههههههة بهههههههههدائل لب قيهههههههههام  عههههههههه  الجامعهههههههههاتإلهههههههههى  هنهههههههههااإلشهههههههههارة 

ل بالتحويهههههههللطلبهههههههة جسهههههههيم  كهههههههذل  السهههههههماح إلهههههههى ويلهههههههه تح شهههههههتر  القبهههههههون فهههههههي برنهههههههامج املهههههههوازي  عهههههههدم 

البرنهههههههامج العهههههههادي لتخفهههههههي  التكهههههههاليف  ولكهههههههن لهههههههم تهههههههنجم الجامعهههههههات ووزارة إلهههههههى  مهههههههن برنهههههههامج املهههههههوازي 

التعلههههههههيم العههههههههالي بههههههههإفرا   ههههههههيغة مناسههههههههبة للتعامههههههههل مههههههههع هههههههههذا امللههههههههف. ومههههههههن الجههههههههدير بالههههههههذكر أن تكلفههههههههة 

 2012مليههههههون دينههههههار فههههههي عههههههام  5ارتفعههههههد مههههههن  قههههههد (6.5كمهههههها هههههههو مبههههههين فههههههي الجههههههدون رقههههههم ) هههههههذ  املكرمههههههة

حسهههههههب بيانهههههههات الجامعهههههههات الحكوميهههههههة  وقهههههههد اسهههههههتفاد مهههههههن ههههههههذ   2016مليهههههههون دينهههههههار فهههههههي عهههههههام  21إلهههههههى 

 في عام  7768إلى  ليرتفع 2012 البا في عام  3391املكرمة 
ا
 .2016 البا

ن فهههههههي ههههههههذا ويالحههههههها أن تكلفهههههههة الطالهههههههب الواحهههههههد مرتفعهههههههة فهههههههي ضهههههههول أن اغلهههههههب  لبهههههههة الجسهههههههيم يدرسهههههههو 

/ سهههههههنة فهههههههي عهههههههام دنهههههههانير 2703برنهههههههامجي املهههههههوازي والدراسهههههههات العليههههههها ام بلغهههههههد تكلفهههههههة الطالهههههههب الواحهههههههد 

 .2012في عام دينارا  1474مقابل  2016

ت
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 وعدد الطالب املستفيدي الجسيم (: نفقات 6.5) جدول رقم

  2012 2013 2014 2015 2016 

 21 20 15 12 5 تكاليف رسوم الجسيم 

 7,768 7,188 5,880 6,233 3,391 ستفيدي  م  الجسيمعدد الطلبة امل

 2703 2782 2551 1925 1474 متوسط تكلفة الطالب )دينار(

 2016-2012املصدر: بيانات الجامعات الحكومية  

 منح التعليم العالي 5.2.5

 بتقهههههههههديم عهههههههههدد مهههههههههن املهههههههههنح واملقاعهههههههههد الدراسهههههههههية ت
ا
قهههههههههوم وزارة التعلهههههههههيم العهههههههههالي والبحهههههههههث العلمهههههههههي سهههههههههنويا

للطلبههههههههههههههة الردنيههههههههههههههين وغيههههههههههههههر الردنيههههههههههههههين مههههههههههههههن الههههههههههههههدون الشههههههههههههههقيقة والصههههههههههههههديقة للدراسههههههههههههههة فههههههههههههههي مختلههههههههههههههف 

واالنفتهههههههههاح علهههههههههى  وتبهههههههههادن الثقافهههههههههةوملههههههههه  همهههههههههدل اكتسهههههههههاب املعرفهههههههههة  والدبيهههههههههة التخصصهههههههههات العلميهههههههههة 

 عمههههههههههههل وزارة التعلههههههههههههيم العههههههههههههالي والبحههههههههههههث العلمههههههههههههي علههههههههههههى تقههههههههههههديم الههههههههههههدعم و  .العههههههههههههالممختلههههههههههههف شههههههههههههعوب 

وملههههههههه  مهههههههههن فههههههههههالن دفههههههههههع رسههههههههههوم   ؛الحكوميهههههههههةين فهههههههههي الجامعهههههههههات الردنيهههههههههة للطلبهههههههههة الردنيهههههههههين امللتحقههههههههه

مههههههههههن الدراسههههههههههية ومهههههههههن فههههههههههالن بهههههههههرامج مختلفههههههههههة تقههههههههههوم الهههههههههوزارة باإلشههههههههههرال عليمههههههههها وتنفيههههههههههذها ساعههههههههههات ال

 والسي تتمثل في: عدة  ناديق تقدم املنح والبعثاتفالن 

 .منح الديوان امللكي الهاشمي العامر 

  الوسط والشمانمنح  ندوق دعم الطالب إلقليمي 

 .منح أوائل اململكة 

 .منح أوائل اللوية 

   ل نا منح  ندوق الميرة م ب لدعم التمري. 

 .منح جيوب الفقر 

 .منح الطب البيطري 

  /  ( ساعة معتمدة.45) إنا منح  ندوق دعم الطالب لتخص  التمري 

 .منح  ندوق دعم الطالب لتخص  الراض ي الجافة 

 صصات الشريعة.منح  ندوق دعم الطالب لتخ 

 / ( ساعة معتمدة.45) منح  ندوق دعم الطالب للتخصصات املهنية والتطبيقية 

 ( ساعة معتمدة.45) منح  ندوق دعم الطالب 

 ( ساعة معتمدة.45) قروف  ندوق دعم الطالب 

 ( ساعة معتمدة.45) منح  ندوق دعم الطالب / الدبلوم املتوسط 
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  ملة.منحة كا -منح الصندوق الردني الهاشمي 

  ساعة 45منحة  -منح الصندوق الردني الهاشمي 

 

 3.1بلهههههههو  البعثههههههههات العلميهههههههة املقدمهههههههة مهههههههن وزارة التعلهههههههيم العههههههههالي إلهههههههى  (7.5) دون رقهههههههمجهههههههويشهههههههير ال

انخفضهههههههد افهههههههر   ومهههههههن جانهههههههب 2013مليهههههههون دينهههههههار فهههههههي عهههههههام  4.2مقابهههههههل  2016مليهههههههون دينهههههههار فهههههههي عهههههههام 

مليهههههههون دينهههههههار فهههههههي  8.9إلهههههههى  2015ر فهههههههي عهههههههام مليهههههههون دينههههههها 10 هههههههندوق الطالهههههههب الفقيهههههههر مهههههههن مهههههههنح دعهههههههم 

 .2016عام 

 مليون دينار() عم صندوق الطالب الفقيرد(: بعثات التعليم العالي و 7.5) الجدول رقم 

 
2013 2014 2015 2016 

 3.1 3.3 3.4 4.2  البعثات العلمية

 8.9 10.0 10.0 10.0 دعم صندوق الطالب المحتاج
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 المقابالتو  االستبانات نتائج تحليل .6

تراجهههههههههههههع الوضههههههههههههها  إلهههههههههههههى  لتقيههههههههههههيم أدال الجامعهههههههههههههات مهههههههههههههن جانهههههههههههههب اإلدارة املاليهههههههههههههة والسهههههههههههههباب السهههههههههههههي أدت

مههههههههههد  تطبيههههههههههق الجامعههههههههههات ملفهههههههههههوم الجامعههههههههههات املنتجههههههههههة ومهههههههههها هههههههههههي  بيههههههههههانإلههههههههههى  باإلضههههههههههافةاملاليههههههههههة فيمهههههههههها 

 املاليههههههههة فههههههههي الجامعههههههههات  تههههههههم تصههههههههميم اسههههههههتبانة وفههههههههق اإلدارةاملقترحههههههههات السههههههههي  سههههههههاهم فههههههههي رفههههههههع كفههههههههالة 

أفضهههههههههههل املمارسههههههههههههات فههههههههههههي الجامعههههههههههههات العامليههههههههههههة والجامعهههههههههههات مات الكفههههههههههههالة العاليههههههههههههة  وبههههههههههههالتوافق مههههههههههههع 

املهههههههههاليين فهههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة و عههههههههه  مهههههههههوظفي املهههههههههديرين توزيهههههههههع االسهههههههههتبانة تهههههههههم مقابلهههههههههة  عههههههههه  

وكانههههههههد النتههههههههائج   9ور ههههههههد ردودهههههههههم حههههههههون محتويههههههههات االسههههههههتبانة املاليههههههههة لههههههههد  تلهههههههه  الجامعههههههههات اإلدارة

 كما يلي:

: تقييم أو  
ا
 .األردنيةاملالية للجامعات  اإلدارةال

االرتقهههههههههههههال فهههههههههههههي مسهههههههههههههتو  الجامعهههههههههههههات إلهههههههههههههى   عتبهههههههههههههر اإلدارة املاليهههههههههههههة مهههههههههههههن الدوات الرئيسهههههههههههههة السهههههههههههههي تهههههههههههههؤدي

( درجههههههههههة موافقههههههههههة 1.6)   ويبههههههههههين الشههههههههههكل رقههههههههههمبالتزاماصمهههههههههها واإليفههههههههههالو سههههههههههاعدها علههههههههههى تطههههههههههوير فههههههههههدماصما 

بلغهههههههههد نسهههههههههبة  وقهههههههههد  الحكوميهههههههههةليهههههههههة للجامعهههههههههات دارة املااإل  ةكفهههههههههالمهههههههههد   العينهههههههههة علهههههههههى تقيهههههههههيم أفهههههههههراد

ويعتبهههههههههر ههههههههههذا   %52.9كفهههههههههالة فهههههههههي تطبيهههههههههق أفضهههههههههل املمارسهههههههههات الدوليهههههههههة المهههههههههد   درجهههههههههة املوافقهههههههههة علهههههههههى

املتههههههههوفرة لههههههههد   مكانيههههههههة الكبيههههههههرةاإل  رغههههههههمواضههههههههحة فههههههههي هههههههههذا الجانههههههههب  وجههههههههود أوجههههههههه قصههههههههور دلههههههههيال علههههههههى 

  أوجههههههههههه القصههههههههههور  تجههههههههههاوز والسههههههههههي تمكومهههههههههها مههههههههههن   الجامعههههههههههات
ا
 قصهههههههههه ب مسههههههههههتو  مههههههههههنأق تحقيههههههههههإلههههههههههى  و ههههههههههوال

 .املالية اإلدارةمستويات كفالة 

ت

ت

 

ت

ت

ت

ت

                                       
% كمههههها تهههههم فحههههه  االسههههههتبانة 75تهههههم توزيهههههع االسهههههتبانة علهههههى كافهههههة الجامعههههههات الحكوميهههههة كهههههذل  علهههههى أكهههههاديميين فهههههي الجامعهههههات وقههههههد بلغهههههد نسهههههبة االسهههههتجابة  9

 تائجها.من جيميع النوا ي اإلحصائية ووجد أنما  الحة للتحليل ويمكن  عميم ن
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 .األردنيةاملالية للجامعات  اإلدارةالعينة على تقييم  أفراد(: درجة موافقة 1.6) الشكل رقم

 

 بالنتههههههههههههائج وربطههههههههههههها املوازنههههههههههههة بإعههههههههههههداد دوريهههههههههههها الجامعههههههههههههات تقههههههههههههومالعينههههههههههههة ال  أفههههههههههههرادفمههههههههههههن وجهههههههههههههة نظههههههههههههر 

وبدرجهههههههة  وامليزانيهههههههة املوازنهههههههة إعهههههههدادفهههههههي  العامليهههههههة املمارسهههههههاتل وفقههههههها لفضههههههه وملههههههه  ؛اتحقيقيمههههههه املرغهههههههوب

 بكفهههههههالة االسهههههههتثمارية الفهههههههر  عهههههههن والبحهههههههث املهههههههالي التخطهههههههيطأمههههههها فهههههههي جانهههههههب %  43.2 فقهههههههط موافقهههههههة

 املوازنههههههههههة%  ومههههههههههن جانههههههههههب ال تقههههههههههوم  عهههههههههه  الجامعههههههههههات بإعههههههههههداد 52.8وافقههههههههههة املدرجههههههههههة لغههههههههههد ة بعاليهههههههههه

الهههههههذي  سهههههههاعد فهههههههي تحديهههههههد  المهههههههر   عهههههههة املختلفهههههههةمهههههههن دوائهههههههر الجام دائهههههههرة وكهههههههل قسهههههههم كهههههههل مسهههههههتو   علهههههههى

  كمهههههههههها ال أك ههههههههههر أوجههههههههههه القصههههههههههور واللجههههههههههز  شههههههههههكل 
ا
الجامعههههههههههات  فههههههههههي العلميههههههههههة القسههههههههههام  سههههههههههاهمتحديههههههههههدا

   ممهههههههههها يههههههههههنعكا علههههههههههى جههههههههههودة التخطههههههههههيط املههههههههههالي للجامعههههههههههة املوازنههههههههههة إعههههههههههدادالردنيههههههههههة ب
ا
وملهههههههههه  تحقيقهههههههههها

مارسهههههههههات العامليهههههههههة فيمههههههههها يتعلهههههههههق املأفضهههههههههل إلهههههههههى  مهههههههههن البحههههههههها  العلميهههههههههة املسهههههههههتندة المثهههههههههللالسهههههههههتغالن 

وقيههههههههاس   الدال علههههههههى الرقابههههههههة لغههههههههراف الجامعههههههههات فههههههههي املوازنههههههههة  سههههههههتخدمهههههههههذا وال   بههههههههالتخطيط املههههههههالي

 االقتراحههههههههههات تقيههههههههههيمقيههههههههههام الجامعههههههههههات ب رغههههههههههم  مسههههههههههتو  اإلنتاجيههههههههههة الجزئيههههههههههة والكليههههههههههة فههههههههههي الجامعههههههههههات

بدرجههههههههههههة  الجامعههههههههههههات فههههههههههههي ةالتطويريهههههههههههه املتطلبههههههههههههات ملواكبههههههههههههة املههههههههههههالي الدال مسههههههههههههتو   لتحسههههههههههههين املناسههههههههههههبة

 (.%61.7) موافقة بنسبة

  %(51.6) نسههههههه تهفكانهههههههد درجهههههههة املوافقهههههههة مههههههها  اإلنفهههههههاق أوجهههههههه كفهههههههالات مهههههههد قيهههههههاس  ةدوريهههههههأمههههههها عهههههههن 

وفا ههههههههههة فههههههههههي جانههههههههههب النفقههههههههههات   وهههههههههههي نسههههههههههبة متواضههههههههههعة باملقارنههههههههههة مههههههههههع أفضههههههههههل املمارسههههههههههات العامليههههههههههة

وبالتهههههههالي   مولهههههههدة للهههههههدفل يهههههههر  هههههههرل غالنفقهههههههات كانهههههههد موجههههههههة نحهههههههو أوجهههههههه أغلهههههههب  إم إن    الرأسهههههههمالية
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النفقههههههههههات االسههههههههههتثمارية كمحاولههههههههههة لتعزيههههههههههز إلههههههههههى  الرأسههههههههههمالي اإلنفههههههههههاقمههههههههههن تخصههههههههههي  جههههههههههزل مههههههههههن  بههههههههههد   ال

 عهههههههههه  الجامعههههههههههات السههههههههههي ال  عههههههههههاني  أن  حسههههههههههب الفههههههههههر  الصههههههههههناديق االسههههههههههتثمارية واملرافههههههههههق االسههههههههههتثمارية 

 ية مستقبلية. تأسيا مراكز مالإلى  من ججز تقوم بصرل كافة مواردها املالية دون النظر 

فبلههههههه   املميهههههههزة العمليهههههههة وال بهههههههرات املتخصصهههههههة املاليهههههههة بالشههههههههادات املهههههههالي الكهههههههادر تمتهههههههع مهههههههد أمههههههها عهههههههن 

لكههههههههههه الجامعههههههههههات مههههههههههن توهههههههههههي نسههههههههههبة متواضههههههههههعة مههههههههههع مهههههههههها تم  %(55.3) همتوسههههههههههط املوافقههههههههههة مهههههههههها نسهههههههههه ت

أظهههههههههرت نتههههههههائج تحليههههههههل  أفههههههههر وعلميههههههههة عاليههههههههة. ومههههههههن جانههههههههب  أكاديميههههههههة تمههههههههوارد  شههههههههرية تمتلهههههههه  شهههههههههادا

 لتحقيهههههههههههههههق اإلداريهههههههههههههههة الوظهههههههههههههههائف هيكلهههههههههههههههة ال تقهههههههههههههههوم بإعهههههههههههههههادة السهههههههههههههههتبانة بهههههههههههههههأن الجامعهههههههههههههههات الحكوميهههههههههههههههةا

 االسهههههههههتراتيجي التخطهههههههههيط سهههههههههلوبأاتبههههههههها  ب الجامعهههههههههات  وال تلتهههههههههزم باملسهههههههههتو  املهههههههههأمون  املاليهههههههههة الههههههههههدال

بالقههههههههدر املنسههههههههجم مههههههههع أفضههههههههل املمارسههههههههات العامليههههههههة  كمهههههههها أن معظههههههههم الجامعههههههههات ال يوجههههههههد لههههههههديما مههههههههن 

 .املالي للتخطيط تخص م قسم املتعددةضمن إداراصما 

%( وهههههههههههي نسههههههههههبة 59.3) هجانههههههههههب ضههههههههههبط النفقههههههههههات فقههههههههههد بلغههههههههههد نسههههههههههبة املوافقههههههههههة مهههههههههها نسهههههههههه ت أمهههههههههها عههههههههههن

 
ا
يكههههههههههون لههههههههههد   أنمههههههههههن إم ال بههههههههههد  متواضههههههههههعة فههههههههههي ضههههههههههول اللجههههههههههوزات السههههههههههي تتحملههههههههههها الجامعههههههههههات سههههههههههنويا

 .النفقات تخفي إلى  ومحددة صمدل واضحة إجرالاتالجامعات الحكومية 

:
ا
 تراجع األوضاع املالية للجامعات.نلى  األسباب ال   أدت ثانيا

 علهههههههى أسهههههههباب تراجهههههههع الوضههههههها  املاليهههههههة لهههههههد  الجامعهههههههات الحكوميهههههههة كمههههههها ههههههههو مبهههههههين فهههههههي الشهههههههكل 
ا
وقوفههههههها

جههههههههههال فههههههههههي إم   %(70.2) ه( بلغههههههههههد نسههههههههههبة املوافقههههههههههة الكليههههههههههة علههههههههههى جميههههههههههع البنههههههههههود مهههههههههها نسهههههههههه ت2.6) رقههههههههههم

تالههههههههههها   %(76.8) بدرجههههههههههة موافقههههههههههة وبنسههههههههههبة الحكوميههههههههههة تالجامعهههههههههها فههههههههههي اإلداري  الترهههههههههههلاملرتبههههههههههة الولههههههههههى 

بدرجههههههههههههة  أفههههههههههههراد؛ مهههههههههههن التجديههههههههههههد أفكهههههههههههار تصههههههههههههدر إم التطههههههههههههوير؛ عمليهههههههههههة فههههههههههههي املؤس ههههههههههه ي الفكههههههههههههر غيهههههههههههاب

 فههههههههي وفا ههههههههة القههههههههرارات اتخههههههههام فههههههههي اإلداريههههههههة املركزيههههههههةفيمهههههههها يتعلههههههههق ب أمهههههههها  %(76.8) هموافقههههههههة مهههههههها نسهههههههه ت

