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-عاما على تأسيس مجلس التعليم العالي، و ستون-العاليجهاز التعليم 

 ق األكاديميالتفو   عاما من 70

 ملخص نشاط جهاز التعليم العالي:

 تدريج-OECD -ة تتبوأ المركز الثاني في العالم في صفوف أصحاب الشهادات التعلمي   إسرائيل

 (64-25العمرية  )الفئةفوق الثانوية والعالية 

 استقرار في أعداد الطلبة الجامعيين الذين يدرسون في إسرائيل– دة السنواتنظرة متعد  

يدرسون لأللقاب ارتفاع في أعداد الطلبة الذين – دة السنواتد  عنظرة مت רב שנתית ראיהב

 المتقد مة

   تيك-ة القومية لتعزيز مسارات الهايالخط: 

 دراسة الهندسة إلى المسار الدراسي األكبر في إسرائيل تحولة األولى تللمر   .أ

 أو علوم الحاسوب الهندسةجامعيين يدرس الطلبة ال من واحد من كل أربعة .ب

 ( يسكنون 27)طالب للقب األول  45,000أكثر من – إتاحة التعليم العالي في مناطق األطراف%

(، وهذه النسبة تفوق بكثير 4-1 )العناقيدفي بلدات تقع في العناقيد االجتماعية االقتصادية المتدنية 

 %(.19.6)نسبة القاطنين في هذه البلدات 

  وات من تحققت األهداف الموضوعة قبل ثالث سن–العربي ثورة في إتاحة التعليم العالي للمجتمع

 .الموعد المقرر

  م النشط والرقمي  التعل   ىإل االنتقال- الجديدرؤيا الحرم الجامعي 

 ميزانيات، وإصدارات أكاديمي ة، والفوز بصناديق أبحاث– يشهد تعاظما كبيرا مجال األبحاث 

 مليار شيكل في السنة. 1.5نحو  استثمار- زيادة كبيرة في ميزانيات صناديق األبحاث .أ

 وتجويدها. السنوات إلقامة البنى التحية في مجال األبحاثخطة متعددة  .ب

 إسرائيل في واجهة المعارف العالمية موضعة- تعزيز المخططات األساسية في مجال األبحاث .ج
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Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה  على امتداد السنينضخمة  زيادة-أكاديميةإصدارات والفوز بصناديق أبحاث  .د 

 

" جهاز التعليم العالي في إسرائيل  :اينرئيسة لجنة التخطيط والموازنة، الپروفيسورة يافا زلبرشط

بتصنيف إسرائيل في المركز الثاني في العالم في التحصيل  OECDيخوض غمار نهضة مذهلة، حيث قامت منظمة 

وإتاحة المؤسسات  الهايتكعالوة على اإلنجازات المثيرة في مجاالت و. 64-25األكاديمي في الفئة العمرية 

" الكامبوس الجديد"، الذي يخلق تجربة دراسية  بتدشين رؤياهذا العام  العربي، سنقوماألكاديمية أمام المجتمع 

عبر التعلم الرقمي، والتعلم النشط من خالل خلق خطوط تماس بين المؤسسة األكاديمية وعصرية جديدة  ةأكاديمي

 ومجال الصناعة".

جهاز التعليم العالي في إسرائيل يتميز "  ::نائب رئيس مجلس التعليم العالي، الپروفيسور إيدو پيرلمان

بالتفوق األكاديمي في مجالي البحث والتدريس، إلى جانب فتح أبواب المؤسسات األكاديمية أمام قطاعات واسعة من 

ومنح الدعم والمساعدة لجمهور الطلبة الجامعيين. المؤسسة االكاديمية هي الحصان الذي يجر عربة  ،الجمهور

من اإلنجازات في  إسرائيل نحو مزيد، وبكونها كذلك، ستواصل في السنوات القادمة قيادة دولة المجتمع اإلسرائيلي

 األطراف،مجال العلوم، وستعمل على دمج جميع القطاعات في الصناعة واألبحاث، مع التشديد على الجندر ومناطق 

 والشرائح السكانية الخاصة".

من التفوق  عاما 70وعاما على تأسيس مجلس التعليم العالي  60ر احتفاء بمرو 2019-2018ح السنة الدراسية تتفت

طالب في ثالث جامعات وهي: التخنيون، والجامعة  1600درس نحو  1948األكاديمي في إسرائيل. في العام 

 62يضم اليوم أصبح جهاز األكاديمي وسبعة عقود نما العلى امتداد ذلك الحين والعبرية، ومعهد وايزمن. منذ 

ن كلية أكاديمية تتلقى ميزانياتها من مجلس وأكاديمية: ثماني جامعات بحثية، والجامعة المفتوحة، وعشر مؤسسة

وعشرين كلية أكاديمية للتربية والتعليم.  ،التعليم العالي، واثني عشرة كلية ال تحصل على ميزانيات من المجلس

 ميزانية األعلى منذ تأسيس دولة إسرائيل.مليار شيكل، وهي ال 11.5ميزانية جهاز التعليم العالي تقارب 

 

اسرائيل تتبوأ المكان الثاني في العالم في نسبة األكاديميين الحاصلين  :OECDتدريج منظمة    .1

 عاما. 64-25على شهادة فوق ثانوية وشهادة عليا في صفوف فئة 

 

نسبة  كندا( في )بعد( يضع إسرائيل في المكان الثاني في العالم 2018 )أيلول 1الذي نشر مؤخرا OECDتقرير 

 %(. 48.5)ذوي التحصيل فوق الثانوي واألكاديمي  64-25المواطنين مواليد البالد في سن 

                                                            
1 2018EDUCATION AT A GLANCE,  
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  تقريرOECD نسبة األكاديميين ذو التحصيل العلمي فوق الثانوي والعالي في صفوف فئة :

 عاما 25-64

  

 

  أعداد  ثمة نزعة استقرار في تظهر البيانات أن: في إسرائيل لبةالط أعداد-السنواتنظرة متعددة

والذي ينبع في األساس من  ،اللقب األول دارسي الطلبة الجامعيين إلى جانب تراجع طفيف في

 الفئة العمرية.تكاثر ها التراجع في أبعاد جغرافية مرد  

 306,600نحو  2019-2018سيدرس في المؤسسات األكاديمية في إسرائيل في السنة الدراسية بحسب البيانات 

لدراسات  طالب 1000والثالث،  للقب 11,400والثاني،  للقب 63,400ومنهم للقب األول،  230,00طالب جامعي: 

يرات بعيدة المدى على بنية جهاز الطلب المتزايد للدراسة األكاديمية أدخل على امتداد السنين تغي 2 .المهنية الشهادة

ازدهار الكليات( ثالث  )سنواتسنوات التسعين  األول منذضاعف عدد الدارسين للقب إسرائيل، فتالتعليم العالي في 

 )نحوأعداد الطلبة  ، أصبحنا نشهد استقرارا وتباطؤا فيوبعد هذه الطفرة التي استمرت لسنين طويلة ،مرات، لكنننا

ميع األلقاب(. يمكن تفسير البيانات الحالية بحالة اإلشباع التي تسود الجهاز األكاديمي، والتي جي طالب ف 300,00

ترتكز على استقرار في نسبة الحاصلين على شهادة البجروت بعامة، وتلك التي تستوفي شروط الحد األدنى للقبول 

                                                            
 تشمل بيانات التوقعات الطلبة الذين يدرسون في الجامعة المفتوحة 2
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الزيادة  تباطؤ نسبةتنعكس في  التي الديموغرافيةفي الجامعات بخاصة، وثمة تفسير إضافي يتعلق بالتغييرات 

 3 المرشحة للدخول لجهاز التعليم العالي.الطبيعية في الفئات العمرية 

 ارتفاع في أعداد طلبة األلقاب المتقدمة -نظرة متعددة السنين 

: يظهر تحليل البيانات أن عدد 2019-2018طلبة األلقاب المتقدمة تتواصل في السنة الدراسية  أعداد الزيادة في

طالب مقابل  60,355طلبة اللقب الثاني قد تضاعف منذ سنوات األلفين، ووصل عددهم في السنة الحالية إلى 

الثالث، حيث وصل عدد هذه النزعة تنسحب كذلك على دراسة اللقب . 2000-1999الدراسية في السنة  30,915

