
 

 
املواءمة بين مخرجات التعليم العالي  

 واحتياجات
سوق العمل   

Aligning Higher Education 
Outcomes with Labor 

Market Needs 



أن إال للخريجين، العمل فرص من تزيد العمل سوق  احتياجات مع التعليم مخرجات مواءمة أن  شك ال 
  تزداد باتت العربية الدول  في وبخاصة بينهما الفجوة

 
 العوملة مفهوم في الهائل التطور  ظل في اآلخر تلو عاما

 .املعلومات ونظام االتصال ووسائل اإلقليمية والتكتالت الحرة والتجارة

 

 Aligning educational outcomes with the labor market 

needs, increases employment opportunities for 

graduates. However, the gap between them --especially in 

Arab countries-- is dramatically increasing due to the vast 

development in the concept of globalization, free trade, 

regional alliances, communication media and information 
systems.  

عليه نطلق أن يمكن بما العالي، التعليم مؤسسات كفاءة في مماثل بتطور  التطور  ذلك مقابلة وعدم 

 .“العمل بسوق  التعليم أنظمة عالقة في هيكلي خلل”

 This is not matched with equal development in the efficiency of 
higher education institutions, leading to a state of “structural 
deficiency in the relationship between educational systems and the 
labor market”. 
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 على التفاعل بين القطاعات هذا الخلل الهيكلي يمكن معاجلته بوجود سياسات تنسيقية شاملة تعتمد

 .املختلفة، الخاصة منها والعامة

 

مزمنة؟ مشكلة أم عابرة ظاهرة املواءمة عدم هل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
   

 

 This structural deficiency may be rectified through comprehensive 
coordination strategies which depend on the interaction between the 
various private and public sectors. 

 Is this lack of alignment a temporary phenomenon or a chronic 

problem? 

العالم مناطق بين السادس املركز في يقبع العربي العالم أن على 2012 لعام الدولي البنك احصاءات تؤكد 
 .األربعة بمرتكزاته املعرفة اقتصاد ومؤشر املعرفة مؤشر ضمن الثمانية

 The World Bank statistics of 2012 confirm that the Arab World is ranked 
number 6 among the eight world areas within the knowledge index and 
the knowledge economy index, with its four tenets. 
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مما العمل أسواق تتطلبها التي واملهنية العلمية املهارات إلى التعليم نظم خريجي افتقار في القصور  هذا ويتضح 

 وهذه للعمل املؤهل الشباب أعداد اجمالي بين من %25  لتتجاوز  الشباب بين البطالة نسب بارتفاع أدى
 .%30 إلى لتصل اإلناث بين وتزيد العاملية النسب ضعف تعادل النسبة

العمل سوق  باحتياجات الجامعة مخرجات ارتباط حول 2013 عام الكويت جامعة أجرتها دراسة أشارت كما 
  16 هناك أن إلى

 
  تخصصا

 
 .الجامعة تطرحها التي العلمية التخصصات ضمن موجودة غير العمل لسوق  مطلوبا

 This deficiency is evidenced in the lack of academic and 
professional/vocational skills required by the labor markets, which 
increased the rate of unemployment among the youth to exceed 25% 
of all qualified youth. This percentage is double of the international 
figures, and among females it rose as high as 30%. 

 A (2013) Kuwait University study on the relationship between the 
university outcomes and the labor market needs, showed that 16 
specializations needed by the labor market are not covered by the 
university. 
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 سوى  العلوم كلية تلبي ال كما العمل سوق  حاجات أضعاف 6 خّرجت الشريعة كلية أن الدراسة هذه أوضحتو 
 إال تلبي لن الطب كلية فإن كذلك املقبلة، سنوات الخمس خالل العمل، سوق  احتياجات من فقط 17%
 .االحتياجات هذه من 28%

