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 التعليم األهلي

وفي شبه الجزيرة العربية , يعد التعليم االهلي في المملكة العربية السعودية رافدا مساندا للتعليم الحكومي بجميع مستوياته 

بدأ التعليم أهليا فقد عرف شبه الجزيرة الكتاتيب على انها اماكن لتعليم القراءة والكتابة واكتسبت اهمية لتعليم ابناء 

جانب الكتاتيب التي تخصصت في تعليم الصغار كانت المساجد وحوانيت الوراقين ومنازل  المسلمين القران الكريم إلى

 .العلماء والبادية والمكتبات وإلخ 

كل منشأه غير حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو الخاص قبل تنظيم المدارس األهلية أنها   الئحةعرفت 

 . مرحلة التعليم العالي

م في المملكة تقوم على تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف الذي يشجع على التعليم وبالتالي فإن الدولة ملتزمة سياسة التعلي

باعتباره  نشر العلم وتطويره ليةمبدأ اشتراك المواطن في تحمل مسئوبمجانية التعليم لذا فإن فلسفة التعليم األهلي تقوم على 

 (من إطالع الباحثة  . )ا للدولة في بناء الفرد والمجتمع كيشر

 

 .والكليات والجامعات األهلية وتعليم الكبار األهلي , والمتوسطة والثانوية  كاالبتدائيةهناك أنواع للمدارس األهلية 

نظرا , للبالد  االقتصاديةية القوى البشرية للمجتمع ويقوم بدور فعال في دعم البنية كما أنه يسهم بدور إيجابي في تنم

 .عداد وتدريب القوى العاملة الفنية لمساعدته في إ

أواخر القرن الثالث ) القرن التاسع عشر ميالدي  نهايةاذ تعد , من الجدير بالذكر ان التعليم الحديث في المملكة بدأ أهليا 

 . ق الجزيرة العربية رها في أفيارهاصات التعليم االهلي التي الحت تباش بداية( عشر الهجري 

استتباب األمن  بأمورالمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه هللا تعالى بأمر التعليم فبالرغم من انشغاله  اهتماموتجلى 

هـ حيث دعا علماء مكة وحثهم على بذل 3131وإقرار السالم إال انه كان يشجع التعليم ويدعمه حيث عقد اجتماع عام 

 ( 374ص-374ص, 3341, نوآخروقيل الح)  .الجهد لنشر التعليم وتنظيم التوسع فيه

 

 : األصول اإلسالمية للتعليم األهلي

لقد كان انتشار المدارس الوقفية ودعمها للعلماء , في جذورها في تاريخ التعليم اإلسالمي  متعمقةأصول التعليم االهلي 

 .والمكتبات ودور الثقافة شاهدا على ريادة التعليم األهلي وتقدمه 

اس الذي قام عليه التعليم األهلي فإن لذلك الوقف مكانة عظيمة في الدين اإلسالمي فهو من كان الوقف اإلسالمي هو األس

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ) الصدقة الجارية التي أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم أمته بها في قوله عليه السالم 

 (344ص, 3344,  وآخرون الحامد( . )  أو ولد صالح يدعو له, أو علم ينتفع به , صدقه جاريه : ثالث 
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 :(344ص,  3344, وآخرون الحامد)  األسس والمنطلقات الفكرية للتعليم األهلي في المملكة

حيث يسوق , مع تطور المجتمع السعودي ظهر اتجاه يشجع إعطاء دور للقطاع الخاص في إنشاء المؤسسات التربوية 

أنصار مسئولية الدولة عن التعليم متفردة عددا من الحجج ومنها أن تدخل الدولة ضروري جدا لتحقيق تكافؤ الفرص 

لجعل التعليم إلزاميا ثم أن الرغبة في إيجاد قيم مشتركة في  طةالسلالوحيدة التي تملك  الجهةوأن الدولة هي , التربوية 

 .المجتمع لن تتحقق إال بالتدخل اإليجابي للدولة في توفير التربية وتوجيهها واإلشراف عليها 

:المنطلقات التي يستند إليها التعليم األهلي في المملكة وهي مستمدة من اللوائح والوثائق واألنظمة   

.هلي يؤدي دورا تربويا واجتماعيا مساندا ومعززا للتعليم الحكومي التعليم األ( 3  

.التعليم األهلي في المملكة يمثل مشروعا تربويا له عائده الفردي واالجتماعي ( 4  

.االجتماعية للتعليم المستندة الى مصادر التشريع االسالمي في الكتاب والسنة  بالسياسةيلتزم ( 1  