طالب في السنة الدراسية  6,650طالب، مقابل  11,350إلى  2019-2018 السنة الدراسيةطلبة هذا اللقب في 

1999-2000 

  طلبة جامعيين بحسب األلقاب نظرة متعددة السنوات 

 

1948 
1979-

1980 

1989-

1990 

1999-

2000 

2009-

2010 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

  توقعات

 306,600 306,440 307,780 289,940 204,040 88,495 67,155 1,600 المجموع

اللقب 

 األول

- 53,350 67,810 164,360 227,900 232,510 230,895 230,800 

اللقب 

 الثاني

- 9,960 16,155 31,340 50,270 62,960 63,155 63,400 

اللقب 

 الثالث

- 2,905 3,765 6,650 10,570 11,000 11,350 11,400 

شهادة 

 مهنية

- 940 765 1,690 1,200 1,310 1,040 1,000 

 

%( درسوا في الجامعات حتى 85ة أن غالبية الطلبة ) م للمؤسسات األكاديمي  يقستاللقب األول بال توزع طلبةيظهر 

مطلع التسعينيات، ومنذ ذلك الحين طرأت تحوالت كبيرة على هيكلية جهاز التعليم العالي، وتراجعت نسبة الطلبة 

% تقريبا. خالل العقد األخير، 50الجامعيين الذين درسوا في الجامعات للقب األول  في مطلع األلفية الثانية إلى 

نقل مسارات  والموازنة سياسةإلى جانب االزدهار التي شهدته الكليات، شجع مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط و

                                                            
 لمجلس التعليم العالي.تحصلت بيانات الطلبة التي تظهر في التقرير من دائرة اإلحصاء المركزية بالتنسيق مع لجنة التخطيط والموازنة التابعة  3
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تعليم في الكليات التي تحصل على ميزانيات من الدولة من مسؤولية الجامعات إلى االستقاللية التامة للكليات، األمر 

 ات التي تحصل على الميزانيات الحكومي ة. نسبة الطلبة في الكليمن الذي زاد بطبيعة الحال 

 طلبة للقب األول وفق نوع المؤسسة– نظرة متعددة السنوات 

 

 

 المجموع

 أعداد مطلقة

المجموع 

النسبة 

 المئوية

-الجامعات

 الحرم

الجامعي 

 الرئيسي

مسارات 

أكاديمية ضمن 

مسؤولية 

 الجامعات

كليات 

أكاديمية 

تحصل 

على 

ميزانيات 

 حكومية

كليات 

أكاديمية ال 

تحصل على 

ميزانيات 

 حكومية

كليات 

أكاديمية 

للتربية 

 والتعليم

1989-

1990 

55,250 100.0 85.0 - 3.4 3.0 8.6 

1994-

1995 

86,320 100.0 72.8 4.5 5.0 5.9 11.7 

1999-

2000 

126,800 100.0 52.7 5.7 13.8 12.5 15.2 

2004-

2005 

155,900 100.0 44.8 5.5 21.6 13.7 14.4 

2009-

2010 

178,400 100.0 37.2 4.8 28.2 18.5 11.3 

2014-

2015 

191,690 100.0 33.8 3.2 30.8 19.4 12.8 

2015-

2016 

191,615 100.0 38.8 2.2 26.9 19.0 13.1 

2016-

2017 

191,240 100.0 38.9 1.2 28.4 18.1 13.4 

2017-

2018 

189,845 100.0 39.1 0.3 29.4 18.0 13.2 

 

 

  تطور مؤسسات التعليم العالي–متعددة السنواتنظرة* 
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وانتقصت من الكليات التي  ،، بدأ احتساب أريئيل في إطار الجامعات2017-2016بدءا من السنة الدراسية * 

 تحصل على ميزانيات حكومي ة.

 

 في عدد أعضاء هيئة التدريس والبحث المرموقين في الجامعات زيادة- نظرة متعددة السنوات 

 

 3900من نحو  1990-1989ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس والبحث المرموقين في الجامعات منذ السنة الدراسية 

 ملحوظ في. على الرغم من ذلك فقد حصل تراجع 2018-2017في السنة الدراسية  5400إلى نحو  4 (FTE)عضو هيئة 

د الطلبة.  في خطتها الخمسية اعدأفي  ارتفاع، في مقابل 2010-2009و 2000-1999عدد أعضاء الهيئة بين السنوات 

 اساتذةأولت لجنة التخطيط والموزانة اهمية خاصة لتجنيد  2016-2015و 2011-2010للفترة الواقعة بين السنة الدراسية 

الدراسية ءا من السنة بدأخرى ولكن بوتيرة بطيئة.  لالرتفاع مرةجامعيين شبان ومتفوقين، وعليه عاد عدد أعضاء الهيئات 

 ضمت جامعة أريئيل الى حسبة بيانات هيئات الجامعات. 2016-2017

 

                                                            
 يساوي المالكات الكاملة 4
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-2016-2015القوى العاملة بحسب وحدات الميزانية. بدءا من السنة الدراسية  تقارير-2015-2014العام المصدر: حتى 

 معدالت أجر كانون الثاني. تقرير

تشمل الطاقم في سنة إجازة في  (FTE)كاملة بيانات هيئة التدريس في الميزانية العادية بقيمة وظائف . 1: مالحظات

 البالد، والطاقم في مسار الباحثين، بدون المتقاعدين.

 391ونحو  2017-2016وظيفة في العام  365 )نحوتشمل البيانات جامعة أريئيل  2017-2016بدءا من العام . 2

 . 2018-2017وظيفة في العام 

 

 

  من مجموع الطلبة العام60اإلناث يشكلن % 

 

% بعد أن شهدت 59إلى  2018-2017 الدراسيةحصة النساء من المجموع الكلي للنساء وصلت في السنة 

مشاركتهن في الدراسة األكاديمية ارتفاعا حادا، ال سيما في سنوات التسعين، وأصبحن يشكلن أغلبية في جميع 

%. حصة النساء في صفوف من 53-الثالث%، وفي اللقب 63-الثاني%، وفي اللقب 58-األولاأللقاب: في اللقب 

السنوات األخيرة ارتفاعا متواصال، ال سيما بسبب ارتفاع حصتهن في الكليات  يدرسون لنيل اللقب األول تشهد في

. نسبة 2018-2017% في السنة الدراسية 57إلى  2010-2009% في السنة الدراسية 49 )منوالمعاهد األكاديمي ة 

-2017 % في السنة الدراسية53إلى  2010-2009% في السنة الدراسية 55النساء في الجامعات تراجعت من 

2018. 

3,884

4,303

4,606
4,688 4,638

4,331 4,315

4,832

5,426

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500
לפי שנים, באוניברסיטאות המחקר( FTE)סגל אקדמי בכיר 
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تخطت نسبتهن لنيل اللقب الثاني مشاركة النساء في الدراسة لأللقاب المتقدمة شهدت هي األخرى ارتفاعا ملفتا، و

%. االرتفاع في نسبة النساء يعود 63إلى  2018-2017%، ووصلت في السنة الدراسية 50 1990-1989في سنة 

نسبتهم  تاللقب الثاني التي ارتفعت نسبة النساء فيها وتجاوزدراسات في األساس إلى دخول الكليات األكاديمية إلى 

% بالتتالي. نسبة النساء في الدراسة للقب 58و% 65إلى  2018-2017 السنة الدراسيةفي الجامعات، ووصلت في 

 .%53% ألول مرة في نهاية تسعينيات القرن الماضي واستقرت في السنوات األخيرة على نحو 50الثالث تخطت 

 

 نسبة النساء في المؤسسات األكاديمي ة ارتفاع –متعددة السنوات ةنظر 

 1989-

1990   

1999-

2000 

2009-

2010 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

 58.1 57.9 57.5 54.8 57.4 53.6 اللقب األول

 62.7 62.5 61.9 58.4 57.8 50.3 اللقب الثاني

 52.8 52.6 52.6 52.7 51.1 41.3 اللقب الثالث

 

  أقلية من النساء في مجاالتSTEM 

 

) العلوم والهايتك(، غير  STEM، فإن دمج النساء في الدراسة للقب األول في مجاالت مما ذكر أعالهعلى الرغم 

من يتقدمون المتحان البجروت لخمس وحدات  فكاف البتة، وتظهر بيانات مجلس التعليم العالي أنه وعلى الرغم من أن نص