 فهههههههههههي املرونههههههههههة عهههههههههههدم%(  كههههههههههذل   76.3) هدرجههههههههههة املوافقهههههههههههة مهههههههههها نسههههههههههه ت للههههههههههدفل بلغهههههههههههد املهههههههههههدرة النشههههههههههطة

 اسهههههههههههتغالن فهههههههههههي الههههههههههههدرو   (75.6%) بدرجهههههههههههة موافقهههههههههههة بلغهههههههههههد الجامعهههههههههههات فهههههههههههي املعتمهههههههههههدة املاليهههههههههههة النظمهههههههههههة

 هبدرجههههههههة موافقههههههههة بلغههههههههد مهههههههها نسهههههههه ت مجديههههههههة غيههههههههر مجههههههههاالت فههههههههي واسههههههههتغاللها الدوليههههههههة واملعونههههههههات املههههههههنح

(75.6.)% 

 

ت

ت

ت
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 تراجع األوضاع املالية للجامعاتنلى  سباب ال   أدتاأل العينة على  أفراد(: درجة موافقة 2.6) الشكل رقم

 الوضههههههههها  تهههههههههدهور  فهههههههههي فا هههههههههة لجامعهههههههههات شهههههههههكل كبيهههههههههر  الحكومهههههههههة تهههههههههرفي  سهههههههههاهمومهههههههههن جانهههههههههب أفهههههههههر 

 فهههههههههاقم والسهههههههههعار التضههههههههه م معهههههههههدالت ارتفههههههههها %  و 73.8بدرجهههههههههة موافقهههههههههة  الحكوميهههههههههة الجامعهههههههههات املاليهههههههههة

 الحكوميهههههههههههة الجامعههههههههههات فههههههههههي داري اإل  الجهههههههههههاز تضهههههههههه م%  و 73.1 بدرجههههههههههة موافقهههههههههههة النفقههههههههههات تزايههههههههههد مههههههههههن

  عهههههههههههههه  فههههههههههههههي الطلبههههههههههههههة إلعههههههههههههههداد املههههههههههههههدروس غيههههههههههههههر الكمههههههههههههههي التوسههههههههههههههع%  كههههههههههههههذل  71.9بدرجههههههههههههههة موافقههههههههههههههة 

 الكفههههههههههالة يحقههههههههههق ال الجامعههههههههههات فههههههههههي اإلداري  الهيكههههههههههل%  كمهههههههههها أن 70.9 التخصصههههههههههات بدرجههههههههههة موافقههههههههههة

 علهههههههههى التنافسهههههههههية مواكبهههههههههة علههههههههى الجامعهههههههههات قهههههههههدرة عهههههههههدم%  و 70.4بدرجهههههههههة موافقههههههههة  التكهههههههههاليف وتقليههههههههل

 الحكوميههههههههة الجامعههههههههات تنههههههههافا%  فضههههههههال عههههههههن عههههههههدم قههههههههدرة 69.9 بدرجههههههههة موافقههههههههة العههههههههالمي املسههههههههتو  

 النقلههههههههههههة إحههههههههههههدا  فههههههههههههي الجامعههههههههههههات قههههههههههههدرة عههههههههههههدم%  و 69.6بدرجههههههههههههة موافقههههههههههههة  ال ا ههههههههههههة الجامعههههههههههههات مههههههههههههع

  .والتكنولوجية النوعية

 لقبحهههههههها  النههههههههواي اإلنتهههههههها  انخفههههههههاف فههههههههي الههههههههذي  سههههههههاهم الكاديميههههههههة الحريههههههههة مسههههههههتو   تههههههههدني ويالحهههههههها

 %(.68.6) بدرجة موافقة وبنسبة الجامعات تطوير في املساهمة بالتاليو 

 قبههههههههههون %(  60.5) هالحكههههههههههومي بدرجههههههههههة موافقههههههههههة مهههههههههها نسهههههههههه ت الههههههههههدعم كفايههههههههههة عههههههههههدم أفههههههههههرومههههههههههن جانههههههههههب 

 الرسهههههههههههههههههوم انخفهههههههههههههههههاف%(  و 60.5) الجسهههههههههههههههههيم بدرجهههههههههههههههههة موافقهههههههههههههههههة وبنسهههههههههههههههههبة مكرمهههههههههههههههههة ضهههههههههههههههههمن الطلبهههههههههههههههههة

 %(.54.3) هما نس ت الطلبة بدرجة موافقة تكاليف يقابل ال ملستو   الجامعية
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 ثالثا: مدى تطبيق الجامعات ملفهوم الجامعات املنتجة

 عتبهههههههر مفههههههههوم الجامعهههههههات املنتجهههههههة مهههههههن املفهههههههاهيم الحديثهههههههة السهههههههي  سهههههههيمدفها الجامعهههههههات العريقهههههههة  كمههههههها 

 سهههههههههههاهم فهههههههههههي رفهههههههههههع إم   عتبهههههههههههر مهههههههههههن أفضهههههههههههل السهههههههههههاليب السهههههههههههي  عهههههههههههزز مهههههههههههن الوضههههههههههها  املاليهههههههههههة للجامعهههههههههههات

 فههههههههههههههههتم  مخرجهههههههههههههههات نوعيههههههههههههههههة مرتبطهههههههههههههههة باحتياجهههههههههههههههات السههههههههههههههههوق املحلهههههههههههههههي  تخههههههههههههههههر  و  اإلنتاجيهههههههههههههههة الو نيهههههههههههههههة

اسههههههههتعراف كافههههههههة البنههههههههود السههههههههي تتعامههههههههل معههههههههها الجامعههههههههات املنتجههههههههة وقيههههههههاس مههههههههد  تطبيههههههههق الجامعههههههههات 

وههههههههههي نسهههههههههبة  %42.9درجهههههههههة موافقهههههههههة إم بلغهههههههههد النسهههههههههب الكليهههههههههة العينهههههههههة  أفهههههههههرادلهههههههههها مهههههههههن وجههههههههههة نظهههههههههر 

تقهههههههوم علههههههههى  نخفضهههههههها فالجامعهههههههاتمعمهههههههق تطبيهههههههق  عهههههههه  البنهههههههود كهههههههان  أنإلههههههههى  منخفضهههههههة مهههههههع اإلشهههههههارة

تطبيهههههههق البنهههههههد ولكهههههههن ال  سهههههههاهم  شهههههههكل كبيهههههههر فهههههههي  عزيهههههههز الوضههههههها  املاليهههههههة للجامعهههههههات وملههههههه  فهههههههي ضهههههههول 

 اعتمادها على الرسوم واملنح بالدرجة الولى.

 باالسهههههههتثمار الجامعهههههههاتقيهههههههام ( 3.6) وقهههههههد أظههههههههرت بنهههههههود االسهههههههتبانة كمههههههها ههههههههو موضهههههههم فهههههههي الشهههههههكل رقهههههههم 

 (  كمههههههههههههههها وتقهههههههههههههههوم الجامعهههههههههههههههات%54.8) بنسهههههههههههههههبة ة بدرجهههههههههههههههة موافقهههههههههههههههةاملتجهههههههههههههههدد الطاقهههههههههههههههة مشهههههههههههههههاريعفهههههههههههههههي 

وفا ههههههههههههة البههههههههههههرامج فههههههههههههي مكاتههههههههههههب االرتبهههههههههههها   الجامعههههههههههههات فههههههههههههار  والتههههههههههههدريب التههههههههههههدريا مبههههههههههههدأ باسههههههههههههتغالن

التعلهههههههههيم  فهههههههههي الحديثهههههههههة التقنيههههههههات الجامعهههههههههات  سهههههههههتخدم(  كمههههههههها و %48.9) هبدرجههههههههة موافقهههههههههة مههههههههها نسهههههههه ت

 عمليهههههههههههههة فبهههههههههههههرة لههههههههههههههم الهههههههههههههذين درسهههههههههههههيناملب الجامعهههههههههههههات صمهههههههههههههتم(. وال %47.9) بدرجهههههههههههههة موافقهههههههههههههة وبنسهههههههههههههبة

 (.%46.7) امليداني بدرجة موافقة بنسبة والعمل

 التحتيهههههههههههة لبنيهههههههههههةالجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة ل اسهههههههههههتغالنتهههههههههههدني مسهههههههههههتو   وقهههههههههههد أظههههههههههههرت نتهههههههههههائج االسهههههههههههتبانة

كهههههههههههههذل  عهههههههههههههدم و   إضهههههههههههههافيدفهههههههههههههل  توليهههههههههههههد جهههههههههههههلأ مهههههههههههههن  لهههههههههههههديما الفكريهههههههههههههة وامللكيهههههههههههههة والبحثيهههههههههههههة العلميههههههههههههة

واملهههههههههههالي مهههههههههههن  اإلداري  التطهههههههههههوير مجهههههههههههان فهههههههههههي التهههههههههههدريا هيئهههههههههههة لعضهههههههههههال البحثيهههههههههههة الكفهههههههههههالات اسهههههههههههتغالن

 العينة. أفرادوجهة نظر 

 وفدمههههههههههههة اإلبههههههههههههدا  مههههههههههههع الجامعههههههههههههات فهههههههههههي الترقيههههههههههههات نظههههههههههههام ضهههههههههههعف توافههههههههههههقإلههههههههههههى  كمههههههههههها و شههههههههههههير النتههههههههههههائج

 الكهههههههاديمي املنهههههههاي عيتشهههههههجالعينهههههههة علهههههههى قيهههههههام الجامعهههههههة ب لفهههههههراددرجهههههههة املوافقهههههههة  بلغهههههههدإم الجامعهههههههات 

  %40.5العلمي بما نس ته  البحث وحرية واالبتكار اإلبدا  شجع  الذي  للجامعة والبيئي

 

 

ت
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 مدى تطبيق الجامعات ملفهوم الجامعات املنتجة العينة على أفراد(: درجة موافقة 3.6) الشكل رقم

 

 كمهههههههها ال ههههههههريجين مههههههههن احتياجاصمهههههههها علههههههههى للتعههههههههرل العمههههههههان قطاعههههههههات مههههههههع الجامعههههههههات توا ههههههههلأمهههههههها عههههههههن 

مسههههههههههتو   انخفههههههههههافإلههههههههههى   (%45.4) فقههههههههههة والسههههههههههي بلغههههههههههد مهههههههههها نسهههههههههه تهفكانههههههههههد  شههههههههههير درجههههههههههة موا  وكيفهههههههههها

فههههههههههي مجههههههههههان  جهههههههههههدا متواضههههههههههعاتوا ههههههههههل الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة مههههههههههع قطهههههههههها  العمههههههههههان  كمهههههههههها أن هنالهههههههههه  
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 عقهههههههدال هههههها   كههههههذل  ههههههههو الحههههههان مههههههع  القطههههههها  مؤسسههههههات مههههههع تفهههههههاهمال ومههههههذكرات تفاقيههههههاتاال عقههههههد

 البحثيهههههههههههههههههة لتعاقههههههههههههههههداتا إجههههههههههههههههرالات أجههههههههههههههههل مههههههههههههههههن املجتمههههههههههههههههع فههههههههههههههههي الفههههههههههههههههر   الهيئههههههههههههههههات مههههههههههههههههع االتفاقههههههههههههههههات

 .والقانونية االقتصادية واالستشارات

بلغههههههههههد  إم ال ا ههههههههههة االحتياجهههههههههات موي  ل دمههههههههههة إنتاجيهههههههههة مشههههههههههاريع بتنفيههههههههههذالجامعهههههههههات  تقههههههههههومههههههههههذا وال 

 تطهههههههههههوير فهههههههههههي الكاديميهههههههههههة الكفهههههههههههالات الجامعهههههههههههات  سهههههههههههتغلوال   %( 44.7) هدرجهههههههههههة املوافقهههههههههههة مههههههههههها نسههههههههههه ت

%(  كمهههههههههها ال  44.4) نسهههههههههه تهاملوافقههههههههههة مهههههههههها  بلغههههههههههد درجههههههههههة إم البحهههههههههها  توجيههههههههههه فههههههههههالن مههههههههههن الجامعههههههههههات

 ونقهههههههل وال طهههههههط السياسهههههههات رسهههههههم فهههههههي للمسهههههههاعدة  هههههههنااي اتصهههههههان مكتهههههههبيوجهههههههد علهههههههى سههههههه يل املثهههههههان 

والتطههههههههههوير بالشههههههههههكل  للتميههههههههههز كههههههههههزامر عههههههههههدم وجههههههههههود إلههههههههههى  . باإلضههههههههههافةالشههههههههههركاتإلههههههههههى  الصههههههههههناعية التقنيههههههههههة

بالقههههههههههههههدر الكههههههههههههههافي  %(. وال تقههههههههههههههوم الجامعههههههههههههههات44.0) هبلغههههههههههههههد درجههههههههههههههة املوافقههههههههههههههة مهههههههههههههها نسهههههههههههههه ت إمالفعههههههههههههههان 

بلغهههههههههد  إمللجامعهههههههههة  واملاديهههههههههة املاليهههههههههة املسهههههههههاعدات تقهههههههههديم علهههههههههى املحلهههههههههي املجتمهههههههههع مؤسسهههههههههات عيتشهههههههههجل

 والتههههههههههدريب املسههههههههههتمر التعلههههههههههيم باسههههههههههتغالن الجامعههههههههههات تقههههههههههوموال   (43.5) هدرجههههههههههة املوافقههههههههههة مهههههههههها نسهههههههههه ت

 %(.43.0) وبدرجة موافقة بنسبة اقتصادي  شكل

وبدرجههههههههة موافقههههههههة بلغههههههههد  ال هههههههها  القطهههههههها  مههههههههع بالشههههههههراكة عمشههههههههاري بإقامههههههههة الجامعههههههههاتكمهههههههها ال تقههههههههوم  

 العمههههههههههههان حاضههههههههههههنات مبههههههههههههدأ اعتمهههههههههههاد%(  وهنالهههههههههههه  جههههههههههههود متواضههههههههههههعة فههههههههههههي مجههههههههههههان  43.5) همههههههههههها نسهههههههههههه ت

الحكوميههههههههههة  الجامعههههههههههات %(  وال يههههههههههزان تركيههههههههههز43.5) هبدرجههههههههههة موافقههههههههههة مهههههههههها نسهههههههههه ت العمههههههههههان ومسههههههههههرعات

 نسهههههههههههه ته مهههههههههههها موافقههههههههههههة رجههههههههههههةوبد إنتاجيههههههههههههة عمليهههههههههههة ولههههههههههههيا فدميههههههههههههة عمليههههههههههههة العههههههههههههالي التعلههههههههههههيم أن علهههههههههههى

 مهههههههههههههردود مات إنتاجيهههههههههههههة مخرجهههههههههههههات  عطهههههههههههههي أنالجامعهههههههههههههة يجهههههههههههههب  أنولهههههههههههههم يتعمهههههههههههههق مفههههههههههههههوم   %(43.5)

 %(.43.5) هبدرجة موافقة ما نس ت العامة الحياة مستويات كافة على واضم اقتصادي

 واملؤسسههههههههههات للشههههههههههركات الجههههههههههر مدفوعههههههههههة وال ههههههههههدمات االستشههههههههههارات ميتقههههههههههدعههههههههههدم قيههههههههههام الجامعههههههههههات ب

 باسهههههههههههههههههههتغالن الحكوميههههههههههههههههههة الجامعهههههههههههههههههههات تقههههههههههههههههههوم%( وال 43.0) رجهههههههههههههههههههة موافقههههههههههههههههههة وبنسهههههههههههههههههههبةبد اإلنتاجيههههههههههههههههههة

 أو التجههههههههههههههههههاري  االمتيههههههههههههههههههاز أو التههههههههههههههههههرفي   ريههههههههههههههههههق عههههههههههههههههههن االبتكههههههههههههههههههار أو االفتههههههههههههههههههرا  لبههههههههههههههههههرالات اقتصههههههههههههههههههادي

 فيمههههههههها الشهههههههههاغرة املسهههههههههاحات اتالكليههههههههه  سههههههههتثمر%(  وال 42.7) هبدرجهههههههههة موافقهههههههههة مههههههههها نسههههههههه ت االقتصههههههههادي

 تنميههههههههههههههةل  ههههههههههههههندوق %(  وال يوجههههههههههههههد 42.5) هسهههههههههههههه تبدرجههههههههههههههة موافقههههههههههههههة مهههههههههههههها ن إنتاجيههههههههههههههة معههههههههههههههارف  عمههههههههههههههل

 جانههههههههههههههب مههههههههههههههن الصههههههههههههههغيرة املشههههههههههههههروعات إلقامههههههههههههههة الههههههههههههههالزم الههههههههههههههدعم يقههههههههههههههدم الههههههههههههههذي الطلبههههههههههههههة مشههههههههههههههروعات

 %(. 41.2) وبدرجة موافقة بنسبة ال ريجين
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 علههههههههههىالسههههههههههي  الراضهههههههههه ي باسههههههههههتغالن الحكوميههههههههههة لههههههههههها تجههههههههههارب الجامعههههههههههات عهههههههههه   أنإلههههههههههى  اإلشههههههههههارةوتجههههههههههدر 

ال  الحكوميههههههههههههههههة الجامعههههههههههههههههات عهههههههههههههههه  وأن %(  40.7) املوافقههههههههههههههههةبلغههههههههههههههههد درجههههههههههههههههة  إمالتجاريههههههههههههههههة  مههههههههههههههههاواجهاص

 تقههههههههههوم&(  كمهههههههههها ال 40.5) بدرجههههههههههة موافقههههههههههة وبنسههههههههههبة املبدعههههههههههة التخههههههههههر  مشههههههههههاريع  سههههههههههويق علههههههههههى عمههههههههههل 

 بلغههههههههههههههد درجهههههههههههههههة املوافقههههههههههههههة وبنسهههههههههههههههبة إم السهههههههههههههههوق  باحتياجههههههههههههههات التخهههههههههههههههر  مشههههههههههههههاريع بهههههههههههههههربط الجامعههههههههههههههات

(40.2.)% 

فهههههههدماصما لتظههههههههر درجهههههههة املوافقهههههههة  ويهههههههعلتن الجامعهههههههات لهههههههد  معتمهههههههدة فطهههههههة عهههههههدم وجهههههههودإلهههههههى  باإلضهههههههافة

 وال ههههههههههها  التجهههههههههههاري  القطههههههههههها  مههههههههههن مؤسسهههههههههههات مهههههههههههع شهههههههههههراكة عقههههههههههودوال يوجهههههههههههد   %(39.5) همهههههههههها نسههههههههههه ت

لتكههههههههون  متقدمههههههههة إنتهههههههها  كمراكههههههههز املتنوعههههههههة مرافقههههههههها  سههههههههتثمر%(  وال 39.5) وبدرجههههههههة موافقههههههههة بنسههههههههبة

مههههههههههادي  عائههههههههههد لمقابهههههههههه التطبيقيههههههههههة البحههههههههههو  الجامعههههههههههات توجههههههههههه%(  وال 39.5) درجههههههههههة املوافقههههههههههة بنسههههههههههبة

النا حههههههة  ال يههههههارات مههههههن يعتبههههههرل( Productive University) املنتجههههههة الجامعههههههات نمههههههوم  مههههههن فاللههههههه تب ههههههيل

 %(.32.1)إلى  لتصلمتدنية لد  جميع الجامعات بدرجة موافقة 

: مقررحات  ساهم في رفع كفاءة 
ا
 املالية في الجامعات. اإلدارةرابعا

   عتبهههههههههر حمايهههههههههة امهههههههههن  شهههههههههركات الجهههههههههامعي مهههههههههنال  اسهههههههههتبدان أنتظهههههههههر نتهههههههههائج االسهههههههههتبانة 
ا
بدرجهههههههههة  مجهههههههههديا

