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 بالدول العربية اجلامعيتصور مقرتح لتمويل التعليم 

 تقدمة (فى ضوء االجتاهات املعاصرة ) الدول امل

 دمة ـــمق

من طبيعة المجتمع  أهدافهاشأنها شأن أى مرحلة تعليمية أخرى تشتق  العاليإن مرحلة التعليم 

يوجد فيه ، هذا مع اختالف الجامعات والمعاهد العليا عن بقية المؤسسات فى كونها  الذيوالعصر 

يمكن إرجاع أهمية تطوير  وبالتاليالتنمية االجتماعية ،  بنواحيهذه المؤسسات ارتباطا ً  أكثر

نقل الدول وخاصة النامية منها من مرحلة التخلف  فيمثل هذه المؤسسات إلى أهمية دورها 

 والسيطرة االستعمارية إلى مراحل متقدمة فى النمو .

يعد بدوره نسقا ً فرعيا ً ألنساق أكبر  والذيا ً فرعيا ً لنسق التعليم ، قنس العاليويشكل التعليم 

يتضمن أنساقا ً  العاليقليمية والعالمية  ، فإن نسق التعليم إلواألنساق ا المجتمعيالنسق  فيتتمثل 

وبنيته وإدارته وتمويله ومناهجه ومعلمه  العاليأهداف التعليم  فيفرعية يمكن اإلشارة أهمها 

إطاره .  فيوأساليب تقويمه وصالته بالمجتمع ورعاية الطالب 
(1)

  

المسئول عن تزويد المجتمع بحاجاته من الكفاءات البشرية عالية المستوى هو  العالين التعليم وإ

تطويع التكنولوجيا لخدمة األغراض والمطامح  فيعات مفى مختلف المجاالت ، وهو أداة المجت

، وبذلك  واالجتماعي الثقافيوقيادة عمليات التغير  العلميالمجتمعية ، واستيعاب معطيات التقدم 

تحديد مستقبل الشعوب وذلك بالنظر إلى كون  فيأساسيا ً بارزا ً ودورا ً  اليالعيلعب التعليم 

، والزدهار حركة البحث  المعرفيالجيد شرطا ً ضروريا ً للتراكم والتكاثر  العاليالتعليم 

المهن المختلفة .  في العاليوالتطوير ، إضافة إلى درجة كفاءة مخرجات التعليم 
(2)

 

دولة من دول العالم مهما بلغت درجة تقدمها العديد من  أي في لعالياأنظمة التعليم وتعانى 

مستوى العملية التعليمية ، وأداء األنظمة الفرعية المكونة  فيتؤثر  التيالصعوبات والمشكالت 

 للتعليم ، وإن اختلفت بالطبع درجة تأثير هذه الصعوبات والمشكالت من دولة إلى أخرى .

                                           
(1)

 . 32ص     ، 2001فايز مراد مينا ، التعليم العالى فى مصر ) التطور وبدائل المستقبل ( ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ،  
(2)

ة البطالة بين خريجيه مع التركيزز  محمد إبراهيم عطوة مجاهد ، التعليم العالى بين حتمية التوسع فيه ووجوب التخطيط له لمواجه 

على أزمة كليات التربية ، المؤتمر العلمى السنوى لكلية التربية ، جامعة المنصورة ، التعليم وعالم العمل فى الوطن العربى ، رؤيزة 

 . 198، ص  2001أبريل ، سنة  4-3مستقبلية ، 
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إثارة  وأكثرهاالعالى من أعقد المشكالت التى يواجهها التعليم العالى  ويعد اإلنفاق على التعليم

 أنصارهناك جدل  ال يتوقف بين  أنإذ  ،للجدل خاصة فى ظل الظروف االقتصادية الراهنة 

االتجاهات المختلفة حول هذا الموضوع ، فالبعض يعالج هذه المسألة من منظور اقتصادى بحت 

، وتحميل الطالب وأسرته نفقات تعليمه ، وربط التعليم العالى  داعيا ً إلى إلغاء المجانية

والتوسع فى فتح الجامعات الخاصة ،  ،باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الصناعة والتجارة 

باإلنفاق العام والتوسع فى القبول لتحقيق  والبعض اآلخر ينطلق منطلقا اجتماعيا مناديا ً

وثالث يغلب النواحى المعرفية واألكاديمية مؤكدا ً على ، ديموقراطية التعليم وتكافؤ الفرص 

الجدارة واألهلية فى القبول والتمويل المختلط فى اإلنفاق . 
(1)

 

وبالتالى تعتبر قضية تمويل التعليم الجامعى من القضايا المهمة التى تواجه الكثير من دول العالم 

، وهى قضية متجددة دوما ً بسبب ، برغم اختالف مستويات النمو االقتصادى فى كل منها 

التغيرات فى النظام االقتصادى العالمى ، وارتفاع تكلفة نظام التعليم الجامعى ، مما يؤثر فى نسبة 

المخصصات المالية المرجوة للتعليم الجامعى من الموازنة العامة للدولة . 
(2)

 

 مصطلحات الدراسة أوالً  : 

 مفهوم التعليم العالى 

تى إعداد المعلم ال أو) كل أنماط التعليم األكاديمية والمهنية والتكنولوجية  بأنهالعالى  يعرف التعليم

كليات الفنون الحرة ، المعاهد  التكنولوجية ، وكليات المعلمين  تقدم فى مؤسسات مثل الجامعات ،

 -بحيث تتوفر الشروط التالية :

 التعليم األساسى . إكمالالمتطلب األساسى لاللتحاق هو  -1

 عاما . 18السن المعتاد لاللتحاق حوالى  -2

شهادة التعليم العالى ( .  أوتقود المقررات إلى إعطاء ) منح اسم ، درجة ، دبلومة  -3
(3)

 

 ة ـعـامـــجـال

معينة تمثل  أكاديميةمعين وأنظمة وأعراف وتقاليد  ىهى مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيم

العلمى وخدمة المجتمع ، وتتألف من مجموعة من الكليات وظائفها الرئيسية فى التدريس والبحث 

                                           
(1)

 ،الكويزز   لتربويززة ،ى التعلززيم العززالى والحززوار المطلززوب ، المجلززة اعبزد   عبززد العزيززز الهززالوى ، االتجاهززات حززول ا ن ززا  علز 

 . 112، ص  2000، سنة  56ع  لس النشر العلمى ، جامعة الكوي  ،مج
(2)