في الرياضيات هن من اإلناث، فإن نسبة اإلناث اللوات يدرسن في مواضيع الهايتك في الجامعات أقل من ذلك ووصل في 

 %.26%، وبالتالي فإن نسبة النساء اللواتي يعملن في صناعات الهايتك ال تتجاوز 25إلى  2017-2016 الدراسيةالسنة 

ء ذلك، صدقت لجنة التخطيط والموازنة على منح مجموعة من المحفزات التي ترمي إلى تشجيع استيعاب على ضو

 .2019-2018الطالبات الجامعيات في هذه المجاالت بدءا من السنة الدراسية القادمة 

 

 2018-2017-واللقبنسبة الطالبات الجامعيات وفق المجال  – نظرة متعددة السنوات  
 

 اللقب الثالث اللقب الثاني اللقب األول

 52.8 62.7 58.1 المجموع الكلي

 81.7 87.0 82.2 مواضيع شبه طبي ة

 79.5 82.7 79.6 التربية والتأهيل للتدريس

 62.4 70.6 69.1 العلوم االجتماعية

 60.0 66.6 68.7 العلوم البيولوجية
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 57.0 57.0 67.5 الهندسة المعمارية

 53.2 58.8 63.3 العلوم اإلنسانية

 - 54.6 60.1 الطب

 53.7 54.2 59.8 األعمال وعلوم اإلدارة

 49.4 56.1 52.5 القانون

 47.4 57.4 51.7 الزراعة

 37.4 35.2 38.5 العلوم الفيزيائية

الرياضيات، واإلحصائيات، وعلوم 

 الحاسوب
33.0 26.7 24.2 

 31.0 26.2 28.5 الهندسة

 الطب بالعلوم البيولوجيةلثالث في ألحق طلبة اللقب ا *

 

 برنامج اإلنصاف الجندري من أجل زيادة تمثيل النساء في الهيئات التدريسية األكاديمية: 

 

عالوة على نشاطات تشجيع النساء على دراسة مجال الهايتيك، يعمل مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة 

واتخذا لهذا الغرض على زيادة تمثيل النساء في صفوف الهيات التدريسية األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، 

ة من القرارات في سبيل النهض بهذا الموضوع وفق توصيات فريق عمل برئاسة البروفيسور رفقة كارمي، سلسل

وفريق عمل برئاسة روت أرنون رئيسة المجمع الوطني اإلسرائيلي  2011رئيسة جامعة بن غوريون من العام 

 العالي إلدراجا مجلس التعليم الجندري" تتساوق مع المبادئ التي حدده اإلنصاف“خطة . 2013للعلوم من العام 

النساء في مناصب مرموقة في الهيئات األكاديمية وترتكز على توصيات لجنة أرنون التي تتمثل في رفع الوعي 

بعامة، وفي  األكاديميةنساء إلشغال مناصب في الهيئات  يدلإلنصاف الجندري في مؤسسات التعليم العالي وتجن

  ومختلف مجاالت الهندسة. لنساء بخاصة، نحو العلوم الدقيقةالمجاالت التي يقل فيها تمثيل ا

 

  عامين(. )لمدةألف دوالر  80منح بوست دكتوراه للمتفوقات بمبلغ 

 سنوات(، ومنح لطالبات اللقب  )لثالثألف شيكل  150بقيمة تك منح لطالبات دكتوراه في مجاالت الهاي

 امين(.ع)لمدة ألف شيكل  80بقيمة  تكالثاني في مجال الهاي

  جوائز بقيمة مليون شيكل في العام للمؤسسات التي برزت في النهوض باإلنصاف الجندري وتطبيقه تطبيقا

 عمليا.

  رئيس ) الجامعة( لإلنصاف الجندري في التعليم العالي.ات ميزانية معدة خصيصا لنشاط متشار 

 



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       

10  | ص   

 

Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה   

 الهندسة: مسار التعليم األكبر في إسرائيل اتألول مرة : دراس –سة الهايتك في إسرائيل اثورة در .2

  ( 34,030( طلبة العلوم االجتماعية  ) 34,660ألول مرة يفوق عدد طلبة الهندسة.) 

 طلبة الرياضيات وعلوم الحاسوب أعداد ارتفاع حاد في 

  من مجموع الطلبة العام( يدرسون الهندسة أو علوم 25طالب )  50,000أكثر من %

 الحاسوب.

 

-2017تظهر البيانات من السنة الدراسية  :ة القومية لتعزيز مواضيع الهندسة والهايتككبير لتطبيق الخط  إنجاز 

 % من18.3طالب، ويشكلون  34,600) أن الهندسة أصبحت موضوع الدراسة األول في اللقب األول 2018

 المجموع العام(

التي اعتبرت على  (من المجموع العام %17.9 يشكلونطالب،  34,030)االجتماعية  الهندسة العلوم   تسبقبهذا 

% في دراسة 50بنحو  دراماتيكي آخرالتعليم األكبر في إسرائيل. سجل ارتفاع  طويلة موضوعامتداد سنين 

في السنة  طالب 10,434مقابل  2018-2017في السنة الدراسية  طالب 15,553الرياضات وعلوم الحاسوب )

األمر هو أن واحد من كل أربعة طالب جامعيين في إسرائيل قد درس في السنة (. ما يعنيه 2012-2011الدراسية 

  للقب األول( طالب 189,845 من أصل طالب 50,214) الحاسوبأو علوم  الماضية الهندسة

اللذان لقيا رواجا كبيرا في مطلع العقد  تراجع حاد في دراسة مجالي القانون وإدارة األعمالفي المقابل حصل 

 إلى 2012-2011السنة الدراسية  في طالب 16,446وتظهر البيانات أن عدد طلبة القانون قد تراجع من الحالي، 

  .2018-2017طالب في السنة الدراسية  13,168

 

 محفزات للهايتك بمئات ماليين الدوالرات 

 

محفزات بمئات مالين الشواقل للمؤسسات ضوء قرار الحكومة  رصد علىمجلس التعليم العالي قد  نشدد هنا أن  

وأعضاء هيئات أكاديمية وتجويد البنى التحتية لألبحاث والتدريس، وذلك في إطار  استيعاب طلبةاألكاديمية لصالح 

 سيتواصلالخطة متعددة السنوات لتعزيز مسارات الهايتيك ويسود االعتقاد في مجلس التعليم العالي أن هذه االتجاه 

يعنيه األمر أن الكثير من الطلبة الذين رفض طلبهم للدراسة في مواضيع الهايتك بسبب  القادمة، ومافي السنوات 

 عدم توفر أماكن شاغرة سيتمكنون اآلن من االنخراط في هذه المسارات األكاديمية.
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Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה   توزيع طلبة اللقب األول وفق مواضيع الدراسة  – نظرة متعددة السنوات  

 2006-

2007 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 النسبة المئوية -المجموع

 18.3 18.1 17.4 17.0 16.6 الهندسة

الرياضيات واإلحصاء وعلوم 

 الحاسوب

4.7 6.5 6.7 

7.3 8.2 

 5.9 5.8 6.2 6.9 9.5 العلوم اإلنسانية

 17.0 17.0 16.1 15.5 14.4 التربية والتأهيل للتدريس

 3.1 3.1 3.1 2.9 2.8 مواضيع الفن والتصميم

 17.9 18.6 19.2 19.6 21.9 علوم االجتماع

 9.7 9.8 9.9 10.9 8.8 األعمال وعلم اإلدارة

 6.9 7.2 8.5 8.3 9.4 القانون

 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 الطب

 6.5 6.5 6.5 6.0 4.7 المواضيع شبه الطبية

 1.4 1.4 1.4 1.3 1.8 وم الفيزياءلع

 2.5 2.6 2.6 2.6 3.2 علوم البيولوجيا

 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 الزراعة

 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 الهندسة المعمارية

 

 مالحظات

 ال تشمل البيانات من يدرسون في الجامعة المفتوحة .أ

والبرمجيات، هندسة المنظومات " هندسة الكهرباء وااللكترونيات، هندسة الحاسوب :دراسة الهندسة تشمل المواضيع التالية .ب

 (.غيرهاو ،المعلوماتية، الهندسة المدنية، هندسة اآلالت، الهندسة الكيميائية والمواد، هندسة الصناعة واإلدارة
 

  مليون شيكل. 100خطة شاملة متعددة السنوات لتعزيز العلوم اإلنسانية بحجم 

 

ويتوقع أن يختتم مجلس التعليم العالي في األشهر القريبة  في هذا األثناء يتواصل تراجع دراسة العلوم اإلنسانية،

 100نحو  تصل إلى مناقشة خطة شاملة متعددة السنوات للنهوض بموضوع العلوم اإلنسانية في الجامعات بميزانية
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تقوية األبحاث وتطوير برامج تعليم جديدة وترقية االلقاب التي  لصالح-أعدت فيما-الميزانيةمليون شيكل. أعدت هذه 

 تدمج دراسة العلوم اإلنسانية مع مجاالت أخرى.

