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  :ملخص البحث
هتدددددددا الدراسددددددة اعاليددددددة إ  التعددددددرا علدددددد  ماىيددددددة 

وتقدمي عدد من التجارب العامليدة  ،أمنوذج حوكمة األمناء
املعاصرة تتمثل يف جتربة كل مدن أمريادا واململادة املت ددة 

األمندددددددداء يف  وأسددددددددرتاليا، وعليددددددددل واقدددددددد  أمنددددددددوذج حوكمددددددددة
تشددريعات امامعددات اليمنيددة اعاوميددة رسددب مددا ورد يف  

م، 4232( لسدنة 35كل مدن قدانون التعلديم العدام رقدم  
م 7;;3( لسددددددنة 39وقددددددانون امامعددددددات اليمنيددددددة رقددددددم  
م يف 9;;3( لسددددنة 52وتعديالتدددو املمثلددددة بقددددانون رقددددم  

ضددددددوء التجدددددددارب العامليدددددددة املعاصددددددرة  ولت قيددددددد  أىدددددددداا 
اسددتادام املدددنوص الوصددلي الت ليلددي الدددو ئقي  الدراسددة م

القائم عل  وصف أمنوذج حوكمة األمناء وعليلودا  وبنداء  
علدد  مددا أ وددره الت ليددل لواقدد  أمنددوذج حوكمددة األمندداء يف 
تشدددريعات امامعدددات اليمنيدددة اعاوميدددة، ت وصددد  امودددات 
اعاومية املسؤولة عن إعداد تشريعات وقوانني امامعات 

 تعليم العام، ابآليت:اليمنية وال
لتعلدديم العددام وامامعددات إعددادة الن ددر يف تشددريعات ا

خصوصا  فيما يتعل  مبسؤوليات جملدس األمنداء يف  اليمنية
 امامعات اعاومية  

إعادة الن ر يف تشايل جملس األمنداء وقدوام أعضدائو 
ونسددبة يثيددل املسددتليدين الددداخليني واوددارجيني، وضددرورة 

Abstract: 
This article aims to get to know the 

nature of trustees governance model due to 

the fact that University governance in the 

twenty-first century has become a bridge 

that enables universities to pass safely to 

achieve the requirements of the sustainable 

development in various countries of the 

world such as the USA, UK and Australia, 

and according to public Yemeni 

Universities’ Laws, specifically the Higher 

Education Law No. (13) for the year 2010, 

and the Law No. (17) for the year 1995 and 

its amendments represented by Law No. (30) 

for the year 1997. The researcher employs 

the analytical documentary descriptive 

approach and then analyzes the reality of 

trustee governance model in the legislation 

of Yemeni public universities, based on 

international contemporary experiments. 

The study concludes with a number of 

results and  recommendations, the most 

important of which are: 

- Reconsidering the laws of both Higher 

Education and Yemeni universities. 

- Reconsidering the responsibilities of the 

Board of Trustees in public universities 

contained in Law No. (13) of Higher 

Education for the year 2010. 

- Reconsidering the composition of the 

Board of Trustees and its members and 

the representation share of internal and 

external stakeholders, and involving 
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املسددددتليدين الددددداخليني يف امامعددددات  إشددددرال  ثلددددني عددددن
مثددل الطلبددة وأعضدداء ىيدددة التدددريس  عددالوة علدد  إشددرال 

 السلطة احمللية ضمن نصاب املستليدين اوارجيني 
ا مدددددددن الصددددددددالحيات  إعطددددددداء جملدددددددس األمندددددددداء م يدددددددد 
واالسددددددتقاللية املاليددددددة لاددددددي يتسدددددد  لددددددو القيددددددام بدددددددوره يف 

 املساءلة واملراقبة بشال فعال  
من الدراسدات التصصديلية املتعلقدة بنمداذج  د  م يإجراء 

سددددواء  علدددد  الصددددعيد احمللددددي أم العددددر   ،حوكمددددة امامعددددة
 والعاملية 

، أمندوذج األمنداء، حوكمة امامعداتالكلمات ادلفتاحية: 
  امامعات اليمنية، جتارب عاملية معاصرة

internal stakeholders in universities such 

as students and faculty members. In 

addition, local authorities should be 

included in the quorum of external 

beneficiaries. 

- Giving the Board of Trustees greater 

financial autonomy and authority so that 

it can play its role in effective 

accountability. 

- Conducting more original studies related 

to university governance models, be they 

at the local, Arab or international levels. 

 

Keywords: university governance, trustees 

model, contemporary international 

experiments, Yemeni universities 

 

 مقدمة
 والتقليدددد  التدددار ي الددددور عديدددد إعدددادة التعليميدددةي حيددد  مالدددن م  يف خمتلدددف جواندددب العوملدددة أثدددرت
  وقدد أد  ذلدإ إ  وجدود (Baghdady, 2019, 263) التعلديم امدامعي يف مؤسسدات لل وكمدة

هتدددددددددددا إ  زطدة االنضددددددددددباا والالدددددددددداءة يف أداء امامعددددددددددات  ،مندددددددددداذج جديدددددددددددة عوكمددددددددددة امامعددددددددددات
(Davidovitch, 2015, 116)املددوارد، اسددتادام كلدداءة لالبتاددار، وعسددني حددواف  ، وتقدددمي 

  ولعل أمنوذج حوكمدة األمنداء أحدد تلدإ النمداذج (Monkelbaan, 2019, 99)وعلي  االستثمار 
 اليت ت سري عمل امامعات اليوم  

تقددوم حوكمددة امامعددات يف العصددر اعدددي  علدد  جملددس لومندداء  أمنددوذج حوكمددة األمندداء( تاددون لديددو 
امامعددددة  يت مددددل األمندددداء املسددددؤولية الرئيسددددة عددددن، و (Schmidt, 2014, 7) السددددلطة النوائيددددة

(Lesirge et al., 2006, 2)حيدد   للجامعدة مدن التقليديددة القديم   كمدا تعاددس حوكمدة األمنداء
 & Harman)الطويدددل  املدددد  علددد  النتدددائص علددد  واألىدددداا االسدددرتاتيجية الددديت تركددد  الرسدددالة،

Treadgold, 2007, 21)  
 امامعدات ويف األوروبيدة امامعدات يف األو  األمناء جمالس تجارب الدولية املعاصرة أن إنشاءوتؤكد ال

ي (Danaeefard & Salimi, 2018, 2877) عشدر الرابد  القدرن بدأ تقريب ا يف املرموقة األمرياية
إال أن االنتقدددال اعقيقدددي ألالدددب امامعدددات علددد  املسدددتو  الددددوم كدددان منددد  النصدددف الثدددا  مدددن القدددرن 
العشريني حي  م االنتقدال مدن النمداذج اإلداريدة التقليديدة البريوقراطيدة مثدل اعوكمدة األكادكيدة الديت كاند  

ا مثدل حوكمدة األمنداء  خورشديد سائدة يف القرن التاس  عشر إ  مناذج إدارية أكثر حداثة ومشولية وان لتاح 
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 ,Liu, 2017)(، 6، 4235(،  املن مددة العربيددة للرتبيددة وللثقافددة والعلددوم، 36، ;422ويوسددف، 
 حوكمتودا يف جد رط   عدوال   العامل مستو  عل  امامعات شودت والعشرين، اعاد  القرن بداية   ويف(14
 ,.Costandi et al)منداء وأصد اب املصددل ة منداذج حوكمددة األ إ  منداذج اعوكمددة األكادكيدة مدن

2018, 1)  
 واملمارسدددني البددداحثني قبدددل مدددن واسددد  بشدددال حوكمدددة امامعدددات منددداذج ومدددن ةحيدددة أخدددر  نوقشددد 

  حيد  يعدص األدب الن در  علد  املسدتو  (Rymarzak et al., 2019, 11)عديددة  لسدنوات
، (Agasisti & Catalano, 2006)العددددداملي ابلعديدددددد مدددددن الدراسدددددات، مثدددددل دراسدددددة 

، وعلدددد  (Giovanna, 2013)، ودراسددددة (Harman&Treadgold, 2007)ودراسددددة
، (Jreij & Melke, 2015)، ودراسدة (ElObeidy, 2014)املسدتو  العدر ، مثدل دراسدة 

 ,.Costandi et al)(، ودراسددة :423(، ودراسددة  صددال والصدداعي، 4239ودراسددة  امللياددي، 
2018)    

الدراسددددات، تبددددني أن بعددددب الدراسددددات أبددددرزت اآل ر السددددلبية ألمنددددوذج حوكمددددة  وعنددددد مراجعددددة ىدددد ه
، ويف امامعدات (Harman & Treadgold, 2007)الشدركات يف امامعدات األسدرتالية كدراسدة 

  بينمدا (Costandi et al., 2018)، ودراسدة (Jreij & Melke, 2015)العربيدة كدراسدة 
 ,ElObeidy)أمنددوذج اعوكمددة األكادكيددة كدراسددة أكدددت بعددب الدراسددات علدد  ضددعف  ارسددات 

(  ومددن ةحيددة أخددر ، أبددرزت :423(، ودراسددة  صددال والصدداعي، 4237، ودراسددة  عقددالن، (2014
عدددد مددن الدراسددات أتيددة الت ددول إ  تبددت مندداذج أخددر  تطبيقوددا ومثددل أمنددوذج حوكمددة األمندداء كدراسددة 

(Harman & Treadgold, 2007)4234ن والقرشدي، ، ودراسدة  برقعدا ،)(ElObeidy, 
 ( 4239،  امللياي، (2014
تندددر الدراسددات سددواء علدد  املسددتو  العددر  أو احمللددي الدديت تناولدد  أمنددوذج حوكمددة األمندداء ذلددإ ومدد  

 بشال مستقل يف خمتلف امامعات  وعليو أت  اعاجة إ  إجراء مثل ى ه الدراسات 
 مشكلة الدراسة: 

مشدددالة عويصدددة يف إدارة  امامعدددات  كثدددل -يف اعصدددر اعدددام  –كادكيدددة أصدددبمن أمندددوذج اعوكمدددة األ
(Rowlands & Ngo, 2018, 1) ي ألن امامعددات ت دددار بطددرد تقليديددة عدد  األكددادكيني
ي وألن أمندوذج اعوكمدة (Eurydice, 2008, 33)والباحثني واود اء ورسدب ااياكدل اإلداريدة املتبعدة 

 واضدددد ة فقدددو، وال توجددددد فيددددو عالقددددات إدارتدددو الداخليددددة وجملددددس امامعددددةين صددددر عملددددو مدددد   األكادكيدددة
 ,Leaf, 2019) سددياقوا تشددال الدديت املن مددات واملؤسسددات مددن األخددر  األطددراا مدد  وملتوحددة
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  وذلإ بدوره أد  إ  عد ل األكدادكيني عدن هديطوم اودارجي، وجعلودم يعيشدون يف أبدراج عاجيدة (293
ت عدد عمليدات صدناعة القدرار يف ذلإ بعيدين كل البعد عن الواق  احمليو ومشاالتو ومتطلباتو  عالوة عل  

ا، فضددال  عددن عدددم الوضددوح التددام عددن املسددؤول امل باشددر عددن صددناعة منددوذج اعوكمددة األكادكيددة طويلددة جددد 
عطد  للتددريس مدن قبدل القيدادات املسدؤولة 

 
  نتيجدة (Panova, 2008, 67)القرار، وتراجد  الوقد  امل

يف مع دم  يديدةي وىدو مدا أد  إ  حددوث عويدلل لإ أصبمن أمنوذج اعوكمدة األكادكيدة مدن النمداذج التقل
ات املمنوحدددة لوكدددادكيني يف عمليدددة جامعدددات العدددامل يف الددددور اإلدار  لوكدددادكينيي إذ م تقلدددي  السدددلط

صدددناعة القدددرار يف امامعدددات، وتع يددد  السدددلطات اإلداريدددة لعمدددل جمدددالس حاكمدددة أخدددر  كمجلدددس األمنددداء 
(Veiga et, al, 2015 ,400)    

وتؤكددد الدراسددات أن امامعددات العربيددة تقددوم ابعدددد مددن دور العديددد مددن أصدد اب املصدددل ة يف إدارة 
 مندداذج اعوكمددة التقليديددة لتطبيدد  (ي وذلددإ نتيجددة:77، :423و إلغائددو  أز ، مؤسسدات التعلدديم العددام أ
وتددونس الدديت مل  مصددر والسددعودية والدديمن واملغددرب سددورط مثددل العربيددة الدددول مع ددم  اعوكمددة األكادكيددة( يف

تؤكددد دراسددة  صددال ذلدإ   عددالوة علدد  (Elobeidy, 2014, 132)تدنجمن يف عدددي  امامعددات 
( أن حوكمددة امامعددات ال يالئموددا األمنددوذج األكددادكي الدد   يقتصددر علدد   راء 77، :423والصدداعي، 