السيد السيد محمود البحيرى ، تمويل التعليم الجامعى فزى مصزر فزى  زوم المتتيزرات واالتجاهزات العالميزة المعاصزرة   دراسزة  

 . 1، ص  2004اه ، كلية التربية ، جامعة األزهر ، مستقبلية   ، دكتور
(3)

 . 23فايز مراد مينا ، مرجع سابق ، ص  
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واألقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية ، وتقدم برامج دراسية متنوعة فى تخصصات مختلفة 

ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا تمنح بموجبها  سالبكالوريومنها ما هو على مستوى 

درجات علمية للطالب .
(1)

  

 ل ـويــمـالت

يعرف التمويل بأنه مجموعة الموارد المالية المرصودة للمؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف محددة 

وإدارتها بكفاءة عالية . 
(2)

  

ويعرف أيضا ً بأنه تكوين رأس مال لتنفيذ عمل معين ، لتحقيق نتيجة مرغوبا ً فيها قد تكون 

ألغراض . اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو قد تكون جامعة لهذه ا
(3)

 

 تمويل التعليم 

هو الوظيفة اإلدارية التى تختص بعمليات التخطيط لألموال ، والحصول عليها من مصادر 

األنشطة المختلفة ، بما يساعد على التمويل المناسبة لتوفير االحتياجات المالية الالزمة ألداء 

رضة للفئات المؤثرة فى نجاح تحقيق أهداف هذه األنشطة ، وتحقيق التوازن بين الرغبات المتعا

واستمرار المنظومة . 
(4)

  

 تمويل التعليم الجامعى 

بعض  أوهو مجموع الموارد المالية المخصصة للتعليم الجامعى من الموازنة العامة للدولة ، 

التبرعات أو الرسوم الطالبية أو المعونات المحلية والخارجية  أوالمصادر األخرى مثل الهيئات 

بفاعلية بهدف تحقيق أهداف التعليم الجامعى خالل فترة زمنية محددة . وإدارتها 
(5)

  

 اإلنفاق على التعليم ثانيا ً : 

تزايد االهتمام بالتعليم وباإلنفاق عليه خالل الفترة التى تلت مباشرة نهاية الحرب العالميةة الثانيةة ، 

لتوسع فيه وزيادة أعةداد المقبةولين بةه وترجع زيادة حجم اإلنفاق على التعليم أساسا ً إلى استمرار ا

على شتى المستويات والمراحل ، عير أن ما تنفقه البلدان العربية من الةبالد الناميةة مةا زال قلةيال ً 

                                           
(1)

، الجامعات ) نشأتها ، م هومها ، وظائ ها ( دراسة وص ية تحليلية ، المجلة التربوية ، الكوي  ، مجلزس  مليحان معيص السبيتى  

 . 214ص  ، 2000، سنة  54النشر العلمى ، جامعة الكوي  ، ع 

 . 19، ص  1990ألمم المتحدة ، برامج األمم المتحدة ا نمائى ، تقرير التنمية البشرية ، ( ا2)

عبد   عبد الدايم ، ا ن ا  والتمويل فى خطزط التنميزة بزالبالد العربيزة ، صزحي ة التخطزيط التربزوى فزى الزبالد العربيزة ، السزنة ( 3)

 . 15، ص  1979، بيروت ،  5السادسة ، ع 

 . 27، ص  1983القاهرة ، دار النهضة العربية ،  ،حمد عثمان حميد ، أساسيات التمويل ا دارى واتخاذ قرارات االستثمار أ( 4)

 . 69، ص  مرجع سابق ،السيد البحيرى  السيد( 5)
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بالقياس إلى حاجتها التعليمية ، وتبدو الهوة واسعة سحيقة بين البلدان العربية والةبالد المتقدمةة مةن 

قارنا متوسط نصيب الفرد العربى من اإلنفاق على التعليم  حيث حجم اإلنفاق على التعليم إذا
(1)

 

ويعرف اإلنفاق على التعلةيم بأنةه تةوفير األمةوال الالزمةة لبنةاء المةدارس فةى تزويةدها باحتياجاتهةا 

رهةةا ، يوقرطاسةةية وغ رشالماديةةة والفنيةةة مةةن فصةةول ومختبةةرات ومالعةةب ومكتبةةة ومصةةلى وو

لعاملين فى اإلدارة ، مما يعنى أن التعليم مشروع مكلف ماديا ً ى دفع مرتبات المعلمين والإضافة إ

يتطلةةب االسةةتمرار فةةى تةةوفير مصةةادر التمويةةل وذلةةك نتيجةةة لتزايةةد الطلةةب علةةى التعلةةيم كحةةق مةةن 

حقوق األفراد فى المجتمعات الحديثة . 
(2)

 

سةواء أكانةت كما يعرف أيضاً  اإلنفاق علةى التعلةيم األمةوال التةى تةدرم فةى موازنةات الحكومةات 

حكومات مركزية أو محلية أو غيرها من الجهات الرسمية  . فإن دور الحكومات فى اإلنفاق علةى 

التعليم هو دور رئيسى فى البلدان النامية ، أما فى البلدان المتقدمة فإن دور الحكومةات يقةل نسةبيا ً 

يظةةل مةةؤثرا ً فةةى هةةذه يعةةاظم دور القطةةاع الخةةاص إال أن دور الحكومةةات فةةى اإلنفةةاق عةةل التعلةةيم 

البلدان وتختلف دور الحكومات فى هذا الصدد من دولة إلى أخرى . 
(3)

  

وتقةةاس أهميةةة اإلنفةةاق علةةى التعلةةيم فةةى بلةةد مةةن البلةةدان بنسةةبتها إلةةى الموازنةةة العامةةة ليسةةت سةةوى 

مقياس تقريبى ال يصلح فى عمل الدراسات التاريخية أو المقارنات الدوليةة وذلةك بحسةب اخةتالف 

بنية ومضمون الميزانية من مكان آلخر ، وحتى فى المكان الواحةد مةن مرحلةة زمنيةة إلةى مرحلةة 

أخرى ، ولذلك نجد أن المقياس األفضل هو نسبة ما ينفق على التعليم إلى الدخل القومى . 
(4)

 

أن تطبيق قوانين السوق على التعليم العةالى يجعةل إنتةام الجامعةات غيةر  1991ويرى كيفين وين 

رتبط بقةرارات وعمليةات تخطيطةة مركزيةة ، وبةذلك رأت منظمةة اليونسةكو أهميةة اإلنفةاق علةى م

  -التعليم العالى من خالل :

تطلةةةب تخصةةةيص االعتمةةةادات يلى بوصةةةفه اسةةةتثمارا ً اجتماعيةةةا ً االعتةةةراف بةةةالتعليم العةةةا -1

 الالزمة له من األموال العامة .

