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 مقدمة
 

تتساوغ حقؾق اإلنسان الطختمفة في تشكيميا كؾحدة واحدة غير قابمة لمتجزئةة  فةبل كطكةؽ اءظةال يولؾحةة إلحةداىا ءمة  
رخةةرغ  لةةنا فةة ن ىظةةال ةةةروبة  متةةة لتظميةة  وتةزحةةز وحطاكةةة كافةةة التقةةؾق  كانةةي  يا ةةية و دنيةةة يو اقتصةةا كة األ

االجتطاءيةةة والاقافيةةة  كسةةة   ركةةز الطيةةزان لتقةةؾق  واجتطاءيةةة واقافيةةةي وفةةي  جةةاة التؾءيةةة قةةالتقؾق االقتصةةا كة و
رحةةا الطةةؾاطظيؽ قالتشةةرحةات الفمسةةظيظية  لتطكيةةظيؼ  ةةؽ اإلنسةةان الةة  ا ةةداب  مسةةمة الةةدلي، القةةانؾني  اكطانةةا  ق ىطيةةة تة

  ةرفة التقؾق وااللتزا ات  وتةطي  الؾءي القانؾني وزحا ة التاقيف الطجتطةيي
 

تتطيز  مسمة الدلي، القانؾني قالسيؾلة  لتتظا ب  ع جطيع فئات الطجتطع  وحةتؼ تقةدكؼ الطةا ة القانؾنيةة بمسةاطة و كجةاز 
 اءتطا ا ءم   صا بىا األ مية  كظصؾص القانؾن الؾطظي والةيؾ  واالتفاقيات الدوليةيوبصيغة السؤاة والجؾاب  

 
يتةمةة  الةةدلي، التا ةةع  ةةؽ  مسةةمة الةةدلي، القةةانؾني قالةطميةةة التةميطيةةة  تمةةػ الةطميةةة التةةي تيةةد  الةة  فةةت  الطجةةاة ي ةةا  

لترجطةة والمتةا الةمطةي  لتطكةيؽ الطجتطةع جطيع الظممة الطةؤىميؽ لبللتتةاق قةالتةميؼ الةةالي  وتشةجيع حركةة التة ليف وا
 ؽ التةا ة،  ةع الطسةتجدات الةمطيةة والتوظؾلؾجيةة والطةمؾ اتيةة وا ةتاطابىا وتظؾحرىةا  اةةافة الة  تظطيةة القةيؼ الةمطيةة 
والروحية  وتةزحز بوح التةاون والةط، الجطاءي  لئل يا  في تمميةة احتياجةات الطجتطةع  ةؽ الوةؾا ب المشةرحة الطؤىمةة 

 ختمف الطجاالت الةمطية والةطمية والاقافيةي في  
 

وحيةةد   ليةة، قةةانؾن التةمةةيؼ الةةةالي الةة  القةةال الضةةؾل ءمةة  جؾانةةب ىا ةةة  تةمقةةة قةةالتةميؼ الةةةالي  ك حةةد التقةةؾق التةةي 
 ظو قةض القؾاءد القانؾنية ذات الةبلقةة قةالت  فةي التةمةيؼ وفقةا  لظصةؾص  الجزء األولكجب ين تتاح لمجطيع  فيضؼ 

يىةةؼ يحكةةا  قةةانؾن التةمةةيؼ الةةةالي الفمسةةظيظي   ةةؽ حيةةا يىةةدا   الجزززء النززاني اايةة  والةيةةؾ  الدوليةةة  و كسةةتةر الطؾ 
التةميؼ الةالي  و بلحية الؾزابة والؾزحر  واألحكا  الخا ة قطؤ سةات التةمةيؼ الةةالي  قا ةتةرا  حصةانتيا و  ابتيةا 

 ت الةمطية والشيا ات ونغا  الدبا ةيو بلحية ا داب الترارخيص واالءتطا  واإلشرا   والدبجا
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 القدم األول: الحق في التعميم وفق أىم السهاثيق والعيهد الدولية
 

 وقد وب ت ؛كةتمر الت  في التةميؼ  ؽ التقؾق األ ا ية التي كفمتيا جطيع الطؾااي  والطةاىدات الدولية واإلقميطية
والةيد الدولي الخاص قالتقؾق االقتصا كة واالجتطاءية   ءدة  ؾا  في اإلءبلن الةالطي لتقؾق اإلنسان في ذلػ

وغيرىا  ؽ  صا ب القانؾن   واتفاقية القضال ءم  جطيع يشكاة التطييز ةد الطرية   والاقافية  واتفاقية حقؾق الظف،
 الدولي وقانؾن حقؾق اإلنساني ولة، يىطية الت  في التةميؼ توطؽ في  وب الت  في التةميؼ في تطكيؽ وتقؾحة
التقؾق األرخرغي فمغير التةميؼ الوافي والطظا ب ال كستظيع اإلنسان ين كةر  حقؾقو األرخرغ  وال ين كطيز حاالت 

ي ىنا قجانب رخصؾ ية  يطة لمت  في التةميؼ تتي  تمػ التقؾق  انتيال حقؾق اإلنسان وال كطكظو ين يدافع ءؽ
كبلئطو  وتتي  لؤلفرا  والجطاءات انشال  ؤ سات لمشخص يو يوليال ي ره الترحة في ارختياب نؾع التةميؼ النػ 

تةميطية رخا ة تتؾاف   ع تؾجياتيؼ الديظية والفورحة  ءم  ين تخضع لطةايير  نيا  ؽ الرقاقة والطتاقةة  ؽ قم، 
الدولةي ىنه القضاكا جةمي  ؽ الت  في التةميؼ  ؾةؾءا ءا ا ورخا ا في آن واحد  وجةمي  ؽ ي ر ب د  ةيجيز 

في التةميؼ ي را حسا ا وبالغ األىطية ألنو يظغر لمخاص والةا  وحر د االلتزا ات الر طية في ع،   ؤشرات الت 
 وجؾ  رخيابات شخصيةي 

 
 نتشاول في ىذا القدم بعض الشرهص ذات العالقة بالحق في التعميم وفقًا لمعيهد واالتفاقيات الدولية:

 
 اإلعالن العالسي لحقهق اإلندان: -أواًل:

 الدادسة والعذرين من اإلعالن عمى: تشص السادة
لو، شخص الت  في التةمؼ  وحجب ين ككؾن التةميؼ في  راحمو األول  واأل ا ية ءم  األق، قالطجان  وين  -1

ككؾن التةميؼ األولي الزا يا وحظمغي ين كةطؼ التةميؼ الفظي والطيظي  وين ييسر القمؾة لمتةميؼ الةالي ءم  قد  
 طيع وءم  ي اس الوفالةيالطساواة التا ة لمج

كجب ين تيد  التربية ال  انطال شخصية اإلنسان انطال كا بل  و ل  تةزحز احترا  اإلنسان والترحات األ ا ية  -2
وتظطية التفاىؼ والتسا   والصداقة بيؽ جطيع الشةؾب والجطاءات الةظصرحة يو الديظية  و ل  زحا ة  جيؾ  األ ؼ 

 الطتتدة لتفظ السبل ي
 يؼي ئقال الت  األوة في ارختياب نؾءية تربية يبظالآل -3
  

 العيد الدولي الخاص بالحقهق االقترادية واالجتساعية والنقافية: -ثانيًا:
 تشص السادة النالنة عذر من العيد عمى:

 والتةميؼي وىي  تفقة ءمي وجؾب تؾجيو التربية ي تقر الدوة األطرا  في ىنا الةيد قت  ك، فر  في التربية1"
تؾطيد احترا  حقؾق اإلنسان والترحات  اإلنطال الوا ، لمشخصية اإلنسانية والتس قكرا تيا و لي  لاوالتةميؼ 

ك، شخص  ؽ اإل يا  بدوب نافع في  األ ا يةي وىي  تفقة كنلػ ءمي وجؾب ا تيدا  التربية والتةميؼ تطكيؽ
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السبللية يو اإلاظية يو  األ ؼ و ختمف الفئاتالتفاىؼ والتسا   والصداقة بيؽ جطيع   جتطع حر  وتؾاي  يوا ر
 بيا األ ؼ الطتتدة  ؽ يج،  يانة السمؼي  الديظية  و ءؼ األنشظة التي تقؾ 

  
 التا ة لينا الت  يتظمب: ي وتقر الدوة األطرا  في ىنا الةيد ق ن ةطان الططاب ة2

  يي جة، التةميؼ االبتدائي الزا يا  و تاحتو  جانا  لمجطيع؛
قكافة  التةميؼ الاانؾػ التقظي والطيظي  وجةمو  تاحا  لمجطيع طيؼ التةميؼ الاانؾػ قطختمف ينؾاءو  قطا في ذلػبي تة

 التةميؼ؛  الؾ ائ، الطظا مة وال يطا قاألرخن تدبحجيا  قطجانية
 ال يطا قاألرخنجي جة، التةميؼ الةالي  تاحا  لمجطيع ءمي قد  الطساواة  تمةا  لموفالة  قكافة الؾ ائ، الطظا مة و 

 تدبحجيا  قطجانية التةميؼ؛ 
  طكؽ   ؽ يج، األشخاص النيؽ لؼ يتمقؾا يو لؼ كستوطمؾا  ي تشجيع التربية األ ا ية يو توايفيا  الي يقةد  دغ

 الدبا ة االبتدائية؛ 
 تسيؽالطستؾحات  و نشال نغا  وا  قالغر   و ؾا مة ت ىةي الةط، بظشاط ءمي انطال شمكة  دب ية ءمي جطيع

 األوةاع الطا كة لمةا ميؽ في التدبحسي 
 
ي تتةيةةةد الةةةدوة األطةةةرا  فةةةي ىةةةنا الةيةةةد قةةةاحترا  حرحةةةة ادقةةةال  يو األو ةةةيال ءظةةةد وجةةةؾ ىؼ  فةةةي ارختيةةةاب  ةةةدابس 3

التةمةيؼ الةدنيا التةي قةد تفرةةيا يو تقرىةا  الطةدابس التكؾ يةة  شةرحظة تقيةد الطةدابس الطختةابة قطةةايير ألوال ىةؼ غيةر
 الخا ةي تربية يولئػ األوال   يظيا  ورخمقيا  وفقا  لقظاءاتيؼ بت  يؽالدولة  و 

 
كفيةد  سا ةو قترحةة األفةرا  والييئةات فةي انشةال  ي لةيس فةي يػ  ةؽ يحكةا  ىةنه الطةا ة  ةا كجةؾز ت وحمةو ءمةي نتةؾ4

ة وبىظةةا   ةةؽ ىةةنه الطةةا  1الفقةةرة  تةميطيةةة  شةةرحظة التقيةةد  ائطةةا  قالطمةةا ع الطظصةةؾص ءمييةةا فةةي و  ابة  ؤ سةةات
 ىنه الطؤ سات لطا قد تفرةو الدولة  ؽ  ةايير  نيا"ي قخضؾع التةميؼ النػ تؾفره

 
 اتفاقية حقهق الظفل: -ثالنًا:

 ءم : 23تظص الطا ة 
ي تةتر  الدوة األطرا  بؾجؾب تطتع الظف، الطةؾق ءقميا يو جسدكا قتياة كا مة وكرحطة  في عرو  توف، لو 1

 الظفس وتيسر  شابكتو الفةمية في الطجتطعيكرا تو وتةزز اءتطا ه ءم  
ي تةتر  الدوة األطرا  قت  الظف، الطةؾق في التطتع برءاكة رخا ة وتشجع وتوف، لمظف، الطؤى، لنلػ 2

ءؽ بءايتو  بىظا بتؾفر الطؾاب   تقدكؼ الطساءدة التي كقد  ءظيا طمب  والتي تتبلل   ع حالة الظف،  ولمطسئؾليؽ
  طؽ يرءؾنوي طاغيرى وعرو  والدكو يو