.تبني تجارب التجديد والتحديث التربوي  زاويةحكومي من يتكامل مع التعليم ال( 3  

هناك فرصه مواتيه لنمو التعليم األهلي بتوسيع قاعدته لتشمل فئات أخرى من ذوي االحتياجات الخاصة وقطاعات العمال 

. والكبار والكبيرات   

 

(http://www.moe.gov.sa :  سياسة التعليم األهلي في المملكة العربية السعودية 

موقع الوزارة,  343ص, 3344, وآخرون الحامد)    

التعليم في المملكة فصال كامال يحدد  سياسةفقد أفردت له وثيقة , نظرا لما توليه المملكة من اهتمام ورعاية للتعليم األهلي 

:مايلي  الوثيقةوجاء في , العامة  وأسسهإطاره وضوابطه   

فنيا وإداريا ويوضح ذلك  المختصةويخضع إلشراف الجهات التعليمية , فه مراحله تشجع الدولة التعليم األهلي في كا( 3

.النظام الخاص به   

.يسمع به لغير السعوديين  وال, س والمعاهد األهلية خاص بالجهات التعليمية المختصة الترخيص بافتتاح المدار( 4  

.اجبات التي يلتزم بها يوضح نظام التعليم األهلي الشروط التي يجب توافرها فيه والو( 1  

.يحق للتعليم األهلي أن يمنح الشهادات العامة في جميع مراحل التعليم  ال( 3  

:يحقق إشراف الدولة على التعليم األهلي األهداف التالية ( 4  

.يقل عن مستوى مدارس الدولة  ضمان مستوى مناسبا من التربية والتعليم والشروط الصحية ال( أ  

اإلسالم مقتضياتتجاه المدرسة وفق ضمان سالمة ا( ب  

.تقدير مدى المساعدة المالية التي تقرر للمدارس لتحقيق العدل والتوازن بين مختلف المدارس األهلية ( ج  

.مساعدة المدارس والمعاهد األهلية على تحقيق أهداف التربية والتعليم من ناحية اإلشراف والدعم الفني ( د  

http://www.moe.gov.sa/
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يجاد ضرورة إلومن المالحظ أن سياسة التعليم األهلي واكبت االتجاه العالمي المعاصر الذي يرى في نشر التعليم األهلي 

روافد أخرى لتعليم المواطنين ويحقق في ذات الوقت المشاركة االجتماعية في تمويل التعليم بإتاحة الفرصه لرجال األعمال 

.ريع تعليمية األموال توظيف أموالهم في مشا ورؤؤس  

 

والعوامل التي ساعدت على النمو السريع للتعليم األهلي في المملكة )سنبل وآخرون, 3341,ص403 , الحامد وآخرون, 

 3344 ,ص341 , المنيع, ص311 , الحقيل, 3314,ص447(:

لهذا النوع من عون مادي وأدبي باعتباره رديفا للتعليم الحكومي وأصل من اصول التربية   وما تقدمهتشجيع الدولة ( 3

.والتعليم في الحضارة اإلسالمية   

.دفع بالمستثمرين للمشاركة هذا المجال  واالستقراراألمن الذي تعيشه المملكة ( 4  

.قدرة االباء على تحمل تكاليف التعليم األهلي  زيادة مما صاحبهالنمو االقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة ( 1  

.توفر أعداد كبيرة من أبناء العاملين في المملكة من غير السعوديين ( 3  

ارتفاع المستوى التعليمي لكثير من المواطنين جعلهم يعطون لتربية أبنائهم أهمية خاصة ويرون أن التعليم األهلي يوفر ( 4

.ألبنائهم ميزات خاصة   

سود العالم كله من اتجاه نحو الخصخصة ومشاركة القطاع األهلي للقطاع الحكومي في عدد من األنشطة ومنها ي ما( 6

.التعليم   

تدريس اللغة : تتوفر في الحكومية مثل  في تقديم الخدمات التعليمية في المدارس األهلية والتي ال واالبتكارالمرونة ( 7

  جتماعيةإضافية رياضية ومهنية وثقافية وا طبيق نظام اليوم الكامل ووجود أنشطةوت االبتدائياإلنجليزية من الصف األول 

 

 

 

 اآلن المملكة في األهلية المدارس عدد يبلغ إذ , الحكومي للتعليم مهما   رافدا   فأصبح , الطالب ألعداد الكمية القفزة ومع

دارة الملك عبدالعزيز .) .     والبنات البنين من تلميذ   ألف 440 من أكثر فيها يدرس مدرسة 3440 من أكثر

http://www.darah.info/ ( 

 