 مجههههههههديا نظافهههههههة شهههههههركات  الجامعههههههههات فهههههههي النظافهههههههة عمهههههههان اسههههههههتبدان%(  وان 73.3) هموافقهههههههة مههههههها نسههههههه ت

 غيههههههههههههر الطعههههههههههههام ل ههههههههههههدمات الجامعههههههههههههات تقههههههههههههديم أنإلههههههههههههى  %(  باإلضههههههههههههافة76.5) بنسههههههههههههبة بدرجههههههههههههة موافقههههههههههههة

  مجد  
ا
 %(.76.8) جة موافقة ما نس تهبدر  مجديا  عتبر ال ا  بالقطا  واستبداله ماليا

 مهههههههههههن ويقلهههههههههههل التشهههههههههههغيلية الكفهههههههههههالة مهههههههههههن يزيهههههههههههد الجامعيهههههههههههة ال هههههههههههدمات أتمتهههههههههههة نحهههههههههههو التوجهههههههههههه أنكمههههههههههها 

 يههههههههههههوفر الههههههههههههدافلي االبتعهههههههههههها  نحههههههههههههو التوجههههههههههههه أنكمهههههههههههها   %(76.3) بدرجههههههههههههة موافقههههههههههههة وبنسههههههههههههبة التكههههههههههههاليف

 فههههههههههي لتوسههههههههههعاوأن %(   75.3) نسهههههههههه ته بمههههههههههابدرجههههههههههة موافقههههههههههة  مناسههههههههههبة كفههههههههههالات ويخههههههههههر  املاليههههههههههة املههههههههههوارد

وأن   %( 73.8) بدرجهههههههههة موافقهههههههههة بنسههههههههههبة الجامعهههههههههات إيهههههههههرادات لتعزيهههههههههز الواحهههههههههد ال يهههههههههار الطلبهههههههههة قبهههههههههون 

بدرجههههههههة موافقههههههههة بلغههههههههد  الجههههههههامعي التعلههههههههيم علههههههههى الطلههههههههب يزيههههههههد التعلههههههههيم فههههههههي الكفههههههههالة مسههههههههتو   ارتفهههههههها 

 (.78%) نسبيما

 تخفههههههههههي  فهههههههههي  سههههههههههاهم أن املمكهههههههههن ومههههههههههن  للتطبيهههههههههق القابلهههههههههة السههههههههههاليب مهههههههههن الوقههههههههههف أسهههههههههلوب  عتبهههههههههر

 لتلقههههههههههي فا ههههههههههة  ههههههههههناديق إنشههههههههههالوأن  %(  75.3) الجامعههههههههههات بدرجههههههههههة موافقههههههههههة مهههههههههها نسهههههههههه ته فههههههههههي اللجههههههههههز
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العهههههههههالي بدرجهههههههههة موافقهههههههههة  التعلهههههههههيم دعهههههههههم فهههههههههي الراغبهههههههههة والجههههههههههات الفهههههههههراد مهههههههههن واملسهههههههههاعدات التبرعهههههههههات

 %(.85.9) بلغد نسبيما

 املالية في الجامعات. اإلدارةالة مقترحات  ساهم في رفع كف العينة على أفراد(:درجة موافقة 4.6) الشكل رقم

 

حصهههههههلد  أيضههههههها تخفيضهههههههها علهههههههى و عمهههههههل اإلداريهههههههة ال هههههههدمات تكلفهههههههة بدراسهههههههة الجامعهههههههات قيهههههههام أن  كمههههههها 

 واملنهههههههها   البههههههههرامج وهيكههههههههل الههههههههنظم فههههههههي والنمطيههههههههة التشههههههههابه%(  وان 56.8) علههههههههى درجههههههههة موافقههههههههة وبنسههههههههبة

 تكههههههههههرارإلههههههههههى  مسههههههههههتقبال  يههههههههههؤدي دقهههههههههه ممهههههههههها -وال ا ههههههههههة الحكوميههههههههههة – املتشههههههههههاهمة الكليههههههههههات بههههههههههين الدراسههههههههههية

 اسههههههههههتيعاب عههههههههههدم أو مطلوبههههههههههة غيههههههههههر تخصصههههههههههات فههههههههههي ال ههههههههههريجين أعههههههههههداد وتضهههههههههه م السههههههههههابقة الفطههههههههههال

 %(.74.8) لها بدرجة موافقة بما نس ته السوق 

 التعلهههههههههيم جهههههههههودة حهههههههههون  الواسهههههههههع والحهههههههههوار الحكومههههههههة قبهههههههههل مهههههههههن املسهههههههههاللة محدوديهههههههههة أنإلهههههههههى  باإلضههههههههافة

 الهيكهههههههههههههههل فهههههههههههههههي التغييهههههههههههههههرإلهههههههههههههههى  الحاجهههههههههههههههةوأن  %(  81.5) بدرجهههههههههههههههة موافقهههههههههههههههة بنسهههههههههههههههبة ومؤسسهههههههههههههههاته العهههههههههههههههالي

%(  71.6) بدرجههههههههة موافقههههههههة بنسهههههههههبة والعههههههههالي العههههههههام التعلههههههههيم نظههههههههامي بههههههههين التنسههههههههيق لضههههههههمان التعليمههههههههي

بلغهههههههههههد درجههههههههههههة  املسهههههههههههتويات جميهههههههههههع علهههههههههههى اإلنتاجيهههههههههههة رفههههههههههههع أجهههههههههههل مهههههههههههن لهههههههههههقدال املسهههههههههههتمر التقيهههههههههههيموأن  

 أههههههههدافها مهههههههع يهههههههتاللم بمههههههها وأنظميمههههههها ماسياسهههههههاصل الجامعهههههههات وتطهههههههوير  %(57.8) املوافقهههههههة لهههههههه مههههههها نسههههههه ته

 جديهههههههههههدة تخصصهههههههههههات اعتمهههههههههههادوأن    %(72.6) درجهههههههههههة موافقهههههههههههة لهههههههههههها مههههههههههها نسههههههههههه ته قهههههههههههد بلغهههههههههههد ومبادعمههههههههههها

 مراجعهههههههههههة أنكمههههههههههها   %(74.8) بدرجهههههههههههة موافقهههههههههههة بمههههههههههها نسههههههههههه ته الجامعهههههههههههات إيهههههههههههرادات  عزيهههههههههههز فهههههههههههي  سهههههههههههاهم
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 يمههههههههههنح العههههههههههالي التعلههههههههههيم مؤسسههههههههههات تمنحههههههههههها السههههههههههي للمههههههههههؤهالت الههههههههههو  ي باإل ههههههههههار ال ا ههههههههههة التعههههههههههديالت

 الجامعهههههههههههات لهههههههههههد  أنكمههههههههههها   %(75.1) بدرجهههههههههههة موافقهههههههههههة وبنسهههههههههههبة نفسهههههههههههها لتطهههههههههههوير فر هههههههههههة الجامعهههههههههههات

 أمهههههههها  %(54.1) بنسهههههههبة بدرجهههههههة موافقهههههههة إنتهههههههاجييمم وزيهههههههادة املهههههههوظفين كفهههههههالات لتطهههههههوير تدري يهههههههة فطهههههههة

 التخصصههههههات فههههههي وفا ههههههة مههههههاإيراداص تتجههههههاوز  قههههههد نفقههههههات  لههههههقل الطلبههههههة قبههههههون  فههههههي التوسههههههعبخصههههههو  

  عهههههههههههه  الغههههههههههههال أنإلههههههههههههى  باإلضههههههههههههافة  %(74.6) بدرجههههههههههههة موافقههههههههههههة مهههههههههههها نسهههههههههههه ته الجامعههههههههههههات علههههههههههههى املكلفههههههههههههة

  أ هههههههههههههبح اقتصهههههههههههههاديا املجديهههههههههههههة غيهههههههههههههر التخصصهههههههههههههات
ا
وأن    %(78.0) بدرجهههههههههههههة موافقهههههههههههههة وبنسهههههههههههههبة ضهههههههههههههروريا

 %(.77.8) بدرجة موافقة الرسوم رفع من أفضل سياسة النفقات ترشيد

: مقررحات 
ا
املفتوحة  األسئلةم  واقع ) الية للجامعاتقد  ساهم في رفع الكفاءة امل أخرى خامسا

  في االستبانة(

  يجهههههههب أن يكهههههههون هنالههههههه  توا هههههههل مهههههههع جامعهههههههات أفهههههههر  وفصو ههههههها فهههههههي العهههههههالم املتقهههههههدم ملعرفهههههههة

كيفيههههههههههة ترشههههههههههيد النفقههههههههههات ورفههههههههههع الكفههههههههههالة لههههههههههد  املههههههههههوظفين والطلبههههههههههة ليكههههههههههون املنههههههههههتج الومههههههههههالي 

 .متوافق مع متطلبات السوق املحلي

   لهدال وعلى كافة املستويات اإلداريةسياسة اإلدارة بااتبا. 

  فهههههههههي السهههههههههتثمار   حسهههههههههب لهههههههههو كهههههههههان قلهههههههههيال يههههههههراداتاإل  جهههههههههزل مهههههههههنيجههههههههب علهههههههههى الجامعهههههههههات اسهههههههههتغالن

 مشاريع مات إنتاجية مرتفعة.

   يحههب أن يكههون هنالهه  اجتماعههات مفتوحههة علههى مسههتو  الدولههة وفصو هها مههع القطهها  ال هها

سههههههتثمار فيمهههههها لتلوههههههي حاجههههههات السههههههوق بكههههههل مكوناتههههههه علههههههى درايههههههة فههههههي التخصصههههههات السههههههي يجههههههب اال 

 املستقبلية.

 أن يكههههههههون هنههههههههاح تقيههههههههيم مههههههههن املوظههههههههف لرئيسههههههههة ولههههههههيا فقههههههههط الههههههههرئيا للموظههههههههف ممهههههههها يههههههههؤدي 

 .على أك ر من مستو   اإلنتاجية وتحسينتو يد العدن إلى 

 استغالن مساحات الجامعة بإقامة املشاريع االستثمارية املدرة للدفل. 

  لزيهههههههادة   أسههههههنانثههههههل كليهههههههة الطههههههب وكليههههههة الزراعهههههههة و ههههههب كليهههههههات جديههههههدة م إنشههههههالالعمههههههل علههههههى

 
ا
 وفارجيا

ا
 .الطلب عليما محليا

 .زيادة الدعم الحكومي للجامعات 

 تخصصات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية. إنشال 

 جلب استثمارات للقطاعات كافة. 
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 العمل على عقد االتفاقيات واملعاهدات مع الدون ال ليجية. 

 أ وليا.بالنتائج وربطها بال طة االستراتيجية املقرة  تطبيق املوازنة املوجة 

  الجامعهههههههههاتاالسهههههههههتحقاق لكافهههههههههة  لسهههههههههاسالنقهههههههههدي  السهههههههههاساملحاسههههههههه ية مهههههههههن  النظمهههههههههة عهههههههههديل 

  .وتطبيق معايير املحاسبة الدولية وال ون تقييم املمتلكات  وإعادة

  لعمليههههههههههة فحهههههههههه  مسههههههههههتمر  وإفضههههههههههاعهالجههههههههههودة فههههههههههي الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  إدارةعمههههههههههل نظههههههههههام

 .من الجهات الرقابية املؤهلة

  الردنية.الجامعة  و الجامعة الهاشمية  أفكار يجب تب ي   

 حلون بدن رفع رسوم الجامعات إيجاد. 

 اإلدارية.هيكلة الوظائف  إعادة   
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 (Gap Analysis) تحليل الفجوات .7
املطلههههههههوب  وملهههههههه   اإلجههههههههرالتحليههههههههل الفجههههههههوات مهههههههها بههههههههين الوضههههههههع الحههههههههالي فههههههههي الجامعههههههههات مقارنههههههههة مههههههههع أفضههههههههل املمارسههههههههات الدوليههههههههة كههههههههذل   سههههههههتعرف هههههههههذا الجههههههههزل 

 :وتبين النتائج ما يلي الزيارات امليدانيةإلى  افةوتحليل البيانات املالية إض االستبانة من واقع تحليل
 املطلوب اإلجراء الوضع الحالي في الجامعات أفضل املمارسات الدولية

ماليههههههههههة نوعيهههههههههههة  أهههههههههههدالال تقههههههههههوم الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة بتحديهههههههههههد  ماتحقيقيربط موازنة الجامعة بالنتائج املرغوب 
حيههههههههههث تكتفههههههههههي بالهههههههههههدل العههههههههههام وهههههههههههو تحقيههههههههههق التههههههههههوازن العههههههههههام فههههههههههي 

  فقط. املوازنة

 الرئيسههههههههههية والفرعيههههههههههة والسههههههههههي تههههههههههؤدي أهههههههههههدافهاتحديههههههههههد الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة 
 عههههههن  اإلنتاجيههههههةرفههههههع إلههههههى 

ا
مثههههههل اسههههههيمدال عائههههههد معههههههين فههههههي مجههههههان معههههههين فضههههههال

 اسيمدال  عزيز تخفي  التكاليف وإنتاجية موظفيما.  
الجامعهههههههههات  عهههههههههدم وجهههههههههود فطهههههههههط مكتوبهههههههههة ومقترحهههههههههات فهههههههههي أغلبيهههههههههة البحث عن الفر  االستثمارية بكفالة عالية

حيههههههههههث تتبههههههههههع سياسههههههههههات اسههههههههههتثمارية تقليديههههههههههة تنفههههههههههق عليمهههههههههها مبههههههههههال  
 منخفضة أرباحا ائلة وتحقق موما 

العلميهههههههههههههههة مات االفتصههههههههههههههها   القسهههههههههههههههامقيهههههههههههههههام الجامعهههههههههههههههات وبالتعهههههههههههههههاون مهههههههههههههههع 
بههههههههإجرال دراسههههههههات تبههههههههين أهههههههههم الفههههههههر  االسههههههههتثمارية املمكههههههههن اسههههههههتغاللها ومات 

 ويشتر  بأن تكون الدراسات  شكل دوري مجد  عائد 
للهههههههههههههدوائر  اإلفراديهههههههههههههةتقهههههههههههههوم  عههههههههههههه  الجامعهههههههههههههات بإعهههههههههههههداد املوازنهههههههههههههة  إعداد املوازنة على مستو  كل قسم وكل دائرة

  ولكههههههههههههههن ال تؤفههههههههههههههذ كفههههههههههههههالة التخطههههههههههههههيط وال  والقسههههههههههههههاموالكليههههههههههههههات 
 يوجد تحليل مالي ملؤشراصما. 

 أوجهههههههههإعهههههههداد املوازنههههههههة علهههههههى مسههههههههتو  كههههههههل قسهههههههم وكههههههههل دائههههههههرة وكليهههههههة ودراسههههههههة 
 وإدفالها في عملية التخطيط للمستقبل. موما يراداتواإل  اإلنفاق

املوازنههههههههة ال ا ههههههههة فههههههههي مسههههههههاهمة القسههههههههام العلميههههههههة فههههههههي إعههههههههداد 
 الجامعة.

 إعههههههههههدادالعلميههههههههههة فههههههههههي  القسههههههههههاملجههههههههههان دائمههههههههههة  عمههههههههههل علههههههههههى مشههههههههههاركة  إيجههههههههههاد .هنال  عدد قليل من الجامعات تمارس هذا البند
 املوازنات وتطوير التخطيط املالي

اسههههههههههههتخدام املوازنههههههههههههة فههههههههههههي الجامعههههههههههههات لغههههههههههههراف الرقابههههههههههههة علههههههههههههى 
 الدال

لههههههقدال علههههههى املسههههههتو  الجزلههههههي ال تقههههههوم الجامعههههههات بالرقابههههههة املاليههههههة 
حيهههههههههث تكتفهههههههههي باملؤشهههههههههرات املاليهههههههههة الكليهههههههههة مثهههههههههل إجمهههههههههالي  الرسهههههههههوم 

  كمههههههههها أنمههههههههها ال تقهههههههههوم بهههههههههربط مؤشهههههههههرات الدال  وإجمههههههههالي  النفقهههههههههات...
 مع املؤشرات املالية

الجامعههههههههات الحكوميههههههههة لجملهههههههة مههههههههن املؤشههههههههرات املاليهههههههة الجزئيههههههههة والسههههههههي  إ هههههههدار 
  ما الجامعةالسي تقوم ه النشطةكافة  أدالتبين 

وجهههههههههههههههههه أقيهههههههههههههههههاس الجامعهههههههههههههههههة و شهههههههههههههههههكل دوري مهههههههههههههههههد  كفهههههههههههههههههالات 
 وتخفي  النفقات اإلنفاق

وتتعههههههههذر بأنمهههههههها جامعههههههههة حكوميههههههههة  اإلجههههههههرالال تقههههههههوم الجامعههههههههات همههههههههذا 
معههههههههايير الربحيههههههههة وبالتههههههههالي ال يمكههههههههن قيههههههههاس كفههههههههالة  عليمههههههههاطبههههههههق نتال 

  وقههههههههههد لههههههههههوحا ومههههههههههن فههههههههههالن الزيههههههههههارة امليدانيههههههههههة أن اإلنفههههههههههاقأوجههههههههههه 
 أولويهههههههههههههةللنفقهههههههههههههات  شهههههههههههههكل عهههههههههههههام دون دراسهههههههههههههة  تخفيضهههههههههههههاهنالههههههههههههه  

غيهههههههههههههر  ا فهههههههههههههر  و عضهههههههههههههها ضهههههههههههههروريافبعضهههههههههههههها كهههههههههههههان  اإلنفهههههههههههههاق أوجهههههههههههههه
املسههههههههههيمدفة ال تحقههههههههههق وفههههههههههرا  اإلجههههههههههرالاتأن  عهههههههههه   كمهههههههههها  ضههههههههههروري 

 
ا
 مجديا

مقارنهههههههههههة مهههههههههههع  اإلنفهههههههههههاقالجامعهههههههههههات ملؤشهههههههههههرات قيهههههههههههاس كفهههههههههههالة أوجهههههههههههه  إ هههههههههههدار 
فههههههههههة الجامعههههههههههات املحليههههههههههة والعامليههههههههههة مبنيههههههههههة علههههههههههى تحقيههههههههههق مبههههههههههدأ تقليههههههههههل التكل

 و عظيم العائد

ال  عكهههههههههههههههها املوازنههههههههههههههههات ال طههههههههههههههههط االسههههههههههههههههتراتيجية فههههههههههههههههي الجامعههههههههههههههههات  أن  عكا املوازنة ال طة االستراتيجية للجامعات
الحكوميهههههههههههههههة  شهههههههههههههههكل فعهههههههههههههههان   حيهههههههههههههههث ال يوجهههههههههههههههد هنهههههههههههههههاح أههههههههههههههههدال 
اسههههههههههتراتيجية ماليههههههههههة كمهههههههههها أن  عهههههههههه  الهههههههههههدال االسههههههههههتراتيجية غيههههههههههر 

 .بالتوافق مع املوازنة للجامعاتبنال ال طط االستراتيجية 



 

123 
 

 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

 املطلوب اإلجراء الوضع الحالي في الجامعات أفضل املمارسات الدولية
 قابلة للتطبيق. 