 ؽ ىنه الطا ة  جانا كمطا  2ي ا باكا لبلحتياجات الخا ة لمظف، الطةؾق  تؾفر الطساءدة الطقد ة وفقا لمفقرة 3
ي كؽ ذلػ   ع  راءاة الطؾاب  الطالية لمؾالديؽ يو غيرىطا  طؽ كقؾ ؾن برءاكة الظف،  وحظمغي ين تيد  ال  ةطان 

التةميؼ والتدبحب  ورخد ات الرءاكة الصتية  ورخد ات اءا ة الت ىي،   ا كانية حصؾة الظف، الطةؾق فةبل ءم 
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واإلءدا  لططاب ة ءط،  والفرص الترفييية وتمقيو ذلػ قصؾبة تؤ غ ال  تتقي  االند اج االجتطاءي لمظف، ونطؾه 
 الفر ػ  قطا في ذلػ نطؾه الاقافي والروحي  ءم  يكط، وجو  طكؽي

بروح التةاون الدولي  تما ة الطةمؾ ات الطظا مة في  يدان الرءاكة الصتية ي ءم  الدوة األطرا  ين تشجع  4
الؾقائية والةبلج الظمي والظفسي والؾعيفي لؤلطفاة الطةؾقيؽ  قطا في ذلػ نشر الطةمؾ ات الطتةمقة قطظاىج اءا ة 

تتسيؽ قدباتيا و ياباتيا الت ىي، والخد ات الطيظية و  كانية الؾ ؾة الييا  وذلػ قغية تطكيؽ الدوة األطرا   ؽ 
 وتؾ يع رخمرتيا في ىنه الطجاالتي وتراء  قصفة رخا ة  في ىنا الصد   احتياجات الممدان الظا يةي

 

  ؽ االتفاقية ءم : 22كطا تظص الطا ة  
تةتر  الدوة األطرا  قت  الظف، في التةميؼ  وتتقيقا لئلءطاة الوا ، لينا الت  تدبحجيا وءم  ي اس  ي1

 تقؾ  بؾجو رخاص قطا يمي: توافؤ الفرص 
 جة، التةميؼ االبتدائي الزا يا و تاحا  جانا لمجطيع  -ي 
تشجيع تظؾحر شت  يشكاة التةميؼ الاانؾػ   ؾال الةا  يو الطيظي  وتؾفيرىا و تاحتيا لجطيع األطفاة   -ب 

 ييا واتخاذ التدابير الطظا مة  ا، ا رخاة  جانية التةميؼ وتقدكؼ الطساءدة الطالية ءظد التاجة ال
 جة، التةميؼ الةالي  قشت  الؾ ائ، الطظا مة   تاحا لمجطيع ءم  ي اس القدبات  -ج 
 جة، الطةمؾ ات والطما ع اإلبشا كة التربؾحة والطيظية  تؾفرة لجطيع األطفاة وف   تظاوليؼ  -  
 اتخاذ تدابير لتشجيع التضؾب الطظتغؼ في الطدابس والتقمي،  ؽ  ةدالت ترل الدبا ةي -ه 

تؾ يتطش   ع كرا ة الظف، ناألطرا  كافة التدابير الطظا مة لضطان ا ابة الظغا  في الطدابس ءم   ي تتخن الدوة2
 اإلنسانية وحتؾاف   ع ىنه االتفاقيةي

ي تقؾ  الدوة األطرا  في ىنه االتفاقية بتةزحز وتشجيع التةاون الدولي في األ ؾب الطتةمقة قالتةميؼ  وبخا ة 3
  الجي، واأل ية في جطيع ينتال الةالؼ وتيسير الؾ ؾة ال  الطةرفة الةمطية والتقظية بيد  اإل يا  في القضال ءم

  و ل  و ائ، التةميؼ التدياةي وتراء  قصفة رخا ة احتياجات الممدان الظا ية في ىنا الصد ي
 

 اتفاقية القزاء عمى التسيز ضد السرأة. -رابعًا:
 ءم : 11تظص الطا ة 

لتدابير الطظا مة لمقضال ءم  التطييز ةد الطرية لوي توف، ليا حقؾقا  ساوحة لتقؾق تتخن الدوة األطرا  جطيع ا
 الرج، في  يدان التربية  وبؾجو رخاص لوي توف،  ءم  ي اس الطساواة بيؽ الرج، والطرية:

شروط  تساوحة في التؾجيو الؾعيفي والطيظي  وااللتتاق قالدبا ات والتصؾة ءم  الدبجات الةمطية في  -ي 
سات التةميطية ءم  ارختبل  فئاتيا  في الطظاط  الرحفية والتضرحة ءم  السؾال  وتوؾن ىنه الطساواة الطؤ 

 كفؾلة في  رحمة التضانة وف  التةميؼ الةا  والتقظي والطيظي والتةميؼ التقظي الةالي  وكنلػ في جطيع ينؾاع 
 التدبحب الطيظي 

ف   ستؾحات  ؤىبلت الطدب يؽ  وف  نؾءية الطراف  التساوػ في الطظاىج الدبا ية  وف  اال تتانات  و  -ب 
 والطةدات الدبا ية 
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القضال ءم  يػ  فيؾ  نطظي ءؽ  وب الرج، و وب الطرية في جطيع  راح، التةميؼ قجطيع يشكالو  ءؽ  -ج 
طرح  تشجيع التةميؼ الطختمط  وغيره  ؽ ينؾاع التةميؼ التي تساءد في تتقي  ىنا اليد   وال  يطا ءؽ طرح  

 ي  كتب الدبا ة والمرا ج الطدب ية وتوييف ي اليب التةميؼ تظق
 التساوػ في فرص التصؾة ءم  الطظ  واإلءانات الدبا ية األرخرغ  -  
التساوػ في فرص اإلفا ة  ؽ برا ج  ؾا مة التةميؼ  قطا في ذلػ برا ج تةميؼ الوماب و تؾ األ ية  -ه 

فجؾة في التةميؼ قائطة بيؽ الرج،  ب اإل كان بتضيي  يػالؾعيفي  وال  يطا المرا ج التي تيد  ال  التةجي، ققد
 والطرية 