 عدد ووصل المملكة, في التعليم مجمل من%( 33) نسبته ما إلى اليوم وصل أن إلى النمو في األهلي التعليم استمر

 عدد وصل وكذلك وطالبة, طالب ألف( 600) حوالي إلى الطالب عدد ووصل مدرسة,( 1174) حوالي إلى المدارس

موقع جريدة الرياض , ندوة عن التعليم األهلي .       ) المواطنين من ألفا  ( 44) منهم ألفا ,( 40) حوالي إلى المعلمين

  http://www.alriyadh.com)االكتروني 

 

http://www.alriyadh.com/
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 أنماط التعليم األهلي :

(بنات  –بنين ) قديمة ومنتشرة وهي مرحلة التعليم العام بنوعيه ( 3  

(344ص, , الحامد ) حديثة التزال في بداياتها مرحلة التعليم العالي ( 4  

التعليم الفني األهلي( 1  

.دفة لفئات مستهوأماقبل المدرسة ة أنواع اخرى من التعليم األهلي في المرحل( 3  

 

 

 

 . للبنين األهلي التعليم مسيرة -

 

 :المعارف مديرية ظهور قبل للبنين األهلي التعليم-

 الفخرية المدرسة: هي أهلية مدارس أربع سوى الحجاز في يكن لم دولته إلى الحجاز إقليم المؤسس الملك ضم عندما

 : المدارس هذه عن نبذة يلي وفيما وجدة مكة في الفالح ومدرسة

 

 المكان المؤسس الهدف تاريخ اإلنشاء المدرسة

 
 المدرسة− أ

 الصولتية

 
 هـ3414عام

 
 العلوم نشر

 بين الدينية
 عامة المسلمين

 والهنود
 المسلمين

 

 
 سيدة هندية

 
 المكي الحرم

 المدرسة−  ب
 الفخرية

في مكة  عبد الحق قاري  هـ3414 عام
 المكرمة

 مدرسة−  ج
 الفالح

هـ و 3141عام 
 هـ3111عام 

رمي إلى تحقيق 
 غايات ثالث

محمد علي 
 زينل

جدة ومكة 
 المكرمة

 (ص341-ص371هـ,3341سنبل ,)
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 :التعليم األهلي للبنين في عهد مديرية المعارف-

 ويستثنى السعودية العربية المملكة في التعليم جميع على المشرفة)) هي العامة المعارف مديرية أصبحت هـ3146 عام في

 على التعليم وتنظيم العلوم بنشر المكلفة الجهة باعتبارها المعارف مديرية جهود وامتدت, ((  العسكري التعليم ذلك من

 عام وفي. موحده تعليمية ونظرية محددة خطة وفق التعليم يسير لكي الحكومية المدارس على إشرافها مثل األهلية المدارس

 في األهلية المدارس تتبعه عاما  نظاما ليصبح,  األهلية المدارس نظام صدر, العام التعليم امنظ ظهور ومع, هـ3147

 للشروط مستوفية وكانت,  والتدريس للتعليم أعدت مؤسسة كل) بأنها المدرسة النظام ويعرف, السعودية العربية المملكة

 (.344-347ص,  ه3341,  سنبل( ) واألخالقية الصحية

 

 

 :أهمها عهدها في أهلية مدارس عدة تأسست

 المكان المؤسس الهدف تاريخ اإلنشاء المدرسة

 مدرسة− أ
 األهلية النجاح

 الليلية

إتاحة فرصة  هـ3140عام 
التعليم والتزويد 
بالمعرفة لمن لم 

تسمح لهم 
ظروفهم 
 المعيشية

 مكة المكرمة عبدهللا خوجه

 

 دار مدرسة− ب
 الحديث

دراسة الحديث  هـ3144عام 
الشريف وعلومه 
واللغة العربية 

 والتفسير

الشيخ عبدالظاهر 
 أبو السمح

 مكة المكرمة

 دار مدرسة− ج
 الدينية العلوم

تدريس ابناء  هـ3141عام 
شرق آسيا 

الموجودين في 
الحجاز علوم 

 الدين

الشيخ محمد 
 المساري

 مكة المكرمة

 دار مدرسة− د
 األيتام

رعاية األطفال  هـ3144عام 
 وتعليمهماليتامى 

مهدي المصلح 
 وعلي جميل

 مكة المكرمة

 دار مدرسة−  هـ
 األهلية السالم

محمد سالمة   هـ3146عام 
 الهندي

 مكة المكرمة

 المدرسة−و
 العارفية الخيرية

تنظيم ثالث  هـ3144عام 
 أقسام

 مكة المكرمة محمد البنغالي

مدرسة أبناء -ز

الصحراء 

 (بالمسيجيد)