ى مشةاركة جميةع الةذين يجنةون فائةدة مةن البحث الجاد عةن مةوارد جديةدة للتمويةل تقةوم علة -2

 التعليم العالى بما فى ذلك القطاع االقتصادى والمجتمعات المحلية واآلباء والطلبة .
                                           

ية إصالح التربية العربية ، الدوحزة ( عبد التنى النورى ،   اتجاهات جديدة فى اقتصاديات التعليم فى البالد العربية   ، استراتيج1)

 . 172، ص  1988، قطر ، دار الثقافة ، 
(2)

 . 81، ص  2002م واستثمار العنصر البشرى ، يمحمد يوسف المسيلم ، اقتصاديات التعل 
(3)

سزكندرية ، كليزة وس إسماعيل ، اقتصاديات التعليم دراسة خاصة عن التعليم الم توح والسياسزة التعليميزة الجديزدة ، ا رمحمد مح 

 التجارة .
(4)

 . 173النورى ، مرجع سابق ، ص عبد التنى  
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ضةةرورة زيةةادة فعاليةةة مؤسسةةات التعلةةيم العةةالى وكفاءتهةةا فةةى ترشةةيد اسةةتخدام المةةوارد    -3

المتاحة . 
(1)

  

 خطوات التخطيط لتمويل التعليم العالى ثالثا ً : 

ن أو مخطط هيكلى للصور التى يجب أطلب عند التخطيط لتمويل التعليم العالى وضع نموذم يت

يل الخاصة به فى األجل الطويل ووضع برنامج للتنفيذ المرحلى فى ويكون عليها مصادر التم

خطط قصيرة األجل فى ضوء االمكانات التامة ، وما تسمح به الظروف العامة فى المجتمع .
(2)

 

  -التخطيط لتمويل التعليم العالى يتم فى خطوات والتى تتمثل فى الخطوات التالية :ن عملية أو

المسح الشامل للموارد الحقيقية على مستوى الدولة ، وتحليل البيانات الخاصة بالنفقات ،  -1

أى جملة االعتمادات المالية المخصصة خالل فترة زمنية ، واإلجراءات المتبعة لوضع 

 بتها .المخصصات وطرق مراق

تحديد النفقات المباشرة ، وغير المباشرة من عمليات التمويل ، وتوجيه وضبط الميزانية ،  -2

 وأسلوب اإلدارة المالية المتبع فى البالد .

، ويستلزم تنفيذ أى مقترحات فى إتاحة موارد بهذا  اإلنفاقتحديد األولويات فى عمليات  -3

  -الشأن االعتماد على أمرين وهما كالتالى :

فعالية أسلوب التمويل فى إتاحة موارد ملموسة لإلسهام فى ديموقراطية التعليم  -: ألولا

 ورفع جودته  .

 : الواقعية وإمكانيات التطبيق العملى . الثانى

تحديد إيجابيات وسلبيات كل وسيلة جديدة تستخدم فى تمويل التعليم الجامعى ، واتخاذ القرار فى  -4

 بولة لكل أسلوب من أساليب التمويل الجديدة .ضوء المخاطرة المحسوبة والمق

تحديد مصادر تمويل التعليم الجامعى ، ومدى قدرة كل مصدر على تحمل النفقات سواء كان  -5

هذا المصدر الدولة أو الطالب ، فمن غير المعقول أن يطلب من الحكومة توفير مؤسسات تعليم 

،  اإلنفاقكون موازنتها قادرة على تحمل الماليين ، وتقدم خدمات تعليمية ممتازة ، بدون أن ت

وكذلك أن تطالب الطالب وأسرهم بسداد رسوم تفوق طاقتهم ومستوى دخلهم ، بدون ان توجد 

 (3)السائدة .  لهم ترتيبات بديلة فى إطار الدستور والقوانين

                                           
  170 -150، ص ص  1995م العالى ، عبد   بوبطانة ، سياسة التتير والنمو فى مجال التعليم العالى ، المجلة العربية للتعلي( 1)
(2)

( ، القاهرة ، 4للتعليم فى الوطن العربى   ، دراسات وبحوث )محمد متولى غنيم ، اقتصاديات تعليم الكبار   القيمة االقتصادية   

 . 210، ص  1996الدار المصرية اللبنانية ، 

 . 77( السيد البحيرى ، مرجع سابق ، ص 3)
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 االتجاهات الحديثة لتمويل التعليم الجامعى  رابعاً  : 

قتصادية تةؤثر بشةكل مباشةر علةى تمويةل التعلةيم العةالى والجةامعى تمر معظم دول العالم بأزمات ا

الذى أدى إلى قيام العديد من الدول بتبنى سياسات تمويلية تهدف إلةى تخفيةف العةبء الملقةى   راألم

علةةى  الحكومةةات فةةى تمويةةل التعلةةيم العةةالى والجةةامعى ومنهةةا مشةةاركة الطةةالب وأوليةةاء األمةةور 

ام فةةى تمويةةل الجامعةةاتوبعةةض الهيئةةات ومؤسسةةات اإلنتةة
(1)

.  ومنهةةا أيضةةا ً العمةةل علةةى تنميةةة  

الحكومةةات بمعةةايير األداء مثةةل عةةدد  نأسةةاليب تمويةةل الجامعةةات ذاتيةةا ً ، وربةةط التمويةةل المقةةدم مةة

الةةدرجات العلميةةة أو عةةدد الطةةالب المقيةةدين بالجامعةةة 
(2)

قيةةام بعةةض الحكومةةات بعمةةل بعةةض  أو 

زم ، ومراجعة جميع عمليةات اإلنفةاق الحصولها على التمويل الالعقود بينها وبين الجامعات شرط 

فى ضوء معايير األداء المنصوص عليها بتلك العقود بهدف تطوير أداء الجامعات . 
(3)

  

ويوجد عدد كبير من االتجاهات فى تمويل التعليم الجةامعى فةى جميةع دول العةالم المتقةدم النةامى ، 