المحفزات  تقديم-تشمل فيما-تشملستعرض الخطة في الفترة القريبة على مجلس التعليم العالي للتصديق عليه، وهي 

قاب التي تدمج دراسة العلوم اإلنسانية مع مجاالت تعليم أخرى المالية للجامعات التي تشجع الطلبة على التسجيل لألل

 نجو مجاالت الهايتك وعلم األحياء والعلوم االجتماعية.
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Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה من بلدات تقع في العناقيد قدموا طالب  45,000أكثر من  -إتاحة التعليم العالي في مناطق األطراف .3 

 (4-1-االقتصادية المتدنية ) العناقيد -االجتماعية

 

االرتفاع الحاد في أعداد الطلبة في العقود األخيرة يتجسد أيضا في توسيع منالية التعليم العالي في صفوف الفئات 

وفي صفوف الشرائح السكانية الضعيفة. قامت دائرة اإلحصاء المركزية بإجراء  ،التي تسكن في مناطق األطراف

لبلد سكن الطالب الجامعي عند دراسته في الصف االقتصادي -تحليل خاص لصالحنا لفحص العنقود االجتماعي

بة اللقب األول قد قدموا من ل%( من مجموع ط28.2)طالب  45,000وتظهر البيانات أن أكثر من الثاني عشر، 

وأن نسبتهم تفوق بكثير نسبة السكان الذين يقطنون  (،4-1)المتدنية  االقتصادية-االجتماعيةبلدات تقع في العناقيد 

لجنة التخطيط والموازنة كانت %. في الكليات التي تحصل على دعم من قبل 19.6في هذه البلدات، والتي تصل إلى 

 %.33.4حصة طلبة اللقب األول أعلى من ذلك ووصلت إلى 

 

 

 لبلد سكن الطالب االقتصادي -طلبة اللقب األول وفق نوع المؤسسة والعنقود االجتماعي 

 

  

-المجموع

 أعداد

 5مطلقة

المجمو

 – ع

النسبة 

 6المئوية

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 مجموع طلبة اللقب األول
164,87

0 

100.0

% 
7.5% 

20.7

% 

25.5

% 

40.7

% 
2.7% 

 74,145 الرئيسية الفروع-الجامعات
100.0

% 
7.0% 19.8% 22.0% 45.0% 3.4% 

 كليات تحصل على ميزانيات

 لجنة التخطيط والموازنة
56,530 

100.0

% 
9.7% 23.7% 30.8% 31.3% 1.9% 

كليات ال تحصل على ميزانيات 

من قبل لجنة التخطيط 

 والموازنة

34,195 
100.0

% 
%7.2  %19.6  %22.7  %43.6  %2.5  

                                                            
 ال يشمل الجدول الطلبة الين يدرسون في الجامعة المفتوحة 5
 يشمل كذلك غير معروف 6
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  في لوائي الجنوب والشمال األكاديميةتطوير الكليات أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلبة في المؤسسات 

 

% من طلبة اللقب األول في مؤسسات أكاديمية تقع في لوائي الشمال 24درس  2018-2017في السنة الدراسية 

% فقط في لواء الجنوب في السنة 9، وذلك مقابل % في لواء الجنوب(14.5و% في لواء الشمال، 9.8)والجنوب 

لواء الشمال تضاعفت ثالث مرات مقارنة بالعقد الماضي، ال سيما نتيجة . أعداد الطلبة في 1999-1998الدراسية 

وفتح برامج دراسية جديدة. هذا التغيير الكبير في خارطة  ،توسيع البرنامج القائمة في الكليات األكاديمية في الشمال

 طلوبة إلى اللوائين المذكورين.التعليم العالي في إسرائيل في العقدين األخيرين لم يكن ليتحقق لوال توجيه الموارد الم

 

 طلبة اللقب األول وفق اللواء الذي تقع فيه المؤسسة– نظرة متعددة السنوات 

 

 1998-

1999 

1999-

2000 

2009-

2010 

2016-

2017 

2017-

2018 

 189,845 191,915 178,415 126,900 55,250 مطلقة أعداد-المجموع

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مئوية نسب-المجموع

 13.7 13.7 13.4 15.5 22.7 القدس

 9.8 9.7 9.2 5.3 .. الشمال

 12.4 13.4 13.9 17.9 21.7 حيفا

 17.8 17.6 17.4 15.9 4.1 المركز

 31.8 31.2 30.8 31.5 42.8 تل أبيب

 14.5 14.3 15.3 13.9 8.7 الجنوب

 

 

 

 

 إتاحة التعليم العالي لفئات سكانية محددة: .4
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ق قبل الموعد األصلي  بثالث الطلبة الجامعي ين، والهدف يتحق  تضاُعف أعداد 

 سنوات
 

   في السنة  22,543ين العرب: من قد واحد، حصل تضاعف في عدد الطلبة الجامعي  خالل ع

 2018-2017ة في العام السنة الدراسي   48,627إلى  2008-2007ة الدراسي  

 ل  % في أعداد الطلبة82زيادة بنسبة -اللقب األو 

 في أعداد الطلبة228زيادة بنسبة -اللقب الثاني % 

 114زيادة بنسبة -اللقب الثالث% 

 

  الطلبة العرب في جهاز التعليم العالي دمج-السنواتنظرة متعددة 

 

 

9.7% 10.3% 9.8% 10.0% 10.8% 11.3% 12.2% 13.1% 14.3% 15.2% 16.1% 17%

5.8%
6.1% 6.2%

6.5%
7.9%

8.7%
9.0%

9.8%
10.3%

11.3%
13.0%

14%

3.5%
3.5% 3.7% 3.9%

4.3%
4.4%

4.8%

5.2%
5.7%

5.7%
6.3%

6.…

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

اللقب الثالث اللقب الثاني اللقب األول

22,53
1

24,54

3

24,37
7

25,95
1

29,04
6

31,15
7

34,22
5

37,21
7

40,35
1

43,51
6

46,33
2

48,62
7



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       

16  | ص   

 

Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה   

 مالحظة: هذه النسبة تتناول حصة الطلبة العرب من مجمل الدارسين في نفس مستوى اللقب

 

في الخط ة المتعد دة السنوات الجديدة  – بعامة، وللمجتمع العربي بخاصةإنجازات كبيرة لجهاز التعليم العالي 

، ُحد دت غايات لرفع تمثيل المجتمع العربي  في التعليم العالي 2022-2021حت ى  2016-2017

 ، وهي تتالءم مع نسبة العرب السك اني ة:2022حت ى العام 

 ل  % )تحق قت(17الغاية – اللقب األو 

 فوق الغاية الموضوعة(.-%14% )فعليًّا تحق قت زيادة بنسبة 12الغاية – اللقب الثاني 

 (6.7-% )قريبة من النسبة الفعلي ة7الغاية – اللقب الثالث% 

طالبًا في  22,543قد بلغ  2008يُستش ف  من البيانات أن  عدد الطلبة العرب الذين درسوا لجميع األلقاب في العام 

د واحد بفضل الدعم الواسع الذي تلق اه الطلبة، ووصل عددهم خالل العام الدراسي  جميع األلقاب، وتضاعف خالل ع ق

طالبًا عربيًّا. ما يعنيه هذا االرتفاع الحاد  هو أن  مجلس التعليم العالي قد حق ق معظم  48,626إلى  2018-2019

الي ة، أي قبل التخطيط األصلي  بثالث الغايات التي وضعها إلتاحة التعليم العالي أمام المجتمع العربي  في السنة الح

 سنوات. 