علي وعثمان  الباديةتعليم أبناء  هـ3164عام 
 حافظ

في طريق المدينة 
 جدة-المنورة 

 (ص313-ص341هـ,3341سنبل ,)
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 :كما تأسست في المدينة المنورة عدة مدارس أهلية أخرى أهمها 

 المؤسس تاريخ اإلنشاء المدرسة

 وعبدالرحمن صبري مصطفى هـ3143عام  التهذيب اإلحسانية االبتدائية
 مدني

 احمد ياسين الخياري هـ3143عام  التجويد والقراءات

 أحمدالفيضي هـ3147عام  العلوم الشرعية

التهذيب األهلية لتحفيظ 
 القران الكريم

 أحمد هـ3164عام 

 (ص3341هـ , 3341سنبل,)

 

 :المعارف مديرية عهد في للبنين األهلي التعليم-

               مراعاتها يجب التي التنظيمات ببعض األهلي المدارس وزودت,  اإلشراف لعملية ضوابط الوزارة وضعت

 :(311 ص,  3341,  سنبل)  أهمها من

 .الحكومية المدارس في المعارف وزارة لسجالت تماما مطابقة المدرسة سجالت جميع تكون أن-أ

 . واإلدارية والفنية المالية الوزارة أنظمة بجميع علم على األهلية المدرسة عن المسئول تكون أن يجب-ب

 .تحريري صالحية امتحان أو, المنطقة من مصدقة نقل بشهادة إال األهلية المدارس في طالب أي قبول عدم من التأكد -ج

 ..ختصاصها مجال في كل األهلية المدارس توجيه عن مسؤولون الوزارة موجهو-د

 

 : األهلي للتعليم لعامةاإلدارة ا-

 هذه إلى وتوكل,  للتعليم العام للمدير تابعة تكون األهلي بالتعليم خاصة إدارة استحداث تم هـ3140 عام في ا اإلدارة

 .التعليم  من اللون هذا لدعم وذلك,  األنظمة حدود في عليه واألشراف األهلي التعليم شؤون رعاية اإلدارة

 

 :األهلية المدارس على االعالنات توزيع تنظيم

 الئحة ووضع, وبنات بنين األهلية المدارس على اإلعانات لتوزيع المنظم الوزراء مجلس قرار صدر هـ3113 عام وفي

 :إلى إعانة تعطي التي األهلية المدارس وصنف. اإلعانة قواعد توضح تنظيمية

 وهذه, اإلسالم تعليم نشر أجل من أنشئت التي الدينية المدارس مثل,  الدارسين من رسوما تأخذ ال مجانية مدارس-  أ

 .كاملة إعانة لها تصرف

 الى تهدف ال وهي, التعليم نشر بهدف الخيرية الجمعيات أو النسائية الجمعيات مثل جمعيات قبل من أنشئت مدارس -ب

 . الربح

 (.313ص,  ه3341,  سنبل)  .وفنيا إداريا مستوها حسب إعانات وتمنح رسوما وتأخذ الربح تستهدف أهلية مدارس -ج
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 :مسيرة التعليم األهلي للبنات

 .البنين تعليم عن البنات تعليم بها مر التي المراحل كثيرا تختلف ال

 

 :بل الرئاسة العامة لتعليم البناتالتعليم األهلي للبنات ق-

 :هما بمرحلتين هـ3140 عام تأسست التي البنات لتعليم العامة الرئاسة انشاء قبل للبنات األهلي التعليم مر

 :المنظمة شبه األهلية المدارس مرحلة - 1

 وتحويلها منازلهن من غرفة بتخصيص المجتمع سيدات من مجموعة قامت التي الفردية الجهود في المرحلة هذه وتتمثل

 الكريم القران تعليم  حفظ يتم الكتاتيب هذه وفي,  الفقهية اسم عليها يطلق سيدة فيه التدريس يتولى البنات لتعليم كتاب إلى

 أجر صورة في التعليم على للقائمات تمنح,  الكتاتيب لهذه إعانات بتقديم يقومون األهلي وكان,  والكتابة القراءة ومبادئ

 الكتاتيب هذه أصحاب بعض قام ثم. هللا من الثواب في ورغبة تطوعا والتعليم بالتدريس يقمن كن بعضهن أن كما,  شهري

 ال البداية في المدارس تلك وكانت.  المنورة المدينة في الفخرية المدرسة أبرزها من نظامية شبه مدارس إلى بتحويلها