منهةةا التمويةةل الحكةةومى والةةذى يأخةةذ صةةورا ً متعةةددة  والتةةى تنحصةةر فةةى التمويةةل الحكةةومى ،

المركةةزى ، والتمويةةل الحكةةومى المشةةترك بةةين الحكومةةات واألقةةاليم أو الواليةةات أو المحليةةات أو 

 .عليم تمشاركة بعض الهيئات واألفراد فى تمويل ال

ة فهةو يعكةس مةن تلجأ إليه أى دولة شأناً  كبيراً  فى خطتها التربويوبذلك يشكل نمط التمويل الذى 

جهة نظةام التربيةة القةائم فةى الدولةة كمةا أنةه يةنعكس مةن جهةة ثةاني علةى بنيةة التربيةة ويةؤثر فيهةا 

ويهةةب لهةةا طابعةةا ً معينةةا ً ولةةذلك بةةات علةةى الةةدول أن تعمةةل جاهةةدة علةةى تةةوفير األمةةوال الالزمةةة 

ة ، مصةةادر مةةن لخططهةةا التربويةةة عةةن طريةةق جميةةع المةةوارد الممككنةةة وميزانيةةة الدولةةة المركزيةة

السلطات المحلية ، الضرائب الخاصة التى يمكن أن تفرض من أجل التربية . 
(4)

  

 تمويل التعليم العالى فى ألمانيا  ( 1)

بين الدولة ) الحكومةة  Join Taskإن إدارة وتمويل التعليم العالى األلمانى تعد مسئولية مشتركة 

. وقد حدد الدسةتور األلمةانى مسةئولية الحكومةة  Lander( والواليات األلمانية  Bundاالتحادية 

                                           
(1) Holtta , Seppo ; The funding of universities in Finland : Towards Goal Oriented Government 

Steering , European , journal of Education , vol.33 , No.1 , 1998 , p.55 . 

(2) Ashorth , Kenneth ; H; The texas case study , change , vol.26 , No.6 , Nev/Dec; / 1994 , p.8 . 

(3) Hebel , Sara; Virginia plan of fers fiscol stability , but the attached strings worrg college , 

chronicle of higher education , vol. 46, No.24 , 2000 . 

 . 208( عبد التنى  النورى ، مرجع سابق ، ص 4)
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االتحادية فى وضع إطار عام لسياسة التعليم العالى ) المبةاد  العامةة للتعلةيم العةالى ( ويتةرك لكةل 

والية مسئولية تنفيذ هذه السياسة ، وتلك المباد  وتقةديم الخةدمات التعليميةة داخةل حةدودها ، وفقةا ً 

مع المطالب والحاجات المحلية . لظروفها اإلقليمية وتمشيا ً 
(1)

  

لمةانى تعتبر المصدر الرئيسى لتمويل مؤسسات التعليم العةالى األ Landerوإن الواليات األلمانية 

، فةةإن الواليةةات األلمانيةةة تعتبةةر المصةةدر الرئيسةةى لتمويةةل مؤسسةةات التعلةةيم العةةالى الحكوميةةة ، 

الزم حتةةى يتسةةنى لهةةا االضةةطالع بةةاألدوار فالواليةةات هةةى التةةى تمةةد هةةذه المؤسسةةات بالتمويةةل الةة

الواليات من خالل الةوزارات المعنيةة بهةا هةى المسةئولة بصةفة رئيسةية عةن  أنالمنوطة بها ، كما 

تقرير كيفيةة توزيةع االعتمةادات الماليةة بشةكل عةادل علةى مؤسسةات التعلةيم العةالى المختلفةة تبعةا ً 

العةالى سةلطات الواليةة باحتياجاتهةا الماليةة فةى الحتياجات كل مؤسسةة ، إذ تبلةم مؤسسةات التعلةيم 

تةدرم ضةمن الميزانيةة المقترحةة لةوزارات الواليةة المختصةة بةالتعليم  ىشكلة لتقدير للموازنة ، لك

العالى .
(2)

  

المخصصة للتعلةيم العةالى والتةى % من إجمالى الموازنة 92.7كما تسهم الواليات األلمانية بنسبة 

( وتساهم الحكومةة  1999/2000ركاً  ألمانياً  ) وفقا ً إلحصاءات عام بليون ما 34.364تقدر بـ 

الفيدراليةةة بنسةةبة كبيةةرة فةةى تمويةةل إنشةةاء وتشةةييد المبةةانى الجديةةدة لمؤسسةةات العلةةيم العةةالى ، كمةةا 

تشةةارك الحكومةةة الفيدراليةةة الواليةةات بشةةأن المسةةاعدات الماليةةة التةةى تقةةدم للطةةالب بةةالتعليم العةةالى 

% ( لكل منها على التوالى . 65% : 35 )وذلك بنسبة 
(3)

 

وباإلضافة إلى مصدرى تمويل التعليم العالى األلمانى ، فإن هناك مصدر ثالث للتمويل يتمثل فيمةا 

يمكن أن تقدمه الهيئات المعنية بتشجيع البحوث مةن تمويةل لمؤسسةات التعلةيم العةالى ، ومةن أبةرز 

جمعيةةة البحةةوث األلمانيةةة ، أمةةا بالنسةةبة للبحةةوث  المؤسسةةات المعنيةةة بتشةةجيع البحةةوث األساسةةية

التطبيقية فتجرى تعاقدات بين مؤسسات التعليم العالى والشركات ) الصناعة ( والتى تعنى بتمويةل 

 المشروعات البحثية التى يضطلع بها األساتذة بهذه المؤسسات  .

الطةةالب الةةذين يتةةابعون دراسةةتهم لمةةانى بكونةةه تعليمةةا ً مجانيةةا ً ، إن هةةذا يتميةةز التعلةةيم العةةالى األ

بمرحلة التعلةيم العةالى بألمانيةا سةواء أكةانوا طةالب ألمةان أم أجانةب ال يةدفعون أيةة رسةوم دراسةية 

                                           
(1) Ellger – Ruttgardtis : Country Briefing , special Education in Germany . European journal of 

special Needs Education . vol . 10 . No 1 .  1996 . p.77 . 

(2) Karpen , U.: Organization and Procedures for funding higher education in the Federal Republic 

of Germany . Higher Education in Europe , volx.No. 1, pp.297-304 . 

