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  مقدمــة
  

التعليم العالي هو حلقة أساسية من منظومات المجتمع التي تتأثر ببعضها البعض من خالل   

 مؤسسات التعليم العاليتحدّيات تواجه متطلبات مجتمع المعرفة وتشكل . عالقات وتفاعالت متبادلة

ر وعوامل ترتب نتائج وآثاراً مباشرة وبعيدة المدى في آن، حيث أضحت المعرفة من أبرز مظاه

.  أو التأخر في أخذها بالحسبانيقة للدول والمجتمعات تجاهل هذه الحقولم يعد مجدياً. السلطة والقوة

لالنتقال من التخلف لبناء القدرات وفالدول التي لم تدرك بعد أن المعرفة هي العامل األكثر أهمية 

  .منهاإلى التطور، ستجد نفسها على هامش التحوالت، بل والمتضرر األكبر 

إزاء هذه التطورات والمتغيرات، يترتب على مؤسسات التعليم العالي بذل  الجهود 

مؤسسة اجتماعية طّورها المجتمع لغرض أساسي هو "فالجامعة تعتبر . لالستجابة لهذه التحديات

 أن تُحدث التغيير ينبغي على الجامعةهذه الصلة الوثيقة وانطالقا من ). 1995شوق، " (خدمته

   .ار في بنيتها ووظائفها وبرامجها بشكل يتناسب والتغيرات الطارئة المحيطة بهالمستم

تهدف هذه الورقة إلى البحث في سبل تطوير وتحديث خطط وبرامج التعليم العالي لتكون 

  :أكثر مواكبة لحاجات المجتمع وتتطرق إلى

  ة المعلومات  الناشئة عن العولمة وثورواالقتصادية االجتماعيةالظروف والمتغيرات   - 

 . وبروز مصطلح مجتمع المعرفةواالتصاالت

عرض موجز لتاريخ تطّور دور الجامعات، وصوالً لتحديث هذا الدور في مجتمعاتنا  - 

 من واالقتصادية مع التطورات التكنولوجية والمهنية انسجاماللمتطلبات المعرفية الجديدة، 

 دور في حفظ وتعزيز أصالة  من جهة أخرى،،كون للجامعات في مجتمعاتنايجهة، ول

 .ثقافتها وصون هويتها العربية

وضع وتطوير إطار للمؤهالت وللكفايات األساسية المطلوبة في الخريج الجامعي، بما يمكنّه  - 

 بكفاية مقبولة في سوق العمل والقدرة على التكّيف المهني والمعرفي االنخراطمن 

في عالم متسارع المتغيرات والتطّورات، ) ةمتعلم قادر على التعلم مدى الحيا(والتكنولوجي 

 توصيف المقررات من حيثومتطلبات ذلك من إعادة نظر في عناصر اإلعداد األساسية 

 .الجامعية المطلوبة والكفايات المناسبة لألستاذ الجامعي وبيئة التعلم
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ية التأكيد على أهمية تأطير عملية ضبط جودة التعليم العالي عبر مؤسسات اعتماد عرب - 

 .وعالمية

عرض لنموذج تجربة ناجحة في لبنان تتعلق بإنشاء معاهد جامعية تكنولوجية ضمن  - 

الجامعات أو مستقلة عنها، تتمّيز بدينامية عالقتها بسوق العمل ومرونة استجابتها 

 .الحتياجاته

  

 :التغييرات في المجتمع وما تفرضه من تحديات على التعليم العالي ومؤسساته .1
شهدت ثورات وقفزات   التيالحياة، مجاالتمختلف  في ّيرالتغ بسرعة الحالية الحقبة تميزت

 ومتالحقة سريعة تطوراتا واالتصاالت، تمثلت في التكنولوجية والمعلوماتيعلمية وتقنية في 

). ١ ،ص ٢٠٠٣ كون، ("داًجدي إرشادًيا نموذًجاية، أنتجت التراكم غير التطورية األحداثمن  سلسلة"و
  

ثورة المعرفة والتكنولوجيا وما ترتب عنها من عولمة اقتصادية وسياسية وثقافية ت لقد أّد  

  :(Holm and Lauritz, 2001)كتلتين ، إلى توّزع الدول والمجتمعات في واجتماعية

تسيطر على وتنتج المعلومات والتكنولوجيا وهي  ،كتلة الشمال التي تمثل دول العالم المتقدم - 

، من لقيمة المضافة الناتجة عن العمل في التكنولوجيا كثيفة المعرفةا، لما تشكله االقتصاد