 وتوجوات األكادكيني فقوي ألن اعوكمة منوص يرك  عل  مشاركة اممي  يف البناء والتنلي  
ددا مدد  التوجوددات العامليددة والعربيددة جلددو حوكمددة امامعددات، أشددارت االسددرتاتيجية الوطنيددة لتطددوير  وتوافق 

لدديم العدددام يف اممووريددة اليمنيدددة إ  ضدددرورة قيددام امامعدددات علدد  سياسدددة تعليميدددة عاددم ن دددم التعلددديم، التع
وتدددن م عالقدددات التلاعدددل والتاامدددل بينودددا، وتوجدددو مسدددارات منوىدددا مع دددا، وتعتمدددد علددد   كيدددد الالمرك يدددة 

لتوجيددو والتاطدديو والتنليدد  اإلداريددة، وتلعيددل اعاددم احمللددي الريبددي والشددعا يف صددن  القددرار التعليمددي، ويف ا
والرقابدة، وكدد ا تلعيدل أجودد ة الرقابددة واحملاسدبة، ودددا عسدني جددودة أىدددافوا املرسدومة  وزارة التعلدديم العددام 

( 35(  ويف ضدوء ىد ه االسدرتاتيجية، م إصددار قدانون التعلديم العدام رقدم  38، 4228والب   العلمدي، 
انونيدة علد  تشدايل جملدس أمنداء يف امامعدات اعاوميدة  م الد   أكدد ت عدددن مدن مدواده الق4232لسدنة 
 ل ى ا القانون ح  ا عل  ورد، ومل تصدر لو لوائمن تن يمية داخلية تلصيلية ت بدني  ليدات عمدل ذلإ وم  

 جمالس األمناء يف امامعات اليمنية 
يف تشدددريعات  وبنددداء  علددد  مدددا تقددددم، أتددد  اعاجدددة إ  إجدددراء دراسدددة عليليدددة ألمندددوذج حوكمدددة األمنددداء

امامعدات اليمنيددة مددن أجددل التعددرا علدد  مددد  توافدد  ىدد ا األمنددوذج الدد   نصدد  عليددو قددوانني وتشددريعات 
التعلدديم العددام يف اممووريددة اليمنيددة مدد  مددا تضددمنتو األدبيددات العلميددة والتجددارب العامليددة املعاصددرة املتعلقددة 

 بنموذج حوكمة األمناء 
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وعليو، تتمثل مشالة الدراسدة اعاليدة يف عليدل أمندوذج حوكمدة األمنداء يف تشدريعات امامعدات اليمنيدة 
 اعاومية يف ضوء التجارب العاملية املعاصرة 

 أهداف الدراسة: 
 هتدا الدراسة اعالية إ  اآليت:

   املعاصرة التعرا عل  ماىية أمنوذج حوكمة األمناء وتقدمي عدد من التجارب العاملية  -
عليددل واقددد  أمندددوذج حوكمدددة األمنددداء يف تشدددريعات امامعدددات اليمنيدددة اعاوميدددة يف ضدددوء التجدددارب  -

 املعاصرة العاملية 
 أمهية الدراسة: 

 تامن أتية الدراسة اعالية يف اآليت:
ت مواكبددة اموددود الدديت بدد لتوا وزارة التعلدديم العددام والب دد  العلمددي يف تطددوير اإلدارة يف امامعددا -

 م 4232( لسنة 35اليمنية  ثلة بصدور قانون التعليم العام رقم  
إشدعار القيددادات الع ليددا وصددانعي  القدرار واملسددؤولني عددن امامعددات اليمنيدة اعاوميددة علدد  ضددرورة  -

 يف ضوء التجارب العاملية املعاصرة  ةتطوير ىياكل اعوكمة يف امامعات اليمني
عات اليمنية اعاومية وعقي  االنضباا اإلدار  واملدام وامدودة الوصول إ  األداء األمثل للجام -

 والالاءة واللاعلية، واملساءلة واملشاركة والشلافية، وعسني أداء امامعات يف خمتلف اجملاالت 
دددا  - يلددتمن ىدد ا الب دد  أبدددوااب  جديدددة أمددام البددداحثني للم يددد مبددا ةتويددو مدددن معرفددة م ددؤطرة خصوص 

يف دراسددة وعليددل ىدد ا األمنددوذج يف املؤسسددات التعليميددة األخددر ، ومنوددا  أمنددوذج حوكمددة األمندداء
 امامعات اواصة 

مددن احملدداوالت العلميددة  القليلددة الدديت تطرقدد  إ   -رسددب علددم البدداحثني-ت عددد الدراسددة اعاليددة  -
 دراسة أمنوذج حوكمة األمناء سواء عل  الصعيد العر  أو احمللي 

 منهجية الدراسة: 
راسددة اعاليددة علدد  اسددتادام املددنوص الوصددلي الت ليلددي الددو ئقي القددائم علدد  وصددف أمنددوذج تعتمددد الد

حوكمددة األمندداء وتقدددمي جتددارب عامليددة يف ىدد ا األمنددوذج، تتمثددل يف جتربددة كددل مددن أمرياددا واململاددة املت دددة 
ب مدا ورد يف كدل وأسرتاليا  ومن مث عليل واق  أمنوذج حوكمدة األمنداء يف تشدريعات امامعدات اليمنيدة رسد

م 7;;3( لسددنة 39م، وقددانون امامعددات اليمنيددة رقددم  4232( لسددنة 35مددن قددانون التعلدديم العددام رقددم  
 م 9;;3( لسنة 52وتعديالتو املمثلة بقانون رقم  
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 دراسات سابقة:
بعنددوان:  دراسدة (Agasisti & Catalano, 2006)  أجاسيسديت وكدداوالنو كدل مدن  أجدر 

حنو أمنوذج شبيه أبمنوذج حوكمة الشركات؟ منظورات واجتاهات:  –يف أنظمة اجلامعة  مناذج احلوكمة"
منداذج سدود  السديماإ  التعدرا علد  النمداذج الن ريدة لل وكمدة  "  وىدف  الدراسةدراسة أوروبية مقارنة

ليلددي القددائم املددنوص الت  دراسددةال  اسددتادمو العمددل يف التعلدديم العددام، وتطبيقوددا يف دراسددة عامليددة مقارنددة  
علدددد  عليددددل الدراسددددات السددددابقة، والو ئدددد  اعاوميددددة الريبيددددة، واملعلومددددات املؤسسددددية املتاحددددة يف شددددباة 

 وتوصدددل  نتدددائص، وقواعدددد البيددداةت للمن مدددات العامليدددة، وتقدددارير مدددن مراكددد  رثيدددة متاصصدددة  اإلنرتنددد 
فيودا  تدؤد يدات "التندافس النداجمن" الديت لتن يم أن مة امامعدة وفق دا آلل اعام   اأن ىنالإ توجو  إ  الت ليل 

بدددوره كثددل يف يويددل الن ددام، وضددبو نوعيددة املقددررات الدراسددية املقدمددة مددن امامعددات  وىدد ا  ااعاومددة دور  
 ( بنموذج حوكمة الشركات أمنوذج عل  جلو شبيو  للدراسة األمنوذج املقرتح

تغيري  بدراسدة بعندوان " (Harman & Treadgold, 2007)وقدام كدل مدن ىارمدان وتر ولدد 
التجربة األسرتالية اعديثة يف قضداط اعوكمدة يف  " ىدف  إ  توضيمنلجامعات األسرتاليةل مناذج احلوكمة

مندددوذج يسدددم  تبدددت أإماانيدددة  ةقشددد  الدراسدددةالتعلددديم العدددام مقارندددة ابلتجربدددة اوارجيدددة، وبشدددال خدددا  
  الدد   أصددبمن واسدد  االنتشددار يف الوقدد  اعددام ركاتمنددوذج حوكمددة الشددأل بددديال  بوصددلو " أمنددوذج األمندداء"

عدن النمداذج التقليديدة "امماعيدة" و"املؤسسدية" يف عددد اخدتالا أمندوذج األمنداء  يدةكيلفضال  عدن مناقشدة  
أمندددوذج حوكمدددة عديدددد مدددا إذا كانددد  ىندددال أسدددباب وجيودددة لت يدددر الت دددول مدددن ، و مدددن اجملددداالت الرئيسدددة

مدن  االسدتلادةةداول  منداءمندوذج األوتوصل  الدراسدة إ  أن أ  كمة األمناءأمنوذج حو إ  الشركات اعام 
كادن ومدن مث أكثر توجو ا جلو اجملتم  لت قي  املنلعدة طويلدة األجدل للمؤسسدة، بطريقة  منوذج "الشركات"أ

ااعتباره   مدن ءمدةمال أكثدر أمندوذج األمنداء يف حوكمة امامعات  إضدافة إ  ذلدإ ي عددأكثر عقالنية  أمنوذج 
 الثقددة وتنميددة اللعالددة، والقيددادة واألدوار ااياكددل تلضدديل يف العالقددات علدد  ي ألنددو يركدد "الشددركات" أمنددوذج
 األعمدال محايدة لضدمان أساسدية عناصدر الديت تعدد والطلبدة التددريس ىيددة أعضداء صدوت يبداع عل  والقدرة

 املستوطت  كل عل  واستدامتوا للجامعة األساسية
حوكمريرية اجلامعريريات ودورهريريا يف موا هريرية ( بدراسددة بعنددوان: "4234ب رقعددان والقرشددي  وقددام كددل مددن 

" ىددددف  إ  زطدة املعرفدددة مبلودددوم اعوكمدددة بشدددال عدددام وحوكمدددة امامعدددات بشدددال خدددا ، التحريريريد ت
والتعددرا علدد  امللددداىيم املرتبطددة مبصددطلمن حوكمدددة امامعددات، ودور تطبيدد  حوكمدددة امامعددات يف مواجودددة 

ىندددة الددديت تواجوودددا امامعدددات  وبعدددد أن قدددام الباحثدددان ابالطدددالع علددد  عددددد مدددن األدبيدددات الت ددددطت الرا
والب دددددوث والدراسدددددات املرتبطدددددة ابعوكمدددددة، وإخضددددداعوا للت ليدددددل واملناقشدددددة، م التوصدددددل إ  أن حوكمدددددة 
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امامعددات ت سددوم يف إ دداد مؤسسددات مسددتقلة اددا جمدددالس أو ىيدددات حاكمددة مسددؤولة عددن عديددد االجتددداه 
رتاتيجي ادد ه املؤسسددات ومراقبددة سددالمتوا املاليددة، والتصكددد مددن فاعليددة إدارهتددا، وأن حوكمددة امامعددات االسدد

ثددل حوكمددة امامعددات عنصددر ا حيددوط  مددن  ددا إلحددداث التغيددري ومواجوددة الت دددطت، كمدا ي  ت شدال دافع ددا موم 
 ييم لالاءة األداء وفاعليتو شصنو أن يسممن للقائمني عل  تلإ املؤسسات ابلتصميم والتنلي  والرصد والتق

حوكمة اجلامعات على مفرتق طرق: فقام بدراسة بعنوان: " (Giovanna, 2013)أما جيوفاة 
ال    ودر يف إيطاليدا بعدد سدن القدانون امديدد  " ىدف  إ  اقرتاح أمنوذج اعوكمةدراسة احلالة اإليطالية

(  واسددتادم الباحدد  املددنوص الت ليلددي للو ئدد  األساسددية املاتللددة والقددانون والتقددارير 4232/462عددام  
( 78( جامعة إيطالية  وتاون  عينة الب   اواضعة للت ليل من  96الريبية حول اايال التن يمي لد  
 ياال  تن يمي ا هدد ا وذلإ عن طري  اللوائمن والتشريعات اواصة وا جامعة إيطالية حاومية يتلإ ى

وأ ودددرت نتددددائص الدراسددددة: أن األمنددددوذج ال دددداىر لل وكمدددة يف امامعددددات اإليطاليددددة اعاوميددددة يسددددم  
ثل األمنوذج جمموعة اويارات حدول اعوكمدة بعدد اإلصدالح، وينطدو  علد  عناصدر  "األمنوذج املاتلو"، وك 

 كادكية، وحوكمة الشركات، وحوكمة أص اب املصل ة، وحوكمة األمناء اعوكمة األ
 يف احلكوميريرية اجلامعريريات حوكمريريةاملوسددومة بددد " (ElObeidy, 2014)وىدددف  دراسددة العبيددد  

 واقددددرتاح العربيددددة، الدددددول يف امامعددددات عوكمددددة " إ  توضدددديمن األمندددداا  النمدددداذج( اعاليددددةالعربيريريريرية الريريريريدو 
رؤسداء امامعدات يف  تعيدني وتوصل  الدراسة إ  أندو وفق دا للدنمو التقليدد  يدتمقابلة للتطبي    إصالحات

 امامعدات رؤسداء انتاداب األخرية يدتم اآلونة ويف  اعاومية السلطات قبل من امامعات اعاومية العربية
 أو التقليدد  الدنمو مدن أ  يدنجمن وم  ى ا مل  ابمامعات التدريس ىيدة أعضاء قبل من العربية الدول يف