 

 

ل قد بلغ 2009-2008في العام الدراسي   طالبًا،  21,534، أظهرت البيانات أن  عدد الطلبة الجامعي ين العرب لل قب األو 

ل، وبعد مضي  10أي ما يعادل  عربيًّا طالبًا  39,160سنوات يدرس في إسرائيل  10% من مجموع طلبة اللقب األو 

ل، ويشك ل هؤالء  ل17لل قب األو   تحقيق الهدف.-% من مجموع طلبة اللقب األو 

 

-2007% على أعداد الطلبة العرب؛ ففي السنة الدراسي ة 228في اللقب الثاني، طرأت زيادة في الع قد األخير بنسبة 

لثاني في إسرائيل. في العام الدراسي  % فقط من مجموع طلبة اللقب ا6طالبًا، وشك لوا  2,654لم يتجاوز عددهم  2008

ب، يشك لون  8,708، بلغ عدد الطلبة العرب الذين يدرسون لنيل اللقب الثاني 2017-2018 % من مجموع 14طال 

 تحقيق الهدف.طلبة اللقب الثاني في المؤس سات األكاديمي ة في إسرائيل. 

-2017الث، إذ وصل عددهم في السنة الدراسي ة % في صفوف طلبة اللقب الث115حصل أيًضا ارتفاع كبير بنسبة 

 .االقتراب من تحقيق اللقب-2008-2007طالبًا في السنة الدراسي ة  349طالبًا مقارنة بـِ  759إلى  2018
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 المجموع اللقب الثالث اللقب الثاني اللقب األول

2006-2007        19,761          2,421             349         22,531  

2007-2008        21,534          2,654             355         24,543  

2008-2009        21,142          2,855             380         24,377  

2009-2010        22,268          3,270             413         25,951  

2010-2011        24,346          4,243             457         29,046  

2011-2012        25,843          4,847             467         31,157  

2012-2013        28,481          5,233             511         34,225  

2013-2014        30,969          5,692             556         37,217  

2014-2015        33,571          6,165             615         40,351  

2015-2016        35,963          6,929             624         43,516  

2016-2017        37,441          8,197             694         46,332  

2017-2018        39,160          8,708             759         48,627  

 

 

  خط ة شاملة تديرها لجنة التخطيط والموازنة لدمج الطلبة زيادة أعداد الطلبة العرب هي نتاج

 العرب في التعليم العالي بدءا من الدراسة الثانوية وصوال لأللقاب المتقد مة 

 

في إطار الخط ة المتعد دة السنوات، تقوم لجنة التخطيط والموازنة بتنفيذ خط ة شمولي ة تبدأ في 

اد"، الذي يعمل اليوم في نحو مرحلة الدراسة الثانوي ة مع "برنامج الر عنقودًا من المدن  45و 

والقرى، ويوف ر المعلومات والمشورة والتوجيه للمؤس سات األكاديمي ة، ويقد م الدعم في المساقات 

عارض للتعليم  (، ويُجري جوالت في الجامعات والكل ي ات، ويقيم م  ذات الصلة )نحو البسيخومتري 

 ن مع المؤس سات األكاديمي ة.العالي داخل البلدات بالتعاو

ة بالمجتمع العربي  في المرحلة التحضيري ة قبل  عالوة على ذلك، يجري تنفيذ برامج خاص 

ل، وال سي ما برامج التقوية باللغتين العبري ة واإلنـ ليزي ة، والتقوية چاألكاديمي ة وفي الدراسة لل قب األو 

يًصا للمجتمع األكاديمي ة واالقتصادي ة واالجتماعي ة. أقمن ا كذلك مراكز مسيرة مهني ة ُمع د ة خص 
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Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה طالب في كل  فوج، حيث  800العربي  في المؤس سات األكاديمي ة، ونقوم بتقديم ِمن ح "ارتقاء" لـِ  

ْين: الحالة االقتصادي ة  فق المعيار  لة. -يجري اختيار الطلبة و  االجتماعي ة، ومجاالت الدراسة المفض 

م تُرافِق المنحة الطا ، وتُقد ِ ق األكاديمي  ع لجنة التخطيط والموازنة التفو  لب على امتداد اللقب. تشج 

ق للطلبة العرب الذين يدرسون لنيل األلقاب المتقد مة: اللقب الثاني واللقب الثالث والپوست  ِمن ح تفوُّ

قين في هيئات التدريس  واألبحاث في دكتوراة، وتدعم استيعاب األساتذة األكاديمي ين العرب المتفو 

 الجامعات. 

 

 

   قين في هيئات التدريس واألبحاث ح " ماعوف" الستيعاب من األساتذة األكاديمي ين العرب المتفو 

 في الجامعات.

 

منحة  51قدمت لجنة التخطيط والموازنة  2019-2018وحتى السنة الدراسية  2010-2009منذ السنة الدراسية 

مليون شيكل الستيعاب أساتذة أكاديميين عرب في الجامعات. منح " ماعوف" معدة للعلماء  48"ماعوف" بقيمة 

تمكين الفائزين من االنخراط في هو لهدف منها الشبان المتفوقين من أبناء المجتمع العربي مواطني دولة إسرائيل، وا

تلتزم الجامعات والكليات باستيعاب أصحاب المنح مؤسسات التعليم العالي الممولة من قبل لجنة التخطيط والموازنة. 

 كأعضاء في هيئاتها األكاديمية بوظيفة كاملة بعد انتهاء فترة المنحة.

 

  البدو من النقب في التعليم العاليخطة " بوابة للتعليم العالي" لدمج الطلبة 

 

خطة "بوابة للتعليم العالي" لمدة ثالث سنوات كخطة تجريبية في كلية سابير األكاديمية، وعلى ضوء نجاحها  تعمل

ألربع مؤسسات أكاديمية إضافية في النقب وهي: جامعة  2019-2018هناك فقد جرى توسيعها في السنة الدراسية 

مليون شيكل  200رض أكثر من غورصد لهذا ال بن غوريون، والجامعة المفتوحة، وكلية " أحفاه"، وكلية أشكلون،

وقامت وزارات المالية والزراعة  الميزانية،صة األكبر من حلجنة التخطيط والموازنة ال تلثالثة أفواج. رصد

 والتربية والتعليم باستكمال المبلغ.

جامعيين في المجتمع العربي خطة " بوابة للتعليم العالي" إجابات شمولية لالحتياجات التي يتفرد بها الطلبة الوفر ت

 ،لهم فرصة خوض تجربة الدراسة األكاديمية التي توفر، تلك في النقب، حيث تعرض عليهم سنة تحضيرية منفصلة

. باقة المساعدة تتوزع ومساعدة مكثفة على دمجهم في دراسة اللقب األول في تنويعة من مجاالت الدراسة المطلوبة

وتشمل دعما في مجال اللغة ودعما أكاديميا وفرديا واجتماعيا وثقافيا  ،وحتى إنهائه على امتداد سنوات الدراسة للقب
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واقتصاديا، وذلك في سبيل تسهيل عملية االندماج في الفضاء األكاديمية ودفع الطلبة البدو إلنهاء اللقب األول بنجاح. 

% ، 75 األولى بنسبةالسنة الدراسية  هدف زيادة أعداد الطلبة البدو الذين يدرسون للقب األول في ذلك وضعإلى 

في السنة األولى في السنة الدراسية  845طالب مقابل  1,500إلى  2022-2021كي يصل العدد في السنة الدراسية 

2015-2106. 

 

 ة التعليم العالي للعرب في القدس الشرقيةحإتا 

 

أعداد الطلبة الجدد سكان  تتمثل في مضاعفةوالموازنة خطة خمسية بناء على قرار الحكومة وضعت لجنة التخطيط 

-2016طالب في السنة الدراسي ة  300القدس الشرقي ة الذين يبدؤون الدراسة في السنة األولى لل قب الجامعي، من 

% في أعداد 75. إلى ذلك يُتوق ع حصول ارتفاع بنسبة 2023-2022طالب في السنة الدراسي ة  600إلى  2017

-2016طالب في السنة الدراسية  400يرية التي تمهد الدخول إلى المؤسسات االكاديمي ة. )من طلبة البرامج التحض

(. يذكر أن  غالبي ة الطلبة الجامعي ين من القدس الشرقية 2023-2022طالب في السنة الدراسية  700إلى  2017

ضعت الخط ة الخمسي   ة نصب أعينها فتح أبواب مسارات يدرسون مواضيع التربية والتعليم والت دريس، وعليه فقد و 

الميزانية التي صودق عليها لهذه الخطة تصل  )العلوم والتكنولوجيا(. STEMتعليم جديدة أمامهم، بما في ذلك مهن 

مليون شيكل منها وتسدد وزارة المالية المبلغ  170تسدد لجنة التخطيط والموازنة  شيكل،مليون  260إلى نحو 

 المتبقي.