(3) Winkler , H. (1997), op.cit, pp. 113-114, p. 124 . 
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سواء لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالى ، لحضور المحاضرات ، أم التقدم لالمتحان ، ورغم ذلةك 

ن الصةحى الخةاص بهةم ، االشةتراك فةى على كل الطالب دفع مساهمة زهيدة ، مقابةل التةأمي نيتعي

ة ، وكذلك مقابل االستفادة من الخدمات الطالبية التى تقدم لهم بهذه المؤسسات ، ياالتحادات الطالب

الطالب فةى بعةض الجامعةات االسةتخدام المجةانى لوسةائل التى يدفعها البسيطة  ةوتتضمن المساهم

المواصالت العامة المحلية . 
(1)

 

  Bafogبرنةةامج إلقةةراض طةةالب التعلةةيم الجةةامعى العةةالى يسةةمى برنةةامج نيةةا كمةةا يوجةةد فةةى ألما

من األوقات مع نسب معينة من القروض المتراكمة على الطةالب  ويتعامل هذا البرنامج فى الكثير

على أساس أنها منح ، أما النسب األخرى فيتم التعامل معها على أساس أنها قروض واجبة السةداد 

يةةتم التنةةازل عةةن نصةةف القةةروض المتراكمةةة علةةى الطةةالب وأصةةبحوا  1999/2000، وفةةى عةةام 

مطالبين بسداد النصف اآلخر فقط ، وتكون هةذه القةروض بةدون فوائةد طةوال فتةرة الدراسةة ويبةدأ 

السداد بعد خمس سنوات من التخرم . 
(2)

 

 تميل التعليم العالى فى بريطانيا  ( 2)

تقةوم بتقةديم  كزيةة التةىرعلةى عةاتق الحكومةة الم خةاصم الوفى بريطانيا تقع مسئولية تمويل التعلي

م وظلةةةت تقةةةدم  1889نةةةت أول منحةةةة قةةةدمتها للجامعةةةات امةةةنح ماليةةةة للجامعةةةات البريطانيةةةة ، وك

 م والذى أنشئت فيه لجنة المنح الجامعية 1919الحكومة هذه المنح بشكل منتظم حتى عام 

( U.G.C )  University Grants Committee م توزيةع المنحةة السةنوية التةى لتقةوم بمهةا

 تخصصها الحكومة المركزية على مختلف الجامعات البريطانية . 

، حيةث تةم إنشةاء  1987وظلت اللجنة تؤدى وظائفها حتى صدور قةانون اإلصةالح التعليمةى عةام 

بفروعةه الثالثةة إنجلتةرا وويلةز واسةكتلندا ليقةوم بمهةام  ( HEFC )مجلةس تمويةل التعلةيم العةالى 

كةةد مةةن سةةالمة اسةةتثمار أمةةوال دافعةةى الضةةرائب لتعةةود بةةالنفع علةةى المجتمةةع ، وعدالةةة توزيةةع التأ

، ووضةةع يليةةات وأسةةاليب األمةةوال المرصةةودة لتمويةةل مؤسسةةات التعلةةيم الجةةامعى فةةى بريطانيةةا 

إضافية لتمويل الجامعات والعمل على استقاللها إداريا ً وماليا ً ، بهدف زيادة قدراتها فةى مواجهةة 

 جز المتزايد فى الموارد المالية المخصصة للجامعات من الحكومة المركزية .الع

                                           
(1) Jonen , G. & Boele , K. (eds.) (2001) , op. cit p. 80 . 

( الهاللى الشربينى الهاللى : اتجاهات حديثة فى تمويل التعليم الجامعى ، دراسة مقدمة للمؤتمر القومى العاشر   جامعة 2)

ديسمبر  28-27( ، المنعقد فى ال ترة من 1المستقبل فى الوطن العربى   مركز تطوير التعليم الجامعى ، جامعة عين شمس ، ج)

 . 42ص م ،  2003
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وباإلضافة إلى ذلك وضع مجلس تمويةل التعلةيم الجةامعى فةى بريطانيةا يليةات السةتقالل الجامعةات 

مالياً  ، وتخصيص المخصصات المالية التى تقدمها الحكومة سنة بعد أخرى ، والعمل على زيةادة 

بالجامعات . كما تم أيضا ً باإلضافة إلى ذلك تأسيس شركة حكومية فى بريطانيةا  الرسوم الدراسية

بهةةدف تقةةديم القةةروض للطةةالب لمسةةاعدتهم علةةى مواصةةلة التعلةةيم الجةةامعى والعةةالى  1995عةةام 

، حيث أصبح يطلب من الطالةب سةداد  1998لإلقتراض منها تم تطويره  عام ووضعت شروطاً  

ثابتاً  ، ووصةلت قيمةة القةرض ه وحصوله على عمل يدر عليه دخالً  ما عليه من ديون بعد تخرج

% مةن اجمةالى الرسةوم التةى يةدفعها الطالةب ، وتةزداد 50الذى تقدمه الشركة للطالب إلى حوالى 

تةم إصةدار قةانون يقضةى  1999% فى حالة ثبوت حاجة الطالب لذلك ، وفةى بدايةة عةام  90ى إل

جنيةةه  1000علةةيم الجةةامعى مبلةةم قةةدره تيةةة لكةةل طالةةب فةةى البةةأن تقةةدم السةةلطات التعليميةةة المحل

استرلينى كل عام فى نطاق المنطقة التى بها الجامعة . 
(1)

   

 تمويل التعليم العالى فى فرنسا  ( 3)

تمويةةل التعلةةيم الجةةامعى مةةن قبةةل الحكومةةة الوطنيةةة بشةةكل أساسةةى حيةةث تسةةاهم  موفةةى فرنسةةا يةةت

إلضافة إلى اتها فى اإلنفاق على التعليم الجامعى ، هذا بنيى ميزا% من إجمال84الحكومة الوطنية بنسبة 

  (2)المصادر األخرى مثل الحكومات المحلية والغرف التجارية والصناعية . 

 كما تلعب تبرعات األفراد فى فرنسا دورا ً كبيرا ً فى تمويل التعليم العالى الجامعى .