 ظهور  إلى أدى الذي األمر,  المسئولين بجهود المدارس هذه تطورت ثم,  معين بمنهج ترتبط ال, موحدة أنظمة على تسير

 (314ص,  ه3341,  سنبل.)  . للبنات المنظمة األهلية المدارس

 :للبنات المنظمة األهلية المدارس مرحلة -2

 في المالكة العائلة أنشأت كما, هـ3174 عام الكريمات معهد عبدالعزيز الملك جاللة إنشاء المدارس هذه صدر في ويأتي

 الرئاسة تأسيس عند عددها وصل(.النموذجي الرياض معهد) عليها أطلق الرياض في لبناتها خاصة مدارس هـ3174

 (.311 -314 ص,  ه3341 , سنبل.)  .مدرسة(11) إلي ه3140 عام في البنات لتعليم العامة

 

 

 :البنات  لتعليم العامة الرئاسة ظل في للبنات األهلي التعليم

 عام في قيامها فعند. األهلي التعليم مجال في المعارف وزارة تجربة من كثيرا البنات لتعليم العامة الرئاسة استفادت

 تزايد أن ذلك نتائج من وكان. جاهزة أعمالها إنجاز في يساعدها التي  والتعميمات واللوائح التنظيمات وجدت هـ3140

 .كبيرة بسرعة للبنات األهلي التعليم قطاع

 (.311 ص,  ه3341,  سنبل.) 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 التعليم العالي األهلي

 

القطاع الخاص تأسيسا وإدارة وإنفاقا مقابل رسوم دراسية تؤخذ من  الذي يضطلع بة"  ويقصد به ذلك التعليم فوق الثانوي

 .المستفيدين من هذا التعليم وهم الطالب أو الجهات المانحة

 

 : التجارب العالمية في التعليم العالي األهلي

كية ظهرت الكليات ترجع تجارب الدول المتقدمة في التعليم العالي األهلي إلى فترة بعيده ففي الواليات المتحدة األمري

ويأتي هذا التميز نتيجة اعتماد نمط , والتجربة األمريكية من أقدم التجارب وأكثرها تميزا , األهلية منذ أكثر من مائتي عام 

إضافة إلى وجود استقالليه كبيره للجامعات سواء كانت حكومية أم أهلية , الجامعة غير الربحي للتعليم العالي األهلي فيها 

سبة الجامعات والكليات األهلية بالنسبة لمجموع مؤسسات التعليم العالي الحكومي وغير الحكومي نسبة عالية وتعد ن, 

ويمثل , ويدرس في الجامعات األهلية األمريكية أكثر من مليونين ونصف طالب %.  44قدرتها إحدى اإلحصائيات بـ 

 .معات من مجموع الطالب الذين يدرسون في الجا% (  44) ذلك حوالي 

 

ولكن تاريخها في منطقة الشرق األوسط يعد حديثا , وتعد تجارب التعليم العالي األهلي في كثير من الدول تجارب ثرية 

حيث بدأ ظهور عدد من , نسبيا من حيث الكم واالنطالق ويرجع إلى عقد الثمانينات الميالدية من القرن العشرين 

 (.األردن ومصر واإلمارات العربية المتحدة)الدول المحيطة بالمملكة العربية السعودية الجامعات األهلية بالحجم الكبير في 

 

وهناك عدد , وتعد األردن أول دوله في المنطقة سمحت بظهور وانتشار الجامعات والكليات األهلية تليها مصر واإلمارات 

الحامد . )اليمن وعمان والمغرب ولبنان وقطر  كبير من الدول العربية رخصت بقيام مؤسسات للتعليم العالي األهلي مثل

 (311-314: 4007,وآخرون

 

 

 (311: 4007,الحامد وآخرون) :أهداف التعليم العالي األهلي

 .إعداد الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات -3

 .اإلسهام في خدمة خطط التنمية واحتياجات سوق العمل -4

 .كنه االلتحاق بالتعليم الحكوميإتاحة فرصة التعليم العالي لمن ال يم -1

 .تقديم برامج تدريبيه تصمم خصيصا لتلبيه احتياج بعض المؤسسات والشركات األهلية -3
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 (313-311: 4007,الحامد وآخرون) :نماذج التعليم العالي األهلي

 :يمكن تصنيف التعليم العالي األهلي إلى ثالثة نماذج رئيسه و هي

 .ذاتي التمويل, الجامعي األهلي الربحي التعليم: النموذج األول

 .ذاتي التمويل, التعليم الجامعي األهلي غير الربحي: النموذج الثاني

 .التعليم الجامعي األهلي الربحي أو غير الربحي المدعوم من الدولة: النموذج الثالث

 