وجههههههههههود قسههههههههههم مخههههههههههت  للتخطههههههههههيط املههههههههههالي تقههههههههههوم علههههههههههى التنبههههههههههؤ 
 علميهههههههةبهههههههإرادات الجامعهههههههة بالشهههههههكل العلمهههههههي وضهههههههمن منهجيهههههههات 

 قياسية.

غيهههههههههههر فعالهههههههههههة  أنمههههههههههها ع هههههههههههب بهههههههههههالتخطيط املهههههههههههالي غيهههههههههههر  أقسهههههههههههامهنالههههههههههه  
 املمارسات العاملية أفضلبالشكل املتوافق مع 

بههههههههههالكوادر العلميههههههههههة  ورزفههههههههههد قسههههههههههم التخطههههههههههيط املههههههههههالي فههههههههههي الجامعههههههههههات  إنشههههههههههال
 القسهههههههههاماملؤهلهههههههههة مثهههههههههل حملهههههههههة شههههههههههادات املحاسهههههههههبة املهنيهههههههههة وبالتشهههههههههارح مهههههههههع 

 العلمية في الجامعات مات االفتصا 
موحههههههههدة ومنشهههههههههورة  وإفراديهههههههههةوجههههههههود بيانههههههههات ماليهههههههههة تجميعيههههههههة 

 عن كل الجامعات
يم العهههههههههههههههالي تزويهههههههههههههههد الجامعهههههههههههههههات الحكوميهههههههههههههههة لهههههههههههههههوزارة التعلههههههههههههههه رغهههههههههههههههم

البنهههههههههههههود غيهههههههههههههر  تفصهههههههههههههيالتأن  إال ملوازنهههههههههههههات ضهههههههههههههمن بنهههههههههههههود موحهههههههههههههدة 
 وال تمثههههههل البنههههههود املوحههههههدة  باإلضههههههافة الحيههههههانمتوافقههههههة فههههههي  عهههههه  

 الجماليههههههههههههههههةعههههههههههههههههدم نشههههههههههههههههر وزارة التعلههههههههههههههههيم العههههههههههههههههالي للموازنههههههههههههههههة إلههههههههههههههههى 
 للجامعات الحكومية.

قاعهههههههههدة بيانهههههههههات شهههههههههاملة وموحهههههههههدة البنهههههههههود وضهههههههههمن معهههههههههايير محاسههههههههه ية  إنشهههههههههال
موحهههههههههههههدة لهههههههههههههد  للجامعهههههههههههههات الحكوميهههههههههههههة  يمكهههههههههههههن أن تلجهههههههههههههأ لهههههههههههههها الجامعهههههههههههههات 

 لغايات التحليل املقارن.

وملهههههههههه   املوازنههههههههههة إعههههههههههدادالنقههههههههههدي فههههههههههي  السههههههههههاستطبههههههههههق الجامعههههههههههات  املوازنات   إعداداالستحقاق في  أساستطبيق 
السههههههههههنوات التاليههههههههههة إلههههههههههى  لوجههههههههههود بنههههههههههود متههههههههههأفرة التحصههههههههههيل ترحههههههههههل

  وال  عكا الدال. وهذا يتعارف مع مباد  املحاسبة

املوازنهههههههههههات والسههههههههههاس النقههههههههههدي فهههههههههههي  إعههههههههههداداالسهههههههههههتحقاق فههههههههههي  أسههههههههههاستطبيههههههههههق 
 قائمة التدفقات النقدية.  إعداد

حسههههههههههههههابات  إعههههههههههههههداد عتمههههههههههههههد الجامعههههههههههههههات الحكوميههههههههههههههة فقههههههههههههههط علههههههههههههههى  وجود ميزانية لد  الجامعة وفق املعايير املحاس ية 
 اإلنفهههههههههههههههههاقفتاميهههههههههههههههههة وموازنهههههههههههههههههات تقديريهههههههههههههههههة تحتهههههههههههههههههوي علهههههههههههههههههى بنهههههههههههههههههود 

 فقط. يراداتواإل 

قائمههههههههة املركههههههههز املههههههههالي )امليزانيههههههههة( والسههههههههي  شههههههههمل علههههههههى عههههههههداد إبقيههههههههام الجامعههههههههات 
 الصههههههههههههههههناديق فههههههههههههههههي الجامعهههههههههههههههههات ومخصصهههههههههههههههههاتوال صههههههههههههههههوم  ال ههههههههههههههههون تقيههههههههههههههههيم 

   وممتلكاصما
اعتمهههههههههاد قائمهههههههههة دفهههههههههل موحهههههههههدة للجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة بهههههههههين تفا هههههههههيل دفهههههههههل  ال يوجد  وفق املعايير املحاس يةوجود قائمة الدفل 

 الجامعة ونفقات كل نشا .
مهههههههها إم عههههههههاني  عهههههههه  الجامعههههههههات مههههههههن إدارة السههههههههيولة لههههههههديما  وجود قائمة التدفق النقدي وفق املعايير املحاس ية  تلجهههههههها إن 

وبأسهههههههههههعار السهههههههههههحب مهههههههههههن حسهههههههههههابات املكشهههههههههههول مهههههههههههن البنهههههههههههوح إلهههههههههههى 
وال تقههههههههههوم بههههههههههإدارة احتياجاصمهههههههههها مههههههههههن السههههههههههيولة فههههههههههي  فائههههههههههدة مرتفعههههههههههة

 . سيوليما إدارة في مشاكلإلى  الجل القصير   وبالتالي تتعرف

اعتمهههههههههههههاد قائمهههههههههههههة دفهههههههههههههل تبهههههههههههههين التهههههههههههههدفقات النقديهههههههههههههة الدافلهههههههههههههة وال ارجيهههههههههههههة  
 وفطة إلدارة السيولة.

اسههههههههههههتخدام املوازنههههههههههههة فههههههههههههي الجامعههههههههههههات لغههههههههههههراف الرقابههههههههههههة علههههههههههههى 
 الدال

تقههههههههههوم الجامعههههههههههات بتههههههههههدقيق ميزانياصمهههههههههها مههههههههههن فههههههههههالن دوائههههههههههر الرقابههههههههههة 
 ولكن ال  ستخدم املؤشرات املالية لتقييم كفالة الدال.

اعتمهههههههههههاد املؤشهههههههههههرات املاليهههههههههههة لتقيهههههههههههيم الدال لكافهههههههههههة النشهههههههههههطة فهههههههههههي الجامعهههههههههههات 
 التكهههههههاليف نسهههههههبة الواحهههههههد  الطالهههههههب تكلفهههههههة  مثهههههههل  هههههههافي العائهههههههد لكهههههههل نشههههههها 

 ... الب لكل التشغيلية
تقيهههههههههيم االقتراحههههههههههات املناسههههههههههبة لتحسههههههههههين مسههههههههههتو  الدال املههههههههههالي 

 ملواكبة املتطلبات التطويرية في الجامعة.
هنالههههههه  تقيهههههههيم لهههههههبع  االقتراحهههههههات ولكهههههههن غيهههههههر مب هههههههي علهههههههى تحليهههههههل 

 علمي مقارن مثل تحليل التكاليف واملنافع 
اعتمهههههههههههههاد أسههههههههههههها علميهههههههههههههة فهههههههههههههي تقيهههههههههههههيم املقترحهههههههههههههات مثهههههههههههههل تحليهههههههههههههل التكهههههههههههههاليف 

 .يراداتاإل  واملنافع  و عظيم
ال تتوافهههههههههههههق التشهههههههههههههريعات مهههههههههههههع املمارسهههههههههههههات العامليهههههههههههههة وفا هههههههههههههة فهههههههههههههي   شريعات الجامعة  ساعد في  عزيز فاعلية نظم املوازنات

 مجان تخصي  املخصصات املالية حسب النشا .
تحهههههههديث التشهههههههريعات السهههههههي  عهههههههزز مهههههههن فاعليهههههههة نظهههههههم املوازنهههههههات علهههههههى مسهههههههتو  

 الجامعات الحكومية ككل.
تقههههههههههههههههيا الجامعهههههههههههههههههة و شهههههههههههههههههكل دوري مهههههههههههههههههد  كفهههههههههههههههههالات أوجهههههههههههههههههه 

 سهههههههههيمدل الجامعهههههههههة إجهههههههههرالات واضهههههههههحة لتخفهههههههههي  و   اإلنفهههههههههاق
 النفقات.

 اإلنفههههههههههاقاعتمههههههههههاد مؤشههههههههههرات علميههههههههههة مقارنههههههههههة لقيههههههههههاس مههههههههههد  كفههههههههههالات أوجههههههههههه  ال إجرالات واضحةو ال يوجد قياس 
 وتخفي  النفقات.
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 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

 املطلوب اإلجراء الوضع الحالي في الجامعات أفضل املمارسات الدولية
تقهههههههههوم الجامعهههههههههة بإعهههههههههادة هيكلهههههههههة الوظهههههههههائف اإلداريهههههههههة لتحقيهههههههههق 

 ل املاليةالهدا
فهههههههههههههي  عههههههههههههه  الوظهههههههههههههائف وال  إداري  عهههههههههههههاني الجامعهههههههههههههات مهههههههههههههن ترههههههههههههههل 

يوجههههههههد و ههههههههف وظيفهههههههههي دقيههههههههق لههههههههبع  الوظهههههههههائف وال تأفههههههههذ  عهههههههههين 
 الربط بتحقيق الهدال املالية. االعتبار 

 إعادة هيكلة الوظائف اإلدارية  شكل دوري

ومههههههههههذكرات تفههههههههههاهم مههههههههههع  ال يوجههههههههههد ربههههههههههط ضههههههههههمن منهجيههههههههههة واضههههههههههحة ربط مشاريع التخر  باحتياجات السوق 
 .االهتماماملؤسسات واملصانع ملعرفة مجان 

ربههههههههههههط مشههههههههههههاريع التخههههههههههههر  باحتياجهههههههههههههات السههههههههههههوق وإقامههههههههههههة مههههههههههههؤتمرات وتوقيهههههههههههههع 
 مذكرات تفاهم مع مصانع ومؤسسات إنتاجية.

اسهههههههههههتغالن الكفهههههههههههالات الكاديميهههههههههههة فهههههههههههي تطهههههههههههوير الجامعهههههههههههة مهههههههههههن 
 فالن توجيه البحا . 

 حيهههههههث  ن أدال الجامعهههههههةال يوجهههههههد  شهههههههجيع لقبحههههههها  السهههههههي تطهههههههور مههههههه
 .الفر   البحا  معاملة  عامل

ر الجامعههههههههههة مههههههههههن فههههههههههالن توجيههههههههههه اسههههههههههتغالن الكفههههههههههالات الكاديميههههههههههة فههههههههههي تطههههههههههوي
  البحا  وربطها بحوافز.

قامهههههههد  عههههههه  الجامعهههههههات بتطهههههههوير نظهههههههام الترقيهههههههات وربطهههههههه بنقههههههها   نظام الترقيات يتوافق مع اإلبدا  وفدمة الجامعة 
 حسب املجالت ودرجة الثر.

تطهههههههههوير نظهههههههههام الترقيههههههههههات مهههههههههن فههههههههههالن مكافهههههههههأة املبهههههههههدعين عههههههههههن  ريهههههههههق إعطههههههههههال 
 .في كافة الجامعات معينة إبداعيةأفضلية في الترقيات ضمن شرو  

تقههههههههههوم  عهههههههههه  الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة باسههههههههههتغالن الراضهههههههههه ي ولكهههههههههههن  استغالن الراض ي على واجهات التجارية بكفالة عالية.
هنههههههاح العديههههههد مههههههن املشههههههاكل التنظيميههههههة واإلداريههههههة مهههههها يجعلههههههها غيههههههر 

 .الحيانفي  ع   مجدية

وتطههههههههههههههههوير  ( و ههههههههههههههههرح عطههههههههههههههههالات اسههههههههههههههههتغالن الواجهههههههههههههههههاتBOTمبههههههههههههههههدأ ) اعتمههههههههههههههههاد
    .والتعليماتالنظمة 

بهههههههههالتوافق مههههههههع الو هههههههههف  تقيههههههههيم املههههههههوظفين بهههههههههالتوافق مههههههههع إنتاجيهههههههههة املههههههههوظفين . إنتاجييممتقييم املوظفين شكلي وال  عكا درجة  تقييم املوظفين يتوافق مع إنتاجية املوظفين
 الوظيفي

 اعتماد فطة لتنويع فدماصما الجامعة ال يوجد. وجود فطة معتمدة لد  الجامعة لتنويع فدماصما
وجههههههههههههود  ههههههههههههندوق تنميههههههههههههة مشهههههههههههههروعات الطلبههههههههههههة الههههههههههههذي يقهههههههههههههدم 

زم إلقامههههههههههههة املشههههههههههههروعات الصههههههههههههغيرة مههههههههههههن جانههههههههههههب الههههههههههههدعم الههههههههههههال 
 ال ريجين. 

 هههههههههههندوق تنميهههههههههههة مشهههههههههههروعات الطلبهههههههههههة الهههههههههههذي يقهههههههههههدم الهههههههههههدعم الهههههههههههالزم  إنشهههههههههههال ال يوجد
 إلقامة املشروعات الصغيرة من جانب ال ريجين. 

وملههههههههههههه   سههههههههههههه ب  منخفضهههههههههههههةدرجهههههههههههههة اسهههههههههههههتغالن التعلهههههههههههههيم املسهههههههههههههتمر  استغالن التعليم املستمر والتدريب  شكل اقتصادي  
 .   هاوتطبيق ضعف التنفيذ واسيمدال الدورات التدري ية

 إنشال معهد تدريب متخص  في كل جامعة.  

ودعمههههههههههههه  إقامههههههههههههة مشههههههههههههاريع بالشههههههههههههراكة مههههههههههههع القطهههههههههههها  ال هههههههههههها مبههههههههههههدأ  تفعيههههههههههههل ال يوجد. إقامة مشاريع بالشراكة مع القطا  ال ا 
 .الردنوالتعليمات على مستو  التعليم العالي في  بالنظمة

اتجههههههههههههههد  عهههههههههههههه  الجامعههههههههههههههات لالسههههههههههههههتثمار فههههههههههههههي الطاقههههههههههههههة املتجههههههههههههههددة  االستثمار بمشاريع الطاقة املتجددة
 .نا حةوكاند املشاريع 

وفهههههههي كافهههههههة الجامعهههههههات مهههههههع التنسهههههههيق  التوسهههههههع فهههههههي مشهههههههاريع الطاقهههههههة املتجهههههههددة
كفههههههالة وفا ههههههة فههههههي املنهههههها ق  الك ههههههر مهههههها بههههههين الجامعههههههات فههههههي اسههههههتغالن املنهههههها ق 

 لكة.الجنوبية من املم
وإ ههههههههالق مهههههههههؤتمرات   وتفعيلههههههههها مبههههههههدأ حاضههههههههنات ومسهههههههههرعات العمههههههههان اعتمههههههههاد يوجد اعتماد ملباد  حاضنات العمان دون التطبيق الفعان. اعتماد مبدأ حاضنات العمان ومسرعات العمان

لال هههههههال  علهههههههى أفضهههههههل املمارسهههههههات العامليهههههههة كهههههههذل  بنهههههههال شهههههههركات مهههههههع القطههههههها  
 .اإلبداعية الفكارال ا  لتب ي 

عقههههههههههد اتفاقيههههههههههات ومههههههههههذكرات تفههههههههههاهم مههههههههههع مؤسسههههههههههات القطهههههههههها  
 ال ا 

بالشهههههههههههكل العديهههههههههههد مهههههههههههن مهههههههههههذكرات التفهههههههههههاهم غيهههههههههههر املفعلهههههههههههة  هنالههههههههههه 
 الذي يحقق الفائدة للجامعات.

مههههههههههههههع مؤسسههههههههههههههات القطهههههههههههههها   وتفعيلهههههههههههههههااتفاقيههههههههههههههات ومههههههههههههههذكرات تفههههههههههههههاهم  عقههههههههههههههد
 ال ا 

اسههههههههههههههتغالن البنيههههههههههههههة التحتيههههههههههههههة العلميههههههههههههههة والبحثيههههههههههههههة وامللكيههههههههههههههة الفكريههههههههههههههة غيههههههههههههههر فقهههههههط  الغلهههههههبالنشههههههها  البحتهههههههي فهههههههي الجامعهههههههات إال أنهههههههه علهههههههى  رغهههههههماسههههههههههههههههتغالن البنيههههههههههههههههة التحتيههههههههههههههههة العلميههههههههههههههههة والبحثيههههههههههههههههة وامللكيههههههههههههههههة 
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 األوضاع المالية في الجامعات الحكومية )الواقع والحلول(

 املطلوب اإلجراء الوضع الحالي في الجامعات أفضل املمارسات الدولية
 مههههههههههههع بالتعاقههههههههههههدوملهههههههههههه    املسههههههههههههتغلة فههههههههههههي الجامعههههههههههههة مههههههههههههن اجههههههههههههل توليههههههههههههد دفههههههههههههل   .الوظيفيلغايات الترقيات ضمن املسار  الفكرية.

  .البحا مؤسسات ومصانع وتقديم فدمات االستشارات من فالن 
وجهههههههههههههههههود مكتهههههههههههههههههب اتصهههههههههههههههههان  هههههههههههههههههنااي للمسهههههههههههههههههاعدة فهههههههههههههههههي رسهههههههههههههههههم 

إلههههههههههههههههههى  السياسههههههههههههههههههات وال طههههههههههههههههههط ونقههههههههههههههههههل التقنيههههههههههههههههههة الصههههههههههههههههههناعية
التعاقهههههههههههههههدات البحثيهههههههههههههههة واالستشهههههههههههههههارات  وإجهههههههههههههههرالاتالشهههههههههههههههركات 

التوا ههههههههههل مههههههههههع قطاعههههههههههات العمههههههههههان و   االقتصههههههههههادية والقانونيههههههههههة
 للتعرل على احتياجاصما من ال ريجين كما وكيفا.

 لهههههههديما يوجهههههههد وال العامهههههههة العالقهههههههات دائهههههههرة علهههههههى الجامعهههههههات  عتمهههههههد
 .املجان هذا في علمية فطط

مكتههههههههب اتصههههههههان  ههههههههنااي للمسههههههههاعدة فههههههههي رسههههههههم السياسههههههههات وال طههههههههط  إنشههههههههال
التعاقههههههههههدات البحثيههههههههههة  وإجههههههههههرالاتالشههههههههههركات إلههههههههههى  ونقههههههههههل التقنيههههههههههة الصههههههههههناعية

التوا هههههههههههل مهههههههههههع قطاعهههههههههههات العمهههههههههههان   واالستشههههههههههارات االقتصهههههههههههادية والقانونيهههههههههههة
 من ال ريجين كما وكيفا.للتعرل على احتياجاصما 

وجههههههههود متههههههههاجر معلومههههههههات وأنشههههههههطة علميههههههههة لتسههههههههويق ال بههههههههرات 
مؤسسههههههههههههات ومنظمههههههههههههات إلههههههههههههى  العلميههههههههههههة والتقنيههههههههههههة واملعلوماتيههههههههههههة

 وهيئات املجتمع املحلي والدولي.