 

 في العقد األخير الجامعيين الدروزلطلبة تضاعف أعداد ا 

-2017طالب في السنة الدراسية  4,864إلى  تووصل تضاعفت أعداد الطلبة الجامعيين الدروز في العقد األخير

-للقب األول، و 3,806. من بين هؤالء درس 2008-2007طالب في السنة الدراسية  2300مقابل نحو  2018

% منهم الكليات 43ارتادوا الجامعات، وارتاد  ز% من الطلبة الدرو42للقب الثالث. نحو  66-للقب الثاني، و 963

% 66و حلكليات األكاديمية للتربية والتعليم. وصلت نسبة اإلناث من المجموع الكلي إلى ن% ا14األكاديمية، وارتاد 

 % في صفوف عموم السكان.60، مقابل 2018-2017في السنة الدراسية 

 

 تشجيع ورعاية التفوق األكاديمي في صفوف الطلبة اليهود من أصل أثيوبي .أ
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أعداد الطلبة من أصل أثيوبي في اللقب األول، كي تصل نسبتهم وضعت الخطة المتعددة السنوات نصب أعينها زيادة 

% في 40%، كما هي نسبتهم في صفوف السكان. ما يعنيه هذا الهدف هو زيادة بنحو 1.7عند انتهاء الخطة إلى 

 في نهايتها. 3,500طالب في بداية الخطة الخمسية إلى نحو  2500أعداد طلبة اللقب األول، من نحو 

دة لطلبة المرحلة التحضيرية وطلبة اللقب األول من أصل أثيوبي وتشمل ر الخطة رزمة مساع  منح في إطاتُ 

ضير المتحانات القبول وتمويل مساكن الطلبة أو السفريات وما شابه. إلى ذلك سينضاف حالمساعدة األكاديمية والت

عشر بلديات تضم  األطراف فياطق مزيد من المركزين لبرنامج " هيسيغيم" إلتاحة التعليم العالي للشبان من من

زين في تشخيص الشبان المالئمين نسب عالية من السكان اليهود من أصل أثيوبي. تتمثل وظيفة هؤالء المرك  

 والمساعدة في اختيار موضوع الدراسة. ،وتوجيههم نحو الدراسة األكاديمية

 

لتشجيع الطلبة المتفوقين في اللقب األول واللقب عالوة على ما ذكر، تقود اللجنة التوجيهية تصور التفوق والقيادة 

الثاني البحثي والدكتوراه وصوال إلى خطة استيعاب أساتذة من أصل أثيوبي في مؤسسات التعليم العالي. سيمكن 

القدرات األكاديمية  واستنفاد التفوق،البرنامج من تسليط الضوء على الجالية اليهودية من أصل أثيوبي من زاوية 

 ماعية الكامنة لدى الطلبة الجامعيين.واالجت

 

 إتاحة التعليم العالي للمجتمع الحاريدي -خطة متعددة الطبقات .ب

 

يبذل مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة مساع حثيثة وموارد كبيرة إلتاحة التعليم العالي للمجتمع 

. االعتراف بخصوصية 1توجيهيين:  نعلى مبدئي المساعي ترتكزالحاريدي ودمجه في التشغيل والمجتمع. هذه 

. دمج أبنائه الراغبين في ذلك في المؤسسة األكاديمية من خالل احترام أسلوب حياتهم وتوفير 2المجتمع الحاريدي 

حلول الئقة الحتياجاتهم وطموحاتهم. خطة " هماحاريم" لتوسيع منالية التعليم العالي للجمهور الحاريدي وضعت 

إطارا أكاديميا لصالح الجمهور الحاريدي بتنويعة من المواضيع وتوزيع  15، وأقيم لهذا الغرض 20110في العام 

 جغرافي واسع.

عملت لجنة التخطيط والموزانة على بلورة سياسة متعددة السنوات للفترة  2017-2015في الفترة الواقعة بين عامي 

سة الجديدة تطوير األطر القائمة إلى جانب فتح ، وتواصل السيا20122-20121و 2016-2015الواقعة بين 

تنفيذ  عام بدأمسارات دمج في األطر األكاديمية العادية، في صفوف منفصلة أو في الصفوف العادية. قبل نحو 

برنامج تجريبي ) بايلوت( لفحص هذه المسارات  في عدد من المؤسسات األكاديمية ، وجرى التشديد على المواضيع 

وفي المجتمع الحاريدي بخاصة، بما في ذلك مجال  الهايتك وتأهيل مدرسين  ،السوق  االقتصادية بعامةالمطلوبة في 

 للمجتمع الحاريدي، ال سيما في مواضيع النواة ) الرياضيات واإلنجليزية والعلوم(.
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إلى نحو  2018-2107وصل عدد الطلبة الحاريديين الذين درسوا في مؤسسات التعليم العالي في السنة الدراسية 

في البرامج  2000لنيل اللقب الثاني، ونحو  1200درسوا لنيل اللقب األول، ودرس نحو  10,000طالب:  13,000

في جميع األلقاب. الهدف الذي وضع  2011-2010طالب حاريدي درسوا في العام  6000، وذلك مقابل التحضيرية

مليار شيكل للخطة الشاملة  المتعددة السنوات  1.2رصد نحو طالب، وجرى  19,000 الوصول إلى  هو 2022للعام 

 سنوات(. 6) 

 

 االنتقال إلى التعليم النشط والرقمي -رؤيا الحرم الجامعي الجديد .ج

 

للطلبة من خالل عملية التدريس.  التي تنقلمؤسسات التعليم العالي هي المراكز التي تنتج المعرفة بواسطة األبحاث 

من قبل الجهاز  انقلها بسهولة، تستوجب استعدادوتمكن من الوصول إلى مصادر المعرفة  التياالنترنتية الثورة 

البحث والتدريس في هذه الحقبة الجديدة. رؤيا " الكامبوس الجديد" تشمل عددا  تغييرات على سبل األكاديمي إلجراء

من خالل ووالنشط،  طة التعليم الرقمي  ة جديدة وعصرية بواسفي سبيل خلق تجربة تعليمي   ،من أبعاد هذا االستعداد

 الصناعة وتغيير موديل المكتباتوالمؤسسة األكاديمية خلق خطوط تماس بين 

 

 

 لتحسين جودة التدريس وإتاحته. أدوات-الرقميم تعل  ال .أ

 

الصف الوجاهي  من خالل من مجاالت المعرفة بوسائط رقمية ليس إلى العديدن من الوصول العصر الرقمي يمك  

لعديد من المساقات لتطوير عملية للتغييرات التي تنبع من هذا الواقع بدأت العادي بالضرورة. في سبيل التهيؤ 

وتجربة التعلم  وتعزيز إتاحة التعليم  جودة التدريسلتحسين  وسيلة ناجعةوهذه تشكل  ،ة في أرجاء العالميالرقم

 العالي.