 حاسدم أمدر اعاومدة أمنداا إصدالح عالوة علد  ذلدإ إن  العربية امامعات عدي  يف ال اتية منو اعوكمة
 علددد  امامعددة عوكمددة اعدددي  الددنمو تطبيدد  العربيددة، ويعتمدددد امامعددات يف واملسدداءلة اإلنتاجيددة لت سددني
 عدن للب د  هس دنة عمليدة إنشداء إ  عربيدةال الددول الدكقراطيدة  كمدا عتداج ومدد  للدبالد السياسي الن ام

 التعليم عسني إ  العربية يؤد  البلدان يف امامعات حوكمة أمناا عسني إ  جانب أن  القيادة مرش ي
 التدريس  ىيدة أعضاء بني التنافسية القدرة وتع ي  والب  ، العام

احلوكمريرية ومنريرياذج املوسددومة بددد " (Jreij & Melke, 2015)وىدددف  دراسددة جددريص ومالددإ 
" مددن امانددب الن ددر  إ  التجاريريرية يف بي ريرية نظريريال التعلريريي  العريرياا: دراسريرية حالريرية بريرين اجلامعريريات اللبنانيريرية

مراجعدددة األدب السددداب  حدددول ملودددوم اعوكمدددة ومندددوذج حوكمدددة الشدددركات  وىددددف  الدراسدددة مدددن اماندددب 
ودوم أمندوذج حوكمدة الشدركات يطبد  التطبيقي بوصلوا دراسة حالة إ  اإلجابة عدن األسددلة اآلتيدة: ىدل مل

يف املؤسسدات اعاوميددةمي مددا األمندوذج التجددار  للمؤسسددات اواصدة الدديت تدددعي ؟؛دا مؤسسددات رريددةمي 
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ىل مناذج اعوكمة يف مؤسسات التعليم العام اري الرريدة تنسدجم مد  تطداب  النمداذج التجاريدةم وتوصدل  
للبنانيددة ابلرمد  إليوددا ابألمندوذج التجددار ، ابلدرام أن بعددب الدراسدة إ  فشدل كددل مؤسسدات التعلدديم العدام ا

تلددإ املؤسسددات ت صددنف نلسددوا ضددمن األمنددوذج األمرياددي، وبعددب املؤسسددات صددرح  ؟؛ددا شددرعية اددري 
 ررية متجنبة تبت أمنوذج جتار  معني 

ة الرتبيرية واقري  أوليريات احلوكمرية األكاد يرية يف كليري( املعنوندة بدد:" 4237بينما ىدف  دراسة عقالن  
" إ  عرض السدياد امدامعي لل وكمدة األكادكيدة، وعليدل الواقد  األكدادكي لاليدة الرتبيدة يف  امعة تعز –

جامعددة تعدد   واسددتادم  الباحثددة املددنوص الوصددلي، وقامدد  ابلت ليددل والرتكيددب، واسددتادم  االسددتدالل 
مدن املقددمات املنطقيدة الن ريدة أم مدن بنوعيو القياسي واالسدتقرائي للوصدول إ  النتدائص والتضدمينات سدواء 

الوقائ  اإلمبرييقية اليت امتدت وا اإلجراءات املس ية يف مجي  مراحل الدراسة الن ريدة وامليدانيدة  وأ ودرت 
 )  النتائص أن توافر أوليات اعوكمة األكادكية عل  األداء بشال عام كان  قليال 

" إ  بندداء وذج مقريريرتح حلوكمريرية اجلامعريريات اليمنيريريةأمنريري( املوسددومة بددد "4239وىدددف  دراسددة امللياددي  
أمنوذج مقرتح عوكمة امامعات اليمنية، وذلإ من خالل التعرا علد  واقد  اعوكمدة يف امامعدات اليمنيدة 
اعاوميدة رسدب مدا أشددارت إليدو الو ئد  الريبيدة، والتعددرا علد  درجدة أتيدة حوكمددة امامعدات مدن وجوددة 

املددنوص الوصددلي بنوعيددو املسدد ي والت ليلددي  وتوصددل  الدراسددة إ  عدددد مددن ن ددر اودد اء  وم اسددتادام 
النتددائص، أبرزىددا: وجددود ض ددعف يف الواقدد  املمددارس لل وكمددة يف امامعددات اليمنيددة رسددب مددا أشددارت إليددو 
الو ئ  الريبيةي ووجود عول قانو  يف ىياكل حوكمة امامعات اليمنية جلو أمنوذج حوكمدة األمنداء  جملدس 

ألمناء( فيما يتعل  ابملسؤوليات واملوام التوجيوية والرقابيدة، أمدا الشدؤون األكادكيدة فبقيد  علد  حاادا مدن ا
اختصددا  جملددس امامعددة، وبندداء أمنددوذج عوكمددة امامعددات يتاددون مددن من ومددة متااملددة مددن السياسددات 

واملسداءلة واملشداركة الديت ت دؤد  إ  وااياكل والعالقات املتبادلة القائمدة علد  مبدادئ الشدلافية واالسدتقاللية 
 عقي  امودة واملي ة التنافسية وزطدة الالاءة واللاعلية يف أداء امامعات اليمنية 

 بنرياء يف وأثرهريا اجلامعريات حوكمرية منرياذج( دراسدة بعندوان ":423وأجر  كل من صال والصداعي  
"، وىددف  الدراسدة إ  عمريان مدينرية يف اخلاصرية اجلامعريات علريى تطبيقيرية دراسرية: االسريرتاتيجي التو ريه

دان مديندة ضدمن األردنيدة اواصدة امامعدات يف السدائدة عديدد منداذج اعوكمدة التوجدو  بنداء يف وأثرىدا عم 
االسرتاتيجي ا ه امامعاتي حي  ط بقد  الدراسدة علد  أربد  جامعدات خاصدة مدن أصدل سدب  جامعدات 

%(  أمدا جمتمد  79األوسدو، واإلسدراء( وتشدال نسدبة   يف مدينة عماني وىي  البرتاء، وال يتونة، والشدرد
( مدن أعضداء اايدتدني التدريسدية واإلداريدة سد ب  مدنوم عيندة عشدوائية طبقيدة 39:2الدراسة فتادون مدن  

أتوددا: إن أمنددوذج الشددركات ىددو  ،( ملددردة  وتوصددل  الدراسددة إ  جمموعددة مددن النتددائص539ماونددة مددن  
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وجدددو االسددددرتاتيجي، بينمددددا مل ياددددن لومندددوذج األكادكيددددة أ   ثددددري يف التوجددددو األمندددوذج األكثددددر  ثددددري ا يف الت
االسرتاتيجي  وى ه النتائص تعاس قناعة أفراد العينة ؟ن حوكمة امامعات ال يالئموا األمندوذج األكدادكي 

البناء ال   يقتصر عل   راء وتوجوات األكادكيني فقوي ألن اعوكمة منوص يرك  عل  مشاركة اممي  يف 
 والتنلي  

 حلوكمريةاملوسدومة بدد "ا (Costandi et al., 2018)و خدرين  وأخدري ا ىددف  دراسدة كوسدتاند 
 نددواتص الت ددول " إ  مناقشددة بعددبالعريريري اخللريريي  منطقريرية يف اجلامعريريات توا ريريه الريريي والتحريريد ت الرتبويريرية

ىدد ا األمنددوذج يف  يواجووددا الدديت الرئيسددة املشدداكل ومناقشددة بعددب امدد ر  جلددو أمنددوذج حوكمددة الشددركات،
دددا امامعددات الغربيدددة، واستاشددداا  الددديت والت ددددطت املشددداالت بعددب حدددول األكادكيدددة الن دددر وجوددة أيض 

  الت ديدد وجو عل  العر  اوليص منطقة ويف عام، بشال العامل أجلاء مجي  يف اليوم امامعة حوكمة تواجو
مدددن االىتمدددام ابمانددددب  ورؤاىدددا رسددداالهتا عولددد  يفاألدبيدددات، تبدددني أن امامعدددات  مراجعدددة خدددالل ومدددن

 يف الت ول جلدو أمندوذج حوكمدة الشدركات ى ا أثر األكادكي إ  االستجابة الحتياجات سود العمل  وقد
 لدددد لإ ورثدددد   الغربيددددة للجامعددددات لتاددددون نسدددداة تطويرىددددا م الدددديت العددددر  اولدددديص منطقددددة يف امامعددددات
 الديت الغربيدة امامعدات تتاللودا اليت نلسوا املشاالت االفرتاض حسب العر  اوليص منطقة يف امامعات
 التلاددري ضدعف تشدمل املشداكل الدديت عدالوة علدد  بعدب  سدتقلدىا النوايددة يف ولانودا تقليددىا، إ  تطمدمن

 الطدداب  إضددلاءإ   النقددد   ابإلضددافة التلاددري ي دىددر فيوددا الدديت اإلنسددانية العلددوم أقسددام وإاددالد النقددد ،
 وحريدددة األكادكيددة اعريدددة اإلداريدددني علدد  والددد امص، وسدديطرة املندداىص علددد  واإللادددرتو  والتانولددوجياملوددت 

 التدريس  ىيدة أعضاء ياني اعوكمة التشاركية وعدم اختلاء أخري ا التدريس ىيدة اوطاب ألعضاء
حوكمدة األمنداء يتضمن مدن العدرض السداب  للدراسدات، وجدود نددرة يف الدراسدات الديت تناولد  أمندوذج 

يف التشددريعات الريبيددة بصددورة مباشددرةي وإمنددا تطرقدد  الددبعب منوددا إ  دراسددة التشددريعات ضددمنيا  يف أطرىددا  
ومدد  ذلددإ فقددد اسددتلادت الدراسددة اعاليددة مددن الدراسددات السددابقة يف تاددوين بعددب األطددر الن ريددة املتعلقددة 

 منوجوا ؟منوذج حوكمة األمناء، وتشاي  مشالة الدراسة وأتيتوا، و 
وفيمددا  يت سدديتم التطددرد إ  ملوددوم اعوكمددة مددن الناحيددة القانونيددة، وماىيددة أمنددوذج حوكمددة األمندداء، 
وجتددارب عامليددة معاصددرة يف أمنددوذج حوكمددة األمندداء، وعليددل أمنددوذج حوكمددة األمندداء يف تشددريعات امامعددات 

 اليمنية 
 مفهول احلوكمة من الناحية القانونية:  -أواًل 

 العلدددوم علددد  خمتلدددف سدددائد ملودددوم إ " اعوكمدددة" عويدددل ملودددوم ب اعقيقدددي مدددن حيددد يامدددن السدددب
اعاددم بصددلة قانونيددة  عمليددة يف تشددارل الدديت والعالقددات املؤسسددات االجتماعيددة، يف أنددو يشددتمل علدد  كافددة
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  وابلدددرام مدددن تددداخل ملودددوم اعوكمدددة مددد  عددددد مدددن األمدددور القانونيدددة (Tan, 2019, 22) ريبيددة
أن  :احملاسددبية، فددلن الرتكيدد  سددياون علدد  ملوددوم اعوكمددة مددن الناحيددة القانونيددة لسددببنيي األولوالتن يميددة و 

 الثددا :اعوكمددة ترتادد  فعلي ددا علدد  القددوانني والتشددريعات الدديت تؤسددس فعددال  للممارسددة التن يميددة واحملاسددبية  
 ات اليمنية ت رك  الدراسة اعالية عل  عليل أمنوذج حوكمة األمناء يف تشريعات امامع

ومدن يدت ام ابملؤسسدة  ،جمموعة ترتيبات قانونية ومؤسساتية عددد مدا  دب فعلدو :ت عرا اعوكمة ؟؛ا
(Blair, 1995, 14):والنلدوذ علد  السدلطة ملمارسدة اإلدارة جمللدس القانونيدة السلطة   كما ت عرا ؟؛ا 

  عدالوة علد  ذلدإ ت عدرا (BoardSource, 2010, 15)ختدمدو  الد   اجملتمد  عدن نيابدة املؤسسدة
؟؛ددا: "جمموعددة مددن التشددريعات والسياسددات وااياكددل التن يميددة واإلجددراءات والضددوابو الدديت تددؤثر وتشددال 
الطريقددة الددديت توجدددو وت ددددار ودددا املؤسسدددة اعاوميدددة لت قيدد  أىددددافوا ؟سدددلوب مودددت وأخالقدددي بادددل ن اىدددة 

سدداءلة لضددمان كلدداءة وفاعليددة األداء" وزارة تطددوير وشددلافية وفدد   ليددات املتابعددة والتقيدديم ون ددام صددارم للم
(  كما ت عرا ؟؛ا: عملية صناعة السياسدات علد  أعلد  مسدتو  داخدل اإلطدار 3، 4236القطاع العام، 

املؤسسدددي للجامعدددة لادددي يدددتم توجيدددو وإدارة امامعدددة مدددن أجدددل عقيددد  األىدددداا الددديت أنشدددد  مدددن أجلودددا 
(Asimiran et al.,2010, 1)  