 الطدب ة قم، األوان  رخفض  ةدالت ترل الظالمات الدبا ة  وتظغيؼ برا ج لمفتيات والظسال البلئ  تركؽ -و 
 المدنية  التساوػ في فرص الطشابكة الظشظة في األلةاب الرحاةية والتربية -ز 
ة  تد ة تساءد ءم  كفالة  تة األ ر وبفاىيا  قطا في ذلػ ا كانية التصؾة ءم   ةمؾ ات تربؾح -ح 

 الطةمؾ ات واإلبشا ات التي تتظاوة تظغيؼ األ رةي
 

 :مسا سبق نالحظ أن أىم القزايا التي وردت في الشرهص الدولية ىي
 ؛الزا ية و جانية التةميؼ األ ا ي ي1
 ؛الجظس يو المؾن يو الةرق يو اإلءاقةازالة يػ نؾع  ؽ التطييز في الؾ ؾة لمتةميؼ ءم  ي اس الديؽ يو  ي2
 ؛جة، التةميؼ الةالي  طكظا ققدب  ؽ الةدالة والطساواة  ي3
 ؛نؾءية تةميؼ جيد تبلئؼ بوح الةصر وتراءي  ةايير حقؾق اإلنسان و ما ع الةدة والسمؼ ي4
 يىؼلحرحة يوليال األ ؾب في ارختياب نؾءية التةميؼ التي تبلئؼ يبظا ي5
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 تعميم وفق القهانين الفمدظيشية وخاصة قانهن التعميم العاليالقدم الناني: الحق في ال
  

 السعدل. القانهن األساسي :أوالً 
 :عمى أن 24يشص القانهن األساسي لمدمظة الهطشية الفمدظيشي في السادة 

"التةميؼ ح  لو،  ؾاطؽ  و لزا ي حت  نياكة الطرحمة األ ا ية ءم  األق، و جاني في الطدابس والطةاىد  ي1
  سات الةا ةيوالطؤ 

 تشر  السمظة الؾطظية ءم  التةميؼ كمو وفي جطيع  راحمو و ؤ ساتو وتةط، ءم  بفع  ستؾاهي ي2
ككف، القانؾن ا تقبللية الجا ةات والطةاىد الةميا و راكز المتا الةمطي  وحضطؽ حرحة المتا الةمطي واإلبداع  ي3

  ءانتياياأل بي والاقافي والفظي  وتةط، السمظة الؾطظية ءم  تشجيةيا و 
 تمتز  الطدابس والطؤ سات التةميطية الخا ة قالطظاىج التي تةتطدىا السمظة الؾطظية وتخضع إلشرافياي" ي4
 

 ثانيًا: قانهن التعميم العالي الفمدظيشي:
 
 ما ىه القانهن السظبق في فمدظين بذأن التعميم العالي؟ .1

 ةةا ة   قسةةطة الةة  اطانيةةة  33كشةةتط، ءمةة     2/11/1998   الةةنػ  ةةدب بتةةابح  1998لسةةظة  11انةةو القةةانؾن بقةةؼ 
فصؾة  الفص، األوة تةابحا و مةا ع ءا ةة  و الاةاني كسةتةر  يىةدا  التةمةيؼ الةةالي  و الاالةا حةؾة  ةبلحيات 
الةةؾزابة و الةةؾزحر  و الراقةةع والخةةا س ءةةؽ األحكةةا  الخا ةةة قطؤ سةةات التةمةةيؼ الةةةالي  ةةؽ حيةةا حصةةانتيا وتصةةظيفيا 

يص واالءتطةةةا  واإلشةةةرا   و السةةةا س يتتةةةدث ءةةةؽ الشةةةيا ات و الةةةدبجات الةمطيةةةة و نغةةةا  و  ابتيةةةا و  ةةةداب التةةةرارخ
 الدبا ة  و الساقع يتظاوة  راكز المتا الةمطي  ي ا الفص، األرخير فيستةر  األحكا  االنتقالية و الختا يةي

 

 ؟ ما السقرهد بالتعميم العالي. 2
 ظتغطةةة فةةي  ؤ سةةة تةمةةيؼ ءةةاة  ةتةةر  بيةةا ال تقةة، ءةةؽ  ةةظة  كقصةةد قةةالتةميؼ الةةةالي كةة،  با ةةة يكا كطيةةة يو  يظيةةة

  با ية كا مة يو فصميؽ  اب يؽ  قةد التصؾة ءم  شيا ة الدبا ة الاانؾحة الةا ة يو  ا كةا لياي
 

 . ما السقرهد بالبرنامج التعميسي؟3

 التةميؼ الةاليي ىؾ  جطؾءة  ؽ الطؾا  التةميطية ال تق،  دة تدبحميا ءؽ فصميؽ  با ييؽ في احدغ  ؤ سات
 
 . ما السقرهد بالسعادلة؟4

كقصد قالطةا لة  كاف ة الؾزابة لمدبجة الةمطية قالدبجة الةمطية الفمسظيظية الطؾازحة الططظؾحةة  ةؽ قمة،  ؤ سةات التةمةيؼ 
 الةالي الفمسظيظية قطؾجب قانؾن التةميؼ الةاليي

 
 . لسن يحق التستع بالتعميم العالي؟5

 التةميؼ الةالي ح  لو،  ؾاطؽ تتؾافر فيو الشروط الةمطية و الطؾةؾءية الطتد ة في القانؾني
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 .ىل تستع مؤسدات التعميم العالي ومراكز البحث العمسي باالستقاللية ؟6

ةطةة، نةةةؼ تتطتةةع  ؤ سةةات التةمةةيؼ الةةةالي و راكةةز المتةةا الةمطةةي قاال ةةتقبللية وفقةةا  ألحكةةا  قةةانؾن التةمةةيؼ الةةةالي  وت
 السمظة الؾطظية ءم  تشجيةيا و ءانتياي

 
 .ما الذي يزسشو قانهن التعميم العالي؟7

 وفقا  ألحكا  قانؾن التةميؼ الةالي ف نو كضطؽ حرحة المتا الةمطي و اإلبداع األ بي و الفظيي
 
