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أبحاث فيزيائية في جامعة لوند في السويد.

التعليم العالي واألبحاث:

السويد ،آفاق أوسع للمعرفة
يرغب المزيد والمزيد من الناس في تحصيل التعليم العالي في السويد .وقد زاد عدد مقدمي طلبات الدراسة بوقت كامل
حوالي  85,000دارس ًا في السنوات الخمس األخيرة .أما في مجال األبحاث ،فإن السويد تسعى ألن تكون احدى أبرز بلدان
البحث والتطوير المكثف في العالم.

يف خريف سنة  ،2010قدم  374,000شخصاً طلبات
لدخول الجامعات والكليات .بزيادة معدلها  4يف
املائة عن سنة  .2009وقد تم قُبول  240,000طلباً
من الـ  374,000طلباً لدخول الجامعات .مُي ّول
التعليم العايل يف السويد اىل حد كبري عن طريق
عائدات الرضائب .وقد كان ذلك يرسي عىل جميع
الطلبة حتى اآلن بغض النظر عن جنسياتهم .ولكن
ابتداءا ً من سنة  2011ستُفرض رسوم تعليمية عىل
القادمني من خارج االتحاد االورويب/منطقة التعاون
االقتصادي االورويب وسويرسا .وترى الحكومة ان
التعليم العايل يف السويد ينبغي أن يكون متقدما من
حيث جودة النوعية والرشوط ،وليس فقط بسبب
تقديم تعليم مجاين.
المنح ينبغي أن تجتذب الطالب

ملساعدة الطالب الذين ال يستطيعون دفع رسوم
التعليم للدراسة يف السويد ،خصصت الحكومة أمواالً

لربنامجي منح دراسية جديدين .أحدهام ،ويبلغ
مجموع املال املخصص له  30مليون كرونة يف السنة،
يقدّم منحاً من خالل املعهد السويدي .وهو يشمل
الطالب ذوي املؤهالت العالية القادمني من بلدان
لديها مشاريع تنمية طويلة األمد مع السويد ،و ُمع ّد
ليغطي نفقات معيشتهم ورسوم تعليمهم .والثاين
يشمل الطالب ذوي املؤهالت العالية القادمني من
بلدان خارج اإلتحاد االورويب أو املنطقة اإلقتصادية
األوروبية.
المسؤوليات واالهداف

الهدف من منح الربنامج الثاين هو تغطية الرسوم
التعليمية ،وهي تمُ نح من خالل مكتب الربنامج الدويل
للتعليم والتدريب وت ُقدم للجامعات والكليات التي
ت ُقدم منحاً دراسية للطالب.
تقع كامل مسؤولية التعليم العايل واألبحاث عىل
عاتق الربملان والحكومة يف السويد ،مام يعني أنهام

الجهتان اللتان تتخذان القرارات بشأن األهداف
والخطوط اإلرشادية وتخصيص املوارد .ويأيت التعليم
واألبحاث ضمن نطاق صالحيات وزارة التعليم
واالبحاث.
الوكالة الوطنية السويدية للتعليم العايل هي
املؤسسة الحكومية املركزية املسؤولة عن الشؤون
املتعلقة بالتعليم العايل .غري أن الجامعات والكليات
هيئات حكومية منفصلة ،وهي تتخذ قراراتها الخاصة
املتعلقة مبضمون املقررات ،القبول يف الجامعات والكليات،
العالمات واملسائل األخرى ذات العالقة .ويقوم مجلس
االبحاث السويدي بتمويل ودعم األبحاث يف السويد.
أهداف التعليم العالي

يحدد قانون التعليم العايل بشكل رئييس أهداف
التعليم العايل .ومبوجب هذا القانون يجب أن يكون
التعليم الذي تقدمه الجامعات والكليات مبنياً عىل
املبادئ العلمية .ويلزم ان يؤ ّمن:
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إعرف المزيد
المزيد من ذوي الخلفيات األجنبية
في السنة الدراسية  2009/2008كان هنالك
 12,400سويدي من خلفية أجنبية بين الطالب
الملتحقين حديثا بالجامعات والكليات ،وهذه
زيادة بمقدار  7في المائة عن السنة السابقة.
وتختلف نسبة الطالب السويديين ذوي
الخلفيات االجنبية كثير ًا بإختالف مقررات
َ
وتبين أن برنامج شهادة
المواد الدراسية.
البكالوريوس في الصيدلة كان فيه أعلى
نسبة من الطالب ذوي الخلفيات االجنبية ،فقد
بلغت  69في المائة .كما ان برنامج شهادة
الماجستير في الصيدلة وبرنامج شهادة مختبر
الطب األحيائي كان فيهما أيض ًا نسبة عالية.
أما في برامج شهادات دراسات الزراعة
والغابات فكان هناك  3في المائة فقط من
الطالب ذوي الخلفيات األجنبية.