بيعات ، أو على كتلة الرواتب لصالح التعليم والتةى كما تفرض الحكومة فى فرنسا ضرائب على رقم الم

% ( من كتلة الرواتب ، وعادة ال يعفى منها أى مؤسسةات إنتاجيةة إال إذا قةدمت بعةض  6تبلم حوالى ) 

الهيئات بةنفس القيمةة إلحةدى مؤسسةات التعلةيم الجةامعى والعةالى ، كمةا تفةرض الحكومةة علةى الشةركت 

الخاصةة بهةا والتةةى تعتبةر أحةد المصةادر الهامةةة فةى تمويةل التعلةةيم  والمصةانع تةدريب الطةالب بالمعامةةل

 (3)العالى فى فرنسا . 

 تمويل التعليم العالى فى اليابان  ( 4)

 ) البلدية ( الحكومة المركزية فى تمويل التعليم العالى فى اليابان تشارك السلطات المحلية و

                                           
(1)

، جامعة  هندواى محمد حافظ ، دراسة مقارنة لتمويل التعليم الجامع فى مصر وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية ، مجلة كلية التربية بدمياط 

 . 71، ص  2000، يوليو  34المنصورة ، ع
(2)

دائل مقترحة فى  وم االتجاهات العالمية المعاصرة   ، مجلة كلية ممدوح الصدفى وآخرون ،   تمويل التعليم الجامعى فى جمهورية مصر العربية ب 

 . 193، ص  2002ـ سبتمبر  111التربية ، جامعة األزهر ،ـ ع 
(3)

 . 51، ص  1989، سبتمبر  47محمد صبرى الحوت ، تقنية موارد إ افية للتعلي العالى فى مصر ، مجلة التربية الجديدة ، اليونسكو ، ع  
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م للمؤسسات التعليمية الجامعيةة ، وذلةك مةن والجامعى ، وتقدم كل سلطة محلية الدعم المادى الالز

خالل الضرائب ومصادر الدخل األخرى . 
(1)

  

 كما تلعب أيضا ً تبرعات األفراد والهيئات دور أكبر فى تمويل التعليم العالى والجامعى . 

 -% 10كم تفرض فى اليابان رسوم دراسية كمصدر من مصادر تمويةل التعلةيم الجةامعى مةا بةين 

 ة اإلنفاق على التعليم الجامعى . % من نسب30

كمةةا تقةةدم أيضةةا ً قةةروض طالبيةةة بعةةد أن واجهةةت فةةرض رسةةوم داسةةية عل ةةالطالب أو زيادتهةةا 

معرضة شديدة ، كنظام دعم لتمويل التعلةيم الجةامعى وتعتمةد القةروض الطالبيةة علةى مةنح الطلبةة 

واسةتخدام طةرق متنوعةة قروضاً  ويتم استردادها منهم بعد تخةرجهم ، وبعةد حصةولهم علةى دخةل 

فى عملية السداد والهةدف الرئيسةى مةن هةذه القةروض هةو مسةاعدة الطةالب وأوليةاء األمةور علةى 

تعليم أبنائهم بالتعليم العالى والجامعى . 
(2)

  

 تمويل التعليم العالى فى أمريكا  ( 5)

كومةة الفيدراليةة فى أمريكا يرتكز تمويل التعليم العالى والجامعى على ثالث مصادر تتمثل فةى الح

% وتكةةةون فةةةى شةةةكل مةةةنح أو عقةةةود منافسةةةة ، وتسةةةاهم حكومةةةات 12، وتصةةةل حصةةةتها حةةةوالى 

% من تكلفة التعليم العةالى ، باإلضةافة إلةى المصةادر األخةرى مثةل الرسةوم  27الواليات بحوالى 

التعليمية وغيرها من مصادر التمويل . 
(3)

  

صالح التعليم العالى والجةامعى بهةا ، كمةا تقةوم بفةرض كما تقوم حكومة الوالية بفرض ضرائب داخلية ل

نسبة من ميزانيةة األبحةاث التةى تقةوم بهةا الجامعةة لةبعض الهيئةات العامةة كرسةوم قوميةة لتمويةل التعلةيم 

فةى تطةوير المكتبةات وإثرائهةا بالكتةب والمراجةع والةدوريات ،  معى ، على أن تستخدم هةذه الرسةومالجا

 العلمية التى تقدمها الجامعات األمريكية . وتحسين الخدمات واألبحاث 

كما يدفع الطالب رسوماً  دراسية مقابل حصولهم علةى درجةة جامعيةة ، وتختلةف قيمتهةا مةن واليةة إلةى 

أخرى ، حيث تقوم كل والية يتحديد قيمة الرسوم الطالبية بةالتعليم الجةامعى حسةب ظروفهةا االقتصةادية 

 لية لكل تخصص ويختلف متوسط نصيب ما يدفعه الطالب وأسرته وسياستها التعليمية  والتكلفة الفع

 

                                           
 . 322، ص  2001، التربية المقارنة ، دراسات فى نظم التعليم ، ا سكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  شبل بدران( 1)

 . 262ص  2000عبد الرحمن محمد أبو عمة ، التعلم العالى فى بريطانيا ، الرياض ، مكتب التربية العربى لدول الخليج ، ( 2)

(3) Kenen , M., Daivd ; the impact of reaganomics   on state financing of public higher education , 

E.D.A.., university of Massachusetts , diss , abs., int., vol.55, No.3A, 1994 , p.481 . 
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 (1)حسب دخلهم السنوى فى التعليم الجامعى من والية ألخرى . 

وباإلضافة إلى ذلك تقدم الحكومة الفيدرالية برنامجا ً للقروض الطالبية يهدف إلى مسةاعدة الطبقةة 

ات التعلةيم العةالى والجامعةة ، مةع الوسطى فى المجتمع لتوفير مصاريف تعليم الطالب فةى مؤسسة

إعطاء الطالب فتةرة سةماح تصةل مةدتها إلةى حةوالى عشةر سةنوات لسةداد هةذه القةروض ، وبفائةدة 

% فى العةام الواحةد مةع قيةام الحكومةة الفيدراليةة بةدعم برنةامج القةروض الطالبيةة 5تصل إلى 
(2)

  

 -وتتمثل أنواع القروض الطالبية على النحو التالى :

 القروض التجارية . -1

 القروض المرتبطة بمستوى الدخل . -2

  -البرامج الحكومية للقروض الطالبية والتى تتمثل فى اآلتى : -3

 برنامج القروض على المستوى الفيدرالى . ( أ

 قروض يباء طالب المرحلة الجامعية األولى . ( ب

 م( القروض القومية المباشرة للطالب .

 د( برامج الواليات للقروض .

