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والخعليم العالي والبحث العلمي
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وزكت حىل الللاء الخأػيري ليىم 41هىهبر  ،7142حىل:

" كيفيت معالجت ملفاث كظاًا السأي العام واإلاظاهس السلبيت اإلاسيئت لصىزة الجامعت"
هظمذ كخابت الدولت في الخعليم العالي والبحث العلمي ًىم 41هىهبر 7142بملس الىشازة ، ،للاء جأػيرًا لفائدة الكخاب
العامىن وألاػس اإلاكلفت بالخىاصل بالجامعاث.في مىطىع :

"كيفيت معالجت ملفاث كظاًا السأي العام واإلاظاهسالسلبيت اإلاسيئت لصىزة الجامعت" ،
وفي هرا ؤلاػاز كدمذ اإلافدشيت العامت للىشازة عسطا أبسش السياق العام لخىظيم هرا الللاء الري ًخميز بالتزاًد
اإلالحىظ الهخمام السأي العام بلظاًا الخعليم العالي وما ًدوز في فظاء الجامعاث ،وجسكيز وسائل ؤلاعالم ومىاكع الخىاصل
الاجخماعي على جداول بعع اإلاظاهس السلبيت التي جأزس على صىزة الجامعت اإلاغسبيت،
وجخجلى أهداف جىظيم هرا اليىم الخأػيري فيما ًلي:





الخحسيس بالدوز اإلاىىغ بئدازة الجامعت للحد مً الاوعكاساث السلبيت للظاًا ا لسأي العام واإلاظاهساإلاسيئت ل سمعت الجامعت؛
جبادل الخبراث والخجازب بين اإلاسؤولين بالجامعاث في معالجت هره اللظاًا مً الىاحيت ؤلادازٍت واللاهىهيت والخىاصليت
طمان وصىل اإلاعلىمت في الىكذ اإلاى اسب للجهاث صاحبت سلؼت اجخاذ اللساز(الىشازة والجامعت)
اعخماد إجساءاث ذاث ػابع جىاصلي هاجع مع السأي العام؛
وكد أعلب العسض مىاكشت عامت أعسب فيها الحظىز على أهميت هرا الللاء مً حيث كىهه فسصت لخبادل آلازاء
والخجازب بين الجامعاث ،وإبساش الحاجت إلى جىحيد اإلاىججيت والسيٍت في كيفيت الخعامل مع مثل هره اللظاًا.
وفي ألاخير خلص الللاء إلى مجمىعت مً الخىصياث أهمها:

 الخأكيد على أهميت مثل هره الللاءاث الدوزٍت التي ججمع الكخاب العامين للجامعاث مع أػس ؤلادازة اإلاسكصٍت ،و على
طسوزة بسمجتها بشكل دوزي؛
 العمل مسخلبال على علد للاءاث ممازل ت مع ألاػس ؤلادازٍت بالجامعاث اإلاكلفت بالخىاصل والشؤون اللاهىهيت وغيرها مً
اإلاصالح؛
املفتشية العامة ل وزارة التربية الوطنية والتك وين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
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إًالء العىاًت الكاملت ألهميت الخىاصل مع السأي العام و في الىكذ اإلاىاسب ،لحماًت الجامعت مً آلازاز السلبيت إلاا ًخداول
مً كظاًا حس يء لصىزتها؛
الخفكيرفي إحدار خليت ًلظت على مسخىي كل جامعت ٌعهد إليها مهمت جدبع ومعالجت هرا الصىف مً اللظاًا بالخيسيم
مع الىشازة الىصيت؛
العمل على جىفيرألاػس اإلاؤهلت في مجال الخبرة والاسدشازة اللاهىهيت على مسخىي الجامعاث وبسمجت جكىٍىاث لألػس مً
أجل السفع مً كفاءاتها ومهازاتها؛
جدعيم مىاكبت ؤلادازة اإلاسكصٍت للجامعاث في مجال الاسدشازة اللاهىهيت وؤلادازٍ ت وإحدار آليت خاصت برلك.
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