المساعدة المالية للطالب
من حق جميع الطلبة السويديين الذين
يدرسون في الجامعات أو الكليات الحصول
على مساعدة مالية .تشتمل هذه المساعدة

• املعرفة واملهارة يف املجاالت املرتبطة مبا يُد ّرس.
• القدرة عىل صنع تقييامت مستقلة ومن وجهة نظر
نقدية.
• القدرة عىل تحديد املشاكل وحلّها.
• تهيئة الطالب للتغيريات التي قد تطرأ خالل حياتهم
املهنية.
وعىل الجامعات والكليات أن تضمن حصول الطالب
ذوي االحتياجات الخاصة عىل فرص للدراسة متاماً مثل
بقية الطالب اآلخرين.
حرية أكبر

يف  1كانون الثاين (يناير)  ،2011سيُطبّق تعديل مينح
املزيد من االستقاللية .فستسمح الحرية االضافية
للجامعات والكليات يف السويد بأن تحقق تقدماً كبريا ً
يف هذا القطاع العاملي التنافيس .كام مينح هذا التعديل،
اىل جانب أمور اخرى ،كالً من الجامعات والكليات
املزيد من السلطة لتحديد بنيتها الداخلية الخاصة .ومثة
مبدأين ال ميكن الحياد عنهام :يلزم أن يقوم شخصان
لديهام خربات علمية وفنية بإتخاذ القرارات التي
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تستلزم رأياً فنياً خبريا ً .وأنه يحق للطالب الحضور
بواسطة ممثليهم حني تُتخذ قرارات بشأن التعليم أو
متس الطلبة.
األمور التي ّ
بالتزامن مع التعديل ،قُدّم نظام دعم جديد من
حيث النوعية ،لتحسني النتائج يف برامج الشهادات.
فالجامعات والكليات التي لديها برامج شهادات ذات
نوعية أفضل ستُمنح متويالً إضافياً .وستقوم الوكالة
الوطنية السويدية للتعليم العايل بعملية التقييم.
التمويل

يأيت مثانون يف املائة من التمويل لجامعات السويد
وكلياتها من الحكومة ،وحيث يشكل  65يف املائة منها
عىل شكل منح حكومية .ومثة مصادر عامة للتمويل
تقوم بتقديم  7يف املائة من هذا التمويل ،مام يعني أن
 88يف املائة تقريبا من التمويل عىل شكل أموال عامة.
ويأيت باقي التمويل من مصادر خاصة وإيرادات مالية.
يف سنة  2009كانت الكلفة اإلجاملية للجامعات
والكليات  54,1بليون كرونة■ .

المالية على منحة وقرض .ويتوقف تسديد
القرض فيما بعد على مستوى الدخل السنوي،
يسدد التلميذ كامل القرض قبل
على أن
ّ
بلوغه سن الـ  60عام ًا.
تصويرplattform/johnér :

وفيما يخص مواطني االتحاد االوروبي/
منطقة التعاون االقتصادي االوروبي أو
سويسرا ،فإن قوانين االتحاد االوروبي هي
التي تسري في هذا المجال .وكذلك يحق
لالجانب اآلخرين الذين لديهم تصريح اإلقامة
الدائمة في السويد الحصول على مساعدة
مالية من السويد للدراسة داخل السويد أو
خارجها.

معظم الطلبة من النساء
في أواسط أربعينات القرن الماضي ،كانت
نسبة النساء بين طلبة الجامعات  20في
المائة .لكن الوضع تغّير كثير ًا بعد ذلك ،
فنسبة النساء اليوم هي  60في المائة
تقريب ًا .وفي خريف سنة  ،2009تراجعت
النسبة الى  57في المائة من النساء و  43في

طالب في مكتبة جامعة ستوكهولم.

المائة من الرجال.