الدولي الذي تأسس من قبل جامعتي  edXالعالمية جرى الربط بين مشروع  في سبيل التواصل مع هذه الثورة

دولة إسرائيل من خالل مركز المبادرات القومية " إسرائيل الرقمية" في وزارة المساواة  وبين MITوهارفارد 

الدولية  االجتماعية. مك ن هذا الربط المؤسسات األكاديمية في إسرائيل من طرح مساقات إلكترونية على المنصة

edX تظهر تحت عنوان هذه وIsraelX.  إلى ذلك ساعدت منصةedX  على إقامة منصة إسرائيليةCampus -

 عليها من قبل المؤسسات األكاديمية.يمكن تحميل مساقات أكاديمية  والتي

هذه اإلجراءات من خالل سلسلة من الدعوات التي تمنح  والموازنة فييشارك مجلس التعليم العالي/ لجنة التخطيط 

 العالمية.   edXوضعتها منصة  والمتقدمة التيدعما ماليا إلنتاج مساقات إلكترونية وفق المعايير الصارمة 
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مساقا للمنصة  60دعوتان لتمويل ومساق الكتروني للمنصة العالمية،  19دعوة لتمويل  12صدرت حتى اآلن 

لمقابل يعمل مجلس التعليم العالي على تنظيم التوازن بين الدراسة الرقمية والدراسة الوجاهية في القومية. في ا

 السنوات القادمة

 

 مراكز مبادرات  والتجديد في الحرم الجامعي إقامة-النشطةدراسة ال .ب

رؤيا " الكامبوس الجديد" تسعى لتمكين الطلبة من خوض تجربة الدراسة النشطة، من خالل تحويل المؤسسة 

مبادرات ريادية. لهذا العرض ستقام في المؤسسات األكاديمية واألكاديمية إلى حيز يستطيعون فيه تحقيق أفكار 

 ،التجارية مجال المبادراتتأهيل في  مراكز مبادرات وابتكار يحصل فيها طلبة يدرسون في مواضيع شتى على

النهوض بمشاريع مهمة ذات تأثير على المجتمع واالقتصاد  والباحثين علىبالتعاون مع المحاضرين  ويعملون

سيستيم تالئم عالم –الحرم الجامعي من أجل خلق منظومة إكو والصحة وغير ذلك.  ستستغل مراكز المبادرات 

 لعوائق وتربط بين المؤسسات األكاديمية والصناعة.التجديد وتشجع اإلبداع وتزيل ا

لجنة التخطيط والبناء بتعميم دعوة للمؤسسات األكاديمية إلقامة مراكز المبادرات، وستنشر  اإلطار قامتفي هذا 

 .2018أسماء المؤسسات الفائزة في مؤتمر التعليم العالي الذي سيعقد في شهر تشرين الثاني 

 

 مراكز معرفة ومجتمعتحويل الجامعات إلى  .ج

 

البيئة الخاصة بالمكتبات األكاديمية مطالبة بالتعامل مع التحديات كي تالئم الكامبوس الجديد. االنتقال من الكتب 

والفهارس والمجالت إلى المعرفة التي يمكن العثور عليها في الميديا الرقمية، واالنتقال من التعلم الفردي في حيز 

تغيير على  يستوجب إدخالى امتداد ساعات النهار، هذه االنتقال هادئ إلى أكوسيستيم يشمل التعلم التشاركي عل

 المكتبات األكاديمية.

 )التناظريةالمكتبات األكاديمية في الكامبوس الجديد تشكل دفيئة لإلبداع وذلك مكن خالل إتاحة المعلومات النوعية 

، والباحثين(المكتبات، والطلبة، والمحاضرين  )أمناءكزا للقاء بين األفراد ر، وقدرتها على أن تكون موالرقمية(

وإكساب الوعي القرائي الرقمي المتطور. يتوجب على المكتبة األكاديمية المتطورة أن تكون محد ثة بخدماتها 

كمركز معلومات محوسب وكمركز تعلم للمجموعات، وأن تشكل مركزا للنشاط االجتماعي  أن تعملومضامينها، و

لنحو تتولد تجربة تعليمية تختلف عن التجربة الفردية السائدة في المكتبة " الكالسيكية" األكاديمية، والثقافي. على هذا ا

 وهي تجربة ترتكز على بيئة عمل لطيفة تحفز على الدخول إلى المكتبة والمكوث فيها.
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  ميزانيات صناديق األبحاث وفي تجويد وتطوير البنى التحتية المعدة لألبحاثزيادة كبيرة في- 

 .2019-2018مليار شيكل في السنة الدراسية  1.5استثمار نحو 

 

 صناديق األبحاث 

 

صناديق األبحاث التي تمولها لجنة التخطيط والموازنة تعتبر العمود الفقري لألبحاث األساسية التنافسية في دولة 

-2016إسرائيل، وقد طرأ ارتفاع كبير في الميزانية التي تقدمها لجنة التخطيط والموزانة لألبحاث في الفترة ما بين 

بعامة، والباحثين بخاصة من التمحور في تعميق األبحاث ، وذلك بهدف تمكين المؤسسات 20122-20121و 2017

وتحقيق إنجازات أكاديمية مهمة من خالل المحافظة على مكانة إسرائيل العلمية في العالم والمضي بها نحو األمام. 

يج جامعة في العالم وفق تدر 100الجامعة العبرية والتخنيون قد أدرجتا ضمن قائمة أفضل يشار في هذا السياق أن 

 .  2018شنغهاي للعام 

 

 مشاركة لجنة التخطيط والموازنة في صناديق البحث، بماليين  -نظرة متعددة السنوات

 الشواقل

 

2015-2016 2016- 2017 2017-2018 2018- 2019 

772 897 988 1,233 

 

  في الميزانية القومية للعلوم40زيادة تدريجية بنحو % 

 

لألبحاث، % في ميزانية الصندوق القومي 40الخطة السنوية لتعزيز البنى التحتية البحثية تشمل زيادة تدريجية بنسبة 

، في نهاية الخطة متعددة السنوات إلى مبلغ 2022-2021وستصل الميزانية األساسية للصندوق في السنة الدراسية 

لزيادة عدد المنح، وزيادة منح األبحاث، وتوسيع -أعدتفيما -مليون شيكل في السنة. هذه اإلضافات أعدت 570

 الحوافز التي تشملها، نحو: تشجيع األبحاث مع شركاء دوليين.
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  زيادة في ميزانية برنامجBSF-NSF  

 

بهدف تشجيع التعاون في األبحاث بين الباحثين من إسرائيل  2013في العمل في العام  BSF-NSFبدأ برنامج 

والواليات المتحدة األمريكية. يدور الحديث عن برنامج مرموق يوزع المنح في مجموعة من مجاالت البحث ومنها: 

وعلوم الكرة األرضية  (، وعلوم الطبيعة واألحياء،STEM-)مواضيعالعلوم الدقيقة، والهندسة، وعلم الحاسوب 

 والبيئة، واالقتصاد وعلم النفس وغيرها.

يصل المبلغ في نهاية الخطة س، حيث BSF-NSF% في ميزانية 60في السنوات القريبة القادمة يتوقع ارتفاع بنحو 

تي مليون شيكل. زيادة الميزانية ستمكن من زيادة عدد المنح البحثية ال 38( إلى 2022-2021متعددة السنوات )

 العلوم األمريكية والعلوم اإلسرائيلية التعاون بينيمولها الصندوق، وتوسيع مجاالت البحث وتعزيز 

 

  2020زيادة في ميزانيةHorizon  

 

 77إلى  حجم البرنامج أن يصلويتوقع التابع لالتحاد األوروبي.  Horizon 2020افتتح برنامج  2014في العام 

حصة إسرائيل في برامج األبحاث والتطوير األوروبية تحددت  .2014مليار يورو لفترة سبع سنوات بدءا من العام 

لجنة  التالي:الناتج المحلي الخام، مقارنة بالناتج المحلي الخام األوروبي، ويجري تمويله على النحو  وفق نسبة

 %.5-صلة%؛ وزارات أخرى ذات 10-وزارة العلوم %؛35-االقتصاد%؛ وزارة 50-التخطيط والموازنة 

في السنوات األخيرة طرأ ارتفاع في الناتج المحلي الخام اإلسرائيلي مقارنة بالناتج المحلي األوروبي. عالوة على 

أن تزيد رسوم اشتراكها على نحو  ةذلك جرى توسيع حجم البرنامج األوروبي، وعلى ضوء ذلك يطلب من الدول

لجنة التخطيط والموازنة في  حصةيترجم األمر بزيادة في مشاركة األجسام الممولة. وفقا لذلك زادت أن ملحوظ، و

-2018شيكل في السنة الدراسية  520إلى  2016-2015شيكل في السنة الدراسية  مليون 330تمويل البرنامج من 

2019. 