سددب  أن ملوددوم حوكمددة امامعددات يتاددون مددن خمتلددف العناصددر الدديت ت ددؤطر من ومددة التعلدديم  يتضددمن  ددا
امامعيي حي  يتادون مدن التشدريعات والقدوانني والرتتيبدات والسياسدات وااياكدل والعالقدات املتبادلدة الديت 

مدددن عددددد مسدددؤوليات بدددني خمتلدددف األطدددراا اعاكمدددة للجامعدددات  وحوكمدددة امامعدددات من ومدددة متااملدددة 
 السياسات وااياكل والعالقات املتبادلة القائمة عل  مبادئ الشلافية واالستقاللية واملساءلة واملشاركة 

 ماهية أمنوذج حوكمة األمناء:-اثنًيا
تقدددددوم حوكمدددددة امامعدددددات يف العصدددددر اعددددددي  علددددد  جملدددددس لومنددددداء تادددددون لديدددددو السدددددلطة النوائيدددددة 

(Schmidt, 2014, 7) امامعدة  ولية الرئيسدة عدنيت مدل األمنداء املسدؤ ، و(Lesirge et al., 
واألىدداا  حيد  الرسدالة، للجامعدة مدن التقليديدة القديم   كما يعاس أمندوذج حوكمدة األمنداء(2 ,2006

 ,Harman & Treadgold, 2007)الطويدل  املدد  علد  النتدائص علد  االسدرتاتيجية الديت تركد 
21)  

 األكادكيددددددددددة اإلدارة جملددددددددددس علدددددددددد   لسددددددددددون الدددددددددد ين أولدددددددددددإ (Trustees)ويقصددددددددددد ابألمندددددددددداء 
(Department of Education, 2019, 6)  أمدا جملدس األمنداء  The Board of 

Trustees اايددة اإلداريدة للجامعدة( فيقصدد بدو  .(University of BRISTOL, 2019, 
إ  ؛دص يف حوكمدة  (Trustee Governance Model)بينمدا ي شدري أمندوذج حوكمدة األمنداء (4
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امامعددات عددن طريدد  عالقددة الثقددة بددني جملددس األ مندداء الدد   يعمددل يف الواقدد  ابلنيابددة عددن ثقددة املسددتليدين، 
 ,De Boer et. al)وي عد  ىيالي دا مدن خدالل تنليد  الواجبدات واملسدؤوليات املنداا ودا جملدس األ منداء 

 علدد  القائمددة ةالعامدد السياسددات إلصددالح رئدديس ملوددوم ىنددا عددن (Trust)   وتعدد  الثقددة(4 ,2007
 ,Bevir)القددرار  صددناع مسدداءلة ، وضددمان(Alaux & Neaves, 2018, 6014)األداء 

2007, 361)  
عددالوة علدد  ذلددإ ين ددر إ  جملددس األمندداء علدد  أنددو كيددان ماددون مددن جمموعددة مددن األشدداا  الدد ين 

 ,CIPFA & IFAC)يادون لدديوم مسدؤولية رئيسدة ملراقبدة التوجدو االسدرتاتيجي ومسداءلة امامعدة 
  ويتمتدد  ىدد ا الايددان ابالسددتقاللية الااملددة مدد  ضددمان وجددود وسددائل جديدددة للمسدداءلة (47 ,2013
 متسداو ، ادم صدوت األمنداء   كمدا أن مجيد (Bratianu & Pinzaru, 2015, 7)وضدمان امدودة 

 New Zealand School Trustees)متسداو   ووضد  متسداوية، ومسداءلة متسداو، وتصدوي 
Association, 2019, 2)  

أن الغرض األسداس مدن إنشداء جملدس  (ESMU)وير  املرك  األورو  لإلدارة االسرتاتيجية امامعية 
األمنددداء محايدددة مصدددال امامعدددة وصددديانتوا، والتصكدددد مدددن أن امامعدددة تسدددتجيب لت قيددد  األىدددداا الوطنيدددة 
وأىداا امامعة، إ  جانب قيامو ابملصادقة عل  الو ئ  املومة للجامعة والتصكد منواي كالتقدارير السدنوية 

طو االسرتاتيجية ومي انية امامعة، واشرتاكوا يف تعيني الدرئيس التنليد   والتقارير املالية، واملصادقة عل  او
  فضدددال  عدددن قيدددام جملدددس األمنددداء بتعيدددني العددداملني وفصدددلوم، ووضددد  (ESMU,2009,14)للجامعدددة 

الدد امص واملقددررات، ومددنمن الدددرجات، وعديددد األن مددة األساسددية وسددن القددوانني، وإدارة  تلاددات امامعددة، 
واإلشددددددراا علدددددد  الشددددددؤون املاليددددددة يف امامعددددددة  جلددددددب القددددددروض، عديددددددد الرسددددددوم، اسددددددتثمار األمددددددوال(، 

(Edwards, 2000 ,10) ويع ز من االنضباا املام ابمامعة ،(Tesche, 2018, 4)  
ددا يف أمنددوذج حوكمددة األمندداء  ددا وماددوة  موم   & Pal)ومددن ةحيددة أخددر  ي عددد ااياددل عنصددر ا رئيس 

Tok, 2019, 6)عمدل امامعددات  لتن دديم ي إذ ي سددتادم(Farazmand, 2018, 2822) ،
ية من حيد  توزيد  السدلطة وعديدد األطدراا املسدؤولة وي ساعد يف توضي  عمليات صن  التشريعات امامع

عن صناعة القرار  فضدال  عدن ذلدإ يصدف ىيادل اعوكمدة مسدتوطت اجملدالس اعاكمدة وأدوارىدا ابلتلصديل 
(Sayidah, et. al , 2014, 73)    

مثدل:  ،وابلرام من اختالا ىياكل جمالس األمناء من بلد إ   خر، فل؛ا تشرتل يف بعب اوصدائ 
عني أعضاء يف جملس األمناء من القطاعني الصناعي والتجار  وأص اب املون، وجلدب خد اء يف اإلدارة ت  

املالية، و ثلني عن اجملتم ، و ثلني عن الطلبة، و ثلني عدن األسدات ة واملدو لني، فضدال  عدن عضدوية رئديس 
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لعامليدة املعاصدرة يف   وذلإ ما سيتم توضدي و مدن خدالل التجدارب ا(Barakony, n.d ,78)امامعة 
 حوكمة األمناء  

 جتارب عادلية معاصرة يف أمنوذج حوكمة األمناء:-اثلثًا
 امامعدات ويف األوروبيدة امامعدات يف األو  األمناء جمالس تؤكد التجارب الدولية املعاصرة، أن إنشاء

    (Danaeefard & Salimi, 2018, 2877) الراب  عشر القرن بدأ تقريب ا يف املرموقة األمرياية
بندداء  علدد  ذلددإي م اختيددار عدددد مددن التجددارب العامليددة املمثلددة يف التجربددة األمريايددة، وجتربددة اململاددة 
املت دددة، والتجربددة األسددرتالية  وقددد م اسددتاال  ىدد ه التجددارب مددن تقريددرين للبنددإ الدددوم، تددا: تقريدددر 

قريدددر "دليدددل امامعدددات: ترتيبدددات (، وت(Fielden, 2008"اجتاىدددات عامليدددة يف حوكمدددة امامعدددات" 
(  عالوة عل  استاال  مسدؤوليات وأدوار اعوكمدة مدن (Saint, 2009اعوكمة واإلدارة حول العامل" 

رسددب مددا أشددار  :423عدددد مددن األدلددة، ىددي: مسددؤوليات وأدوار اعوكمددة يف امامعددات ال يطانيددة لعددام 
، (Committee of University Chairs, 2018)إليوددا دليددل منددة رؤسدداء امامعددات 

رسدددب مدددا أشدددارت إليودددا وثيقدددة  :423ومسدددؤوليات وأدوار اعوكمدددة يف أحدددد امامعدددات األمريايدددة لعدددام 
، (University of Southern Queensland, 2018) جامعدددة جندددوب كوين الندددد

 حوكمددة دونددةرسددب مددا أشدارت إليوددا م :423ومسدؤوليات وأدوار اعوكمددة يف امامعددات األسدرتالية لعددام 
ويوضددمن (University Chancellors Council, 2018). األسددرتالية  العامددة امامعددات

( خصائ  اجملالس اعاكمة  جملس األمنداء، وجملدس امامعدة( يف بعدب الددول، وتشدايلوا 3امدول رقم  
 وطرد تعيينوا 

 ( خصائص اجملالس احلاكمة يف بعض الدو 1اجلدو  )
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ذج
ح
ًر
 ان
كح
ًه
نً
ا

 

ذقع عهى عاذق يجهس األيُاء انًسؤؤٔنيح اايهؤح 

 ٔذعيؤؤؤؤيٍ رئؤؤؤؤيس انجايعؤؤؤؤح فؤؤؤؤا ةدارج انجايعؤؤؤؤح 
 ٠ٚزؾًّ ِغٍس األِٕبء اٌّسئ١ٌٚبد ا٢ر١خ:

٠ىْٛ ِغٍس اإلداسح ِسئًٚلا ثشىً ًل ٌجس  •

ف١ٗ ٚثشىً عّبػٟ ػٓ األٔشطخ اٌّئسس١خ، 
ِغ ارخبر ع١ّغ اٌمشاساد إٌٙبئ١خ ثشؤْ 

اٌّسبئً راد األ١ّ٘خ األسبس١خ فٟ ٔطبق 

 اخزصبصٗ.

٠ؾّٟ ِغٍس اإلداسح اٌسّؼخ اٌّئسس١خ ِٓ  •

الي اٌزؤوذ ِٓ ٚعٛد أٔظّخ ٚس١بسبد خ
ٚاعشاءاد ٚاضؾخ رٍزضَ ثبٌّزطٍجبد 

اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ، ٚأخالل١خ فٟ طج١ؼزٙب، 

 ِٚزجؼخ.

٠ضّٓ ِغٍس اإلداسح اًلسزذاِخ اٌّئسس١خ ِٓ  •

خالي اٌؼًّ ِغ اٌسٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٛضغ 

اٌشسبٌخ ٚاًلسزشار١غ١خ اٌّئسس١خ. ثبإلضبفخ 

أٔٗ ٠زُ ارخبر خطٛاد ٠غت اٌزؤوذ ِٓ رٌه اٌٝ 

ِٕبسجخ إلٔغبص٘ب ٚأْ ٕ٘بن أٔظّخ فؼبٌخ 
 ٌٍّشالجخ ٚاداسح اٌّخبطش.

٠ُؼطٟ ِغٍس اإلداسح رؤو١ذاا ثؤْ اٌؾٛوّخ  •

األوبد١ّ٠خ فؼبٌخ ِٓ خالي اٌؼًّ ِغ ِغٍس 

 األِٕبء. 

رؼًّ ١٘ئخ اإلداسح ِغ اٌسٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ػٍٝ  •

اٌزؤوذ ِٓ فبػ١ٍخ اٌشلبثخ ٚاًل٘زّبَ اٌزبَ 

 ٔشطخ اٌخبسع١خ راد األ١ّ٘خ اٌّئسس١خ.ثبأل

٠غت ػٍٝ ا١ٌٙئخ اٌؾبوّخ رؼض٠ض اٌّسبٚاح  •
ٚاٌزٕٛع فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌّئسسخ، ثّب فٟ رٌه 

 ف١ّب ٠زؼٍك ثزشغ١ٍٙب.

٠غبببببت أْ رضبببببّٓ ١٘ئبببببخ اإلداسح أْ ١٘بوبببببً  •

ٚػ١ٍّبببد اإلداسح ِالئّببخ ٌف٘ببذاال ِببٓ خببالي 

اٌشعببٛع ا١ٌٙببب ِٚمبسٔزٙببب ػببٓ طش٠ببك ِمببب١٠س 
 خ اٌغ١ذح اٌّؼزشال ثٙب.اٌّّبسس

اٌؾببببببببببببببببببببذ 
اٌّسببّٛػ ثببٗ 

، ٚؽب١ٌاببببب 52

اٌّزٛسببببببببببظ 

ا. 03 ٛا  ػض
أوضببببببش ِببببببٓ 

ٔصبببببببببببببببب  

األػضببببببببببء 

ِببببٓ خبببببسط 
 اٌغبِؼخ

أٞ شخصبببببببب١خ 
١ٌسذ أوبد١ّ٠بخ 

ِبببببببٓ لطببببببببع 

األػّبببببببببببي أٚ 

اٌخذِبخ اٌّذ١ٔببخ 
 أٚ اٌؾىِٛخ.

ِسئٚي ػبٓ 
اٌغببببببببببببببٛدح 

ٚاٌس١بسببببببببخ 

األوبد١ّ٠ببببخ، 

ٌىٓ ثبٌٕٙب٠بخ 
ِسئٚي أِبَ 

ِغٍببببببببببببببس 

 األِٕبء.