الجامعات والكليات السويدية :نسخة

قوانين قبول جديدة

يمكن ايجاد المزيد من التفاصيل في

مختصرة للتقرير السنوي 2010؛ يمكن تنزيله

يعتمد قبول الجامعات والكليات السويدية

المدارس العليا الشعبية ()folkhögskola

عن الموقع التالي:

على مؤهالت محددة .وإذا كان عدد

ويمكن أيضا للدراسة أن تؤهل الطالب لولوج

مقدمي الطلبات اكبر من العدد المطلوب،

مجال التعليم العالي.
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فيتم حينها إختيار العدد المطلوب من بين
المؤهلين.
ولبلوغ الشروط العامة لدخول جامعة أو

في خريف سنة  ،2010سرى مفعول قوانين
قبول وأنظمة اختيار جديدة .وأحد التغييرات
تتعلق بـ “نقاط اإلستحقاق” ،التي يمكن ان

كلية ما ،يلزم ان يكون لدى الطالب شهادة

يحصل عليها مقدمو الطلبات اذا كانوا قد

التخرج من مدرسة ثانوية او أحد البرامج البلدية

أتموا دورات دراسية متقدمة في المدرسة
ّ

لتعليم الكبار في السويد أو أن يكون قد

الثانوية ،في الرياضيات مثال أو في أي لغة

أتم دراسته الثانوية خارج السويد .ضمن برنامج

اجنبية.
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تصويرJOhan jeppsson :

إعرف المزيد
نسبة كبيرة من الناتج القومي
بلغت تكاليف الجامعات والكليات سنة 2009
نسبة  1,7في المائة من الناتج القومي
السويدي .أما تكاليف االبحاث تلك السنة
فقد بلغت نسبة  3,61في المائة .وبذلك
كان السويد البلد االول في االتحاد االوروبي
في هذا المجال.

الجامعات والكليات
هنالك  14جامعة رسمية و  21كلية رسمية
في السويد .وهنالك ايضا عدد من مؤسسات
التعليم العالي المستقلة .وتسمح الحكومة
لثالث منها :جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في
غوتنبرغ ،كلية ستوكهولم لإلقتصاد،
وجامعة يونشوبينغ ،بأن تقدم التعليم في
مختلف المجاالت وكذلك العديد من
يسهل على الطالب االوروبيين الدراسة في الخارج.
اعالن بولونيا
ّ

المؤهالت المهنية.
وابتداء من  1كانون الثاني (يناير) ،2010
يمكن لجميع مؤسسات التعليم العالي
المستقلة ان تقدم طلبات للحصول على اذن
لمنح شهادات عامة على مستوى االبحاث.
وتتولى الوكالة الوطنية للتعليم العالي
دراسة الطلبات.

كثيرون يرغبون بأن يصبحوا معلمين
يبقى برنامج إعداد المعلمين في الطليعة.
فقد وضع نحو  15,000شخص هذا المجال
كأول اختيار دراسي في قائمة طلبهم
للفصل الدراسي في خريف سنة .2010
ووضع برنامج شهادة الماجستير في العلوم
ُ
الهندسية كأول اختيار دراسي في 10,600
طلب ،انخفاض بنسبة  3في المائة عن فصل
الخريف الدراسي للسنة السابقة .ويليه برنامج
التمريض ،اذ كان االختيار االول في 9,500

تصويرJOHNÈR :

طلب ،وهي زيادة بنسبة  7في المائة.

أهداف مشتركة في كل اوروبا
شهد النظام السويدي للتعليم العالي تغيير ًا جذريا في السنوات األخيرة نتيجة لما
ُيعرف بـ “عملية بولونيا” .والهدف هو خلق منطقة التعليم العالي االوروبي
(.)EHEA

إستمد اعالن بولونيا إسمه من اإلجتامع الذي ُعقد يف
بولونيا سنة  .1999وهذا اإلعالن الذي وقعته آنذاك 29
دولة ،يس ّهل عىل الطالب وخريجي الجامعات الذين
يبحثون عن وظيفة التنقل بني الدول األوروبية .وقد
إنضمت أكرث من  40دولة اىل هذه اإلتفاقية فيام بعد.
وتتلخص أهداف اإلتفاقية الثالثة بـ :
• التشجيع عىل التنقل.
• التشجيع عىل العمل.
• ترويج املنافسة يف أوربا بصفتها قارة التعليم.
صادق الربملان السويدي عىل اتفاقية لشبونة نتيجة
لإلنخراط يف عملية بولونيا .ومبوجب هذه االتفاقية
ميكن معادلة الشهادات يف البلدان االخرى .كام ميكن
لكل َمن يحصل عىل شهادة جامعية ان ينال شهادة