 . ما ىي األىداف التي شرع من اجميا التعميم العالي؟8

 ييد  التةميؼ الةالي لتتقي   ا يمي:
ت  الطجةةاة ي ةةا  جطيةةع الظممةةة الطةةؤىميؽ لبللتتةةاق قةةالتةميؼ الةةةالي و تاقةةةة الوفةةالات الةمطيةةة فةةي الةةدارخ، و فةة ي1

 الخابج وتظطيتياي

تشةةجيع حركةةة التةة ليف و الترجطةةة و المتةةا الةمطةةي و ءةةؼ بةةرا ج التةميطةةي الطسةةتطر التةةي تقةةد يا  ؤ سةةات  ي2
 يةالتةميؼ الةالي الفمسظيظي

 ةةؽ التةا ةة،  ةةع الطسةةتجدات الةمطيةةة و التوظؾلؾجيةةة و الطةمؾ اتيةةة و ا ةةتاطابىا  تطكةةيؽ الطجتطةةع الفمسةةظيظي ي3
 وتظؾحرىاي

اإل يا  في تممية احتياجات الطجتطع الفمسظيظية  ؽ الوؾا ب المشةرحة الطؤىمةة فةي  ختمةف الطجةاالت الةمطيةة  ي4
 و الةطمية و الاقافيةي

و ءةةؼ وتظةةؾحر  ؤ سةةات التةمةةيؼ و راكةةز المتةةا  تؾايةة  يطةةر التةةةاون الةطمةةي  ةةع الييئةةات الةمطيةةة و الدوليةةة ي5
 الةمطيي

الةظاكةةةةة بدبا ةةةةة التضةةةةابة الةربيةةةةة و اإل ةةةةبل ية و كسةةةةاب الظممةةةةة  يةةةةابات التفويةةةةر الظاقةةةةد وتشةةةةجيع اإلبةةةةداع  ي6
 واالبتواب الةمطي و القدبة ءم  المتا والتقصي و ؾاكمة التقد  الةمطيي

طةةةةيؽ لةةةةؾطظيؼ وءةةةةروبتيؼ وتةزحةةةةز بوح التةةةةةاون و الةطةةةة، تظطيةةةةة القةةةةيؼ الةمطيةةةةة و الروحيةةةةة وتظشةةةةئة يفةةةةرا   ظت ي7
 الجطاءي لدغ الظممةي

اإل يا  في تقدكؼ الةمؼ و ؾن الترحات األكا كطيةة ونزاىةة المتةا الةمطةي وبظةال الدولةة ءمة  ي ةاس ةةطانة  ي8
  يا ة القانؾن واحترا  التقؾق و الترحات الةا ةي

 

 العالي؟. ما ىي الرالحيات التي تتهالىا وزارة التعميم 9

 وفقا  ألحكا  القانؾن تتؾل  الؾزابة الصبلحيات التالية:
 التخظيط الةا  لمتةميؼ الةالي والمتا الةمطي في ةؾل احتياجات الؾطؽي ي1

 ءقد االتفاقيات التكؾ ية الر طية الطتةمقة بتظغيؼ ءبلقات التةاون الدولية في  جاة تظؾحر التةميؼ الةاليي ي2



 9 

نغطةةة و  ةةداب التةميطةةات البلز ةةة لتظغةةيؼ ءطةة، جطيةةع  ؤ سةةات التةمةةيؼ الةةةالي اءةةدا   شةةابحع القةةؾانيؽ و األ ي3
 واألجيزة التاقةة لمؾزابة قشك، كضطؽ جؾ ة األ ال و التظؾحر الطستطري

اءتطا   ؤ سات التةميؼ الةالي وف  شروط االءتطا  الاقة في األنغطة الصا بة قطؾجب يحكا  قةانؾن التةمةيؼ  ي4
 الةاليي

 ؤ سات التةميؼ الةالي الفمسظيظية ةطؽ اطاب الخظة الةا ة لمتةميؼ الةالييالتررخيص ق نشال   ي5

 الطؾافقة ءم  افتتاح المرا ج التةميطية في حقؾة التخصص الطختمفة واءتطا ىا قطؾجب ينغطة االءتطا ي ي6

 اءتطا   شروع  ؤ سات التةميؼ الةالي الفمسظيظية وبرا جيا لدغ الدوة الشقيقة و الصدكقةي ي7

قطؤ سات التةميؼ الةالي الةربية واألجظمية  وتشكي، المجان الطختصة بةنلػ وتظغةيؼ يءطةاة  كاتةب  االءترا  ي8
رخةةد ات الظممةةة  واإلشةةرا  ءمةة  شةةؤونيا ونشةةر الجةةداوة الخا ةةة ق  ةةطال وءظةةاوحؽ الجا ةةةات الطةتةةر  بيةةا 

 ويػ تةدي، كظري ءميياي

ألجظميةةةة فةةةت  فةةةروع او  ؤ سةةةات ليةةةا فةةةي تتديةةةد الشةةةروط التةةةي كسةةةط  قطؾجميةةةا لطؤ سةةةات التةمةةةيؼ الةةةةالي ا ي9
 فمسظيؽ و ظتيا الررخص البلز ة لطزاولة ءطمياي

و ةع السيا ة الةا ة لممةاات والطظ  و الطساءدات الدبا ة وتاقةة شؤونيا  ارخة، الةؾطؽ ورخابجةو  ووةةع  ي13
 األنغطة و التةميطات لتظفين ىنه السيا ةي

غطةةة تةةررخيص  زاولةةة الطيةةؽ التةةي تتظمةةب  ةةؤىبلت التظسةةي   ةةع الةةؾزابات و الجيةةات الطةظيةةة فةةي وةةةع ين ي11
 ءمطيةي

 ةا لة وتصدي  شيا ات التةميؼ الةالي وشيا ة الدبا ة الاانؾحة الةا ة او  ا كةا ليةا طمقةا  ألنغطةة الطةا لةة  ي12
 و التصدي ي

 

 . ما ىي السدؤوليات التي تتهالىا وزارة التعميم العالي؟10

 ة الطسؤوليات التالية:وفقا  ألحكا  ىنا القانؾن تتؾل  الؾزاب 
 تطاي، فمسظيؽ في الطؤتطرات اإلقميطية و الدولية في  جاة التةميؼ الةالي و المتا الةمطيي ي1