 متطلبات مع ينسجم بما الجودة لضمان أطر بناء من البد به، القابع املظلم النفق من الجامعي التعليم إخراج
 التوظـيف أجــل مــن التعــــليم مفهوم االعتـبار بعين تأخذ التي االستراتيجيات ووضـــع الرئيســــية  التــــغيير محركات

EDUCATION FOR EMPLOYMENT (E4E)، واالبتعاد  
 
 .التعليم ألجل التعليم مفهوم عن نسبيا

 The study showed that the Faculty of Shari’a had graduated 6 times the 
needs of the labor market, whereas the Faculty of Science satisfies only 
17% of the market needs, within the next five years. Likewise, the Faculty 
of Medicine answers only 28% of these needs.  

To save higher education of this dilemma, it is necessary to build a 
framework for quality assurance which is consistent with the 
fundamental mechanisms of change, and devising strategies that take 
into consideration the concept of “EDUCATION FOR EMPLOYMENT” 
(E4E), and to –somehow- keep away from the concept of “education for 
education”. 
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توجه مستحق: 

 Valid Orientation: 



 مؤسساته تجذب ال حيث والتدريب واملنهي الفني التعليم بمسارات االلتحاق عن العام التعليم خريجي عزوف .3

 .منهم %20 حوالي إال

 The Status Quo of Higher Education in the Arab World: (Problems and 
Difficulties) 

 يؤثر مما والكليات الجامعات في امللتحقين جملة من %80 الحكومية بالجامعات امللتحقين الطالب يمثل .1

 .بكفاءة خدماتها أداء على املؤسسات هذه قدرة على

1. Students enrolled in public universities make 80% of the total 
number of university and community college students, which 
negatively affects the efficiency of these institutions. 

رج  .2 
ّ
  طالب مليون  حوالي والخاص العام بنوعيها الجامعات تخ

 
 النظرية التخصصات من معظمهم سنويا

 .العمل سوق  احتياجات يخدم ال بما واالنسانية

2. Both public and private universities graduate about one million 
students a year, most of whom are in the humanities and theoretical 
specializations. This does not answer the labor market needs. 

3. Public education graduates keep away from enrolling in technical, 
vocational, and training tracks, with only 20% of whom joining these 
institutions. 6 

(وصعوبات مشاكل) العربية املنطقة في العالي للتعليم الراهن الوضع 



 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   

 

   .السوق  ومتطلبات العالي التعليم مخرجات بين للتنسيق مؤسسية منهجية توفر عدم  .4

 

 

 

   

 .املتطلبات لهذه الجامعات استجابة وبطء متجددة، مهارية ملتطلبات واحتياجاته السوق  متطلبات دينامية .5

 .العمل أسواق في الخريجين أداء بمتابعة الخاصة البيانات قواعد ضعف  .7

 ومتطلبات لتتالئم املقررات وتوصيف والتدريبية الدراسية للبرامج التخطيط في الخاص القطاع مشاركة ندرة .8
 .العمل سوق 

4. Lack of institutional methodology to coordinate between higher 
education outcomes and market needs. 

 .العمل سوق  ومتطلبات باحتياجات املرتبطة العلمية البحوث نقص  .6

5. The dynamics of market needs and requirements for renewable skills, 
against the slow pace of universities to answer such needs.  

6. Dearth of academic research on labor market needs. 

7. Shortage of databases designed for following up the performance of 

graduates in the labor market. 

8. Poor participation of the private sector in planning for academic and 
training programs, and drafting course descriptions which meet the 
labor market needs. 
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مخرجاته كفاءة ورفع التعليم نظم بجوده االهتمام الى الهادفة العامة السياسات: 

 الحوافز وتعظيم واملوارد اإلجراءات (بهندسة) يعنى الذي الهيكلي واإلصالح التطوير أسلوب اعتماد .2

 .النتائج قياس في واملشاركة

   .الدول  لحكومات السياسية األجندة في كأولوية التعليم وضع ضرورة .1

 The Principles of Public Policies Geared towards Boosting Educational 
Systems and Upgrading their Outcomes: 

1. Placing “education” as a priority in the political agenda of the 
governments of these countries. 

2.  Adopting the method of development and organizational reform, 
which deals with the (engineering) of procedures and resources, 
incentives to promote better performance, follow up and 
accountability.  
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9. Poor quality assurance standards, and lack of monitoring and evaluation 
systems for higher education outcomes. 