دبلوم ملحقة تس ّهل عليه استخدام شهادته يف الخارج
ملتابعة الدراسته او إليجاد عمل.
بنية جديدة

من ضمن التعديل الذي اجرته السويد عىل نظام
التعليم العايل لديها ليتامىش مع انظمة التعليم يف
الدول االوروبية االخرى ،ت ّم إيجاد بنية جديدة للتعليم
والشهادات ذات ثالث مراحل بدءا ً من سنة  .2007فقد
قُسمت كل برامج التعليم العايل اىل مرحلة
البكالوريوس ومرحلة املاجستري ومرحلة األبحاث .ويف
كل مرحلة يلزم أن يكون لدى الطالب شهادة من
املرحلة الدراسية السابقة .ويتوافق هذا النظام الجديد
مع نظام معادلة الشهادات األورويب (.)ECTS
اقرأ املزيد عن تركيبة النظام عىل موقع الوكالة
الوطنية السويدية للتعليم العايلn www.hsv.se ،

مداخيل أكبر
كانت مداخيل الجامعات والكليات لألبحاث

 5باليين كرونة خالل فترة السنوات االربع بين

والتعليم على مستوى األبحاث نحو  30بليون

 2009و  .2012إال أنه كانت هنالك أيضا زيادة

كرونة في سنة  ،2009بزيادة قدرها 1,9
بليون أي بزيادة قدرها  7في المائة عن السنة
الماضية.
وما يفسر هذه الزيادة هي الزيادة الكبيرة
في التمويل الحكومي لألبحاث ،بما مجموعه

مماثلة قدمتها جهات خارجية.
وساهم اإلتحاد االوروبي أيضا الى حد أكبر
من السابق .ففي سنة  2009نالت مؤسسات

التعليم العالي تموي ً
ال من االتحاد االوروبي بلغ

نحو  1,3بليون كرونة.
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هل تعرف؟

استثمارات كبرى في البحث والتطوير

شعب مثقف

تهدف السويد الى أن تكون بلد ًا رائد ًا في مجال االبحاث وإحدى أبرز بلدان البحث
والتطوير المكثف في العالم ،وأن يكون لديها ابحاث شاملة ومتخصصة.

ثالثون في المائة من سكان السويد بين سن
الـ  30والـ  64لديهم ما يعادل شهادة
البكالوريوس ،التي تتطلب ثالث سنوات من
الدراسة لوقت كامل.

عدد المعلمين في إزدياد
سنة  ،2009أرتفع عدد المعلمين والباحثين
العاملين في الجامعات والكليات بنسبة  5في
المائة حتى بلغ  25,000عن السنة بكاملها.
وقد عمل أكبر عدد من المعلمين والباحثين
في مجال العلوم االجتماعية.

الماضية زاد عدد النساء
بين المعلمين والباحثين
من  35في المائة الى
 42في المائة .غير ان
عدد النساء الحائزات
على درجة بروفيسور
مازال قلي ً
ال ،مع ان

تصويرhans bjurling/IMAGEBANK :

