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 الإ ذلك والیتحقق .للوطن العلمیة الخبرة وبیت األمة عقل تمثل ولكنھا الخرجین عدادإل علیا مدرسة مجرد لیست الجامعة
 إلى التلقین من التدریس طرق یریوتغ ، دوریة بصفة مستوایتھا بجمیع الدراسة مناھج ریبتطو العلمى التطور بمواكبة

 ، والبعید القریب المدى على البحثیة المشروعات وتبنى ، ناحیة من الدارسین قدرات وتنمیة الفكر عمالإ على ریبالتد
 النھوض فیھا یراعى الجامعات أقسام من قسم لكل بحثیة خطة ھناك تكون أن فالبد ، جامعاتنا فى غائب بعد وھو

 – العالم بالد مختلف فى – الجامعات درجت وقد ، التنمویة ةوخطت المجتمع یخدم بما ، فیھ جدیدة أفاق وفتح ،بالتخصص
 أعضاء أمام الفرصة تاحةإ -یضاأ-  ذلك یتطلب كما .العلمى والنشر البحثیة للمشروعات معتبرة میزانیة تخصیص علي
 على طالعاإلو ، العلمیة المؤتمرات عمالأ فى المشاركة خالل من الدولیة العلمیة باألوساط حتكاكلال التدریس ھیئة

 على بالنص التدریس ھیئة أعضاء ترقیة قواعد یریتغ مع ، بھا بحوثھم ونشر ، المعتبرة العالمیة العلمیة الدوریات
 نآلا تتبعھ بما سوةأ ، بھا معترف دولیة علمیة بدوریة منشوران األقل على بحثین التدریس ھیئة لعضو یكون أن ضرورة

 . العربیة الجامعات بعض

 معةالجا ستقاللإ

 الجامعیون ینفرد أن الجامعة باستقالل المقصود ولكن ،" الدولة" وبین بینھا الصلة أواصر قطع الجامعة باستقالل نقصد ال
 وبالنشاط األولى الجامعیة المرحلة فى وبرامجھا بالدراسة مایتصل كل فى خارجھا من تدخل دون جامعاتھم شئون بادارة
 . األمنیة االجھزة أو العالى التعلیم وزارة جانب من التدخل ھذا كان سواء ، الطالبى والنشاط ، والثقافى العلمى

 :التالیة الشروط توفر یقتضى ذلك ولتحقیق

 األنتخاب حق یقتصر وال العریضة قاعدتھم فیھ تشارك الذى نتخابالا بطریق قیاداتھم اختیار الجامعیون یتولى 
 . معینة فئة علي

 علمى تنسیق جھاز لىإ الجامعات على واألمنیة االداریة للھیمنة أداة من معاتللجا األعلى المجلس دور تحویل 
 . الطالبى النشاط عن تماما الوصایة رفع مع والبحثى التعلیمى للنشاط

 فى شبھة ال التى والھبات التبرعات قبول حق للجامعات ویترك الجامعة میزانیة في مساھمتھا الدولة تقدم 
 . للمحاسبات المركزى الجھاز لمراقبة المالیة تصرفاتھا تخضع أن على ، توجھاتھا علي تأثیرھا

 وتطویرھا الجامعة دفع فى الدولة دور

 وترك ، أمنیة أو داریةإ كانت سواء حركتھا من تحد التى القیود كل رفعب والتشجیع الرعایة دور للدولة یكون أن أرى
 . العلمى البحث طریق رضتتع التى العقبات وتذلیل ، ابینھ التمایز یحقق بما بنفسھا لوائحھا تصوغ الجامعات

 العلمى البحث تشجیع فى المجتمع دور

 ھناك كان لو وحبذا والتبرعات الھبات تقدیم طریق عن الجامعة برسالة للنھوض الالزمة المالیة الموارد توفیر 
 التبرع حالة فى الدخل من متمیزة نسبة عفاءإ على ینص بحیث الضریبیة القوانین جانب من ذلك على تشجیع

 . للجامعات
 قاعدة یشكل فذلك األعمال قطاعأو  الحكومة جانب من سواء العلمیة للخبرة كبیت الجامعة على االعتماد 

 . المجتمع مع تفاعلھا ویحقق ، الجامعات فى البحثیة المشروعات

 