فة إلةةى ذلةةك يوجةةد قةةانون المةةنح مصةةدرا ً مةةن المصةةادر الهامةةة فةةى بةةرامح المسةةاعدات وباإلضةةا

دوالر فى العةام الدراسةى الواحةد ولمةدة خمةس سةنوات ،  200الطالبية حيث يوفر للطالب حوالى 

 المبررات الكافية لذلك . متم تقدي يمكن أن تزداد إلى عام سادس إذا

ة كبيةرة مةن دخةل مؤسسةات التعلةيم العةالى ، وتتمثةل هةذه كما تساهم أيضا ً المصادر الخاصة بنسب

اإلسهامات فى تبرعات رجال األعمال ، والمؤسسات الخيرية وخريجى الجامعات ، وتختلةف هةذه 

اإلسهامات من والية ألخرى ، حيث يرتبط الدعم المالى المقدم من األفراد والهيئات بالواليةة علةى 

حكومة الوالية على فرض ضرائب لصالح التعلةيم الجةامعى ، الحالة االقتصادية بها ، ومدى قدرة 

وقدرة وكفاءة الجامعات من جذب األفراد للتبرع . 
(3)

 

 
 

                                           
(1) Heller , Donald , E, ; Access to public higher education 1976 to 1994 : new evidence from an 

analysis of the states ( higher education , tuition , financial aid , ED.A., Harvard university , Diss , 

abs ., int., vol.58 , No.5 , 1997 , p. 1611 . 
(2)

، اليونسكو ،  115، ع  30مارك براى ، تمويل التعليم العالى األنماط واالتجاهات واالختبارات ، مجلة مستقبليات ، مجلد  

 . 46، ص  2001ر سبتمب

(3) Higham ; J.R.; Russil ; Explaining trends in interstate higher education finance : 1977 to 1996 . 

ph.D., illinons-state-university , Diss , Abs., int., vol58 , No. 3A , 1997 , p. 2559  
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أكثةر مةن مصةدر  أنةه يوجةد ويتضح من خالل االتجاهات الحديثة لتمويةل التعلةيم العةالى الجةامعى 

  -والتى تتمثل فى المصادر التالية :لتمويل التعليم العالى 

 لمركزية .الحكومات ا -1

 حكومات المحليات واألقاليم . -2

 الضرائب العامة . -3

 الهيئات والمنظمات واألفراد .تبرعات  -4

 الرسوم الطالبية . -5

 .ضرائب على الرواتب  -6

 القروض . -7

 تمويل التعليم الجامعى فى الدول العربية  خامساً  : 

 تمويل التعليم الجامعى فى مصر  ( 1)

السياسةات التمويليةة واألوضةاع االقتصةادية السةائدة فةى  تتنوع مصادر التعلةيم الجةامعى فةى ضةوء

المجتمع ، كما تتنوع مصادره طبقا ً للنظرة المجتمعية للتعلةيم الجةامعى مةن حيةث كونةه مفتوحةا ً ، 

ألفراد أم متطلبات المجتمةع واحتياجاتةه التنمويةة ، متاحةا ً لمسةاهمة و انتقائياً  ، موجهاً  لحاجات اأ

 اراته أم مقتصرا ً على القطاع العام .القطاع الخاص واستثم

ويمكةةن تقسةةيم مصةةادر التعلةةيم الجةةامعى فةةى مصةةر إلةةى مصةةادر أساسةةية تشةةمل التمويةةل الحكةةومى 

ومصادر ثانوية وتشمل مصادر داخلية وأخرى خارجية .  
(1)

   

 أوال ً المصادر األساسية 

ة بصةةورة رئيسةةية فةةى يةةامعتعتمةةد عليهةةا المؤسسةةات التعليميةةة الج ويقصةةد بهةةا تلةةك المصةةادر التةةى

تمويلها وتغطية تكاليفها الرأسمالية الجارية ، وتشمل التمويل الحكومى الذى يعتمد على الضةرائب 

 العامة والرسوم أو المصروفات الدراسية . 

 ثانيا ً المصادر الثانوية 

ية وقةد تكةون تسهم المصادر الثانوية فى تمويل التعليم الجامعى فى مصر بنسبة قليلة ومحدودة للغا

داخلية مثل التبرعةات األهليةة والجهةود الذاتيةة مةن قبةل األفةراد أو مصةادر خارجيةة هذه المصادر 

                                           
(1)

 . 93، ص  1997هرة ، دار المعارف ، حسين كامل بهام الدين ، التعليم والمستقبل ، القا 
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والقروض التي تقدمها بعض الدول أو الهيئات أو األفةراد  واإلعاناتمثل المنح الدراسية والهيئات 

.للتعليم الجامعي 
(1)

 

 داخليةأ( المصادر ال

رعات األهلية والجهود الذاتيةة التةي تلجةأ اليهةا الكثيةر مةن الةدول التةي تعجةز تشمل المصادر الداخلية التب

 عن توفير األموال الكافية لتمويل التعليم عامة والجامعي خاصة 

ويمكن أن تأخذ هذه المصادر صورا متعددة منهةا قيةام المسةئول ببحةث األفةراد المسةاهمة لتمويةل التعلةيم 

 (2)محلية الجامعي لتنفيذ خطته التعليمية ال

ع للتعلةةيم الجةةامعي بةةاألموال أو األجهةةزة رالقةةادرين والهيئةةات ورجةةال األعمةةال علةةي التبةة األفةةرادوحةةث 

التقنية الحديثة وإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات الالزمة أو إقامة الكليات أو التبرع باألرض 
(3)

 

 ب( المصادر الخارجية 

عةالي فةي مصةر علةي بعةض مواردهةا الماليةة مةن تحصل كثيةر مةن مؤسسةات التعلةيم الجةامعي وال

مها مصادر خارجية ، سواء كانت هذه المصادر في صورة قروض أو منح دراسية او هبةات أجنبيةة تقةد

 الهيئات والمؤسسات الدولية .و بعض الحكومات او المنظمات ا

 عي في الدول العربية تمويل التعليم الجام( 2)

ويكةاد يكةون  عي مةن مسةئولية الحكومةات المركزيةةمويةل التعلةيم الجةامفي غالبية الةدول العربيةة يعتبةر ت

% مةةن 90حةةوالي  التمويةةل الحكةةومي هةةو المصةةدر الرئيسةةي لتمويةةل التعلةةيم الجةةامعي والةةذي يصةةل الةةي