وبدراسة هذه النماذج يتبين أن النموذج األول ينتشر في الدول النامية وقد مني كثير من مؤسساته بالفشل أو التدني في 

بينما النموذج الثاني الربحي هو النموذج المنتشر في الدول المتقدمة والعديد من الجامعات المتميزة على . المستوى التعليمي

في مستواها العلمي مثيالتها من الجامعات الحكومية ومنها على سبيل المثال جامعات المستوى العالمي والتي قد تفوق 

 .ويصل عمر بعضها إلى مئات السنين, وكورنيل ,وبرنستون , وشيكاغو , وهارفارد , وييل , ستانفورد 

لضرورية ألعضاء هيئة أما النموذج الثالث من التعليم الجامعي األهلي فيهتم بالتجهيزات األساسية ويوفر اإلمكانات ا

وهنا يستفاد من الدعم الحكومي والرسوم . التدريس للقيام باألبحاث والتجارب التي هي سمة التعليم العالي وعمود توازنه

 .الدراسية في التطوير والتوسع في جميع المناطق باالضافه إلى استقطاب ذوي الخبرة والكفاءة من أعضاء هيئة التدريس

وزارة التعليم العالي على تطوير لوائح تتبع النموذج الثالث الذي تدعم فيه الدولة االستثمار أو العمل وفي المملكة عملت 

الخيري في التعليم مقابل التزام التعليم العالي األهلي مستوى يحقق متطلبات الدولة في المحافظة على النوعية وإتباع 

 .ي إلى تطوير العملية التعليمية والبحثية في المؤسسة االكاديميهإجراءات عملية للرقابة والمراجعة والتقويم الذي يؤد

 

 

 :نشأة التعليم العالي األهلي في المملكة 

 .تعد جامعة الملك عبد العزيز األهلية أول نواة للتعليم العالي األهلي في المملكة

وقد تبنى فكرة الجامعة الملك فيصل رحمه هللا عندما كان وليا , هـ  3143وقد أنشئت هذه الجامعة في مدينة جده عام 

وقد بدا اإلعداد للجامعة وشكلت اللجان العلمية حتى استطاعت . للعهد وأصبح هو رئيسا للهيئة التأسيسية لمشروع الجامعة 

 .هـ3147أن تبدأ برامجها عام 

 .هـ تقدمت الهيئة التأسيسية بااللتماس إلى الحكومة لضم الجامعة للدولة 3113وفي عام 

 . وصدر قرار مجلس الوزراء بضمها في ذلك العام 

ولئن كانت بداية التعليم العالي األهلي قديما نوعا ما إال أن ذلك النوع من التعليم بصورتة الشاملة ولوائحه المنظمة يعد 

 (313: 4007,رونالحامد وآخ.) حديت النشأة
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 :تطور سياسات ولوائح التعليم العالي األهلي 

ضمن أهدافها االهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي ( هـ  3340 – 3334) تضمنت الخطة الخمسيه السادسة للتنمية 

 .األهلي من خالل مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات األهلية

وسعت الوزارة أن . الي بإجراء الدراسات وإعداد اللوائح المنظمة للتعليم العالي األهليومن هنا بدأت وزارة التعليم الع

 . تكون بداية التعليم العالي األهلي قوية ومحل ثقة سوق العمل لضمان جودة مخرجاتها

هدف إلى هـ وافق مجلس التعليم العالي على تمكين القطاع األهلي من إقامة مؤسسات تعليم عالي الت 3334وفي عام 

وذلك على أسس إداريه وعلميه واقتصاديه وماليه سليمة لإلسهام في تلبية احتياجات التنمية مكمله بذلك الدور الذي . الربح

هـ المتضمن الموافقة على الالئحة التنظيمية  3331ثم صدر قرار مجلس التعليم العالي عام . تقوم به الجامعات الحكومية

هـ على الئحة الكليات األهلية والتي  3343/  1/  3كما صدرت الموافقة السامية بتاريخ . يةللكليات األهلية غير الربح

 (314-313: 4007,الحامد وآخرون.) تسمح للقطاع الخاص باالستثمار في التعليم العالي األهلي

 

 

 (316: 4007,الحامد وآخرون) : مبررات التعليم العالي األهلي

 .لثانوية وعجز الجامعات الحكومية من استيعابهمكثرت عدد خريجي المرحلة ا -3

التعليم الجامعي وخاصة في بعض التخصصات  مرتفع الكلفة ويحتاج دعم من القطاع الخاص وإتاحة التعليم العالي  -4