متهههههههههههههاجر معلومهههههههههههههات وأنشهههههههههههههطة علميهههههههههههههة لتسهههههههههههههويق ال بهههههههههههههرات العلميهههههههههههههة  إنشهههههههههههههال وال برات. البحا تقوم الجامعات بتسويق  ال 
 .هوهيئات هومنظمات مؤسسات املجتمع املحليإلى  ة واملعلوماتيةوالتقني

اسههههههههههههتغالن مبههههههههههههدأ التههههههههههههدريا والتههههههههههههدريب فههههههههههههار  الجامعههههههههههههة فههههههههههههي 
 .أفر  منا ق ودون 

 الو  فارجيههههههههههةمههههههههههع جامعهههههههههات    صهههههههههية بصههههههههههفة املدرسهههههههههون  يتعاقهههههههههد
 .تدرياعقود تبادن  إبرامالجامعات   سيمدل

اسههههههههتغالن مبههههههههدأ التههههههههدريا والتههههههههدريب فههههههههار  تههههههههنظم  وأسهههههههها عليمههههههههات  وضههههههههع
 مقابل عائد. أفر  الجامعة في منا ق ودون 

اسههههههههتغالن بههههههههرالات االفتههههههههرا  أو االبتكههههههههار عههههههههن  ريههههههههق التههههههههرفي  
 أو االمتياز التجاري أو االقتصادي

اسهههههههههههتغالن بهههههههههههرالات االفتهههههههههههرا  أو االبتكهههههههههههار عهههههههههههن  ريهههههههههههق التهههههههههههرفي  أو االمتيهههههههههههاز  ال يوجد
 التجاري أو االقتصادي

يوجههههههههد لههههههههد  العديههههههههد مههههههههن الجامعههههههههات ولكههههههههن هنالهههههههه  العديههههههههد مههههههههن  ود مركز للتميز والتطويروج
.
ا
 وليا فعليا

ا
 إجرالات الجودة السي تطبق ورقيا

  عزيز مراكز التميز والتطوير

العديههههههههههد مههههههههههن املؤسسههههههههههات تهههههههههدعم مشههههههههههاريع التخههههههههههر  مثههههههههههل  هنالههههههههه    سويق مشاريع التخر  املبدعة 
 هذا املبدأ   ستغلأن الجامعات ال  إال غرفة  ناعة عمان 

 فطهههههههههةملشهههههههههاريع التخهههههههههر  ووضهههههههههع  ودعمهههههههههه ال ههههههههها  القطههههههههها مشهههههههههاركة  تفعيههههههههل
  .اإلبداعيةشاريع التخر  مل  سويقية

 ( Productive Universityتب ي نموم  الجامعة املنتجة ) ال يوجد تطبيق فعان ملبدأ الجامعة املنتجة. ( Productive Universityتب ي نموم  الجامعة املنتجة )
واالمتحانههههههههههات عههههههههههن  عههههههههههد ضههههههههههمن مراكههههههههههز  التعلههههههههههيم تفعيههههههههههل الجامعههههههههههات اليههههههههههات هناح العديد من الوسائل ولكن هناح مشاكل في التطبيق. استخدام التقنيات الحديثة في التعليم

 امتحانات مركزية.
تقههههههههههههدم االستشههههههههههههارات وال ههههههههههههدمات مدفوعههههههههههههة الجههههههههههههر للشههههههههههههركات 

 واملؤسسات اإلنتاجية.
 رغههههههههههم الجههههههههههرتقههههههههههوم الجامعههههههههههات بتقههههههههههدم االستشههههههههههارات مدفوعههههههههههة  ال  

 .أبحا وجود مراكز 
تقهههههههههههههدم االستشهههههههههههههارات وال هههههههههههههدمات مدفوعهههههههههههههة الجهههههههههههههر للشهههههههههههههركات واملؤسسهههههههههههههات 

 اإلنتاجية.
 شههههههههجع مؤسسههههههههات املجتمههههههههع املحلههههههههي علههههههههى تقههههههههديم املسههههههههاعدات 

 املالية واملادية
تشهههههههههههجع مؤسسههههههههههات املجتمهههههههههههع ل فعالههههههههههة فطههههههههههط الحكوميهههههههههههة الجامعههههههههههات وضههههههههههع فردية  جهود فقط يوجد 

 وفطههههههههههط اليههههههههههات ضههههههههههمن  املحلههههههههههي علههههههههههى تقههههههههههديم املسههههههههههاعدات املاليههههههههههة واملاديههههههههههة
 ...واملعارف والتجمعات املؤتمرات عقد فالن من مدروسة

 تنفيذ مشاريع إنتاجية ل دمة موي االحتياجات ال ا ة. ال يوجد تنفيذ مشاريع إنتاجية ل دمة موي االحتياجات ال ا ة.
العيههههههههههههههههادات الطبيههههههههههههههههة والنفسههههههههههههههههية لتقههههههههههههههههديم فههههههههههههههههدمات  إنشههههههههههههههههال

 مدفوعة الجر.
 العيادات الطبية والنفسية لتقديم فدمات مدفوعة الجر. إنشال ال يوجد   هناح مستشفيات فقط في  ع  الجامعات
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 .والحلولالنتائج . 8
  كبيهههههههههرة تحهههههههههديات ماليهههههههههةفهههههههههي ا ونهههههههههة الفيهههههههههرة مية الهاشههههههههه الردنيهههههههههةالتعلهههههههههيم العهههههههههالي فهههههههههي اململكهههههههههة  يواجهههههههههه

السياسهههههههههات التقشهههههههههفية املتبعهههههههههة فهههههههههي  فهههههههههرغم)ال هههههههههريج(   للجامعهههههههههاتالسهههههههههي صمهههههههههدد جهههههههههودة املنهههههههههتج الومهههههههههالي و 

مهههههههههههن مصهههههههههههاريف السهههههههههههفر واالبتعههههههههههها   والتقليهههههههههههل مهههههههههههن املنهههههههههههافع  كالحهههههههههههد   الحكوميهههههههههههة معظهههههههههههم الجامعهههههههههههات 

هنالههههههههههههه   والتدريسهههههههههههههية  وتوقيهههههههههههههف التعيينهههههههههههههات قهههههههههههههدر املسهههههههههههههتطا   إال أن   اإلداريهههههههههههههةالتأمينيهههههههههههههة للهيئهههههههههههههات 

 137حهههههههوالي و هههههههل إلهههههههى املديونيهههههههة  إجمهههههههاليإم إن  سهههههههنوية وتهههههههراكم كبيهههههههر  معهههههههات  عهههههههاني مهههههههن ججهههههههوزاتجا

 عههههههههه  الجامعههههههههات علهههههههههى تجههههههههاوز الطاقهههههههههة االسهههههههههتيعابية  واعتمهههههههههدت  كمهههههههها 2016مليههههههههون دينهههههههههار فههههههههي عهههههههههام 

الههههههذي انعكهههههها علههههههى جههههههودة  المههههههر نفقاصمهههههها  لتغطيههههههةمهههههها إيراداصوزيههههههادة عههههههدد الطلبههههههة لكههههههل مههههههدرس لزيههههههادة 

 التعليم.

وسهههههههائل تمويهههههههل وكفهههههههالة إدارة لتفهههههههادي انخفهههههههاف مهههههههن التفكيهههههههر الجهههههههدي والعملهههههههي نحهههههههو  ومهههههههن هنههههههها ال بهههههههد   

التحضهههههههههير لالنطهههههههههالق نحههههههههو الجامعهههههههههة املنتجهههههههههة لهههههههههد  جميهههههههههع الجامعهههههههههات جههههههههودة التعلهههههههههيم العهههههههههالي  ويعهههههههههد 

عتمهههههههههاد نظهههههههههام تنويهههههههههع املهههههههههوارد املاليهههههههههة و عزيهههههههههز املهههههههههوارد املاليهههههههههة التقليديهههههههههة والبحهههههههههث كهههههههههذل  االحكوميهههههههههة  

 عهههههههزز مهههههههن مفههههههههوم االعتمهههههههاد علهههههههى الهههههههذات  وتكهههههههرس مهههههههن و  يهههههههراداتمصهههههههادر ماليهههههههة جديهههههههدة  عهههههههزز اإل  عهههههههن

اسهههههههههتراتيجية محهههههههههددة ببرنهههههههههامج زم هههههههههي  سهههههههههاعدها علهههههههههى عمليهههههههههة االنتقهههههههههان نحهههههههههو الجامعهههههههههة  إيجهههههههههادفهههههههههالن 

   املنتج.

 الدراسة نليها النتائج ال   توصلت 

وانعكهههههههاس ملههههههه   شهههههههكل مباشهههههههر علهههههههى جامعهههههههات   تراجههههههع نمهههههههو الطلبهههههههة فهههههههي الجامعهههههههات الحكوميهههههههة .1

 ال رال نتيجة انخفاف الطلب عليما مقابل جامعات املركز.

  التعلهههههههههههيم العههههههههههههالي )ميزانيهههههههههههةبلههههههههههه  مجمهههههههههههو  إنفهههههههههههاق الحكومههههههههههههة املركزيهههههههههههة علهههههههههههى التعلهههههههههههيم العههههههههههههالي  .2

 جودصمههههههها   هيئهههههههة اعتمهههههههاد مؤسسهههههههات التعلهههههههيم العهههههههالي وضهههههههمان  هههههههندوق دعهههههههم البحهههههههث العلمهههههههي

مليهههههههههون دينهههههههههار  وقهههههههههد بلههههههههه  نصهههههههههيب الطالهههههههههب  163املعلمهههههههههين( حهههههههههوالي  مكرمهههههههههة الجهههههههههيش مكرمهههههههههة 

  و عتبههههههههر هههههههههذ  الحصههههههههة مرتفعههههههههة مقارنههههههههة مههههههههع 2016فههههههههي عههههههههام  دينههههههههارا أردنيهههههههها 758مههههههههن اإلنفههههههههاق 

 العديد من دون العالم.

مليهههههههون دينهههههههار  634.2بلههههههه  حجهههههههم اإلنفهههههههاق العهههههههام )الحكومهههههههة والجامعهههههههات( علهههههههى التعلهههههههيم العهههههههالي  .3

ج املحلههههههههههههي اإلجمههههههههههههالي  هههههههههههههذا وقههههههههههههد بلهههههههههههه  إنفههههههههههههاق السههههههههههههر علههههههههههههى % مههههههههههههن النههههههههههههات2.3أردنههههههههههههي بنسههههههههههههبة 

 مليون دينار أردني.  211.7حوالي  2013الجامعات الحكومية في عام 
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بههههههههههالطرق املباشههههههههههرة بلهههههههههه  حجههههههههههم الرسههههههههههوم السههههههههههي  سههههههههههتوفيما الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة مههههههههههن الطلبههههههههههة  .4

ن % مههههههههههه74مليهههههههههههون دينهههههههههههار أردنهههههههههههي وبنسهههههههههههبة  383.5وغيهههههههههههر املباشهههههههههههرة )املكرمهههههههههههات واملهههههههههههنح( حهههههههههههوالي 

 .2016إجمالي إيرادات الجامعات في عام 

  2016بلهههههههههه  حجههههههههههم الههههههههههدعم املباشههههههههههر املقههههههههههدم مههههههههههن الحكومههههههههههة للجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة فههههههههههي عههههههههههام  .5

مليههههههههههههون دينههههههههههههار أردنههههههههههههي  وقههههههههههههد بلغههههههههههههد حصههههههههههههة الطالههههههههههههب مههههههههههههن الههههههههههههدعم الحكههههههههههههومي  54.4حههههههههههههوالي 

الجامعهههههههات حيههههههههث  كههههههههل  الهههههههب  وتفاوتهههههههد حصهههههههة الطالههههههههب بهههههههينل دينهههههههارا أردنيههههههها 254باملتوسهههههههط 

فههههههي جامعههههههة الحسههههههين بههههههن  ههههههالن  هههههههذا وبلغههههههد نسههههههبة  دينههههههارا أردنيهههههها 1769بلغههههههد أعلههههههى حصههههههة 

 % من إجمالي اإليرادات. 10الدعم الحكومي 

مليهههههههههون دينهههههههههار  19.4)المهههههههههوان املنقولههههههههة وغيهههههههههر املنقولههههههههة(  االسههههههههتثمار بلهههههههه  حجهههههههههم اإليههههههههرادات مهههههههههن  .6

و عتبهههههههر هههههههههذ  النسهههههههبة منخفضههههههههة   2016% فقههههههههط مهههههههن إجمهههههههالي اإليههههههههرادات فهههههههي 4أردنهههههههي بنسهههههههبة 

 مقارنة بالجامعات العاملية العريقة.

مليهههههههون دينهههههههار أردنهههههههي فهههههههي عهههههههام  552.5بلههههههه  حجهههههههم النفقهههههههات اإلجمهههههههالي فهههههههي الجامعهههههههات الحكوميهههههههة  .7

 (.2012-2016) املدة% فالن 8.7وبنسبة نمو سنوية  2016

)مهههههههههههها مليههههههههههههون دينههههههههههههار أردنههههههههههههي  460.2بلغههههههههههههد النفقههههههههههههات التشههههههههههههغيلية فههههههههههههي الجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة  .8

% مهههههههههن إجمهههههههههالي النفقهههههههههات( والسهههههههههي فههههههههي غالبييمههههههههها رواتهههههههههب مهههههههههوظفين إداريهههههههههين وأعضهههههههههال 83نسهههههههه ته 

 بهههههههههأن الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة وجههههههههههد مههههههههها نسههههههههه ته هي
ا
% مهههههههههن إيراداصمههههههههها 90.3ئهههههههههة تهههههههههدريا  علمههههههههها

  مهههههههع العلهههههههم أن ههههههههذا الهههههههرقم انخفههههههه   شهههههههكل كبيهههههههر إم كهههههههان 2016إلهههههههى نفقهههههههات جاريهههههههة فهههههههي عهههههههام 

 .2012% في عام 95.3 شكل ما نس ته 

 .2016مليون دينار في عام  137بل  اللجز املتراكم في الجامعات الحكومية حوالي  .9

تقههههههدر تكلفههههههة الطالههههههب فههههههي الجامعههههههات الحكوميههههههة )نسههههههبة إجمههههههالي النفقههههههات لكههههههل  الههههههب( حههههههوالي  .10

 دينهههههههههارا أردنيههههههههها 2092(  مقارنهههههههههة بهههههههههه 2012-2016)املهههههههههدةباملتوسهههههههههط فهههههههههالن  دينهههههههههارا أردنيههههههههها 2578

 في الجامعات ال ا ة.

ههههههههههرت امليزانيهههههههههات اإلفراديهههههههههة للجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة أن إيهههههههههرادات الجامعهههههههههة الردنيهههههههههة و هههههههههلد أظ .11

% مهههههههههههن الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة  تليمههههههههههها 22بحصهههههههههههة سهههههههههههوقية مليهههههههههههون دينهههههههههههار أردنهههههههههههي  114.4إلهههههههههههى 

%  وفهههههههههههي املرتبهههههههههههة 14%  ثهههههههههههم جامعهههههههههههة البلقهههههههههههال التطبيقيهههههههههههة 16جامعهههههههههههة العلهههههههههههوم والتكنولوجيههههههههههها 

 %.2.5مليون دينار وبحصة سوقية  13.2ع الفيرة جامعة الطفيلة التقنية بواق

أظههههههههرت امليزانيهههههههات اإلفراديهههههههة أن حجهههههههم اللجهههههههز املتهههههههراكم كهههههههان الكبهههههههر فهههههههي جامعهههههههة مؤتهههههههة  حيهههههههث  .12

مليههههههههههون  27بمقههههههههههدار   تليمهههههههههها الجامعههههههههههة الردنيههههههههههة 2016مليههههههههههون دينههههههههههار أردنههههههههههي فههههههههههي عههههههههههام  34بلهههههههههه  

د حققهههههههد كهههههههل مهههههههن مليهههههههون دينهههههههار أردنهههههههي  وقههههههه 22دينهههههههار أردنهههههههي ثهههههههم جامعهههههههة البلقهههههههال التطبيقيهههههههة 

.
ا
 الجامعة الملانية الردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وفرا
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أمهههههههها الهههههههههدعم الحكهههههههههومي لكههههههههل جامعهههههههههة فقهههههههههد كانهههههههههد أعلههههههههى قيمهههههههههة لهههههههههه فههههههههي جامعهههههههههة الحسهههههههههين بهههههههههن  .13

مليههههههون دينههههههار  41مهههههها مجموعههههههه  2016ولغايههههههة  2012مهههههها بههههههين املههههههدة  ههههههالن حيههههههث تلقههههههد فههههههالن 

  وكانههههههههد الجامعههههههههة الهاشههههههههمية قههههههههد تلقههههههههد أقههههههههل مليههههههههون دينههههههههار  36أردنههههههههي  تليمهههههههها جامعههههههههة مؤتههههههههة 

 املدة.مليون دينار أردني فالن نفا  0.75قيمة دعم من بين الجامعات الحكومية 

بلغهههههههههههد نسهههههههههههبة الهههههههههههدعم لكهههههههههههل  الهههههههههههب فهههههههههههي الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة حهههههههههههدها العلهههههههههههى فهههههههههههي جامعهههههههههههة  .14

  تليمهههههههها جامعهههههههههة 2016لكههههههههل  الههههههههب فههههههههي عههههههههام  دينههههههههارا أردنيههههههههها 1769الحسههههههههين بههههههههن  ههههههههالن بواقههههههههع 

لكهههههههههههل  الههههههههههب  وكانهههههههههههد الجامعههههههههههة الهاشهههههههههههمية فههههههههههي املرتبهههههههههههة  دينهههههههههههارا أردنيهههههههههها 976الطفيلههههههههههة بواقههههههههههع 

 دينارا أردنيا. 955الفيرة من حيث الدعم الحكومي لكل  الب بواقع 

فهههههههههي  باملتوسهههههههههط دينهههههههههارا أردنيهههههههها 1789كهههههههههل  الههههههههب مهههههههههن بلغههههههههد إيهههههههههرادات الجامعههههههههة مهههههههههن الرسههههههههوم  .15

وقههههههههد كانههههههههد القيمههههههههة العلههههههههى  فههههههههي الجامعههههههههات ال ا ههههههههة دينههههههههارا أردنيهههههههها 2452مقابههههههههل  2016عههههههههام 

أردنههههههههههي والقيمههههههههههة القههههههههههل فههههههههههي جامعههههههههههة الطفيلههههههههههة التقنيههههههههههة  دينههههههههههار 2806فههههههههههي الجامعههههههههههة الملانيههههههههههة 

 .  دينارا أردنيا 817بواقع 

  فههههههههههي 2016فههههههههههي عههههههههههام  دينههههههههههارا أردنيهههههههههها 2147بلغههههههههههد النفقههههههههههات التشههههههههههغيلية لكههههههههههل  الههههههههههب حههههههههههوالي  .16

 في الجامعات ال ا ة. دينارا  1347ومية مقابل الجامعات الحك

 عتبههههههههر نسهههههههههبة الطلبهههههههههة لكههههههههل مهههههههههدرس مرتفعهههههههههة مقارنههههههههة مهههههههههع العديهههههههههد مههههههههن دون العهههههههههالم إم بلغهههههههههد  .17

فهههههههههي الجامعهههههههههات  1:22فهههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة مقابهههههههههل لكهههههههههل مهههههههههدرس  البههههههههها  1:28باملتوسهههههههههط 

 ال ا ة. 

