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التبصرة الخاصة 
بالتعلیق أو 

 التلخیص 

تھتم ھذه الدراسة بالتعلیم العالي لما يسھم به التعلیم العالي في تكوين / الخ ملخص، 
المجتمع وبلورة مالمحه في الحاضر والمستقبل فیرتكز دور التعلیم العالي في تنمیة 

الثروة الحقیقیة للمجتمع وھي الطاقات البشرية من اجل تحقیق تنمیة مستدامة تحقق 
لذلك برزت النظرة الي التعلیم ، تشبع رفاھیة االفراد النمو االقتصادي للمجتمع كما 

باعتباره استثمار في راس المال البشري يمكن ان يحقق عوائد اكبر من راس المال 
المادي بانسبة للدول النامیة وان كان له دور ايضا في نمو اقتصاديات الدول المتقدمة واذا 

في نسبة البطالة واذا كان اصحاب كان خريجي التعلیم العالي اقل الفئات التعلیمیة 
المؤھالت العلیا ھم اھم الفئات في مستوي الدخل وفي ظل االوضاع 

االقتصاديةواالجتماعیة التي تمر بھا مصر فنحن في امس الحاجة الي مزيد من االھتمام 
بالتعلیم العالي والعمل علي تحسین نوعیته والرتقاء بجودته في ضوء المعايیر الدولیة 

و لتحقیق نھضة تعلیمیة يمكن ان تسھم في بناء مصر من جديد علینا ان . التعلیم لجودة 
نضع ايدينا علي تلك التحديات والمعوقات والمشكالت التي تواجه نظامنا التعلیمي حتي 

فالتعلیم العالي المصري يواجه كثیر من التحدياتسواء ، يمكن مواجھتھا والعمل علي حلھا 
تلك ، اھم التحديات الخارجیة التي يواجھھا ويمكن ان تؤثر علیه داخلیة او خارجیة فمن 
العولمة وما صاحبھا من تھديدات للنظم التعلیمیة وكذلك : التغیرات العلمیة ومنھا 

المءسسات الدولیة الضاغطة كمنظمة التجارة العالمیة والبنك الدولي كذلك من المتغیرات 
متعددة الجنسیة والثورة المعلوماتیة وثورة العالمیة التكتالت االقتصادية والشركات 

ومن التحديات الداخلیة التي اصابت بنیة وھیاكل التعلیم العالي ، االتصاالت والتكنولوجیا 
زيادة الطلب االجتماعي علي التعلیم العالي مع عدم قدرة المؤسسات : في مصر ومنھا

تكدس طالبي داخل  التعلیمة علي تلبیة ھذا الطلب بصورة جیدة مما احدث عملیة
مؤسساتنا التعلیمیة في ظل غیاب االرتباط باحتیاجات سوق العمل االمر الذي احدث نوع 
من االرتباك في توزيع ھذا الكم من الطالب نحو الدراسات النظرية علي حساب الدراسات 
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