 ِسئٚي ػٓ
اٌشئْٚ 

األوبد١ّ٠خ 

ٚاإلداس٠خ 

فٟ 
اٌغبِؼخ، 

ِٚسبءي ِٓ 

ِغٍس 

 األِٕبء.

أٞ 
شخصبببببب١خ 

أوبد١ّ٠بببببببخ 

ٌىببببببببببببببببٓ 

ِٕبسببببببببببجخ 
ٚدثٍِٛبسبببب

٠ببببببببببببببخ أٚ 

ػسبببىش٠خ، 

وّبببببب ٠بببببزُ 
رؼ١بببببببببببب١ٓ 

سعبببببببببببببي 

األػّببببببببي 

 أ٠ضاب.

نح
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ان
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كا
ري
أي

 

ذقؤؤؤع عهؤؤؤى عؤؤؤاذق يجهؤؤؤس األيُؤؤؤاء انًسؤؤؤؤٔنيح 

انكايهح فا ةدارج انجايعح، نكٍ انسهطاخ ذرفؤأخ 

تؤؤؤيٍ انٕتيؤؤؤاخ، ٔيخرؤؤؤار انًجهؤؤؤس عؤؤؤادج رئؤؤؤيس 

اٌّسبببئ١ٌٚبد . ٠ٚزؾّبببً ِغٍبببس األِٕببببء انجايعؤؤؤح

 ا٢ر١خ:

 ٚضغ اٌزٛعٙبد اًلسزشار١غ١خ ٌٍغبِؼخ. •

 رٛف١ش اٌم١بدح اٌشبٍِخ ٌٍغبِؼخ. •

 رمذ٠ُ اٌزٛع١ٙبد اٌٝ ٔبئت اٌّسزشبس. •

سصذ رٕف١ز اًلسزشار١غ١خ ٚل١بسٙب ِمبثً  •

 األ٘ذاال اٌّٛضٛػخ.

 رؼ١١ٓ ٚدػُ اٌّسزشبس ٚٔبئت اٌّسزشبس. •

رؼ١١ٓ ِٚشالجخ أداء ٔبئت اٌّسزشبس، ثصفزٗ  •

اٌّسئٚي اٌزٕف١زٞ األٚي ٌٍغبِؼخ، ػٓ طش٠ك 

 ِئششاد األداء اٌّزفك ػ١ٍٙب.

ٚضغ ث١بْ اٌشسبٌخ ٚاٌزٛع١ٗ اًلسزشار١غٟ  •
 اٌؼبَ ٌٍغبِؼخ، ثّب فٟ رٌه األ٘ذاال ٚاٌغب٠بد.

اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌخطخ ٚا١ٌّضا١ٔخ اٌس٠ٕٛخ  •

 ٌٍغبِؼخ.

اػزّبد اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌس٠ٕٛخ ٚاٌزمش٠ش  •
 اٌسٕٛٞ ٌٍغبِؼخ.

ششاال ِٚشاعؼخ أداء ِىبفؤح اٌّىٍف١ٓ اإل •

 اٌزٕف١ز١٠ٓ ٌٍغبِؼخ.

ٚضغ س١بسخ اٌؾٛوّخ ٚاٌغٛدح األوبد١ّ٠خ ثّب  •

٠زّبشٝ ِغ اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚرٛلؼبد 
 اٌغبِؼخ ٚاٌّغزّغ.

اػزّبد ِٚشالجخ ٔظُ اًلِزضبي ٚاٌشلبثخ  •

ٚاٌّسبءٌخ، ثّب فٟ رٌه ٔظشح ػبِخ ػٓ أٞ 

 ؼخ.و١بٔبد خبضؼخ ٌٍشلبثخ فٟ اٌغبِ

اإلششاال ِٚشالجخ رم١١ُ ٚاداسح اٌّخبطش ثّب  •

 فٟ رٌه اٌّشبس٠غ اٌزغبس٠خ.

اإلششاال ِٚشالجخ األٔشطخ األوبد١ّ٠خ  •

 ٌٍغبِؼخ.

اػزّبد ِٚشالجخ األٔشطخ اٌزغبس٠خ اٌٙبِخ  •
 ٌٍغبِؼخ.

رط٠ٛش أٚ اٌؾصٛي ػٍٝ أٞ ؽشَ عبِؼٟ أٚ  •

 ِٛلغ أٚ عبِؼخ عذ٠ذ.

أشبء ِٚشالجخ ٌغبْ اٌّغٍس ٚرؼ١١ٓ  •
 ئٙب.أػضب

اٌّسبّ٘خ فٟ رؼض٠ض سّؼخ اٌغبِؼخ ِٚىبٔزٙب  •

 فٟ اٌّغزّغ.

٠زفبببٚد ػببذد 
أػضببببببببببببببء 

اٌّغٍببببببببببببس 

ثؾسببببببببببببببت 

طج١ؼببببخ وببببً 
ًٚل٠بببببببببببببببخ، 

٠ٚىببْٛ ػببذد 

أفببببببببببببببببببشاد 

اٌّغٍببببببببببببس 
-03ثببببببببب١ٓ 

( ٠بببببببببببزُ 52

رؼ١١بببُٕٙ ِبببٓ 

ؽبببببببببببببببببببوُ 
 اًٌٛل٠خ.

ٚرىببببببببببببببْٛ 

األغٍج١ببببببببببببخ 

ٌفػضبببببببببء 
اٌخببببسع١١ٓ، 

ِبببغ ِّضٍببب١ٓ 

ألػضبببببببببببء 

١٘ئببببببببببببببببببببخ 
اٌزبببببببببببذس٠س 

 ٚاٌطٍجخ.

٠بببببببزُ رؼ١ببببببب١ٓ 
غٍبس سئ١س اٌّ

ِٓ لجً اٌؾببوُ 

ٚغبٌجابببببببب ِبببببببب 

٠ىبببببببْٛ ِبببببببٓ 
سعبببببي اٌّبببببي 

 ٚاألػّبي.

٠مببببببببببببببببببببذَ 
اٌّغٍبببببببببببس 

اٌزٛصبببببببببب١خ 

ٚاًلسزشببببسح 

ٌٍببببببببببببشئ١س 
ٚاٌّغٍببببببببس 

ؽببببببببببببببببببٛي 

اٌشبببببببببببئْٚ 

 األوبد١ّ٠خ.

٠زؾّببببببببببببببً 
اٌببببببببببببشئ١س 

اٌّسببببببئ١ٌٚخ 

وبٍِبببخ أِببببَ 

ِغٍببببببببببببببس 
األِٕبببء ػببٓ 

اٌشبببببببببببئْٚ 

األوبد١ّ٠ببببببخ 

 ٚاإلداس٠خ.

ػبدحا ِب 
٠ىْٛ 

شخص١خ 

أوبد١ّ٠خ، 

ٚلذ ٠ىْٛ 
ِٓ لطبع 

األػّبي 

أٚ 

 اٌؾىِٛخ.

نح
ذٔ
ان

 

 يجهس انجايعح يجهس األيُاء 

 

 يسؤٔنياخ ٔأدٔار يجهس األيُاء

ذشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيم 

انًجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس 

ٔعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذد 

 ئّٔأعضا

انشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخص 

انًعؤؤيٍ رئيًسؤؤا 

نًجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس 

 األيُاء

يسؤؤؤؤؤٔنياخ 

يجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس 

 انجايعح

يسؤؤؤؤؤٔنياخ 

رئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيس 
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يا
ان
رر
س
ا

 

ذقؤؤؤع عهؤؤؤى عؤؤؤاذق يجهؤؤؤس األيُؤؤؤاء انًسؤؤؤؤٔنيح 

تصؤؤؤٕرج اايهؤؤؤح عؤؤؤٍ انًؤؤؤٕارد انًانيؤؤؤح نحٕاًؤؤؤح 

٠ٚزؾّبببً ِغٍبببس األِٕببببء اٌّسبببئ١ٌٚبد  انجايعؤؤؤح 

 ا٢ر١خ:

 أ( انرقاتح اتسرراذيجيح:

اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌشسبٌخ ٚاٌزٛعٗ اًلسزشار١غٟ  •

 .ٌٍغبِؼخ

ضّبْ رؾ٠ًٛ اٌم١ُ ٚاٌشإٜ ٚاأل٘ذاال اٌٝ  •

 ٔظُ اداس٠خ فؼبٌخ. 

ِزبثؼخ رٕف١ز ث١بْ سسبٌخ اٌغبِؼخ ٚخطخ  •
 .ػٍّٙب اًلسزشار١غ١خ

 ب( ضًاٌ اإلدارج انشايهح انفعانح:

رؼ١١ٓ ٔبئت اٌّسزشبس سئ١ساب رٕف١ز٠اب  •

 ٌٍغبِؼخ، ِٚشالجخ أدائٗ.

رؼ١١ٓ وجبس اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌغبِؼخ ثؾست ِب  •

 ٘ٛ ِٕبست.

 اإلششاال ِٚشاعؼخ األداء اإلداسٞ اٌؼبَ.  •

ؾٛوّخ األوبد١ّ٠خ اإلششاال ِٚشالجخ اٌ •

 .ٚأٔشطخ اٌغبِؼخ

 ج( ضًاٌ انًسؤٔنيح انًانيح ٔةدارج انًخاطر:

اٌّٛافمخ ػٍٝ ا١ٌّضا١ٔخ اٌس٠ٕٛخ ٚخطخ  •

 اٌؼًّ.

اٌّٛافمخ ػٍٝ أٔظّخ اٌّشالجخ ٚاٌّؾبسجخ  •

 ِٚشالجزٙب.

اإلششاال ِٚشالجخ رم١١ُ ٚاداسح اٌّخبطش،  •

 ٚاٌّشبس٠غ اٌزغبس٠خ.

ك ِغ اسسبء ِجبدئ س١بس١خ ٚاعشائ١خ رزف •

اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚرٛلؼبد اٌّغزّغ، ثّب 
فٟ رٌه س١بسبد اٌّىبفآد ٌٕبئت اٌّسزشبس 

 ٚوجبس اٌّٛظف١ٓ. 

ٚضّبْ اًلِزضبي ٌٍّزطٍجبد اٌس١بسخ  •

 .اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌؾى١ِٛخ

٠زىببببببببببببببببْٛ 
اٌّغٍببس ِببٓ 

أوضببببببش ِببببببٓ 

 52 )

ا ػٍببٝ  ٛا ػضبب
أْ رىببببببببببْٛ 

غبٌج١ببببببببببببببببخ 

أػضببببببببببببببء 

اٌّغٍببس ِببٓ 
غ١ببببببببببببببببببببش 

األوبببد١١ّ٠ٓ  

( 05أٞ 

ا  ٛا ػضببببببببببببببب
بسع١ابببببببببب ، خ

ثبإلضببببببببببفخ 

اٌببببببببببببببببببببببٝ 

(خش٠غ2ٓ١ 
  ٚ ،03 )

أػضببببببببببببببء 

داخ١ٍبببببببببب١ٓ، 

ثبإلضببببببببببفخ 
 اٌٝ  طبٌج١ٓ.

أٞ شخصبببببببب١خ 
ٌببب١س أوبد١ّ٠بببخ 

ِبببببببٓ لطببببببببع 

األػّبببببببببببي أٚ 

اٌخذِبخ اٌّذ١ٔببخ 
 أٚ غ١ش٘ب.

اٌّغٍبببببببببببس 
األوببببببببد٠ّٟ 

األػٍٝ ٌىٕبٗ 

ِؼبببببببببببش  

ٌٍّسبءٌخ ِٓ 
لجببً ِغٍببس 

 األِٕبء.

اٌّسببببببببئٚي 
اٌّجبشش ػبٓ 

وبً اٌشببئْٚ 

األوبد١ّ٠ببببببخ 

، ٚاإلداس٠بببببخ
ٌىٕٗ ػشضٗ 

ٌٍّسببببببببببءٌخ 

أِبببَ ِغٍببس 

 األِٕبء.

أٞ 
شخص١خ 

أوبد١ّ٠خ 

رٞ 

خجشاد 
وج١شح، أٚ 

شخص 

ِئً٘ 

 ِٕبست.