 .األهلي ستتيح الفرصة لتخفيف األعباء المالية على الجامعات الحكومية

ومن حقهم أن تتاح لهم الفرصة إلكمال , لهم في المؤسسات الحكومية هناك نسبه من غير المواطنين ال يمكن قبو -1

 .دراستهم الجامعية قريبا من أسرهم خاصة البنات منهم

إن االقتصار على النمط الحكومي فقط يحد من اإلبداع أمام مؤسسات التعليم العالي السيما أن الفرصه إمام التعليم  -3

 .التطوير لعدم ارتباطها بإجراءات الروتينية والبيروقراطية العالي األهلي قد تكون أكثر حرية في 

ويمكن للتعليم العالي األهلي أن يتولى , أن هناك بعض التخصصات التي ال تدرس في التعليم الجامعي الحكومي -4

 .تدريسها
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 :الجامعات والكليات االهليه في المملكة 

هـ أجازت وزارة التعليم العالي العمل ألربع كليات  3331األهلية غير الربحية عام عند صدور الالئحة التنظيمية للكليات 

 :في ظل هذه الالئحة وهي 

  كلية األمير سلطان األهلية بالرياض. 

 كلية األمير سلطان للسياحة والفندقية في أبها. 

  كلية عفه في جده. 

  كلية دار الحكمة في جده. 

 

. ترخيصا مبدئيا إلنشاء مؤسسات تعليم عال أهليه في عدد من مدن المملكة  341هـ منح  3344وقد تم حتى عام 

جامعات أهليه تهدف إلى تقديم برامج في تخصصات ذات ( 1)كليه باالضافه إلى (  37) ووصل عددها حاليا إلى 

و , والتسويق , بة والمحاس, و االداره  المالية , ونظم المعلومات , مثل علوم الحاسب , عالقة مباشره لسوق العمل 

 (317: 4007,الحامد وآخرون.)و رياض األطفال , والفندقه , السياحة 

 

 :دعم التعليم العالي األهلي 

 :هـ المتضمن الموافقة على مايلي 6/3/3341تمخضت الجهود بصدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 

 .ية والقروية وغيرها من الجهات بأسعار رمزيهتأجير األراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلد -3

بتقديم قروض ميسره للكليات األهلية  –بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي  –قيام وزارة المالية واالقتصاد الوطني  -4

 .المرخص لها 

ل تقديم حوافز اضافيه قيام وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني بإعداد دراسة حو -1

 .إلنشاء كليات أهليه في المناطق التي تحتاج إليها وال يقدم عليها المستثمرون 

فإن الوزارة تسعى جاهده في البحث , وباالضافه للمزايا والتسهيالت التي تضمنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر 

 : فالدعم المباشر مثل . شر للكليات األهلية عن حوافز تشجيعية أخرى يمكن أن تقدم كدعم مباشر أو غير مبا

  اإلعفاءات الجمركية لتجهيزات الكليات االهليه. 

 اإلعفاء من رسوم التأشيرات أو تخفيضها. 

  تخفيض رسوم الماء والكهرباء. 

 تخفيض رسوم االنترنت. 

 .األهليةأما الدعم الغير مباشر فمثل تقديم إعانات أو قروض للطلبة الدارسين في الكليات 

هـ برنامجا للمنح الداخلية يهدف إلى مساعدة 3347كما أقرت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة المالية عام 

الطالب المتميزين  للحصول على مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي األهلي في التخصصات التي يحتاجها 

 (311: 4007,الحامد وآخرون.)سوق العمل
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 التعليم الفني األهلي ) بنين وبنات ( : 

أولت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مسئولية منح تصاريح إقامة المعاهد والمراكز التقنية األهلية 

.واإلشراف عليها ومتابعتها ومايتطلب ذلك من تعميم لمناهجها وبرامجها واإلشراف عليها   

هـ  حيث أنشات لجنة متخصصة تابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني لتتولى مهمة 3303بدء التعليم الفني األهلي عام 

.اإلشراف على سياسات التعليم في القطاع األهلي   

:معهدا ومركزا في مختلف أنحاء المملكة تقدم مجموعة من التخصصات مثل  460وقد وصل عددها مايقارب   

.علوم الحاسوب وغيرها ,العلوم المصرفية , اإلنشاءات المعدنية , الكهرباء , السيارات , الميكانيكا , اإللكترونيات   