المزيد من الباحثات
على مر السنوات العشر

أعدادهن زادت حتى
نسبة  20في المائة
سنة .2009

روابـــط مفيـــدة
 www.programkontoret.seمكتب
البرنامج الدولي للتعليم والتدريب
 www.studyinsweden.seبوابة التعليم
العالي في السويد
 www.sweden.gov.se/educationوزارة
التعليم واالبحاث
 www.tillvaxtanalys.seالوكالة السويدية
لتحليل سياسة النمو
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تخصص السويد نحو  4يف املائة (نحو  1,100دوالر
للفرد) من الناتج اإلجاميل القومي للبحث والتطوير،
مام جعلها تحتل مركزا ً بارزا ً يف مجاالت عدة .إحداها
هو مجال التكنولوجيا البيئية ،وتحديدا ً معالجة
اإلنبعاثات واملواد السامة من عمليات االنتاج
والتصنيع .كام ان السويد لديها خربة كبرية يف ابحاث
التكنولوجيا املجهرية ،حتى أن العديد من الرشكات
السويدية – مبا فيها آسيا بران بوفريي  ABBوساندفيك
وهوغان َيس – أصبحت من الرشكات البارزة جدا ً يف
السوق.
ويف محاولة لجعل السويد متقدمة يف هذا املجال،
خصصت الحكومة السويدية  5باليني كرونة لالبحاث
واالبتكارات بني سنتي  2009و  ،2012مضاعفة بذلك
امليزانية السابقة.
متول الرشكات معظم األبحاث السويدية ،مبا مقداره
 75يف املائة منها .وبالنسبة اىل االبحاث التي تُجرى يف
الجامعات والكليات ،فإن الحكومة هي املصدر األبرز
للتمويل .وعدا املنح املبارشة فإن مجالس األبحاث
والوكاالت األخرى هي املصدر األبرز للتمويل الحكومي
لألبحاث.
• هنالك أربع هيئات حكومية متول االبحاث بشكل رئييس:
مجلس األبحاث السويدي .وقد خصص نحو  4باليني
كرونة سنة  2009للعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والطب
والعلوم اإلنسانية واالجتامعيةwww.vr.se .
• مجلس االبحاث السويدي لقضايا البيئة والعلوم الزراعية
والتخطيط العمراين ( .)Formasوقد خصص نحو 850
مليون كرونة سنة  2009للبيئة والعلوم الزراعية

والتخطيط العمراينwww.formas.se .

• املجلس السويدي للحياة املهنية واالبحاث االجتامعية
( .)FASوقد خصص نحو  400مليون كرونة سنة 2009
لقضايا سوق العمل ،منظامت العمل ،العمل والصحة،
الصحة العامة ،الرعاية الصحية ،الخدمات االجتامعية،
والعالقات االجتامعيةwww.fas.forskning.se .
• الوكالة السويدية ألنظمة اإلبتكار ( .)VINNOVAوقد
خصصت نحو  1,4بليون كرونة سنة  2009بشكل رئييس
لألبحاث التكنولوجيا واملواصالت واإلتصاالت والحياة
املهنيةwww.vinnova.se .
وهنالك عدة مؤسسات مت ّول األبحاث ،وهي تك ّمل
التمويل الحكومي .يف سنة  ،2009قدمت مؤسسات
خاصة نحو  1,3بليون كرونة لألبحاث .وأكرب مؤسسات
لالبحاث هي:
 www.stratresearch.seاملؤسسة السويدية
لالبحاث االسرتاتيجية (.)SSF
 www.mistra.orgمؤسسة االبحاث البيئية االسرتاتيجية
(.)Mistra
 www.kks.seمؤسسة املعرفة.
 www.ostersjostiftelsen.seمؤسسة دراسات
البلطيق وأوروبا الرشقية.
 www.vardal.seمؤسسة فاردال.
 w ww.stint.seاملؤسسة السويدية للتعاون الدويل يف
مجال االبحاث والتعليم العايل (■ .)STINT

 www.vhs.seالوكالة الوطنية للخدمات
المقدمة للجامعات والكليات
َّ
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حقوق الطبع والنشر :اصدار المعهد السويدي على الموقع التالي .www.sweden.se
كل المحتويات يحميها قانون حقوق الطبع والنشر السويدي .يمكن نسخ النص ،ارساله ،عرضه ،طبعه ،او بثه على اي وسيلة اعالمية

يمكن ايجاد المزيد من المعلومات على الموقع

ألغراض اإلستعمال غير التجاري مع االشارة الى الموقع  .www.sweden.seال يسمح باستعمال الصور والرسوم.

اصــدار المعهــد السويــدي

www.sweden.se

المعهد السويدي هو وكالة عامة لترويج مفاهيم
الثقة بالسويد على الصعيد العالمي وتعمل على
خلق االهتمام بهذا البلد .وتسعى لخلق التعاون
والعالقات الدائمة مع بلدان اخرى عن طريق االتصاالت
االستراتيجية والتبادل في مجاالت الثقافة والتعليم
والعلوم واالعمال.

معلومات اضافية عن السويد:
 ،www.sweden.seالسفارة او القنصلية
السويدية في بلدك ،او المعهد السويدي،

Box 7434, SE-103 91 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 453 78 00 Mail: si@si.se
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