 

 مجمل االستثمار يصل إلى  -  خطة متعددة السنوات إلقامة وتجويد البى التحتية في مجال األبحاث

 مليون شيكل 870نحو 

في واجهة العلوم  تقع ال أحد يشك في أهمية البنى التحتية البحثية التي تكمن في القدرة على إجراء أبحاث نوعية 

طرح الموضوع كأحد أهم  2022-20121و 2017-2016العالمية. في الخطة متعددة السنوات الحالية للفترة بين 

إضافة الموارد لهذا الغرض. مجمل االستثمارات في إقامة وتجويد البنى  في-تجسد فيما-تجسداألمر الذي ، هاهدافأ

 مليون شيكل وفق التفصيل التالي: 870التحتية البحثية في الخطة متعددة السنوات وصل إلى 
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 الجامعات البحثية ،إلقامة وتجويد بنى تحتية بحثية في الخطة متعددة السنوات تشمل ميزانيات خاصة  .1

 مليون شيكل وتشمل : 460بقيمة 

o    سنوات على استيعابهم في الجامعة 3الذين لم تمض  ح عتاد وتجهيزات للباحثين الجددمن 

o    ح عتاد وتجهيزات لباحثين في منتصف طريقهم البحثيةمن (mid-career researchers) أقدمية  يذو

يساعد البرنامج الباحثين المتفوقين في هذه األقدمية على تحديث مختبرهم واستنفاد  .سنة في الجهاز 10-20

 القدرة العلمية الكامنة

o ثمينة تخدم احتياجات البحث لجمهور واسع من المستخدمين وتقوم  تجهيزات- منحة تجهيزات للمؤسسة

 المؤسسة بإدارته.

o   بنى تحتية بحثية مؤسسي ةفي تجنيد وتشغيل قوى عامة مهنية لتنفيذ منح مشاركة. 

o   البنى  هذه سبيل مساعدة الباحثين على تمويل استخدام في للباحثينمنح أبحاث إلتاحة مراكز البنى التحتية

 التمويل القائمة في منح البحث السائدة في إسرائيل. استخدامها إمكانياتوالتي تفوق كلفة  التحتية،

 

مليون شيكل: حصة  410بقيمة نحو  مؤسسات التعليم العاليترقية بنى تحتية للتدريس والبحث في خطة  .2

مليون  180مليون شيكل وتصل حصة الكليات إلى نحو  230الجامعات تصل في هذه الميزانية إلى نجو 

 شيكل.

 

 تعزيز البرامج الريادية في األبحاث: موضعة إسرائيل في واجهة المعارف العالمية 

 

تقع على رأس جدول اعمال األبحاث العالمية وتحمل أهمية   منظوماتيةتضم الخطة متعددة السنوات بنى بحثية 

كبيرة على المستوى القومي. هذه تشمل الطب المالءم شخصيا، والعلوم وتكتولوجيا الكوانت، وعلم البيانات والعلوم 

 مليون شيكل. 500لهذه البرامج إلى اإلنسانية. تصل ميزانية لجنة التخطيط والموازنة المعدة 

 

 الطب المالءم شخصيا 
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تحليالت  ترتكز علىخطة البحث للطب الذي يتمحور في الفرد ستمك ن الباحثين اإلسرائيليين من إجراء أبحاث واسعة 

المتطوعين. األبحاث في هذا المجال ستعمق الفهم في مجال بيولوجيا اإلنسان  وجينية آلالفعميقة لبيانات طبية 

تساعد في تعجيل وتيرة االكتشافات وتطبيق توجهات عالجية جديدة واآلليات المشاركة في األمراض البشرية، و

 وموضعة إسرائيل في واجهة العلوم العالمية في مجال الطب الذي يتمحور في األفراد.

 

 

  وتكنولوجيا الكوانت ) الكم(العلم 

 

االستثمار الكبير والمتواصل على المستوى القومي في تطوير مجال العلوم وتكنولوجيا الكوانت، ال سيما في تطوير 

في هذا المجال سيؤدي إلى حدوث قفزة مهمة في قدرات البحث اإلسرائيلية وفي  األبحاث وزيارة أعداد الباحثين

 مكانتها العالمية في واجهة المعارف العالمية في هذا المجال.

تطوير العلوم والتكنولوجيا الكوانتية يرتكز على فهم التفاعل بين درجات تحرك قليلة في الجهاز ) على سبيل المثال، 

 ة(، وتطوير التكنولوجيا المطلوبة للتحكم فيها. هذه القدرات ستمكن )وبعضها ما انفك يمك ن( فوتونات وذرات معدود

للتنصت، وتمثيل أدوار  لمنظومات  ةغير قابل تير اتصاالوبناء احتساب أقوى بكثير مما هو قائم اليوم، وتطمن 

يب القائمة، وتطوير مواد ذات صفات خاصة معقدة  ال يمكن احتسابها بالوسائل القائمة حاليا، وبمراعاة تفوق األسال

 وغير ذلك.

 

 DATA SCIENCE  

 

يتناول مجال علوم البيانات تجميع وإدارة وتحليل البيانات المنسوبة لنطاق واسع من المجاالت المعرفية األكاديمية 

والتطبيقات التجارية. يشهد هذا المجال في السنوات األخيرة نموا كبيرا وسريعا واستثمارات مالية كبيرة من قبل 

االرتفاع الكبير في كمية  تعود إلىصة. أسباب نمو هذا المجال الصناعات ومن قبل الجامعات ومعاهد األبحاث الخا

 متواصل للمنهجيات(، وتطوير big dataإلى استخدام مصطلح  )وصوالووفرة البيانات الني تنت ج في العالم 

الخاص باالتصاالت والتخزين  "الهاردوير"والخوارزميات والتكنولوجيات المتوفرة لتحليل البيانات، وفي تطور 

 حليل البياناتوت

تالمس علوم البيانات جميع المضامين في الحيز األكاديمي، وتخبأ في طياتها إمكانيات لالبتكار في العلوم الدقيقة 

والعلوم االجتماعية واإلنسانيات. ال شك أن النهوض في هذا المجال سيدفع إلى انطالقة أكاديمية في التدريس 
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، ويساهم في المناعة القومية لدولة إسرائيل في المجاالت االقتصادية واألبحاث في كوكبة من الحقول المعرفية

 واألمني ة.

 

 

 وفي اإلصدارات األكاديمية. بحثيهصناديق كسب  زيادة كبيرة في -نظرة متعددة السنوات .ه

 

  صناديق أبحاثكسب ارتفاع في 

 

% في مجموع صناديق البحث التنافسية التي يفوز بها الباحثون، 125في العقد األخير يرصد ارتفاع حاد بنسبة 

وصندوق األبحاث والتطوير األوروبي. هذا مقابل  القومي للعلومفوزا بمنح الصندوق  %( تشكل80 )نحووغالبيتها 

في مجاالت الطل وعلوم األحياء، لكن  ظهر األكبرارتفاع طفيف في كسب منح أبحاث من مصادر أخرى. الفوز 

مرات منذ  3.5ثمة ارتفاع ملحوظ في مجاالت الهندسة والرياضيات وعلم الحاسوب، وارتفعت نسبة الفوز فيها 

 .2004العام 

 

 

جرى إدخال تغييرات على طريقة تقديم التقارير حول كسب صناديق البحث،  2017-2016مالحظة: في السنة الدراسية 

 وائز.ضوء ذلك خصل تراجع في عدد الج وعلى

81

109
119

177

268
248

266

58
70

83
93

106
85 90

0

50

100

150

200

250

300

M$
שנתי-ממוצע דו-זכיה בקרנות מחקר תחרותיות ואחרות באוניברסיטאות 

(מחירים שוטפים$, מיליוני )
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 المصدر: تحليل شعبة التخطيط والسياسات حول تقارير المؤسسات حول الفوز بمنح أبحاث تنافسية وأخرى.

 

 زيادة في اإلصدارات األكاديمية 

 

من % في العقد األخير. وبعد عدة سنوات 18ارتفع عدد اإلصدارات األكاديمية لباحثين في جامعات البحث بنحو 

التراجع في عدد اإلصدارات تشهد السنوات األخيرة ارتفاعا حادا في هذه اإلصدارات. عدد اإلصدارات " 

الموزونة"، إي الوزن النسبي للباحث في كتابة المقالة من مجمل الشركاء في كتابته، والذي يدل على التعاون بين 

خر، لكن بوتيرة أبطأ. ربع اإلصدارات األكاديمية باحثين من مختلف األقسام والمؤسسات، هذا العدد ارتفع هو اآل

ثمرة تعاون مع باحثين من خارج البالد. هذه النزعة تشهد استقرارا في السنوات الخمس  تللباحثين اإلسرائيليين كان

 األخيرة.

 

 

 

 

 

 المصدر: بيانات معهد سالد

 

 

12,030

10,994

10,14010,207

7,065
6,486

6,1916,396

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

201620152014201320122011201020092008200720062005

פרסומים אקדמיים באוניברסיטאות המחקר

"ברוטו"פרסומים  פרסומים משוקללים