 شهههههههههير نتهههههههههائج مؤشههههههههههر نسهههههههههبة عهههههههههدد الطلبههههههههههة لكهههههههههل موظهههههههههف إداري إلههههههههههى تفاوصمههههههههها بهههههههههين الجامعههههههههههات  .18

لكهههههههههل موظهههههههههف إداري  وكانهههههههههد النسهههههههههبة العلهههههههههى  البههههههههها  1:16الردنيهههههههههة حيهههههههههث بلغهههههههههد باملتوسهههههههههط 

فههههههههي الجامعههههههههة الهاشههههههههمية وجامعههههههههة العلههههههههوم والتكنولوجيهههههههها المههههههههر الههههههههذي حسههههههههن مههههههههن أوضههههههههاعهما 

امعههههههههههة الحسههههههههههين بههههههههههن  ههههههههههالن   ومؤتههههههههههة  والطفيلههههههههههة املاليههههههههههة   أمهههههههههها النسههههههههههبة القههههههههههل كانههههههههههد فههههههههههي ج

 على أوضاعهما املالية. 
ا
 التقنية والسي أثرت سلبا

فيمهههههههههههههها لههههههههههههههم تحقههههههههههههههق  االسههههههههههههههتيعابيةأظهههههههههههههههرت النتههههههههههههههائج أن الجامعههههههههههههههات السههههههههههههههي تجههههههههههههههاوزت الطاقههههههههههههههة  .19

 مقابههههههههل الجامعههههههههات السههههههههي كانههههههههد أقههههههههل مههههههههن الطاقههههههههة 
ا
فيمهههههههها  االسههههههههتيعابيةججههههههههوزات كبيههههههههرة نسهههههههه يا

 وبالتالي حققد ججوزات كبيرة. 

مهههههههن فهههههههالن تحليهههههههل ال جهههههههم المثهههههههل للطلبهههههههة تحتههههههها  الجامعهههههههات الحكوميهههههههة إلهههههههى أن تزيهههههههد حجهههههههم  .20

 ألف  الب حسب تتخل  من اللجز السنوي لديما.  23الطلبة بمقدار 

  19بلغهههههههههههد تكهههههههههههاليف ال هههههههههههدمات املسهههههههههههاندة )المهههههههههههن   النظافهههههههههههة  الزراعهههههههههههة   الصهههههههههههيانة( حهههههههههههوالي  .21

فههههههههههي الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة والسههههههههههي يمكههههههههههن تخفيضههههههههههها  شههههههههههكل كبيههههههههههر مههههههههههن أردنههههههههههي  مليههههههههههون دينههههههههههار 

 فالن التعاقدات ال ارجية مع القطا  ال ا .
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وجههههههههههههود تفههههههههههههاوت كبيههههههههههههر فههههههههههههي أسههههههههههههعار الرسههههههههههههوم الجامعيههههههههههههة بههههههههههههين الجامعههههههههههههات والتخصصههههههههههههات فههههههههههههي  .22

 التشابه في التكاليف التشغيلية. رغمالجامعات الحكومية 

% علهههههههههى 41رسهههههههههوم برنهههههههههامج املهههههههههوازي والهههههههههدولي و % مهههههههههن 47 عتمهههههههههد الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة علهههههههههى  .23

 .% من الدراسات العليا7البرنامج العادي  و 

بلغهههههههد نسهههههههبة الطلبهههههههة فهههههههي برنهههههههامج املهههههههوازي نسهههههههبة إلهههههههى عهههههههدد الطلبهههههههة الكلهههههههي العلهههههههى فهههههههي جامعهههههههة  .24

% وفهههههههههههههي املرتبهههههههههههههة الفيهههههههههههههرة 32% تليمههههههههههههها الجامعهههههههههههههة الردنيهههههههههههههة 40العلهههههههههههههوم والتكنولوجيههههههههههههها بنسهههههههههههههبة 

 .2016/2017العام الجامعي % في 8الطفيلة بواقع 

 شههههههير نتههههههائج التحليههههههل إلههههههى تراجههههههع دعههههههم البحههههههث العههههههالمي املقههههههدم مههههههن  ههههههندوق البحههههههث العلمههههههي  .25

وثباتهههههههههه فهههههههههي  2015مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي عهههههههههام  5.6مقابهههههههههل  2016مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي عهههههههههام  4.1إلهههههههههى 

 .الجامعات

ام مليهههههههههون دينهههههههههار فهههههههههي عههههههههه 21بلغهههههههههد تكلفهههههههههة  لبهههههههههة مكرمهههههههههة الجسهههههههههيم فهههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة  .26

2016. 

اإلدارة املاليههههههههة فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميههههههههة  شههههههههوهما العديههههههههد مههههههههن   شههههههههير نتههههههههائج االسههههههههتبانة إلههههههههى أن   .27

 الفجوات السي يمكن معالجيما وفا ة في مجان التخطيط وإعداد امليزانيات.

الجامعهههههههههههههههات الحكوميهههههههههههههههة  شهههههههههههههههكل عهههههههههههههههام مقارنهههههههههههههههة بإنتاجيهههههههههههههههة الجامعهههههههههههههههات  إنتاجيهههههههههههههههة انخفهههههههههههههههاف .28

 منخفضههههههههههههة  نتاجييمههههههههههههاإال ا ههههههههههههة  كمهههههههههههها أن  عهههههههههههه  الجامعههههههههههههات 
ا
 الرتفهههههههههههها  تكلفههههههههههههة جههههههههههههدا

ا
  نظههههههههههههرا

فههههههههي تلهههههههه   اإلداريههههههههين املههههههههوظفينالطالههههههههب مههههههههن النفقههههههههات التشههههههههغيلية النههههههههاتج عههههههههن ارتفهههههههها  فههههههههاتورة 

 الجامعات.

الطلبهههههههههة لتغطيهههههههههة قبهههههههههون تنهههههههههافا الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة فهههههههههي املركهههههههههز فهههههههههي التوسهههههههههع فهههههههههي البهههههههههرامج و  .29

علههههههههى الحكومههههههههة وزيههههههههادة  أعبههههههههالا مههههههههر الههههههههذي فلههههههههق ال   نفقاصمهههههههها وعلههههههههى حسههههههههاب جامعههههههههات ال ههههههههرال

الهههههههدعم املقهههههههدم لهههههههها ومهههههههن هنههههههها نسهههههههتنتج عهههههههدم وجهههههههود سياسهههههههات حكوميهههههههة تنسهههههههيقية فهههههههي حجهههههههم 

 القبوالت وفا ة في برامج املوازي والدراسات العليا.

دة علهههههههههى مهههههههههقههههههههوائم ماليهههههههههة معت الغلهههههههههبعلهههههههههى  ال يوجهههههههههدحيههههههههث   ضههههههههعف أسهههههههههاليب اإلدارة املاليهههههههههة .30

ز املههههههههههههالي  قائمههههههههههههة الههههههههههههدفل  قائمههههههههههههة التههههههههههههدفقات السهههههههههههها وال ههههههههههههون املحاسهههههههههههه ية )قائمههههههههههههة املركهههههههههههه

 .فقط يراداتهنال  موازنات النفقات مع اإل  الغلبالنقدية( وعلى 

عههههههدم وجههههههود قواعههههههد بيانههههههات موحههههههدة لقطهههههها  التعلههههههيم العههههههالي ككههههههل ودافههههههل كههههههل جامعههههههة حيههههههث  .31

أفهههههههههر  كههههههههههذل  إلهههههههههى  البيانهههههههههات لهههههههههها مفهههههههههاهيم و عريفهههههههههات وتصهههههههههنيفات تختلهههههههههف مهههههههههن جامعهههههههههةإن  

 المهههههههههر مههههههههها بهههههههههين عهههههههههام دراسههههههههه ي ونمايهههههههههة العهههههههههالم   ماواحتسهههههههههاهالبيانهههههههههات    هههههههههدارإ دوريهههههههههة افهههههههههتالل

 ههههههههههدار البيانههههههههههات الدقيقههههههههههة الههههههههههذي يتطلههههههههههب اعتمههههههههههاد منهجيههههههههههة موحههههههههههدة فههههههههههي كافههههههههههة الجامعههههههههههات إل 

العهههههههههههام  أرقهههههههههههامعهههههههههههدد الطلبهههههههههههة تصهههههههههههدر وزارة التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي بالنسهههههههههههبة ل ؛فعلهههههههههههى سههههههههههه يل املثهههههههههههان
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اعتمههههههههاد مؤسسههههههههات التعلههههههههيم  وهيئههههههههةنمايههههههههة العههههههههام  أرقههههههههام عتمههههههههد الجامعههههههههات بينمهههههههها  ؛الجههههههههامعي

 مختلفة.أرقاما العالي 

السههههههههههههاليب التقليديههههههههههههة  فههههههههههههي الجامعههههههههههههات الحكوميههههههههههههة واعتمادههههههههههههها علههههههههههههى  املاليههههههههههههةنمطيههههههههههههة اإلدارة  .32

مهههههههههههههن فهههههههههههههالن  ههههههههههههههاقييمتبالههههههههههههههدال املوجههههههههههههههة  كهههههههههههههذل  وفا هههههههههههههة فهههههههههههههي مجهههههههههههههان ربهههههههههههههط املوازنهههههههههههههات 

 فقط. يراداتفع اإل على مبدأ إدارة اللجز ور  حيث تقيماملؤشرات املالية 

لية فهههههههههههي الجامعهههههههههههات الحكوميهههههههههههة نتيجهههههههههههة ارتفههههههههههها  نسهههههههههههبة املهههههههههههوظفين يارتفههههههههههها  التكهههههههههههاليف التشهههههههههههغ .33

أسهههههههههههلوب اإلداريهههههههههههين وعهههههههههههدم تطبيهههههههههههق الجامعهههههههههههات للمبهههههههههههاد  العلميهههههههههههة لترشهههههههههههيد النفقهههههههههههات مثهههههههههههل 

 Activity) أسههههههلوب تكههههههاليف النشههههههطةو   (Analysis Cost-Benefit) املنفعههههههة-تحليههههههل الكلفههههههة

Base Costing (ABC)). 

هههههههم فهههههههي حكوميهههههههة أي جامعهههههههة  حهههههههافز لهههههههد د عهههههههدم وجهههههههو  .34
 
وملههههههه  لن ملههههههه  قهههههههد  ؛فهههههههوائ  ماليهههههههةرك

 يحرمها من الدعم الحكومي املقدم من وزارة التعليم العالي.

عهههههههههدم التنسهههههههههيق بهههههههههين الجامعهههههههههات فهههههههههي قبهههههههههون الطلبهههههههههة  حيهههههههههث التوسهههههههههع فهههههههههي قبهههههههههون الطلبهههههههههة فهههههههههي  .35

ممههههههههها  ع هههههههههي  الفهههههههههر  يخلهههههههههق ججهههههههههوزات فهههههههههي الجامعهههههههههة  فهههههههههر  ال جامعهههههههههة حكوميهههههههههة علهههههههههى حسهههههههههاب 

 .بالصافي على املستو  الكليفسارة حكومية 

الههههههههههدعم الحكههههههههههومي مههههههههههن كافههههههههههة الجهههههههههههات الحكوميههههههههههة  لتوجيهههههههههههعلميههههههههههة  سياسههههههههههاتعههههههههههدم وجههههههههههود  .36

 واملكرمات امللكية و ناديق الدعم.

هنالههههههههه   شهههههههههوهات فهههههههههي فهههههههههروق الرسهههههههههوم فهههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة وفا هههههههههة فهههههههههي رسهههههههههوم بهههههههههرامج  .37

 .الحكومية وازي والدراسات العليا في الجامعاتامل

هنالههههههههههه  تركيههههههههههههز لهههههههههههد   عهههههههههههه  الجامعهههههههههههات الحكوميههههههههههههة علهههههههههههى سياسههههههههههههات التوسهههههههههههع الكمههههههههههههي علههههههههههههى  .38

 الذي يخلق  شوهات في مخرجات التعليم العالي. المر حساب النو  

 عهههههههه  الجامعهههههههههات الحكوميههههههههة توسههههههههعد فهههههههههي  إم إن   ا جههههههههانغيههههههههاب مفههههههههاهيم التخطههههههههيط  ويلهههههههههة  .39

 إيراداصفتح العديد من البرامج لتعزيز 
ا
 .ما لتجدها غير مجدية الحقا

مفههههههههوم الجهههههههودة والتميهههههههز فهههههههي الجامعهههههههات الحكوميهههههههة ههههههههي مفهههههههاهيم ورقيهههههههة أك هههههههر مهههههههن ههههههههي تطبيهههههههق  .40

 وأههههههههههههههههههههدالاعتمهههههههههههههههههههاد الجامعهههههههههههههههههههات ل طهههههههههههههههههههط اسهههههههههههههههههههتراتيجية ور    رغهههههههههههههههههههمالواقهههههههههههههههههههع أرف علهههههههههههههههههههى 

املههههههههالي واملؤشهههههههرات املاليههههههههة وال تتوافهههههههق مههههههههع أفضههههههههل  بههههههههالدالر مربو هههههههة غيهههههههه أنمهههههههااسهههههههتراتيجية غيههههههههر 

 املمارسات العاملية.

بطريقههههههههة مجديههههههههة اقتصههههههههاديا مههههههههع ههههههههها الجامعيههههههههة قالجامعههههههههات مههههههههن مرافأغلههههههههب عههههههههدم اسههههههههتفادة   .41

مهههههههع ههههههههذا  التعامهههههههلعهههههههدم وجهههههههود أنظمهههههههة و عليمهههههههات  عطهههههههي الجامعهههههههات مرونهههههههة فهههههههي إلهههههههى  اإلشهههههههارة

االسههههههههههههههههتثمار لههههههههههههههههد  الجامعههههههههههههههههات  مقارنههههههههههههههههة مههههههههههههههههع أفضههههههههههههههههل  تقتههههههههههههههههل روح فالبيروقرا يههههههههههههههههة  المههههههههههههههههر

 شركة فا ة.إلى  املمارسات العاملية والسي تنيط عملية االستثمار 
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الجامعههههههههههة املنتجههههههههههة حيههههههههههث  عتبههههههههههر هههههههههههذا املبههههههههههدأ  ضههههههههههعف تطبيههههههههههق الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة مبههههههههههدأ  .42

وفههههههههق أفضههههههههل املمارسههههههههات العامليههههههههة اإل ههههههههار التشههههههههغيلي للجامعههههههههات إم يحقههههههههق الكفههههههههالة الدافليههههههههة 

جيهههههههههة فههههههههههي الجامعهههههههههات  مههههههههههن فههههههههههالن تخفهههههههههي  تكلفههههههههههة الطلههههههههههب الواحهههههههههد بتعزيههههههههههز إنتاجيههههههههههة وال ار 

 الكفهههههههههههههههالة ة املاديهههههههههههههههة وال شهههههههههههههههرية )عهههههههههههههههمهههههههههههههههوارد الجام
ا
مخرجهههههههههههههههات ملوالمهههههههههههههههة الدافليهههههههههههههههة(  و هههههههههههههههوال

شهههههههههههههراكات مههههههههههههع مؤسسههههههههههههات املجتمهههههههههههههع  فههههههههههههيجههههههههههههة انخرا ههههههههههههها يالجامعههههههههههههات مههههههههههههع سههههههههههههوق العمهههههههههههههل نت

 ال ارجية(.الكفالة االقتصادية والهلية )

تمههههههههههههههدة املحليههههههههههههههة الشهههههههههههههههادات املهنيههههههههههههههة املعتمههههههههههههههنح تخصصههههههههههههههة مراكههههههههههههههز تههههههههههههههدريب معههههههههههههههدم وجههههههههههههههود  .43

ينهههههههههدر  التهههههههههدريب فهههههههههي الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة تحهههههههههد مظلهههههههههة التعلهههههههههيم املسهههههههههتمر والعامليهههههههههة حيهههههههههث 

أن  رغهههههههههههههموالهههههههههههههذي ال  عتمهههههههههههههد علهههههههههههههى مبهههههههههههههاد  اقتصهههههههههههههادية ويقهههههههههههههدم فهههههههههههههدمات مات عائهههههههههههههد رمهههههههههههههزي 

 سات.كبير من الطلبة واملؤس شكل التدريب والشهادات املهنية تطلب 

 إلجههههههههرالعههههههههدم وجههههههههود مختبههههههههرات  بيههههههههة وعلميههههههههة  سههههههههتعان همهههههههها علههههههههى املسههههههههتو  الههههههههو  ي واملحلههههههههي  .44

 
ا
 إعطال شهادات مطابقة املوا فات للمنتجات.عن الفحو ات واالفتبارات فضال

مشهههههههههاريع اسهههههههههتثمارية مشهههههههههتركة وعلهههههههههى  إنشهههههههههالوميهههههههههة فهههههههههي كغيهههههههههاب التعهههههههههاون بهههههههههين الجامعهههههههههات الح .45

 غطههههههههههي اسههههههههههيمالح  امليهههههههههها  املعبههههههههههأةات  مصههههههههههنع الجامعههههههههههسهههههههههه يل املثههههههههههان مطبعههههههههههة تخههههههههههدم جميههههههههههع 

و  الجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة  شهههههههههركة تكنولوجيههههههههها توحمايهههههههههة علهههههههههى مسهههههههههأمهههههههههن الجامعهههههههههات  شهههههههههركة 

معلومههههههههههههههات  تفههههههههههههههر  املستشههههههههههههههفيات الجامعيههههههههههههههة فههههههههههههههي الجامعههههههههههههههات الفههههههههههههههر   اسههههههههههههههتغالن املواقههههههههههههههع 

مشههههههههههاريع الطاقههههههههههة فههههههههههي جامعههههههههههات الجنههههههههههوب مثههههههههههل إنشههههههههههال البديلههههههههههة ملشههههههههههاريع الطاقههههههههههة الشمسههههههههههية 

 ..إنشال مراكز التدريب مات البعد الو  يو التوليد   لكفالة
ت
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 الحلول واملباد  ال   ممك  أن تحس  م  ننتاجية الجامعات و ع   م  أوضاعها املالية 

: على مستوى التعليم العالي ككل
ا
 أوال

علهههههههههى أسههههههههها تضهههههههههمن موجهههههههههها يكهههههههههون أن   علهههههههههى وتوجيمهههههههههه زيهههههههههادة الهههههههههدعم الحكهههههههههومي للجامعهههههههههات .1

 نحو نفقات  شغيلية للجامعات.موجها أال يكون والجامعات  و العدالة بين الطالب 

توحيههههههههد الرسههههههههوم الجامعيههههههههة عنههههههههد سههههههههعر وسههههههههطي مهههههههها بههههههههين البرنههههههههامج العههههههههادي واملههههههههوازي علههههههههى أن  .2

تغطيهههههههههة ب تقهههههههههوم وزارة التعلهههههههههيم العهههههههههالي بتوجيهههههههههه الهههههههههدعم الهههههههههذي تقدمهههههههههه للجامعهههههههههات الحكوميهههههههههة

 عههههههههههن الفههههههههههرق فههههههههههي الرسههههههههههوم
ا
الرسههههههههههوم الجامعيههههههههههة بههههههههههين معادلههههههههههة عادلههههههههههة لتسههههههههههعير  إيجههههههههههاد  فضههههههههههال

الجامعههههههههههههههههات والتخصصههههههههههههههههات وملهههههههههههههههه  فههههههههههههههههي ضههههههههههههههههول التبههههههههههههههههاين فههههههههههههههههي الرسههههههههههههههههوم بههههههههههههههههين الجامعهههههههههههههههههات 