 ادلصدر: 
(Fielden, 2008, 59-63) ،(Saint, 2009, 20-24) ،(University of 

Southern Queensland, 2018, 1-2)  ،(University Chancellors 

Council, 2018, 1-2) ،(Committee of University Chairs, 2018, 9). 
مدددن امددددول السددداب  لتجدددارب دول أمريادددا واململادددة املت ددددة وأسدددرتاليا يف  -بشدددال عدددام  –يتضدددمن 

أمنوذج حوكمة األمناء، أن ى ا األمندوذج مدن خدالل اسدتقراء التجدارب وف د  مضدامينوا، يعادس ملودوم 
امددو، مثددل مبددادئ املشدداركة واالسددتقاللية حوكمددة امامعددات الدد   يرتادد  علدد  مبددادئ اعوكمددة املشددالة لقو 

 والشلافية واملساءلة  وبشال خا ، يتضمن من امدول الساب  اآليت: 
 فيما يتعلق مبجلس األمناء:  .1
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أن جملس األمناء ىو اموة العليدا الد   يت مدل املسدؤولية الااملدة يف إدارة شدؤون امامعدة، وىدو  -
 ألداء واملساءلة املسؤول عن التوجوات االسرتاتيجية ومراقبة ا

ي رك  جملس األمناء عل  ااياكل الع ليا املسؤولة عن صناعة القرار يف امامعدات، وعدن التوجودات  -
 االسرتاتيجية وتدبري املوارد املاليةد

 تلددف عددددد أعضددداء جملدددس األمندداء مدددن بلدددد إ   خدددر رسددب اعاجدددة، بدددل و تلدددف يف الدولدددة  -
 نلسوا رسب طبيعة امامعة وحجموا 

االبيددددة األعضددددداء الدددد ين يشدددددالون جملددددس األمنددددداء يف خمتلددددف الددددددول ىددددم مدددددن املسدددددتليدين  أن -
 اوارجيني 

 يالحظ وجود مستليدين داخليني من الطلبة وأعضاء ىيدة التدريس يف جمالس األمناء  -
عادة ما ياون رئيس جملس األمناء من رجال األعمالي وذلإ ملا ا ه الشاصية من قدرة علد   -

 رد املالية يف امامعة وتلعيلوا وتدبريىا استثمار املوا
 فيما يتعلق مبجلس اجلامعة:  .2

جملس امامعة ىو املسؤول عن مجي  الشؤون األكادكية يف امامعة، و ض  للرقابة واملساءلة من  -
 قبل جملس األمناء 

  يرك  عل  الالاءة واللاعلية وامودة للادمة املقدمة للمستليدين الداخليني واوارجيني -
رئدددديس امامعددددة املسددددؤول التنليدددد   املباشددددر عددددن مجيدددد  الشددددؤون اإلداريددددة واملاليددددة واألكادكيددددة يف  -

 امامعة، وىو عرضة للمساءلة من قبل جملس األمناء 
 عادة ما ياون رئيس امامعة من األكادكيني، ويتم تعيينو من قبل جملس األمناء  -
 اجلامعات اليمنية:  حتليل أمنوذج حوكمة األمناء يف تشريعات -رابًعا

م وضد  أ طدر قانونيدة عادم عمدل امامعدات وتن مودا 4232( لسدنة 35م يف قانون التعليم العام رقم  
مل ياددن قددانون التعلدديم العددام رقددم ذلددإ مددن خددالل إنشدداء جمددالس أمندداء يف كددل امامعددات اعاوميددة  ومدد  

لددد  انشددداء جمدددالس األ منددداء يف امامعدددات م السدددب اد يف سدددن القدددوانني واملدددواد الددديت تتع4232( لسدددنة 35 
بدل سدبقتو يف ذلدإ عدددة قدرارات مجووريدة انشداء جمددالس األمنداء يف امامعدات اعاوميدةي فلددي  -اعاوميدة

( منددو تددن  علدد  8م بشددصن إنشدداء جامعددة تعدد ي اددد أن املددادة  5;;3( لسددنة 66القددرار امموددور  رقددم  
"، كمددا …يس الددوزراء بندداء  علدد  عددرض وزيددر التعلدديم العددام"يشددال جملددس أمندداء مامعددة تعدد  بقددرار مددن رئدد



  
 

350 

 دراسة حتليلية ألمنوذج حوكمة األمهاء يف تشريعات اجلامعات اليمهية احلكومية ، وآخرونرويدا علي ناشرد. 

 حمكَّمة (–دورية –جملة القلم ) علميَّة   م(2020)ابريل/ يونيو السهة السابعة: العدد السابع عشر  
 

م بشددصن إنشداء جامعددة حضدرموت للعلددوم والتانولوجيددا يف 5;;3( لسدنة 67أشدار القددرار اممودور  رقددم  
( إ  أن "ي شدددال جملدددس أمنددداء امامعدددة بقدددرار مدددن رئددديس الدددوزراء بنددداء  علددد  عدددرض وزيدددر التعلددديم 8املدددادة  
م بشدصن إنشداء جامعدة يف هاف دة إبي 8;;3( لسدنة 3;رار اممودور  رقدم  "  عدالوة علد  القد…العام

( مددا نصددو "ي شددال جملددس أمندداء امامعددة بقددرار مددن رئدديس جملددس الددوزراء بندداء علدد  7إذ جدداء ضددمن املددادة  
عرض اجمللس األعل  للجامعات، ويقوم ى ا اجمللس ابستامال اوطوات املتعلقدة ابإلنشداء ورعايدة امامعدة 

قدددموا والعمددل املسددتمر علدد  تعميدد  وتوسد  خدددماهتا وعقيدد  أىدددافوا وااطهتددا"  إال  أن املتصمددل يف ودعدم ت
ىدد ه القددرارات، ي دددرل أ؛ددا  لدد  حدد  ا علدد  وردي إذ مل يددتم إصدددار أ  قددرار يؤكددد عمددل أو تطبيدد  مددا م 

 إصداره من قرارات خت  إنشاء تلإ امامعات 
( لسدددنة 39ء هادددوم مبدددا جددداء يف قدددانون امامعدددات رقدددم  وعليدددوي فدددلن تنددداول ىيادددل جملدددس األمندددا

م بشددددصن ىدددد ا 4232( لسددددنة 35م وتعديالتددددو، والتطددددور اعاصددددل يف قددددانون التعلدددديم العددددام رقددددم  7;;3
اجمللس  كما أن تادوين تصدور عدن واقد  جملدس امامعدة يسدتدعي عدرض النصدو  القانونيدة الديت وردت يف 

م 4232( لسددنة 35وتعديالتددو يف قددانون التعلدديم العددام رقددم  م 7;;3( لسددنة 39قددانون امامعددات رقددم  
 وعليلوا 

ويف ما يلي عرض النصو  القانونية اليت تتعل  مبجلس األمناء وقوام أعضائو ومسدؤوليات اجمللدس 
وعليلوا  عالوة عل  مسؤوليات جملس امامعة، ورئيس امامعة  وذلإ رسب مدا ىدو موضدمن يف امددول 

(2)  
 مسؤوليات جملس األمناء وتشكيلها وجملس اجلامعة (2)اجلدو  
 يجهس انجايعح يجهس األيُاء 

 

 يجهس األيُاء يسؤٔنياخ

ذشكيم انًجهس ٔعذد 

ٔانشخص  ئّٔأعضا

 انًعيٍ رئيًسا نهًجهس

 

 يجهس انجايعحيسؤٔنياخ 

 

انشخص انًعيٍ رئيًسا 

 نهجايعح
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٠زبببٌٛٝ ِغٍبببس إِٔببببء اٌغبِؼببببخ      

ٚاًلخزصبصبببببد اٌؾى١ِٛبببخ اٌّٙببببَ 

 ا٢ر١خ:

  .رشش١ؼ سئ١س اٌغبِؼخ  1

دػببببُ اٌغبِؼببببخ ِٚغبٌسببببٙب فببببٟ   2

رؼض٠بببببببببض اٌمببببببببب١ُ ٚاألػبببببببببشاال 

 .األوبد١ّ٠خ ٚرشس١خٙب

رؼض٠ببببض اًلسببببزمال١ٌخ األوبد١ّ٠ببببخ  .0

ٚاٌّب١ٌببببببخ ٚاإلداس٠ببببببخ ٌٍغبِؼببببببخ 

ٚرّى١ٕٙببببببب ِببببببٓ أداء سسبببببببٌزٙب 

 .ٚرؾم١ك أ٘ذافٙب

رم١١ُ أداء اٌغبِؼخ ِٚذٜ   4

ٍٛائؼ اٌزضاِٙب ثزٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌ

  .ٚإٌظُ إٌبفزح

اػزّبد ِشببس٠غ اٌخطبظ اٌزٕف١ز٠بخ  .2

ٌٍّٕشببببآد اٌغبِؼ١ببببخ ٚرغ١ٙض٘ببببب 

الببببشاس ٚ ،ٚرؾببببذ٠ضٙب ٚصبببب١بٔزٙب

اٌخطظ اًلسبزضّبس٠خ ٌٍغبِؼبخ فبٟ 

  .اطبس اٌس١بسخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ

ِشالجخ ِذٜ اًلٌزضاَ ثزٕف١ز  .6

  .اٌخطظ اٌزٕف١ز٠خ اٌّمشح

فزؼ لٕٛاد اٌزٛاصً ث١ٓ اٌغبِؼخ  .7

ب ٠ّىبببٓ ِبببٓ سثبببظ ٚاٌّغزّبببغ ثّببب

اٌجببببببشاِظ اٌذساسبببببب١خ ٚاٌجؾض١ببببببخ 

ثبؽز١بعبببببد ِٚزطٍجبببببد اٌز١ّٕببببخ 

  .ٚسٛق اٌؼًّ

ِسببػذح اٌغبِؼببخ ٌٍؾصببٛي ػٍببٝ  .8

ِصببدس دخبً ِشبشٚػخ ٌزؾسب١ٓ 

 .أدائٙب ٚفماب ٌٍمبْٔٛ

 ٚالبشاساػزّبد اٌّٛاصٔبخ اٌسب٠ٕٛخ  .9

اٌؾسببببببثبد اٌخزب١ِبببببخ ٌٍغبِؼبببببخ 

ٚع١ّبببغ اٌٛؽبببذاد اٌزبثؼبببخ ٌٙبببب، 

ِٚشاعؼبببببببخ رمببببببببس٠ش اٌغٙببببببببص 

اٌّشوببببضٞ ٌٍشلبثببببخ ٚاٌّؾبسببببجخ 

ٚاثببببببذاء اٌّالؽظبببببببد ٚرمبببببببذ٠ُ 

اٌزٛصببببب١بد اٌالصِبببببخ ٌٍغبِؼبببببخ 

 .ٌٍؼًّ ػٍٝ رٕف١ز٘ب

إٌظبببش فبببٟ أٞ أِبببٛس رزؼٍبببك  .03

ثبٌغبِؼببببخ ٠ؼشضببببٙب سئببببب١س 
ِغٍببس األِٕبببء ِّببب ًل ٠ببذخً 

ِغٍبس ِبٓ فٟ صالؽ١بد أٞ 

اٌّغببببٌس إٌّصبببٛا ػ١ٍٙبببب 

 . فٟ ٘زا اٌمبْٔٛ

( يٍ قإٌَ انرعهيى انعؤانا 22يادج )

 .و2212( نسُح 13رقى )

٠زىْٛ ِغٍس األِٕبء  )أ(

:ِٓ 

صبببالس شخصببب١بد ػبِبببخ  .0

٠خزببببسُ٘ سئببب١س ِغٍبببس 

 اٌٛصساء  أػضبء(.

خّبببببببببببس شخصببببببببببب١بد  .5

أوبد١ّ٠بببخ ثذسعبببخ أسببببزبر 

٠خزببببببببببببسُ٘ اٌببببببببببببٛص٠ش 

  أػضبء(.

صبببالس شخصببب١بد رّضبببً  .0

بي األػّبي ٚرخزبسُ٘ سع

اٌغشفببببببببببببخ اٌزغبس٠ببببببببببببخ 

ٚاٌصببببٕبػ١خ فببببٟ أِبٔبببببخ 

اٌؼبصببّخ أٚ اٌّؾبفظببببد 

  أػضبء(.

ا(. .2 ٛا  سئ١س اٌغبِؼخ  ػض

٠صببذس ثزسبب١ّخ أػضبببء  )ب(

ِغٍببببس إِٔبببببء اٌغبِؼببببخ 

اٌؾى١ِٛببببببخ لببببببشاس ِببببببٓ 

سئببب١س ِغٍبببس اٌبببٛصساء 

 ثٕبءا ػٍٝ ػش  اٌٛص٠ش.

٠خزببببس أػضببببء ِغٍبببس  )ج(

ا ٌبٗ  األِٕبء سئ١ساب ِٚمشسا

ِٓ ث١ٓ أػضببئٗ فبٟ أٚي 

اعزّبع ٠ؼمبذٖ ػٍبٝ أْ ًل 

٠ىببببْٛ سئبببب١س اٌغبِؼببببخ 

ببببب ٌّغٍببببس األِٕبببببء  سئ١سا

ٚأًل ٠ىبببْٛ ػضبببٛ ١٘ئبببخ 

اٌزببببذس٠س فببببٟ اٌغبِؼببببخ 

ا فببببببٟ ِغبببببببٌس  ٛا ػضبببببب

 إِٔبئٙب. 

ًل ٠غبببببٛص اٌغّبببببغ ثببببب١ٓ  )د(

ػضبب٠ٛخ ِغٍببس األِٕبببء 

ٚأٞ ِغٍبببببس يخبببببش فبببببٟ 

ِؼببخ، ٠ٚسببزضٕٝ اطبببس اٌغب

 ِٓ رٌه سئ١س اٌغبِؼخ.