 اإلشرا  ءم   ؤ سات التةميؼ الةالي وف  يحكا  قانؾن التةميؼ الةالي و األنغطة التي تصدب قطقتضاهي ي2

 ةقؾ  الطمر ة  ع  وليؼيتظسي  شؤون الؾافديؽ  ؽ طممة وي اتنة حسب االتفاقيات و ال ي3

 تظسيب الطستشابحؽ و الطمتقيؽ لتؾاي   ع الدوة الشقيقة و الصدكقةي ي4

 تؾفير  صا ب األ ؾاة اإلةافية البلز ة ال توطاة تغظية الظفقات الخا ة ي5
تتديةةد الطةةةدالت الةةدنيا فةةي ا تتانةةات شةةيا ة الاانؾحةةة الةا ةةة يو  ةةا كةا ليةةا ك  ةةاس لمقمةةؾة فةةي  ؤ سةةات  ي6

 ةالي الفمسظيظيةيالتةميؼ ال

تتديد ءد  الظممة الطسةطؾح ققمةؾليؼ لةدغ كة،  ؤ سةة  ةؽ  ؤ سةات التةمةيؼ الةةالي الفمسةظيظية وفة  األ ةس  ي7
 التي تةتطد قطؾجميا تمػ الطؤ سات وبرا جيا التةميطية ءم  ةؾل ا كانياتياي

 ةالي ةروبتيايالطؾافقة ءم  ءقد يكة ا تتانات ءا ة قةد الاانؾحة الةا ة تقرب  ؤ سة التةميؼ ال ي8

 تتديد ب ؾ  التررخيص و ةا لة و صا قة الشيا اتي ي9
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 ما ىي الرالحيات السسشهحة لهزير التعميم العالي؟ . 11

 يتطتع  وزحر التةميؼ الةالي قطجطؾءة  ؽ الصبلحيات  تتطا، في التالي:
 اإلشرا  ءم  يءطاة الؾزابة و وائرىا الطختمفةي 

  زابة قطؾجب يحكا  ىنا القانؾن  ع الطسئؾلية الوا مة ءؽ التظفينيتظفين جطيع الصبلحيات الطظاطة قالؾ 

 الةط، ءم  تظسيب  جمس  ا تشابػ لمتةميؼ الةاليي 

 

 . ىل تتستع مؤسدات التعميم العالي بذخرية اعتبارية؟12
اتيا  فميةا حة  نةؼ وفقا  ألحكا  قانؾن التةميؼ الةالي ف ن  ؤ سات التةميؼ الةةالي تتطتةع قشخصةية اءتمابحةة  سةتقمة بةن

 ا تبلل األ ؾاة الطظقؾلة وغير الطظقؾلة  وتتطتع بن ة  الية  ستقمةي
 

 .ىل تتستع مؤسدات التعميم العالي بحرانة معيشة ؟13
 نةؼ  ككؾن لو،  ؤ سة تةميؼ ءالي حر  ذو حصانة وفقا  ألحكا  قانؾن التةميؼ الةاليي

 
 ي الفمدظيشي؟. ما ىي المغة الرسسية في مؤسدات التعميم العال14

 المغة الةربية ىي المغة الر طية في  ؤ سات التةميؼ الةالي الفمسظيظيةي
 

 .ىل يجهز تدريس بعض السهاد أو البرامج بمغات أجشبية؟15
 نةؼ  كجؾز لطؤ سات التةميؼ الةالي تدبحس قةض الطؾا  يو المرا ج بمغات يجظميةي

 
 . ما ىه ترشيف مؤسدات التعميم العالي؟16

 ؤ سةةات التةمةةيؼ الةةةالي الةة   ةةظفيؽ  األوة  ةةؽ حيةةا الت  ةةيس  والاةةاني  ةةؽ حيةةا المةةرا ج التةميطيةةة التةةي تظقسةةؼ 
 تدب ياي
 
 . ما ىه ترشيف مؤسدات التعميم العالي من حيث التأسيس؟17

 يا ي ؤ سات التةميؼ الةالي التكؾ ية وتظش   ؽ  جمس الؾزبال الفمسظيظي وتتمع لمؾزابة ا ابحا  و اليا  و قانؾن 

 ؤ سات التةميؼ الةالي الةا ة وتظش  قطؾجب قانؾن التةميؼ الةالي الفمسظيظيي  

 ؤ سات التةميؼ الةالي الخا ة وتظش  قطؾجب قانؾن التةميؼ الةالي الفمسظيظيي  

 

 . ما ىي أقدام مؤسدات التعميم العالي من حيث البرامج التعميسية التي تدرسيا؟18
 الجا ةاتي 

 الومياتي 
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 ػيالمؾليتوظ 

 كميات الطجتطعي 

 

 . متى تعتبر السؤسدة التعميسية جامعة ؟19
 ين تضؼ  ا ال كق، ءؽ ابلث كميات جا ةيةي 

 تقد  برا ج تةميطية تظتيي قطظ   بجة المكالؾبحؾس كتد ي ن ي 

  ليةةا ين تقةةد  بةةرا ج لمدبا ةةات الةميةةا تظتيةةي قطةةظ   بجةةة الةةدبمؾ  الةةةالي يو الطاجسةةتير يو الةةدكتؾباه  كطةةا ليةةا
 قدكؼ برا ج تةميطة تظتيي قطظ  شيا ة الدبمؾ  وف  ينغطة الدبمؾ يت

 

 . ىل يحق لسؤسدات التعاليم العالي أن تدن نظام داخمي خاص بيا ؟20
نةةةةؼ  كتةةة  لطؤ سةةةات التةمةةةيؼ الةةةةالي  ةةةؾال ءا ةةةة يو رخا ةةةة ين تقةةةر ليةةةا نغا ةةةا   ارخميةةةا  يةةةظغؼ شةةةؤونيا  ءمةةة  ين ال 

 ن التةميؼ الةالي  وان كقترن ىنا الظغا  قطصا قة الؾزابةييتةاب  ىنا الظغا   ع يحكا  قانؾ 
 