.ل الساسوالتخصصات  وقد يكون 
ا
 تغطية التكلفة  مثال

لتعلهههههههيم العهههههههالي  سهههههههاوي ا لهههههههدعمنسهههههههبة محهههههههددة مهههههههن النهههههههاتج املحلهههههههي اإلجمهههههههالي هنالههههههه  أن يكهههههههون  .3

الهههههههههذي  ع هههههههههي  عزيهههههههههز  المهههههههههر   ي الهههههههههدون تلههههههههه  النسهههههههههبة املحهههههههههددة فهههههههههي بهههههههههاق -أو علهههههههههى القهههههههههل تقهههههههههارب -

 .أوقات اإلنكماشأعباعما االزدهار االقتصادي  وتخفيف  أوقاتالجامعات  أوضا 

توحيههههههههههد كافههههههههههة أنههههههههههوا  الههههههههههدعم واملههههههههههنح الحكوميههههههههههة فههههههههههي جهههههههههههة واحههههههههههدة تههههههههههنظم وتضههههههههههمن التوزيههههههههههع  .4

  وفا هههههههههههة الجسهههههههههههيم  ومهههههههههههنح التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي  والطالهههههههههههب الفقيهههههههههههر  العهههههههههههادن لكافهههههههههههة املجهههههههههههاالت

 عههههههههههن املكرمههههههههههات امللكيههههههههههة. و/أو 
ا
ولة عههههههههههن تمويههههههههههل نفقههههههههههات ؤ حكوميههههههههههة مسهههههههههه جهههههههههههةإنشههههههههههال فضههههههههههال

 .امللكية اتوتدير املكرم اومنح ا لبة الجامعات الحكومية وتمنح قروض

ه و سههههههههههههاهم فيهههههههههههه يتنشههههههههههههئه مؤسسههههههههههههات التعلههههههههههههيم العههههههههههههالبحيههههههههههههث  يإنشههههههههههههال بنهههههههههههه  التعلههههههههههههيم العههههههههههههال .5

واملهههههههههههنح ال ارجيهههههههههههة  ويقهههههههههههوم بتقهههههههههههديم القهههههههههههروف إلهههههههههههى مؤسسهههههههههههات التعلهههههههههههيم  الحكومهههههههههههةوتدعمههههههههههه 

العههههههههالي  شههههههههرو  ميسههههههههرة وفائههههههههدة قليلههههههههة  ويسههههههههاعد فههههههههي تمويههههههههل كثيههههههههر مههههههههن مشههههههههروعات التعلههههههههيم 

    هههههههههيإنشهههههههههال  هههههههههندوق اسهههههههههتثمار التعلهههههههههيم العهههههههههالي فهههههههههي الردن  ويمهههههههههون مهههههههههن فهههههههههالن رأس مهههههههههان و 

مههههههههههههههههن املسههههههههههههههههاعدات ال ارجيههههههههههههههههة أو الهبههههههههههههههههات  أو ومههههههههههههههههن الههههههههههههههههوزارات واملؤسسههههههههههههههههات املختلفههههههههههههههههة  أو 

  تبرعهههههههههههههات الفهههههههههههههراد أو مهههههههههههههن أمهههههههههههههوان الزكهههههههههههههاة  ويهههههههههههههتم اسهههههههههههههتثمارها مهههههههههههههن فهههههههههههههالن شهههههههههههههرال الراضههههههههههههه ي

   .مما  عود في الوماية على التعليم العالي بأرباح كثيرة وبيعها والعقارات

 سههههههههتخدمها فههههههههي أي تخصهههههههه   أنيمكههههههههن للطالههههههههب  والسههههههههي إ ههههههههدار كوبونههههههههات التعلههههههههيم الجامعيههههههههة .6

يههههههدفع فههههههرق الرسههههههوم بمهههههها يضههههههمن العدالههههههة فههههههي توزيههههههع املههههههنح واملكرمههههههات علههههههى  أنبههههههه علههههههى يرغههههههب 

سهههههههههههههه يل املثههههههههههههههان أن يقبههههههههههههههل الطالههههههههههههههب علههههههههههههههى أسههههههههههههههاس مكرمههههههههههههههة جههههههههههههههيش ويههههههههههههههدرس علههههههههههههههى املههههههههههههههوازي 

 التخص  الذي يرغبه ويدفع فرق الرسوم.

وإعاشههههههههههية  أكاديميههههههههههةوضههههههههههع اسههههههههههتراتيجية و نيههههههههههة لجههههههههههذب الطلبههههههههههة الوافههههههههههدين بتقههههههههههديم فدمههههههههههة  .7

بمسههههههههتو  البههههههههرامج التعليميههههههههة وفههههههههتح بههههههههرامج جديههههههههدة  سههههههههتجيب الحتياجههههههههات  تقههههههههالواالر متميههههههههزة  
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كههههههههههذل  مههههههههههن موقههههههههههع الردن ومنافههههههههههها فههههههههههي جههههههههههذب الطالههههههههههب مههههههههههن  واالسههههههههههتفادةالههههههههههدون املحيطههههههههههة. 

  الجن ية.الدون 

بههههههههههين الجامعههههههههههات الردنيههههههههههة  بههههههههههرامج االئههههههههههتالل املحليههههههههههة واإلقليميههههههههههة مثههههههههههل التعاقههههههههههد مهههههههههها اعتمههههههههههاد .8

مههههههن املههههههواد فههههههي جههههههزلا والجامعههههههات السههههههعودية فههههههي إعطههههههال بههههههرامج مشههههههتركة يههههههدرس فيمهههههها الطالههههههب 

  والجهههههههههههههزل ا فهههههههههههههر فهههههههههههههي إحهههههههههههههد  الجامعهههههههههههههات السهههههههههههههعودية ويعطههههههههههههه  الجامعهههههههههههههات الردنيهههههههههههههةإحهههههههههههههد  

 عهههههههن االئهههههههتالل املحلهههههههي فيمههههههها بهههههههين الجامعهههههههات 
ا
الطالهههههههب شههههههههادة مشهههههههتركة مهههههههن الجامعهههههههة  فضهههههههال

سههههههههههه يل املثهههههههههههان تكهههههههههههوين ائهههههههههههتالل مههههههههههها بهههههههههههين جامعهههههههههههة مؤتهههههههههههة والطفيلهههههههههههة التقنيهههههههههههة الردنيهههههههههههة فعلهههههههههههى 

 والحسين بن  الن من فالن برامج مشتركة في  ع  التخصصات. 

 إنشال شركات فا ة إلدارة استثمارات الجامعة. .9

 وإفضههههههههههاعه بالههههههههههدعم الحكههههههههههومي املقههههههههههدم لههههههههههها الجههههههههههودة فههههههههههي الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة  إدارة ربههههههههههط .10

   وضمن معايير تصنيفية.ت الرقابية املؤهلةلعملية فح  مستمر من الجها

وفصو هههههههههههههها مههههههههههههههع  الردنمفتوحههههههههههههههة علههههههههههههههى مسههههههههههههههتو   دوريههههههههههههههة اجتماعههههههههههههههاتتنظههههههههههههههيم مههههههههههههههؤتمرات و  .11

 لتلبيههههههههههههة سههههههههههههتثمر همهههههههههههها الجامعههههههههههههات  يجههههههههههههب أنالتخصصههههههههههههات السههههههههههههي  ملعرفههههههههههههةالقطهههههههههههها  ال هههههههههههها  

 حاجات السوق املستقبلية.

: في مجال  ع ي  اإلنتاجية 
ا
 والجامعة املنتجةثانيا

مهههههههههع املجتمهههههههههع  عهههههههههن  ريهههههههههق  إيجههههههههها ي شهههههههههكل السهههههههههي تتفاعهههههههههل و تطبيهههههههههق نظهههههههههام الجامعهههههههههة املنتجهههههههههة  .1

تدري يههههههههههههههههة فههههههههههههههههي وال واالستشههههههههههههههههارية  وال دميههههههههههههههههة   القيههههههههههههههههام بالنشههههههههههههههههطة التعليميههههههههههههههههة واإلنتاجيههههههههههههههههة

 واملؤسسات. لقفراد والطالب املجاالتمختلف 

 معهههههههة املنتجهههههههةالجاسياسهههههههاصما وأنظميمههههههها بمههههههها يهههههههتاللم مهههههههع أهدافهههههههه الحكوميهههههههة لتطهههههههوير الجامعهههههههة  .2

لتتوافههههههههق مههههههههع مبههههههههدأ  . عههههههههديلإلههههههههى  والتعليمههههههههات بحاجههههههههة النظمههههههههةالعديههههههههد مههههههههن  إم أن    ومبادعمهههههههها

 الجامعة املنتجة.

إنشهههههههال  هههههههناديق اسهههههههتثمارية وقفيهههههههة  عمهههههههل وفهههههههق أسههههههها إ هههههههدار  عليمهههههههات ناظمهههههههة  شهههههههجع مهههههههن  .3

دعهههههههههم إلهههههههههى  إلضهههههههههافةشهههههههههفافة  ويكهههههههههون ههههههههههدفها تمويهههههههههل الطلبهههههههههة املتفهههههههههوقين والفقهههههههههرال باو عامليهههههههههة 

مهههههههههن السياسهههههههههات الداعمهههههههههة واملشهههههههههجعة املمكهههههههههن اتباعهههههههههها توجيهههههههههه جهههههههههزل و   الجامعهههههههههات إيهههههههههرادات

 من الدعم الحكومي املقدم للجامعات إلنشال هذ  الصناديق.

أسهههههههههههلوب تبههههههههههها  اإلهههههههههههى  االسهههههههههههتفادة مهههههههههههن البحهههههههههههو  التعاقديهههههههههههة  حيهههههههههههث تلجهههههههههههأ  عههههههههههه  الجامعهههههههههههات .4

املختلفهههههههههة  سهههههههههوال توظيههههههههف نتهههههههههائج البحهههههههههو  العلميههههههههة والتطبيقيهههههههههة فهههههههههي حهههههههههل  عهههههههه  املشهههههههههكالت 

  والحكومهههههههههههههة  فضهههههههههههههال عهههههههههههههن القيهههههههههههههام لقفهههههههههههههراد أو الهيئهههههههههههههات واملؤسسهههههههههههههات العامهههههههههههههة والصهههههههههههههناعية

حسهههههههن املطابقهههههههة مهههههههن فهههههههالن تفعيهههههههل املختبهههههههرات و شهههههههكل شههههههههادة بالفحو هههههههات املخبريهههههههة ومهههههههنح 

 .دفالاقتصادي يدر 
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إنشهههههههههال مراكهههههههههز لتسهههههههههويق البحهههههههههو  وال هههههههههدمات الجامعيهههههههههة علهههههههههى مسهههههههههتو  كهههههههههل جامعهههههههههة  همهههههههههدل  .5

  أو املؤسسههههههههات والهيئههههههههات العامههههههههة فيمههههههههاصمهههههههها مباشههههههههرة سههههههههوال للمههههههههوا نين أو العههههههههاملين بيههههههههع منتجا

 .والصناعية

جامعههههههة تكههههههون مهمتههههههه تحديههههههد البيانههههههات ومصههههههادرها وتوفيرهههههههها كههههههل فههههههي إنشههههههال بنهههههه  املعلومههههههات   .6

مقابههههههههههههل رسههههههههههههوم  املسههههههههههههوحات امليدانيههههههههههههة وإجههههههههههههرال وتجميعههههههههههههها وتصههههههههههههنيفها وتقههههههههههههديمها للبههههههههههههاحثين 

 يمال
ا
 .ةللجامع ة تدر دفال

فهههههههي التعلهههههههيم مثهههههههل أسهههههههلوب املشهههههههاركة  االسهههههههتثمارغيهههههههر تقليديهههههههة فهههههههي ب ي شهههههههجيع اسهههههههتخدام أسهههههههال .7

ممههههها يخفهههههف العهههههبل علهههههى  (Public Private Partnership) بهههههين القطهههههاعين العهههههام وال ههههها 

 .حكوميلالتمويل ا

فهههههههههههههي الجامعهههههههههههههات الحكوميهههههههههههههة علهههههههههههههى غهههههههههههههرار  وتفعيلهههههههههههههها عمهههههههههههههانإنشهههههههههههههال حاضهههههههههههههنات ومسهههههههههههههرعات ال  .8

 التجارب العاملية في الجامعات العريقة.

 وزيادة إنتاجييمم. ماتدريب ملوظفيلتطوير ال طفط ات الحكوميةاعتماد الجامع .9

  لغههههههههههههههال  عههههههههههههههه إ .10
ا
ومهههههههههههههههنح الشههههههههههههههههادات   و/أو دمجهههههههههههههههها  التخصصهههههههههههههههات غيهههههههههههههههر املجديهههههههههههههههة اقتصهههههههههههههههاديا

 .الهجينة بين التخصصات

 إنتاجيهههههههههة الك هههههههههر  واسهههههههههتغالن املنههههههههها ق وإنشهههههههههاعما الطاقهههههههههة البديلهههههههههةيهههههههههز املزيهههههههههد مهههههههههن مشهههههههههاريع  عز  .11

 عن ترشيد 
ا
   اسيمالح الطاقة وامليا .في التوليد وفا ة املنا ق الجنوبية  فضال

االسهههههههههتثمار المثهههههههههل للمهههههههههوارد ال شهههههههههرية مهههههههههن الكهههههههههوادر التدريسهههههههههية واإلداريهههههههههة  وملههههههههه  عهههههههههن  ريهههههههههق  .12

التوسهههههههههع فهههههههههي قبهههههههههون الطلبهههههههههة و امعهههههههههة  العهههههههههاملين بالجعهههههههههداد أتفهههههههههادي التضههههههههه م غيهههههههههر املبهههههههههرر فهههههههههي 

 اإلداريةهيكلة الوظائف    وإعادةالجامعة إيراداتلتعزيز 

إنشهههههههههال  هههههههههناديق فا هههههههههة لتلقهههههههههي التبرعهههههههههات واملسهههههههههاعدات مهههههههههن الفهههههههههراد والجههههههههههات الراغبهههههههههة فهههههههههي  .13

 دعم التعليم العالي.

 التقييم املستمر لقدال من أجل رفع اإلنتاجية على جميع املستويات. .14

  شههههههههاداتتمهههههههنح  دافهههههههل الجامعهههههههات متخصههههههه  تهههههههدريبإنشهههههههال معاههههههههد  .15
ا
مهنيهههههههة معتمهههههههدة محليههههههها

 
ا
 .وعامليا

 . عد إنتا يالستثمارها في مشاريع مات  يراداتجزل قليل من اإل  تخصي  .16

تطبيههههههههق نظههههههههام التعلههههههههيم التعههههههههاوني  وهههههههههو  علههههههههيم يههههههههتم مههههههههن فههههههههالن مؤسسههههههههتين الولههههههههى  عليميههههههههة   .17

هههههههههها للطهههههههههالب  ريهههههههههق مهههههههههنح معاملوالثانيهههههههههة مؤسسهههههههههة إنتاجيهههههههههة أو منشهههههههههأة  هههههههههناعية كبهههههههههر   عهههههههههن 

 .للتدريب هما

فههههههههتح مكاتههههههههب استشههههههههارية تا عههههههههة للجامعههههههههة تقههههههههدم أعمالههههههههها للهيئههههههههات واملؤسسههههههههات املختلفههههههههة فههههههههي  .18

   .املجتمع
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: في مجال اإلدارة املالية 
ا
 ثالثا

علهههههههههههى البههههههههههههرامج والدال؛  تركزههههههههههههاو الحكوميهههههههههههة فهههههههههههي الجامعهههههههههههات تطهههههههههههوير نظهههههههههههم إعهههههههههههداد املوازنهههههههههههات  .1

 طط االسههههههههههههههههتراتيجية املعتمههههههههههههههههدة للجامعههههههههههههههههات لاملاليههههههههههههههههة بهههههههههههههههها اإلجههههههههههههههههرالاتحيههههههههههههههههث يجههههههههههههههههب ربههههههههههههههههط 

مههههههههن االتفههههههههاق  بالهههههههههدال. ومههههههههن ناحيههههههههة أفههههههههر  فههههههههال بههههههههد   اإلنفههههههههاقحسههههههههب يمكههههههههن ربههههههههط الحكوميههههههههة 

مبنيهههههة علهههههى  والجامعهههههات بههههين وزارة التعلهههههيم العهههههالي Formula Funding علههههى  هههههيغة للتمويهههههل

كميهههههههة البحهههههههث العلمهههههههي علهههههههى الجهههههههودة والتميهههههههز مثهههههههل عهههههههدد الطالهههههههب و  الجامعهههههههاتمتغيهههههههرات تحفهههههههز 

والحفههههههههاث علههههههههى  مشههههههههكالصمافههههههههي فدمههههههههة البيئههههههههة املحيطههههههههة وحههههههههل  الجامعههههههههاتوجودتههههههههه ومسههههههههاهمة 

 ...الردنيالترا  

االسهههههههههتحقاق لكافهههههههههة الجامعهههههههههات  لسهههههههههاسالنقهههههههههدي  السهههههههههاساملحاسههههههههه ية مهههههههههن  النظمهههههههههة عهههههههههديل  .2

حسههههههههههب ال هههههههههههون  وتطبيهههههههههههق معههههههههههايير املحاسههههههههههبة الدوليهههههههههههة وال ههههههههههون تقيههههههههههيم املمتلكهههههههههههات  وإعههههههههههادة

   .والعرال املحاس ية

سههههههههههههههماح الدولههههههههههههههة للمؤسسهههههههههههههههات  إم إن  اعتمههههههههههههههاد سياسههههههههههههههة التههههههههههههههأجير التمههههههههههههههويلي فههههههههههههههي الجامعههههههههههههههات  .3

علهههههههههى الحصهههههههههون  الجامعهههههههههاتالتعليميهههههههههة باسهههههههههتخدام سياسهههههههههة التهههههههههأجير التمهههههههههويلي  سهههههههههاعد تلههههههههه  

علههههههههى الجهههههههههزة واملعههههههههدات مرتفعههههههههة الههههههههثمن علههههههههى أسههههههههاس إيجههههههههار سههههههههنوي  ويههههههههل المههههههههد تههههههههؤون فههههههههي 

وهمههههههههههها واحهههههههههههد  ملكيهههههههههههة ال هههههههههههل للجامعهههههههههههة. وههههههههههههذا النظهههههههههههام يحقهههههههههههق ههههههههههههدفين فهههههههههههي وقهههههههههههد ةومايهههههههههههال

علهههههههههى عهههههههههدد مهههههههههن السهههههههههنوات  سهههههههههتثمارية ال ا االعتمهههههههههاداتوز  يهههههههههتخفيهههههههههف عهههههههههبل امليزانيهههههههههة حيهههههههههث 

 . شكل منتظم ودون إرهاق ميزانياصما الجامعات ون ل  الرأسماليوزيادة التراكم 

فهههههههي  BUILD OPERATE TRANSFER( B.O.T) والتحويهههههههل نظهههههههام اإلنشهههههههال والتشهههههههغيل اعتمهههههههاد .4

 .و عزيز اإلستثمار املدر للدفل وتحسيوما مرافق الجامعاتتطوير 

 تطبيق املوازنة املوجة بالنتائج وربطها بال طة االستراتيجية املقرة  .5
ا
 .أ وليا

 املاليههههههههههههههةإنشههههههههههههههال إدارة عليهههههههههههههها بالجامعههههههههههههههة تتكههههههههههههههون مههههههههههههههن أسههههههههههههههاتذة متخصصههههههههههههههين فههههههههههههههي املحاسههههههههههههههبة  .6