 .الجامعي التعليم ملخرجات والتقويم الرقابة أجهزة وغياب التعليم جودة معايير ضعف .9





10 



11 

 التشريعات شبكة لتطوير  والخاصة الحكومية العمل ألسواق الحاكمة العمل تشريعات وتطوير  مراجعة .3
 بالتعليم لاللتحاق الشباب لتشجيع واملطلوبة النادرة والتخصصات والخبرات املهارات تثمن بحيث

 .والفني املنهي

3. Reviewing and developing the labor legislations governing public 
and private labor markets to develop the network of legislations to 
value the skills, experience, and rare/needed specializations that 
would encourage the youth to join vocational and technical 
education. 

 .املتخصص العليا واملعاهد الجامعات بإنشاء العناية مع العالي التعليم مجال في الخاصة االستثمارات تشجيع .4

4. Encouraging private investment in higher education, and establishing 
specialized higher education universities and institutions. 

 التعليم قطاع الى املحترفة البشرية الكوادر جذب خالل من التعليم قطاع في العاملة  البشرية الكوادر تنمية .5

  وتنميتهم  وتدريبهم العالي
 
 .منهم للمتميزين للحوافز جيده نظم وتبني مهنيا

5. Developing human resources in the educational sector through 
attracting qualified personnel to the higher education sector and 
training them, while adopting a good system of incentives for 
rewarding distinguished groups. 



والتطبيقي األساس ي العلمي البحث دعم سياسة   

 :يلي فيما واملتمثلة العلمي البحث تواجه التي التحديات مواجهة ينبغي

 Policy for Boosting Basic and Applied Scientific Research: 

Facing the challenges confronting scientific research, such as: 
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 في ، املنطقة في العلمي للبحث املتوافر التمويل من %97 حوالي يمثل الذي الحكومي التمويل على االعتماد -

 .اليابان في %20 من واقل ، املتحدة الواليات في %30و كندا في %40 يتجاوز  ال حين

- Most research is intended for faculty members’ promotion to 

higher academic ranks and not to be applied for community 

service. 

  تطبيقه بهدف وليس التدريس هيئة أعضاء ترقيات بهدف تكون  البحوث غالبية -
 
 .مجتمعيا

- Only 5-10% of the faculty member’s academic activities is dedicated 

to actual research, while “teaching” takes the great bulk of these 

activities. 



 معظمها توجه والتي األكاديمية مهامه من %10 – 5 من التدريس هيئة لعضو الفعلي البحثي النشاط يتجاوز  ال -
 .للتدريس

 .املتفرغ العلمي للباحث محفزه أنظمه غياب -

- Lack of incentives for full-time researchers. 

- Poor cooperation between the industrial sector and higher education 
institutions. 
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 .واملتابعة التقويم آليات في النظر  إعادة -

- Reconsidering evaluation and follow-up procedures. 

 القرار التخاذ الالزمة واالحصاءات والبيانات السوق  دراسات في والبحوث والتنبؤ للرصد مراكز انشاء -

 .املطلوبة املهارة ومستويات واملهن التخصصات بتحديد يتعلق فيما وخاصه

- Establishing monitoring and research centers specialized in market 
studies, data and statistics needed for decision making, especially in 
determining specializations, professions, and skills needed. 

 .الجودة وضمان لالعتماد مستقلة هيئات انشاء  -

- Establishing independent commissions for accreditation and quality 
assurance. 



 شكــــــرا 
 

Thank you  

14 