مصةةةادر التمويةةةل بينمةةةا تغطةةةي الجةةةزء البةةةاقي مةةةن تمويةةةل التعلةةةيم الجةةةامعي الرسةةةوم الطالبيةةةة وبعةةةض 

 (4)ة المقدمة من بعض الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساعدات الداخلية والخارجي

 بية في ضوء االتجاهات المعاصرة التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العرسادساً  : 

يعد تمويل التعليم من أهم المشكالت المعاصرة للكثير من الدول حيث يصطدم الطموح في تحقيق اآلمال 

ليةة التعليميةةة فةةإن تنةوع مصةةادر التمويةةل حةةدود مةةن ميزانيةات هةةذه الةةدول للعمح ومالتعليميةة بمةةا هةةو متةا

 للتعليم هو الحصول المالئم في ظل الظروف الحالية 

                                           
(1)

 . 79السيد السيد البحيرى ، مرجع سابق ، ص  

بد اللطيف محمود احمد ، تنوع مصادر تمويل التعليم ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، المركز القومي للبحوث التربوي والتنمية ، ( ع2)

  139، ص  1993سنة 

  315ص  1992تعليم في مصر ، القاهرة ، عالم الكتب ، سنة حمد إسماعيل ، المعونة األمريكية لل( أ3)

(4) Bikasc., Sanyal; Diversification of Sources and the Role of Privatization in financing higher 

education in the Arab Region , UNESCO regional of fice for Education in The Arab States , Arab 

regional Conference on Higher Education , Beirut , 2-5 March . 1998, p.3 
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ومما ال شك فيه أن التعليم يحتام الي تمويل جيد إذ إن جودة تصميم النظم التعليمية ومةا ينبغةي أن 

وأعضةةاء هيئةةة التةةدريس والمبةةاني والتجهيةةزات والمةةنهج  اإلدارةتكةةون عليةةه مةةن كفةةاءة عاليةةة فةةي 

التعليميةةةة المختلفةةةة وأن هةةةذه الجةةةودة العاليةةةة فةةةي مةةةدخالت العدالةةةة التعليميةةةة يصةةةعب تحقيقهةةةا أو 

مادامةت فةرص التمويةل قاصةرة أو قليلةة ولةذلك ارتةبط التعلةيم الجيةد فةي مجتمعةات  إليهةاالوصول 

بالتزامات العملية التعليمية  األموال الالزمة للوفاء العالم كافة بقدرتها علي التمويل الجيد أي توفير

أن التعلةةيم مسةةئولية مشةةتركة بةةين الدولةةة والمجتمةةع حيةةث يةةتم تمويةةل التعلةةيم بالتعةةاون بةةين الدولةةة و

والقطاع األهلي أي ال تكون فكرة مجانية التعليم مطلقة 
(1)

 

ن التعليم العالمي في القرن الحادي كما أن تنوع مصادر التعليم الجامعي أمر أكده البيان العالمي ع

 .والعشرين أشار الي أهمية دعم المجتمع بمختلف فئاته لتمويل التعليم الجامعي 

جـامعي بالـدول العربيـة فـي ضـوء االتجاهـات       ال التصـور التصـور المقتـرح للتعلـيم     هدافأ)أ( 

 المعاصرة  

 في ضوء االتجاهات الحديثة الي :يهدف التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية 

 من مصدر لتمول التعليم العالي  أكثر إيجاد -1

 علي التعليم العالي  لإلنفاقتوفير التمويل الالزم  -2

 اشتراك الحكومات في تمويل التعليم العالي  -3

 اشتراك األفراد في تمويل التعليم العالي  -4

 اشتراك الهيئات والمنظمات الدولية في تمويل التعليم  -5

مبررات التصور المقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول العربية فـي ضـوء االتجاهـات     )ب(

 المعاصرة  

من أهم مبررات التصةور المقتةرح لتمويةل التعلةيم الجةامعي بالةدول العربيةة فةي ضةوء االتجاهةات 

 -المعاصرة ما يلي :

 للجدل  إثارةتمويل التعليم العالي يعد من اهم القضايا وأكثرها  إن -1

 العتماد علي التمويل المختلط مع التأكيد علي سالمة الجدارة واألهلية ا -2

 التوسع في زيادة الموارد المالية مع ترشيد استخدامها  -3

                                           
(1)

 67، ص  2001فتوح المجادي . اقتصاديات التعليم وتمويله في الكوي  ودول الخليج العربي ، الكوي  ، وزارة التربية ، ادارة البحوث التربوية ،  
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التعليم العالي استثمار اجتماعي مما يتطلةب تةوفير االعتمةادات الالزمةة لةه مةن األمةوال  أن -4

 العامة 

 موارد جديدة لتمويل التعليم العالي  إليالتوصل  -5

 زيادة فعالية مؤسسات التعليم العالي  -6

 تنوع مصادر تمويل التعليم العالي  -7

 دعم فئات المجتمع لتمويل التعليم العالي  -8

 مسئولية الدولة  يكون أالالتعليم مسئولية اجتماعية ويجب  أن -9

بةةين الدولةة والمجتمةع حيةةث يةتم تمويةل التعلةةيم بالتعةاون بةين الدولةةة  مشةتركةالتعلةيم مسةئولية  أن -10

 القطاع األهلي و

بيـة فـي ضـوء االتجاهـات     عناصر التصور المقترح لتمويل التعليم الجـامعي بالـدول العر  )ج( 

 المعاصرة  

من مصةدر لتمويةل التعلةيم  أكثرالي التمويل الحكومي للتعليم العالي يجب أن يكون هناك  باإلضافة

 العالي تتمثل في اآلتي :

 الضرائب العامة -1

 القروض الطالبية  -2

 ات األهلية التبرع -3

 المنح الدراسية -4

 الجهود الذاتية من قبل األفراد  -5

 الرسوم أو المصروفات الدراسية  -6

 مساهمة الهيئات ورجال األعمال علي التبرع -7

 مساهمة األفراد في تمويل التعليم  -8

 تبرع الشركات والمصانع في تمويل التعليم العالي  -9

 والقروض التي تقدمها بعض الدول اإلعانات -10

 التي تقدمها الهيئات والمؤسسات لتمويل التعليم العالي المعونات  -11

 تطبيق مفهوم الجامعة المنتجة -12

 ضرائب على الرواتب . -13

  اإلنفاقترشيد  -14
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