 .ما ىي الكيفية التي يتم بسهجبيا إدارة مؤسدات التعميم العالي الحكهمية؟21
 تتؼ ا ابة  ؤ سات التةميؼ الةالي التكؾ ية بة:

 تةييؽ بئيس و جمس لمطؤ سة  كطا وحجؾز ليا تشك،  جمس ا تشابػي -ي 

الةةةةالي ققةةةراب  ةةةؽ بئةةةيس السةةةمظة الؾطظيةةةة  فةةةي حةةةيؽ يةةةتؼ تةةةةيؽ  جمسةةةيا  كةةةةيؽ بئةةةيس  ؤ سةةةة التةمةةةيؼ -ب 
 اال تشابػ بتظسيب  ؽ وزحر التةميؼ الةاليي

تتةةد   ةةبلحيات بئةةيس الطؤ سةةة و جالسةةيا و ةةائر الشةةؤون الخا ةةة بيةةا قطؾجةةب نغةةا  كصةةدب قطقتضةة   -ج 
 ىنا القانؾني

 و اليا  و قانؾنيا يتتمع  ؤ سات التةميؼ الةالي التكؾ ية لمؾزابة  ماشرة ا ابحا   -  
 

 . كيف تتم إدارة مؤسدات التعميم العالي العامة؟22
 تتؼ ا ابة  ؤ سات التةميؼ الةالي الةا ة بة:

 يتؾل   سؤولية  ؤ سات التةميؼ الةالي الةا ة  جمس ي ظال  وحديرىا  جمس الطؤ سةي -ي 

 الؾزابةيتظغؼ ك،  ؤ سة تةميؼ ءاة ءا ة شؤونيا وي مؾب ءطميا ق نغطة تصدق ءمييا  -ب 

 تشر  الؾزابة ءم  ىنه الطؤ سات  ؽ رخبلة ينغطة الترارخيص و االءتطا  الةا  و الخاصي -ج 

تتمق  ىنه الطؤ سات جزلا   ؽ الدءؼ الطالي الطخصص لمتةميؼ الةالي  ؽ قمة، الةؾزابة ءمة  ين تقةؾ  ىةنه  -  
 الطؤ سات  ؾازناتيا وحساقاتيا الختا ية لمؾزابةي

 

 لتعميم العالي الخاصة؟. كيف تتم إدارة مؤسدات ا23
 تتؼ ا ابة  ؤ سات التةميؼ الةالي الخا ة بة:

 يتؾل  ا ابة  ا، ىنه الطؤ سات  جمس الطؤ سة طمقا  لمظغا  األ ا ي لمطؤ سةي -ي 
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تةةظغؼ كةة،  ؤ سةةة تةمةةيؼ ءةةاة رخا ةةة شةةؤونيا و ي ةةمؾب ءطميةةا ق نغطةةة  ارخميةةة  وحشةةترط ين تقتةةرن ىةةنه  -ب 
 األنغطة قطصا قة الؾزابةي

الطؤ سةةةات  ةةةؽ حيةةةا تظميةةة  برا جيةةةا التةميطيةةةة و ةةةؤىبلت ىيئاتيةةةا التدبحسةةةية الةةة   راقمةةةة تخضةةةع ىةةةنه  -ج 
 و شرا  الؾزابة قطؾجب ينغطة التررخيص و االءتطا ي

 

 العامة أو الخاصة؟ . ىل يجهز ألي شخص أو ىيئة أن تشذئ أو تفتح مؤسدة من مؤسدات التعميم العالي24
ة  ةةةؽ  ؤ سةةةات التةمةةةيؼ الةةةةالي الةا ةةةة يو الخا ةةةة وان تماشةةةر نةةةةؼ  كجةةةؾز ألػ شةةةخص يو ىيئةةةة ين تظشةةة   ؤ سةةة

 تدبحس برا ج تةميطية فييا ولوؽ قةد التصؾة ءم  التررخيص لبلز ة بنلػ  ؽ الؾزابةي
 
 . ما السقرهد بالتراخيص؟25

التةةةررخيص كةظةةةي  ةةةظ  الةةةؾزابة اإلذن ق نشةةةال  ؤ سةةةة تةمةةةيؼ ءةةةاة تتةةةؾل  تةةةدبحس بةةةرا ج تةميطيةةةة  تةةةد ة وفةةة  ينغطةةةة 
 تررخيصيال

 
 . ىل يجهز إلغاء التراخيص الخاصة بإنذاء السؤسدة؟26

نةؼ  كجؾز اذا اامي ين الطؤ سة فقدت احد  تظممات الترارخيص ولؼ تقةؼ بتصةتي  يوةةاءيا رخةبلة  ةتة اشةير ءمة  
 األق،  ؽ تابح   ظالمتيا بنلػ رخظيا   ءم  ين ككؾن قراب اإللغال  سمب  ؽ الؾزحر ي

 
 اد؟. ما السقرهد باالعتس27

االءتطا  كةظي اقراب الؾزابة ق ن الشخص االءتمابػ الطررخص  ؽ الؾزابة ىؾ  ؤ سة تةميؼ ءاة  ؤىمةة لممةدل بتةدبحس 
 برا ج تةميطية  تد ة وفقا  ألنغطة االءتطا ي

 
 . ما ىي أقدام االعتساد؟28

 يظقسؼ االءتطا  ال  نؾءيؽ:
 : الطررخص ليكؾن  ؤ سة تةميؼ ءاةي كةظي اإلقراب ق ىمية الشخص االءتمابػ  -االءتطا  الةا 
 :كةظي اإلقراب ق ىمية المرنا ج ليكؾن برنا جا  تةميطيا  يدبسي -االءتطا  الخاص 

 

 . متى يبدأ االعتساد العام؟29
يمدي االءتطا  الةا  قالطؾافقة ءمة  فةت   ؤ سةة تةمةيؼ الةةالي اذا تةؾافرت الشةروط الخا ةة بةنلػ وفة  نغةا  االءتطةا   