إعههههههههههههداد املوازنههههههههههههة يم للمشههههههههههههاركة فههههههههههههي كههههههههههههل مههههههههههههن التخطههههههههههههيط و والتكههههههههههههاليف واقتصههههههههههههاديات التعلهههههههههههه

 .السنوية للجامعة

 .دامها في عملية وضع املوازنةتوفير التقنيات الحديثة الستخ .7

 .لكلفة النشطة والبرامج املاليةواملراجعة  اإلنفاقمراقبة أوجه   .8

 

 

 

ت
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: في مجال رابع
ا
   وضبطها النفقات ندارة و ا

ليههههههههات علميههههههههة تركههههههههز علههههههههى ضههههههههمن ا اإلنفههههههههاقالنفقههههههههات فههههههههي الجامعههههههههات مههههههههن فههههههههالن ترشههههههههيد  إدارة .1

نقطهههههههههة قريبهههههههههة مهههههههههن متوسهههههههههط الرسهههههههههوم مهههههههههن النفقهههههههههات التشهههههههههغيلية وتخفهههههههههي  تكلفهههههههههة الطالهههههههههب 

الطلبهههههههههههة فهههههههههههي القاعهههههههههههات  أعهههههههههههداداملقبوضهههههههههههة مهههههههههههن الطلبهههههههههههة  فضهههههههههههال علهههههههههههى التركيهههههههههههز علهههههههههههى ضهههههههههههبط 

   اليف.الصفية ضمن حدود دنيا تضمن  غطية التك

  وملهههههه  مههههههن فههههههالن تفصههههههيل املوازنههههههة حسههههههب الغههههههرف مههههههن بههههههالغرف منههههههه اإلنفههههههاق أوجهههههههربههههههط  .2

  وملهههههه  مههههههن أجههههههل اإليههههههرادوعلههههههى جميههههههع مسههههههتويات الجامعههههههة  فضههههههال عههههههن مقابلتههههههه فههههههي  اإلنفههههههاق

 أال أنمههههههههههها غيهههههههههههر ملههههههههههه    ظاهريههههههههههها  عههههههههههه  النشهههههههههههطة تكهههههههههههون مجديهههههههههههة إن   إمالتخطهههههههههههيط املناسهههههههههههب  

ولغايهههههههههات  فهههههههههر   وفهههههههههي جانهههههههههب ااملهههههههههواردالههههههههههدر فهههههههههي تلههههههههه  مهههههههههن عمليهههههههههات الومايهههههههههة لممههههههههها يقلهههههههههل فهههههههههي ا

والهههههههههذي  الفضههههههههلاملقارنههههههههة بههههههههين البهههههههههدائل البههههههههد مههههههههن وجهههههههههود تلهههههههه  التفصههههههههيالت الفتيهههههههههار البههههههههديل 

 السههههههههههاليبمههههههههههن فههههههههههالن تحقيههههههههههق اقهههههههههل تكلفههههههههههة واكبههههههههههر عائههههههههههد  ومههههههههههن الدافليههههههههههة  الكفههههههههههالةيحقهههههههههق 

 Balancedاملتهههههههههوازن ) الدالبطاقهههههههههات  أسهههههههههلوبالفعالهههههههههة فهههههههههي ههههههههههذا املجهههههههههان تطبيهههههههههق  اإلداريهههههههههة

Scorecards الجامعة. إدارة( في  

مهههههههههههن فهههههههههههالن دينهههههههههههار فهههههههههههي السهههههههههههنة  1800مههههههههههها دون إلهههههههههههى  العمهههههههههههل علهههههههههههى تخفهههههههههههي  تكلفهههههههههههة الطالهههههههههههب .3

لية تحقهههههههههههههق ههههههههههههههذ  التكلفهههههههههههههة مثهههههههههههههل يتخفهههههههههههههي  التكهههههههههههههاليف التشهههههههههههههغيلية واعتمهههههههههههههاد نسهههههههههههههب  شهههههههههههههغ

  كهههههههههههذل  اعتمهههههههههههاد 1:25حهههههههههههون  إداري اعتمهههههههههههاد أن تكهههههههههههون نسهههههههههههبة عهههههههههههدد الطلبهههههههههههة لكهههههههههههل موظهههههههههههف 

 .وأقلواحد إلى  بحدود واحد أستامإلى  نسبة موظف

إلههههههههى  ( باملتوسههههههههط 1:16رفههههههههع نسههههههههبة عههههههههدد الطلبههههههههة لكههههههههل إداري فههههههههي الجامعههههههههات الحكوميههههههههة مههههههههن ) .4

 30( والههههههههههذي  سههههههههههاهم فههههههههههي ففهههههههههه  النفقههههههههههات فههههههههههي الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة بحههههههههههوالي 1:25 / 1:20)

 ومهههههههن املمكهههههههن تنفيهههههههذ ههههههههذا البنهههههههد مهههههههن فهههههههالن هيكلهههههههة الوظهههههههائف اإلداريهههههههة 
ا
مليهههههههون دينهههههههار سهههههههنويا

جامعههههههههههات الحكوميههههههههههة عههههههههههن  ريههههههههههق إجههههههههههرال برنههههههههههامج تحفيههههههههههزي للتقاعههههههههههد املبكههههههههههر للمههههههههههوظفين فههههههههههي ال

 باإلضههههههههههههافة 20الههههههههههههذين تجههههههههههههاوزت فههههههههههههدميمم 
ا
التعاقههههههههههههد مههههههههههههع شههههههههههههركات فا ههههههههههههة إلدارة إلههههههههههههى  عامهههههههههههها

 وال هههههههههههدمات الفهههههههههههر  مثهههههههههههل النظافهههههههههههة والمهههههههههههن وفهههههههههههدمات الصهههههههههههيانة 
ا
املرافهههههههههههق السهههههههههههي تهههههههههههدر دفهههههههههههال

 عههههههههههههههن دمههههههههههههههج العديههههههههههههههد مههههههههههههههن الوظههههههههههههههائف فههههههههههههههي
ا
ضههههههههههههههول تفعيههههههههههههههل ال ههههههههههههههدمات  والبرمجيههههههههههههههات فضههههههههههههههال

 اإللكترونية وإعادة هندسة العمليات اإلدارية.

   والنظافههههههههههههههة  والصههههههههههههههيانة  والزراعههههههههههههههة  وتقههههههههههههههديم فههههههههههههههدمات الطعههههههههههههههامهيكلههههههههههههههة وظههههههههههههههائف المههههههههههههههن .5

مهههههههههههع شهههههههههههركات مختصهههههههههههة وضهههههههههههمن شهههههههههههرو  تخفههههههههههه   التعاقهههههههههههد ال هههههههههههار ي مبهههههههههههدأإلهههههههههههى  واالنتقهههههههههههان

 التكاليف.
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واسهههههههههههتثمارها  املاليهههههههههههةإعطهههههههههههال مزيهههههههههههد مهههههههههههن الحريهههههههههههة لكهههههههههههل جامعهههههههههههة للتصهههههههههههرل فهههههههههههي مخصصهههههههههههاصما  .6

  ودعمههههههههها يهههههههه ب مههههههههع مخططاصمهههههههها وتوسههههههههعاصما املسههههههههتقبليةابالسههههههههلوب الههههههههذي ينمههههههههي مواردههههههههها  ويتم

 بأنظمة و عليمات وقوانين على مستو  الجامعات ككل.

 نفقات.في الترشيد و ق فف  يتحق في حان دارة والعاملين لوضع نظام حوافز  .7

يزيههههههههد مههههههههن الكفههههههههالة التشههههههههغيلية ويقلههههههههل والههههههههذي ال ههههههههدمات الجامعيههههههههة جميههههههههع  أتمتههههههههةاسههههههههتكمان  .8

 .التكاليفمن 

وفا ههههههههة فههههههههي مرحلههههههههة املاجسههههههههتير  وملهههههههه  فههههههههي ضههههههههول ارتفهههههههها   الههههههههدافلي اعتمههههههههاد مبههههههههدأ االبتعهههههههها  .9

 .تكاليف االبتعا  ال ار ي

ورفههههههههع الكفههههههههالة لههههههههد  املههههههههوظفين اال ههههههههال  علههههههههى التجههههههههارب العامليههههههههة فههههههههي مجههههههههان ترشههههههههيد النفقههههههههات  .10

 مع متطلبات السوق املحلي. متوافقاوالطلبة ليكون املنتج الومالي 

أجههههههههههل وملهههههههههه  مههههههههههن  والثهههههههههها  اتالكمبيههههههههههوتر دوير السههههههههههلع وفا ههههههههههة فههههههههههي مجههههههههههان تههههههههههتفعيههههههههههل مبههههههههههدأ  .11

 ترشيد النفقات.

كرتاريا فههههههههي الجامعههههههههة وضههههههههع فطههههههههة علههههههههى مسههههههههتو  الجامعههههههههة للتقليههههههههل مههههههههن حجههههههههم مههههههههوظفي السهههههههه .12

 عههههههههن دمههههههههج سههههههههكرتاريا  مههههههههن فههههههههالن أتمتههههههههة
ا
ضههههههههمن وحههههههههدة سههههههههكرتاريا  القسههههههههامالعمليههههههههات  فضههههههههال

 من قسم.  أك ر مركزية تخدم 
ت

: في مجال خامس
ا
   يراداتاإل  ع ي  ا

فههههههههههإن زيههههههههههادة أعههههههههههداد  االسههههههههههتيعابية؛فههههههههههي ضههههههههههول تجههههههههههاوز  عهههههههههه  الجامعههههههههههات الحكوميههههههههههة الطاقههههههههههة  .1

وبالتههههههههالي سههههههههيزيد ملهههههههه  مههههههههن   أن يقابلههههههههها زيههههههههادة توظيههههههههف أعضههههههههال هيئههههههههة تههههههههدريا الطلبههههههههة ال بههههههههد  

سهههههههيما علهههههههى زيهههههههادة التكهههههههاليف ومهههههههن هنههههههها يجهههههههب أن تقهههههههوم الجامعهههههههات الحكوميهههههههة بهههههههالتركيز فهههههههي سيا

وتقههههههههديم  وإنتهههههههها  السههههههههلعمههههههههن غيههههههههر الرسههههههههوم مههههههههن فهههههههالن عائههههههههدات االسههههههههتثمار  الجامعههههههههة إيهههههههرادات

 .الفر  ال دمات 

شهههههههههههكل  التعاقهههههههههههد مهههههههههههع شهههههههههههركات فا هههههههههههة إلدارة السهههههههههههكنات الجامعيهههههههههههة و/أو إبهههههههههههرام عقهههههههههههود علهههههههههههى .2

(B.O.T إلنشهههههههههههههال مرافهههههههههههههق إضهههههههههههههافية واسهههههههههههههتغاللها بمسهههههههههههههتويات عاليهههههههههههههة ) الجهههههههههههههودة وجامبهههههههههههههة مهههههههههههههن

 للطلبة.

 .امعات الحكومية بما  عكا التكلفةتوحيد أسعار الرسوم في الج .3

4.  
ا
اعتمههههههاد مبههههههدأ الود عههههههة الههههههدوارة ويقضهههههه ي هههههههذا النظههههههام بههههههأن يههههههود  الطالههههههب عنههههههد قبولههههههه مبلغهههههها

 دون فوائهههههههد  غطهههههههي تكهههههههاليف دراسهههههههته كاملهههههههة مهههههههع إعطائهههههههه 
ا
وبالتهههههههالي تحصهههههههل   لههههههههفصهههههههما معينههههههها

 .  االقترافالجامعة على سيولة حالية تقلل من 
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عههههههههههههدد الطلبههههههههههههة   مكههههههههههههن مههههههههههههن زيههههههههههههادةالهههههههههههذي يُ  االفتراضهههههههههههه يإدفهههههههههههان التعلههههههههههههيم املفتههههههههههههوح والتعلههههههههههههيم  .5

 وفا ة الطلبة الوافدين.ن  استيعاب عدد أكبر من الراغبي وبالتالي

واالسههههههههههتفادة مههههههههههن املشههههههههههاريع الجامعيههههههههههة والبحههههههههههث  يههههههههههراداتتنميههههههههههة المههههههههههوان الوقفيههههههههههة لزيههههههههههادة اإل  .6

 العلمي.

 زيههههههههفههههههههي ضههههههههول   أسههههههههنانالطههههههههب و ههههههههب  اتكليههههههههالتوسههههههههع فههههههههي  .7
ا
 وفارجيهههههههها

ا
  ادة الطلههههههههب عليمهههههههها محليهههههههها

 الجامعة. إيراداتساهم في  عزيز  اعتماد تخصصات جديدة و 

  وإدفهههههههههههههان  عههههههههههههه  التخصصهههههههههههههات الجديهههههههههههههدة همههههههههههههها الجامعهههههههههههههاتفهههههههههههههي تطهههههههههههههوير الدراسهههههههههههههات العليههههههههههههها  .8

الجامعههههههههههات فههههههههههي والفارقههههههههههة للدراسههههههههههة  لجههههههههههذب أعههههههههههداد كبيههههههههههرة مههههههههههن الطههههههههههالب الوافههههههههههدين العههههههههههرب

 .الردنيةكومية حال
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(  مههههههههههههههد  تههههههههههههههوافر متطلبههههههههههههههات الجامعههههههههههههههة املنتجههههههههههههههة وعالقيمهههههههههههههها بالفعاليههههههههههههههة 2016  )بههههههههههههههراهيمإأبههههههههههههههو ال يههههههههههههههر  راويههههههههههههههة حسههههههههههههههن 

 غههههههههزة   –التنظيميههههههههة فههههههههي الكليههههههههات التقنيههههههههة بمحافظههههههههات غههههههههزة  رسههههههههالة ماجسههههههههتير غيههههههههر منشههههههههورة  جامعههههههههة الزهههههههههر 

 يونيو.

بريطانيهههههههههها. الريهههههههههههاف: مكتههههههههههب التربيهههههههههههة العر ههههههههههي لهههههههههههدون  فههههههههههي العهههههههههههالي(  الههههههههههتعلم 2000أبههههههههههو عمههههههههههة  عبهههههههههههد الههههههههههرحمن محمهههههههههههد  )

 ال ليج,.

(   حوكمهههههههههههههههة النهههههههههههههههاديق الوقفيهههههههههههههههة : بهههههههههههههههين النظريهههههههههههههههة والتطبيهههههههههههههههق  وزارة الصهههههههههههههههناعة والتجهههههههههههههههارة 2010السهههههههههههههههر   حسهههههههههههههههين  )

 ال ارجية   القاهرة  مصر.

ر منشههههههههورة  بلتههههههها ي  مهههههههرو   التعلهههههههيم العهههههههالي فههههههههي مصهههههههر بهههههههين قيهههههههود التمويهههههههل واسههههههههتراتيجيات التطهههههههوير  ورقهههههههة بحهههههههث غيههههههه

 قسم االقتصاد  جامعة الزهر  القاهرة.

تنافسااااااااية مؤسسااااااااات التعلاااااااايم العااااااااالي : نطااااااااار مقراااااااارح، مجلااااااااة الباحااااااااث، (  2012عثمههههههههان بههههههههن عبههههههههد ب  )  الصههههههههالم

 .11عدد: 

(  نمهههههههههههوم  اسهههههههههههتراتيجي لتطبيهههههههههههق إدارة الجهههههههههههودة الشهههههههههههاملة فهههههههههههي مؤسسهههههههههههات التعلهههههههههههيم 2005 هههههههههههالم  محمهههههههههههد مصهههههههههههطف   )

  كليهههههههههة التجهههههههههارة : جامعهههههههههة  نطههههههههها  العهههههههههدد  1  ملحهههههههههق لاااااااااة العلمياااااااااة للتجاااااااااارة والتمويااااااااالاملجالعهههههههههالي املصهههههههههرية  

 2:    2005الون  

 فههههههههههيجمهوريههههههههههة مصههههههههههر العربيههههههههههة بههههههههههدائل مقترحههههههههههة  فههههههههههي الجههههههههههامعي( "تمويههههههههههل التعلههههههههههيم 2002  ممههههههههههدوح وافههههههههههرون. ) الصههههههههههدفي

 .193ضول االتجاهات العاملية املعا رة." مجلة كلية التربية  جامعة الزهر,  

 .تحديات التعليم العالي في مصر: الجامعات املنتجة كحل لقزمة(  2015دالفتاح  محمد زين العابدين  )عب

الشاااااااراكة املجتمعياااااااة فاااااااي البحاااااااث العلمااااااا  مااااااا  واقاااااااع تجرباااااااة امللاااااااك ه(  1430العثمههههههان  عبهههههههدب بهههههههن عبهههههههدالرحمن  )

  منتههههههههههد  الشههههههههههراكة املجتمعيههههههههههة فههههههههههي مجههههههههههان البحههههههههههث العلمههههههههههي فههههههههههي اململكههههههههههة سااااااااااعود: كراساااااااااا   البحااااااااااث أنموذجااااااااااا

 . 66 - 65ه       1430/  6 - 2العربية السعودية  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  

(  التوافهههههههههههق بهههههههههههين مخرجهههههههههههات التعلهههههههههههيم العهههههههههههالي ومتطلبهههههههههههات التنميهههههههههههة فهههههههههههي 2006عيسهههههههههههان   هههههههههههالحة عبهههههههههههد ب يوسهههههههههههف   )

للورشهههههههههة اإلقليميهههههههههة حههههههههون اسهههههههههتجابة التعلهههههههههيم ملتطلبههههههههات التنميهههههههههة االجتماعيهههههههههة  سههههههههلطنة عمهههههههههان  ورقهههههههههه مقدمههههههههة

 جامعة السلطان قابوس  عمان.،   املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )اال سيسكو(

التكهههههههههههاليف  إلنقههههههههههها (   الو هههههههههههون إلهههههههههههى جامعهههههههههههة منتجهههههههههههة اسهههههههههههتراتيجيات 2000غرو شههههههههههها   جهههههههههههيما و ميللهههههههههههر جوديهههههههههههث  )

 ليم العالي  مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع   الرياف   السعودية.وزيادة جودة التع

فا مههههههههههة  تههههههههههوزان و بلقاسهههههههههههم  زايههههههههههري  ال عهههههههههههاد االسههههههههههتراتيجية لتطههههههههههوير أدال الجامعهههههههههههات ل لههههههههههق ميهههههههههههزة تنافسههههههههههية  مجلهههههههههههة 

 .282 -269   16  العدد فريقياإاقتصاديات شمان 

العاشهههههههههههر جامعهههههههههههة  القهههههههههههوميتمويهههههههههههل التعلهههههههههههيم الجهههههههههههامعي." املهههههههههههؤتمر  فهههههههههههي( "اتجاههههههههههههات حديثهههههههههههة 2003الهاللهههههههههههى  الشهههههههههههربي ب  )

 .42  جامعة عين شما, الجامعياملستقبل فى الو ن العر  .القاهرة: مركز تطوير التعليم 

مصهههههههر وبريطانيهههههههها والواليهههههههات املتحههههههههدة  فههههههههي( "دراسهههههههة مقارنههههههههة لتمويهههههههل التعلههههههههيم الجهههههههامع 2000  حهههههههافا محمههههههههد. )هنهههههههداوي 

 ربية بدميا   جامعة املنصورة.المريكية." مجلة كلية الت