ِذح ِغٍس األِٕببء أسثبغ  )ِ(

سبببٕٛاد لبثٍبببخ ٌٍزغذ٠بببذ ِبببشح 

 ٚاؽذح 

( يؤؤؤؤؤؤٍ قؤؤؤؤؤؤإٌَ 21يؤؤؤؤؤؤادج )

( 13انرعهؤؤؤؤيى انعؤؤؤؤانا رقؤؤؤؤى )

 .و2212نسُح 

 : ثّب ٠ؤر٠ٟخزص ِغٍس اٌغبِؼخ 

 سسُ اٌس١بسخ اٌؼبِخ ٌٍغبِؼخ. .0

ٚضغ األسس اٌزشث٠ٛخ ٌٍّٕب٘ظ ٚأٔشطخ  .5

 .اٌغبِؼخ

 .اسزمالي اٌغبِؼخدػُ  .0

رم٠ُٛ أػّبي اٌغبِؼخ فٟ ضبٛء س١بسبزٙب  .2

اٌؼبِبخ ثّببب فببٟ رٌببه إٌظببش فببٟ اٌزمبببس٠ش 

اٌسبب٠ٕٛخ ٚاٌذٚس٠ببخ اٌزبببٟ ٠مببذِٙب سئببب١س 

اٌغبِؼخ ٚػّذاء اٌى١ٍبد ٚرشى١ً اٌٍغببْ 

 .اٌخبصخ ثزم٠ُٛ ِخزٍ  أٔشطخ اٌغبِؼخ

الشاس رؼ١١ٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ  .6

 .اٌغبِؼخ

ِظ اٌذساسببببب١خ ِٕبلشببببخ اٌخطبببببظ ٚاٌجببببشا .7

اٌّشفٛػببببببخ ِببببببٓ اٌى١ٍبببببببد ٚاٌّشاوببببببض 

 ٘ب.ٚالشاس

ِٕبلشخ ٚالشاس خطظ ر١ّٕخ اٌغبِؼخ ِغ  .8

 سثطٙب ثخطظ اٌز١ّٕخ فٟ اٌذٌٚخ

رؾذ٠ببذ اٌمببذسح اًلسببز١ؼبث١خ ٌٍغبِؼببخ ٚفماببب  .9

 .ٌّب ؽذدٖ اٌّغٍس األػٍٝ ٌٍغبِؼبد

ِبببببببٕؼ اٌبببببببذسعبد اٌؼ١ٍّبببببببخ  .03

 .ٚاٌشٙبداد ٚاٌذ٠جٍِٛبدٚاألٌمبة 

اٌزٟ رشد اٌٝ لجٛي اٌزجشػبد  .00

اٌغبِؼخ ػٓ طش٠ك اٌٛل  ٚاٌٙجبد 

 .ٚاٌٛصب٠ب ٚغ١ش٘ب

رؤ١ِٓ اؽز١بعبد اٌّىزجخ اٌؼبِخ فٟ  .00

اٌغبِؼخ ٚاٌّىزجبد اٌخبصخ ثبٌى١ٍبد 

ٚاٌّشاوض ِٓ اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ 

ٚاٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ 

 .ٌٍّىزجبد

رشببببى١ً ٌغبببببْ ػ١ٍّببببخ ف١ٕببببخ ٌجؾببببش  .02

اسزٙب اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رٕبط ثٙب ٚدس

 .ٚاثذاء اٌشأٞ ف١ٙب

اػببببدح أٚ رؼبببذ٠ً أٚ اٌغببببء اٌمبببشاساد  .02

 اٌى١ٍبببببببداٌصبببببببدسح ِببببببٓ ِغبببببببٌس 

ٚاٌّشاوببض ارا وبٔببذ ِخبٌفببخ ٌٍمببٛا١ٔٓ 

 ٚاٌٍٛائؼ.

ٚضغ األسس اٌؼبِخ ٌّخزٍ   .06

اًلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ  خٔشبطبد اٌطٍج

 .ٚاٌش٠بض١خ ٚاٌشػب٠خ اٌصؾ١خ ٌُٙ
الببشاس ارفبل١بببد اٌزؼبببْٚ اٌؼٍّببٟ ثبب١ٓ  .08

 .ؼخ ٚاٌغبِؼبد األخشٜاٌغبِ

١ٍٙب ؾإٌظش فٟ اٌّٛضٛػبد اٌزٟ ٠ .09

ػ١ٍٗ سئ١س اٌغبِؼخ أٚ ٠زمذَ ثٙب صٍش 

أػضبء اٌّغٍس أٚ أ٠خ ِٛضٛػبد 

٠خزص ثٙب اٌّغٍس ٚفماب ألؽىبَ ٘زا 

 .اٌمبْٔٛ

( 11يٍ قإٌَ انجايعاخ رقى ) (11يادج )

و تصياغرٓا انًعذنح انصادرج 1995نسُح 

 .و2222( نسُح 33تانقإٌَ رقى )

( يؤؤؤٍ قؤؤؤإٌَ انجايعؤؤؤاخ 12انًؤؤؤادج )

يؤؤؤٍ قؤؤؤإٌَ انجايعؤؤؤاخ رقؤؤؤى انيًُيؤؤؤح 

و، ٔذؤؤؤى ةنها ْؤؤؤا 1995( نسؤؤؤُح 11)

( تشؤؤؤ ٌ 13تًٕجؤؤؤة انقؤؤؤإٌَ رقؤؤؤى )

انرعهؤيى انعؤؤانا انًُشؤؤٕر فؤؤا انجريؤؤذج 

( نسؤؤؤؤؤُح 1ج 16انعؤؤؤؤؤذد ) حانرسؤؤؤؤؤًي

و انرا ااَد ذُص قثم اإلنهاء 2212

 :اآلذاعهى 

 ٠صذس ثزؼ١ب١ٓ سئب١س اٌغبِؼبخ لبشاس 

ِبببٓ سئببب١س اٌغّٙٛس٠بببخ ثٕببببءا ػٍبببٝ 

ػبببش  اٌّغٍبببس األػٍبببٝ ٌٍغبِؼببببد 

ٚاٌٛص٠ش اٌّخزص، ٠ٚشزشط أْ ٠ىْٛ 

سئبب١س اٌغبِؼببخ ؽبصببالا ػٍببٝ دسعببخ 

اٌذوزٛساٖ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ِٓ اٌشبٙبداد 

خصصببخ اٌؼ١ٍببب اٌّؼزببشال اٌطج١ببخ اٌّز

ثٙببببب ٚدسعببببخ األسببببزبر٠خ ِببببغ ػشببببش 

سببٕٛاد خجببشح فببٟ اٌؼّببً األوبببد٠ّٟ 

ٚاإلداسٞ فٟ عبِؼخ ِؼزشال ثٙب ثؼبذ 

اٌبذوزٛساٖ ٌّٚببذح خّبس سببٕٛاد لبثٍببخ 

  ٌٍزغذ٠ذ ٌّشح ٚاؽذح(.

( يؤؤؤؤؤٍ قؤؤؤؤؤإٌَ انرعهؤؤؤؤؤيى 19انًؤؤؤؤؤادج )

 .و2212( نسُح 13انعانا رقى )

٠صببذس ثزؼ١ببب١ٓ سئبب١س اٌغبِؼبببخ  .أ 

ثٕبءا ػٍٝ ِٛافمخ  لشاس عّٙٛسٞ

سئ١س ِغٍس اٌبٛصساء ٚػبش  

اٌببٛص٠ش، ٠ٚخزبببس ِببٓ ثبب١ٓ صالصببخ 

أػضبببببء ِببببٓ ١٘ئببببخ اٌزبببببذس٠س 

 .٠ششؾُٙ ِغٍس األُِٕبء

٠شببببزشط فببببٟ سئبببب١س اٌغبِؼببببخ  .ة 

اٌؾى١ِٛخ أْ ٠ىْٛ ؽبصالا ػٍبٝ 

دسعبببببببخ اٌبببببببذوزٛساٖ ِٚشرجبببببببخ 

األسزبر٠خ ِغ ػشش سٕٛاد خجشح 

ٞ فببٟ اٌؼّببً األوبببد٠ّٟ ٚاإلداس

ثؼبببببببذ  فبببببببٟ عبِؼبببببببخ ِؼزّبببببببذح

  .اٌذوزٛساٖ

ِذح سئ١س اٌغبِؼخ أسثغ سٕٛاد  .ط 

 لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ ٌّٚشح ٚاؽذح".

يٍ قإٌَ  12)ذى اسرثذال انًادج 

فا  19انجايعاخ انيًُيح، تانًادج 

 . قإٌَ انرعهيى انعانا(

يتضددمن مددن امدددول السدداب ، فيمددا يتعلدد  بتاددوين جملددس األمندداء وعدددد أعضددائو، أن اجمللددس يتاددون مددن 
( شاصيات مدن 5( شاصيات أكادكية، و 7( شاصيات عامة و 5( عضو ا فقو، يتوزعون بني  35 

ضدوء  رجال أعمال وعضوية رئيس امامعة وأمني سر جملس األمناء  وعند قراءة ى ه املؤشرات واألرقدام يف
 التجارب العاملية املعاصرة يف حوكمة األمناء يتبني اآليت:
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( عضدو اي اد ا 52-47ت شري التوجوات العاملية يف اعوكمة إ  أن عدد أعضاء اجمللس يرتاوح بدني   -
( عضو ا، قدد ال يتناسدب 35فلن عدد األعضاء يف جملس األمناء يف امامعات اعاومية اليمنية املقدر بد  

، بينمدا قدد يادون ىد ا العددد مناسدب ا ووض  اما أ   –معات الابرية كجامعدات صدنعاء وعددن وتعد  مدثال 
 للجامعات اعاومية الصغرية كجامعيت حجة والبيضاء  -( عضو ا35 

ثددل مشدداركة املسددتليدين اوددارجيني نسددبة   - ا إذا مددا قورندد  7:ي  %( تقريب ددا، وىدد ه النسددبة كبددرية جددد 
يف العديد من الدول كصسرتاليا وبريطانيا وأمريااي حي  مشلد  ىد ه النسدبة بنسب أعضاء جمالس األمناء 

عضددوين فقددو مددن داخددل امامعددة، تددا: رئدديس امامعددة، وأمددني سددر جملددس األمندداء  وىدد ا يعددت أن عمليددة 
صناعة القرار قد تاون مت ي ة بشال كبري جتاه املستليدين اودارجيني دون الن در إ  مصدال املسدتليدين 

ليني كالطلبة وأعضاء ىيدة التدريس من داخدل امامعدة الد ين كثلدون احملدور الدرئيس يف عمليدة التعلديم الداخ
 والتعلم 
كما ي الحظ اياب  ثلني عن الطلبة وأعضداء ىيددة التددريس مدن داخدل امامعدة يف جملدس األمنداء،  -

داخددل امامعددات  عددالوة علدد   وذلددإ بدددوره ةددرم اللدددة الرئيسددة يف التعلدديم مددن املشدداركة يف صددناعة القددرار
ىندددال ايددداب يف مشددداركة السدددلطة احملليدددة يف جملدددس األمنددداء  وعندددد العدددودة إ  التجدددارب العامليدددة يف ذلدددإ 

حوكمددة األمندداء، ي الحددظ أتيددة مشدداركة كددل مددن الطلبددة وأعضدداء ىيدددة التدددريس والسددلطة احملليددة يف جمددالس 
طنية للتعلديم العدام علد  أن جملدس األمنداء يتادون بشدال ت ؤكد االسرتاتيجية الو ذلإ األمناء  عالوة عل  

ثلدون األالبيدة، إضدافة إ   ثلدني مدن  رئيس من مسؤولني اري تنلي ينيي أ  أعضاء أكدادكيني لادنوم ال ك 
رجدددال األعمدددال، والسدددلطة احملليدددة، وشاصددديات اجتماعيدددة ومدددن بقيدددة املسدددتليدين اآلخدددرين  وزارة التعلددديم 

 ( 82، 4228مي، العام والب   العل
عدم وجود معايري أو شدروا الختيدار أعضداء جملدس األمنداء، ابسدتثناء معيدار واحدد، يتعلد  ابختيدار  -

مخس شاصيات أكادكية بدرجة أستاذ عل  أن ياونوا من خارج امامعة، وم  ىد ا فقدد يادون يف ىد ا 
ة الديت ىدي بدرجدة أسدتاذ، الشرا شديء مدن الصدعوبة يف أثنداء عمليدة التطبيد ي ألن الشاصديات األكادكيد

ينبغددي أن يددتم االسددتلادة مددن خ اهتددا العلميددة الدديت وصددل  إ  مرحلددة متقدمددة مددن املعرفددة، فضددال  عددن أن 
اشرتاا أن تاون ى ه الشاصيات األكادكية من خارج امامعةي وذلإ يعت أ؛دم كارسدون موام دا قدد ال 