:واليتقصر على البنين فهو يقوم بدور أيضا في توفير برامج  تدريبية وتعليمية للبنات في مجاالت مثل   

( 344ص,  3344 ,الحامد )  .تعليم التفصيل والخياطة , تعليم اللغات , تعليم الحاسب   

 

 

 أنواع أخرى من التعليم األهلي في المرحلة دون الجامعية  )الحامد , 3344, ص344- ص341 (:

:يقدم التعليم األهلي خدمات تعليمية أخرى وذلك بإنشاء   

(دور الحضانة ورياض األطفال) في مجال تعليم األطفال في مرحلة ماقبل المدرسة  (3  

:التعليم الخاص األهلي لفئات المعوقين ( 4  

.مراكز متخصصة لرعايتهم بدوافع أخالقية إنسانية ولتحقيق األهداف التربوية من تعلم هذه الفئة إقامة   
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 :( 343ص ,  3333, المنيع ,  401ص , 3341, سنبل وآخرون ) مشكالت التعليم األهلي

:نسبة المعلمين غير السعوديين كبيرة ( 3  

عوديين متدنية وقد يرجع تقدر المملكة دور المعلمين من الدول العربية وماقامو به من دور فعال إال ان نسبة المعلمين الس

 .ذلك إال تدني الرواتب ورغبة أصحاب المدارس األهلية في تعظيم أرباحهم إال انه إصدار أمر ملكي

 األهلية المدارس في العاملين السعوديين والمعلمات المعلمين رواتب زيادة تضمن هـ4/7/3314 تاريخ في( 343/أ) رقم

 الصندوق مساهمة طريق عن لاير( 600) النقل بدل إليه مضافا لاير( 4000)بـ يبدأ بحيث للراتب أدنى حد ووضع

ولكن مازال هناك مشاكل في تطبيق هذا القرار الذي أدى بأصحاب المدارس  سنوات خمس لمدة الراتب من%( 40)بـ

!! .لرفع الرسوم على الطالب مماخلق مشكلة أخرى   

رجات أعمال السنة مما اليتفق مع المستوى الحقيقي للطالب كما تساهل المدارس األهلية في تقويم طالبها وبخاصة د( 4

.تقيسة االختبارات التحريرية ممايؤثر على مخرجات المدارس األهلية   

! .عدم توافر المباني الصالحة ومايتبعها من مرافق حيث أن بعض المباني غير صالحة للسكن فيكف للدراسة ( 1  

أنصبة المعلمين من الحصص وإثقالهم بأعباء إضافية يشكل جانبا سلبيا في المدارس األهلية حيث يصل معدل  إرتفاع( 3

! .حصة في األسبوع  44نصاب المدرس في بعض المدارس حوالي   

.إرتفاع الرسوم في بعض المدارس األهلية ( 4  

.عدم  إطالع المدارس األهلية على تعاميم الوزارة أوال بأول ( 6  

 .تدخل أولياء األمور في أمور ليست من حقهم بحجة أنهم يدفعون رسوما دراسية ( 7

 

 

 

 

 ,,,وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين 

 ,,,إنتهى بحمد هللا ومنته 
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 :جع االمر

 

 نبيل عبدالخالق , بدر بن جويعد و متولي , مصطفى عبدالقادر و العتيبي , زيادة  و محمد بن معجب و,  الحامد -

مكتبة , الطبعة الرابعة , رؤية الحاضر واستشراف المستقبل – التعليم في المملكة العربية السعودية, 3344

 الرياض, الرشد 

                        . عشرة السادسة الطبعة , السعودية عربيةال المملكة في التعليم وسياسة نظام, 3314,  سليمان الحقيل, -         

متولي,مصطفى شحات بن الخطيب,محمد و   عبدهللا بن السنبل,عبدالعزيز -           الدين نور , عبدالجواد و   محمد و 

 . الرياض,  الخريجي مكتبة,  الثامنة ,الطبعة السعودية العربية المملكة في التعليم نظام,  3341, . محمد         

 . الرشد مكتبة,  األولى الطبعة,  السعودية العربية المملكة في ونظامه التعليم سياسة, 3346,   عبدهللا , العقيل -        

 .الرياض 

 , لبشلا راد , ىلوألا ةعبطلا , ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يلهألا ميلعتلا , 3333, زيزعلادبع عينم , عينملا -

 . ضايرلا

 (http://www.alriyadh.com) االكتروني الرياض جريدة موقع,  األهلي التعليم عن ندوة -

  /http://www.darah.infoدارة الملك عبدالعزيز  -

  http://www.moe.gov.sa موقع الوزارة  -
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