 ج الفؾج األوة فييا في حاة تؾفر جطيع الشروط الؾاجمة لنلػيوحطظ  قةد تخر 
 

 . متى يبدأ االعتساد الخاص؟30
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يمةدي االءتطةا  الخةةاص قالطؾافقةة ءمة  فةةت  برنةا ج يكةا كطي اذا تةةؾافرت الشةروط الخا ةة بةةنلػ  وفة  نغةا  االءتطةةا   
 لػيوحطظ  قةد تخرج الفؾج األوة فييا في حاة تؾفر جطيع الشروط الؾاجمة لن

 
 . ىل يجهز لهزارة التعميم العالي اإلشراف عمى مؤسدات التعميم العالي؟31

نةةةؼ  لةةؾزابة التةمةةيؼ الةةةالي اإلشةةرا  ءمةة   ؤ سةةات التةمةةيؼ الةةةالي لضةةطان التزا يةةا قةةالقؾانيؽ ذات الةبلقةةة وتؾجيييةةا 
 نتؾ السيا ات الخا ة قالتةميؼ الةاليي

 
 شراف عمى مؤسدات التعميم العالي؟. كيف يسكن لهزارة التعميم العالي اإل32

 -كطكظيا اإلشرا   ؽ رخبلة الؾ ائ، التالية:
 راقمة تظمي  يحكا  ىنا القانؾن و األنغطة الصا بة قطقتضاه و ةدغ التةزا  ىةنه الطؤ سةات قالسيا ةة التةميطيةة  -ي 

 وتؾجييات الؾزابةي

ءمةة  احاطةةة قسيا ةةة الةةؾزابة التةميطيةةة تزوحةةد  ؤ سةةات التةمةةيؼ الةةةالي قالطةمؾ ةةات واإلبشةةا ات التةةي تسةةاءدىا  -ب 
 وتظميقياي

 تصدي  الشيا ات و الدبجات الةميطة الصا بة ءظياي -ج 
 
 . ما ىي الذيادات و الدرجات العمسية التي تسشحيا مؤسدات التعميم العالي ؟33

الةةةالي  تطةةظ   ؤ سةةات التةمةةيؼ الةةةالي  كةة، ةةةطؽ ارختصا ةةيا شةةيا ات و بجةةات الةةدبمؾ   والمكةةالؾبحؾس  والةةدبمؾ  
 والطاجستير  والدكتؾباهي

 
 . ما السقرهد بالدبمهم؟34

الةةدبمؾ  شةةيا ة تطةةظ  قةةةد انيةةال ابلاةةيؽ  ةةاءة  با ةةية  ةتطةةدة ءمةة  األقةة، قةةةد شةةيا ة الدبا ةةة الاانؾحةةة الةا ةةة يو  ةةا 
 كةاونيا حسب ينغطة الدبمؾ ي

 . ما السقرهد بالبكالهريهس؟35

وءشةرحؽ  ةاءة  با ةية  ةتطةدة يو  ةا كةا ليةا كتةد ي نة  قةةد شةيا ة الدبا ةة المكالؾبحؾس  بجة تطظ  قةد انيال  ائةو 
 الاانؾحة الةا ة يو  ا كةا لياي

 

 . ما السقرهد بالدبمهم العالي؟36

الةةدبمؾ  الةةةالي  بجةةة تطةةظ  قةةةد انيةةال ابلاةةيؽ  ةةاءة  با ةةية  ةتطةةدة يو  ةةا كةا ليةةا كتةةد ي نةة  قةةةد التصةةؾة ءمةةة  
 المكالؾبحؾسي

 

 هد بالساجدتير؟. ما السقر37
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الطاجسةةتير  بجةةة تطةةظ  قةةةد انيةةال  ةةي وابلاةةيؽ  ةةاءة  با ةةية  ةتطةةدة يو  ةةا كةا ليةةا كتةةد ي نةة  قةةةد التصةةؾة ءمةة  
 ي  سالمكالؾبحؾ 

 

 . ما السقرهد بالدكتهراه؟38

قةةد  ة الة  يطروحةة الةدكتؾباه فالدكتؾباه  بجة تطظ  قةد انيال رخطسة ويببةيؽ  اءة  با ية  ةتطدة كتد ي ن  قاال ةةا
 التصؾة ءم  الطاجستيري 

 

 . ما ىه نظام الدراسة السعتسد في مؤسدات التعميم العالي في فمدظين؟39
نغةةا  الدبا ةةة الطةتطةةد فةةي  ؤ سةةات التةمةةيؼ الةةةالي ىةةؾ الةةدوا  الفةمةةي و الطظةةتغؼ  وحةطةة، بظغةةا  السةةاءات الدبا ةةية 

 الطةتطدة  ولطؤ سات التةميؼ الةالي الطفتؾح نغا  رخاص بياي
 . ما السقرهد بالبحث العمسي؟40

المتةا الةمطةي ىةةؾ يػ نشةاط  ةظغؼ كقةةؾ  قةو قاحةا يو قةةاحاؾن فةي  ؤ سةة تةمةةيؼ ءةاة يو  ركةز قتةةا بيةد  توةةؾحؽ 
 الطةرفة يو تظؾحرىا يو نقميا يو ا تخدا ياي

 
 . من ىي الجية السذرفة عمى مراكز البحث العمسي؟41

 الةمطييتشر  وزابة التةميؼ الةالي ءم   راكز المتا 
 

 . من ىي الجية التي تسشح النقة الرسسية لسراكز البحث العمسي لسسارسة مياميا؟42
الجية التي تطظ   راكز المتا الةمطي الاقة الر طية لططاب ة  يا يا ىي وزابة التةميؼ الةةالي  قةةد ين تسةج،  راكةز 

 الفمسظيظيي المتا لدغ وزابة التةميؼ الةالي وفقا  ألحكا  قانؾن التةميؼ الةالي
 

 . عمى من تدري أحكام قانهن التعميم العالي؟43
تسةةرػ يحكةةا  قةةانؾن التةمةةيؼ الةةةالي ءمةة  كةة،  ؤ سةةة  ةةؽ  ؤ سةةات التةمةةيؼ الةةةالي القائطةةة فةةي  ةةجبلت وزابة التةمةةيؼ 

 يحيؽ  دوب قانؾن التةميؼ الةالي
 
 

 انتيى