امامعددة الدديت يعملددون فيوددا  أمددا ةصددو  مشدداركة  تناسددبوم، فضددال  عددن كددو؛م ال يعرفددون الاثددري عددن بيدددة
ابقددي األعضدداء يف اجمللددس فيوجددد امددوض يف عمليددة اختيددارىمي حيدد   تددار رئدديس جملددس الددوزراء ثددالث 
شاصدديات عامددة، و تددار وزيددر التعلدديم العددام مخددس شاصدديات أكادكيددة، وختتددار الغرفددة الصددناعية ثددالث 
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ن عمليدددة اختيدددار القيدددادة العليدددا يف جملدددس األمنددداء، ىدددي شاصددديات يثدددل رجدددال األعمدددال  وىددد ا يعدددت أ
 ابألساس عملية مرك ية رتة، تغيب فيوا استقاللية امامعة يف اختيار  ثليوا 

أمددا فيمددا يتعلدد  مبسددؤوليات جملددس األمندداء، تتم ددور موددام جملددس األ مندداء حددول الشددؤون اإلداريددة، دون 
( إ  موددام جملددس ;، 7امامعددة، حيدد  م نقددل اللقددرات  الشددؤون األكادكيددة الدديت ت ركدد  مواموددا جمللددس 

األمندداء بعدددما كاندد  مددن موددام جملددس امامعددة  عددالوة علدد  ايدداب الشددؤون املاليددة مددن مسددؤوليات جملددس 
 األمناء  وعند مقارنة ى ه املواد القانونية م  التجارب العاملية املعاصرة يف حوكمة األمناء، يتضمن اآليت:

ال   يقوم بو جملس األمناء من حي  مساءلة امامعداتي فداجمللس يراقدب ويقديم  كيد أتية الدور  -
(، اليت ت ؤكد عل  أتيدة مسداءلة القيدادات العليدا ;، 9، 6ج  أداء امامعات كما يف اللقرات  اويتاب  وير 

 -ئديس امامعدةأ  ر –يف امامعة  وى ا ما أكدتو  االسرتاتيجية الوطنية للتعليم العام ؟ن املددير التنليد   
وكل املسؤولني التنلي يني مساءلون عن أعماام وأدائوم أمام جملدس األمنداء  وزارة التعلديم العدام والب د  

ددا يددتالءم 82، 4228العلمددي،  مدد  املسددؤوليات الدديت ذكرهتددا التجددارب العامليددة املعاصددرة يف ذلددإ (  وأيض 
 حوكمة األمناء 

مددن مسددؤوليات جملددس األمندداء يف امامعددات اعاوميددة اليمنيددة، ترشدديمن رئدديس امامعددة، وىدد ا بدددوره  -
يعت أن ىنال عوال  إ ابي ا ملموس ا عل  صعيد القوانني جلو حوكمدة امامعداتي إذ يشدرتل املسدتليدون يف 

( مدن قدانون 34غداء املدادة  اختيار رئيس امامعة، بينما كان يتم اختيداره مدن قبدل اعاومدة مباشدرةي فدتم إل
 38( بشددصن التعلدديم العدام املنشددور يف امريددة الريبددي العدددد  35امامعدات اليمنيددة مبوجدب القددانون رقدم  

م الدديت كاندد  تؤكددد قبددل اإللغدداء علدد  أن رئديس امامعددة يصدددر بتعيينددو قددرار مددن رئدديس 4232( لسدنة 3ج
( مدن قدانون التعلديم العدام ;3( ابملدادة  34بقة رقدم  م اسدتبدال املدادة السداذلدإ امموورية  عالوة عل  

م اليت تؤكد عل  أن تعيني رئيس امامعدة يصددر بدو قدرار مدن رئديس جملدس الدوزراء 4232( لسنة 35رقم  
ي الحظ أن هاسبة ومساءلة رئيس ذلإ (  وم  4وعرض الوزير وترشيمن جملس األمناء  ان ر امدول رقم 

لدس األمنداءي وىد ا يعدت ضدعف اسدتقاللية جملدس األمنداء، حيد  ال توجدد امامعة ليس من مسؤوليات جم
 لديو سلطة حملاسبة الرئيس التنلي   للجامعة  

( علددد  وضددد  الئ دددة داخليدددة لعمدددل جملدددس األمنددداء، والصدددالحيات الددديت 47، 45تدددن  املدددادون   -
مدل جملدس األمنداء، وىد ا يتوالىا رئيس جملدس األمنداءي ومد  ىد ا مل يدتم إصددار أيدة الئ دة داخليدة تدن م ع

 م  4232( لسنة 35بدوره يعت أن جملس األمناء  ل ح  ا عل  ورد قانون التعليم العام رقم  
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أما فيما يتعل  مبسؤوليات جملس امامعة، تن صدر مع دم املسدؤوليات يف الشدؤون األكادكيدة مدن حيد  
ات جملس امامعدة يف الشدؤون اإلداريدةي عملية ختطيطوا وتنلي ىا وتقوكوا  كما م تقلي  موام واختصاص

( من مسؤوليات جملس امامعة، خصوص ا مبا يتعل  اعدداد املوازندة، 39، 34، 6حي  م إلغاء اللقرات  
وإقرار اوطو التنلي ية للمبا  وجتوي ىدا وصديانتوا، وإقدرار اعسداابت اوتاميدة  وىد ا بددوره يعدت، أن ىد ه 

موددام جملددس األمندداء يف امامعددات اعاوميددة اليمنيددة  وقددد نصدد  ىدد ه  املسددؤوليات اإلداريددة أضدد   مددن
 اللقرات احمل وفة عل  اآليت:

م بشددصن التعلدديم العددام املنشددور يف 4232( لسددنة 35ملغدداة مبوجددب القددانون رقددم   (4الفقريريرة )
-6م الدديت كاندد  تددن  قبددل اإللغدداء علدد  مددا  يت: 4232( لسددنة 3ج38امريدددة الريبيددة العدددد  

مناقشدة وإقددرار مشددروع املي انيددة السددنوية للجامعددة الدديت أعدددت يف ضددوء مشدداري  مي انيددات الاليددات 
  واملستشدددددليات التعليميدددددة ورفعودددددا إ  اجمللدددددس األعلددددد  للجامعدددددات العتمادىدددددا واملعاىدددددد واملراكددددد

 واإلشراا عل  تنلي ىا 
م بشدصن التعلديم العدام املنشدور يف 4232( لسنة 35ملغاة مبوجب القانون رقم   (12الفقرة )

 م الديت كاند  تدن  قبدل اإللغداء علد  مدا يلدي: إقدرار4232( لسدنة 3ج38امريدة الريبيدة العددد  
 اوطو إلقامة املبا  واملنشآت امامعية وجتوي اهتا وصيانتوا 

م بشدصن التعلديم العدام املنشدور يف 4232( لسنة 35ملغاة مبوجب القانون رقم   (11الفقرة )
م اليت كان  تدن  قبدل اإللغداء علد  اآليت:  مناقشدة 4232( لسنة 3ج38امريدة الريبية العدد  

عددة والاليددات واملعاىددد واملراكدد  واملستشددليات التابعددة اددا والتقددارير وإقددرار اعسدداب اوتددامي للجام
 الدورية املقدمة من أجو ة الرقابة اإلدارية واملالية واوارجية ورف  ذلإ إ  اجمللس األعل ( 

أما فيما يتعل  ابلشؤون واملسؤوليات املالية، ي الحدظ أن ىد ه املسدؤوليات ليسد  مدن اختصدا  جملدس 
ن اختصددددا  جملددددس األمندددداءي حيدددد   ددددل الوضدددد  املددددام علدددد  حالددددو مل يتغددددري، لاونددددو مددددن امامعددددة وال مدددد

مسددؤوليات وزارة املاليددة واعاومددة، وىدد ا يعددت ضددعف االسددتقاللية املاليددة للجامعددات اليمنيددةي األمددر الدد   
 يعت ضعف املوام اإلدارية كالرقابة واملساءلة والشلافية اليت سيقوم وا جملس األمناء  

 يات:التوص
بنددداء  علددد  مدددا أ ودددره الت ليدددل السددداب  لواقددد  أمندددوذج حوكمدددة األمنددداء يف تشدددريعات امامعدددات اليمنيدددة 
اعاوميدددة، ت وصددد  امودددات اعاوميدددة املسدددؤولة عدددن إعدددداد تشدددريعات وقدددوانني امامعدددات اليمنيدددة والتعلددديم 

 العام، ابآليت:
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 ة إعادة الن ر يف تشريعات التعليم العام وامامعات اليمني -
( 35إعدددادة الن دددر يف مسدددؤوليات جملدددس األمنددداء يف امامعدددات اعاوميدددة الدددواردة يف القدددانون رقدددم   -

 م  4232بشصن التعليم العام لسنة 
إعادة الن ر يف تشايل جملس األمناء وقوام أعضائو ونسبة يثيل املستليدين الداخليني واودارجيني،  -

مثدل الطلبدة وأعضداء ىيددة التددريس  عدالوة علد  إشدرال وضرورة إشرال مستليدين داخليني يف امامعدات 
 السلطة احمللية ضمن نصاب املستليدين اوارجيني 

ا مددن الصددالحيات واالسددتقاللية املاليددة لاددي يتسدد  لددو القيددام بدددوره يف  - إعطدداء جملددس األمندداء م يددد 
 املساءلة واملراقبة بشال فعال  

بنمدداذج حوكمددة امامعدة سددواء  علدد  الصددعيد احمللددي أم  مددن الدراسددات التصصديلية املتعلقددة إجدراء م يددد   -
 العر  والعامليي حي  ال ت ال الدراسات العلمية املتاصصة بنماذج اعوكمة بشال عام قليلة وةدرة 

 قائمة ادلرا  : 
(  حوكمدددة التعلددديم العدددام يف الدددوطن العدددر   عدددارض الاتددداب بنددددر ندددواا :423أز ، جدددورج   -

  ;78-779(،   5(، العدد  52، اجمللد  لعلول الرتبويةجملة اتوفي  امراح  
ورقريرية مقدمريرية    (  اعوكمددة اإلداريدة يف عصددر العوملدة  4234ب رقعدان، أمحدد والقرشددي، عبدد     -

( سددبتم ، جامعددة امنددان، 39-37مددن اللددرتة   ادلريريؤ ر العلمريريي الريريدوا عودلريرية اإلدارة يف عصريرير ادلعرفريرية
 طرابلس، لبنان 

حوكمة اجلامعات وتعزيز القدرات منظومة التعلريي  (  ;422  ويوسف، حسن  خورشيد، معت -
  مدؤير حوكمددة التعلديم امدامعي الد   ن مددو منتدد  اإلصدالح العددر   العرياا والبحريث العلمريريي يف مصرير

 ماتبة اإلساندرية، مصر 
 بنداء يف وأثرىدا امامعدات حوكمدة (  منداذج:423صدال، أمحدد علدي والصداعي، نضدال أمدني   -
 اجلامعريات احترياد جملريةعمدان   مديندة يف اواصدة علد  امامعدات تطبيقيدة االسدرتاتيجي: دراسدة التوجدو
  6;-99(،   4(، العدد  :5، اجمللد  العاا التعلي  يف للبحوث العربية
جامعدة -(  واق  أوليات اعوكمة األكادكية يف كليدة الرتبيدة4237عقالن، أفراح دمحم هسن ةىي   -
   3، العدد األول، جالعلول الرتبويةجملة تع   
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االسريريريريريرتاتيجية الوطنيريريريريرية للتعلريريريريريي  العريريريريرياا يف (  4228وزارة التعلددددديم العدددددام والب ددددد  العلمدددددي   -
  4232-4228: خطة العمل املستقبلية: اجلمهورية اليمنية

ل بشريري ن 2013( لسريرينة 304قريريرار رئريرييس جملريريس الريريوزراء رقريري  )(  4235 يونيددو  ------ -
مطدداب   اصريرية معمريريا  مبريرياد  احلكريري  الرشريرييد يف اخلدمريرية العامريرية )اإلصريريدار األو (. صريريدار ادلدونريرية اخل

 التوجيو، صنعاء، امموورية اليمنية 
  4  اتشريريريريعات التعلريريريي  العريريرياا والبحريريريث العلمريريريي(  4235وزارة الشدددؤون القانونيدددة  ندددوفم   -

 مطاب  التوجيو، صنعاء، امموورية اليمنية 
دراسريرية حريريو  أمنريرياة حوكمريرية األنظمريرية الرتبويريرية (  4235فددة والعلددوم  املن مددة العربيددة للرتبيددة والثقا -

 املرصد العر  للرتبية   وأثرها على تسي  ادلؤسسات التعليمية وضمان  ودة خدماهتا.
)رسريريريالة (  أمندددوذج مقدددرتح عوكمدددة امامعدددات اليمنيدددة  4239املليادددي، دمحم عبدددد امليدددل ةجدددي   -

 جامعة إب، امموورية اليمنية  ، كلية الرتبية، ما ست  غ  منشورة(
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