 القيمة المضافة الناتجة عن العمل في الزراعة أو موارد اقتصادية تفوق بأضعاف المرات 

  .ةالصناعة التقليدي

  . كتلة الجنوب التي تمثل دول العالم النامي والتي تستهلك المعرفة والتكنولوجيا - 

  

مورداً  المبنية على المعرفة تالنوعية من تاريخ البشرية، تشكل االقتصاديافي هذه المرحلة 

 Halsey) تسعى المجتمعات والدول الكتسابه واالستفادة من المزايا التي يوفرها لمنتجيهال ينضب، 

et al., 1997) . ما  أقصى إلى وينّميها متعلم كل طاقات يشحذ "تبرز أهمية بناء نظام تعليممن هنا

يقدم  و)١٤ ،ص ٢٠٠٠ عمار،" (العادي النجاح بمستويات ىالرض أو القبول دون إليه، تصل أن يمكن

 مما يتطلب نظاماً تعليمياً مرناً للمجتمع خريجين متعددي المهارات وقادرين على التعلم الدائم،

عة والتأقلم مع التبدالت الناتجة عن الطبيوإعداداً يجعل المتخرج قادراً على التكيف السريع 

،  والمعيشيةعلى النظم االجتماعية والثقافيةلها بالغ األثر االقتحامية والتحويلية للتكنولوجيا التي 

  .وعادات االستهالك، ومعنى العمل ومكانته

  

  : أهمها التحديات تبرز سلسلة من األسئلة هذهإزاء
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 .ما الذي يجب أن تكون عليه رسالة التعليم العالي وغاياته ؟ - 

  .هما؟ كالم تطوير كفايات طالبها أم الجامعة نقل المعرفة أهل ينبغي  على - 

 .هل التعليم العالي على جهوزية  لمقاربة التغيير بالتغيير؟ - 

هل يرتبط إحداث النهوض بالتعليم العالي بإعطاء استقاللية أكبر للجامعات ؟ وفي هذه  - 

 الحال كيف يمكن ضمان جودة أدائها؟ 

 يحركها سوق العمل ، وإداريااً مؤسسة يجب مقاربتها ماليهل يمكن اعتبار التعليم العالي - 

 واقتصاد المعرفة انطالقا من خلفية التنافس االقتصادي العالمي؟ 

 :هل باستطاعة مؤسسات التعليم العالي أن تعيش مكّبلة اليدين وتحت رحمة أهداف خارجية - 

  وتكنوقراطية؟ وإيديولوجيةاقتصادية وسياسية 

في بعٍض من نشاطاتها، مثالً في البحث ليم العالي اتباع نهج محاسباتي  التعإلدارةهل يمكن  - 

 ؟العلمي

يم العالي كيفية له سيتوضح للمهتمين بشؤون التعنوإذا ما تمت اإلجابة على هذه األسئلة فإ

 وبناء الخطط لتكون مؤسسات التعليم العالي على أهبة االستعداد لتلبية االحتياجات التطوير المنشود

  .معية ومواجهة التحديات التي تحدق بهاالمجت

  

 : وتطويره تحديث دور التعليم العالي .2
 بمن فيهم ا جامعي مسؤوال1218ضمت   (GUNI, 2008)أظهرت  نتائج دراسة استقصائية 

 حول أدوار التعليم العالي في ،رؤساء بعض الجامعات والمتخصصين في التعليم العالي في الغرب

  :  ما يلي اكبتها، وموالمتغيرات العالمية

يجب أن يلعب دورا قياديا في "أن التعليم العالي يعتبرون ممن شملتهم الدراسة % 75 •

 ". التنمية البشرية واالجتماعية

من أفراد العينة  ذاتها يرون أن المهمة  األساسية للتعليم العالي يجب أن تتمحور  % 15 •

 ". يةتلبية متطلبات العولمة وزيادة القدرة التنافس"حول 

المساهمة في التنمية " يعتقدون أن مهمة أي مؤسسة للتعليم العالي هي  %10أقل من  •

  ".الوطنية

غايات وأهداف مؤسسات التعليم العالي بشكل  رسالة ووفي وطننا العربي ال بد أن نحدد

فالرسالة هي المنطلق وفي إطارها . بشكل خاص) الحكومي(عام، ومؤسسات التعليم العالي الرسمي 
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ما هي : الغايات المستقبلية، واألهداف المرحلية واإلستراتيجية لنظام التعليم العالي، مثالًتحدد 

المخرجات التي نريد؟ هل يجب أن نركّز على تزويد المتخرجين بالمعلومات أو المهارات أم 

ساسية كالهما؟ أال ينبغي أن تكون التنمية المستدامة في ظل الواقع الذي نعيشه من المكونات األ

 علىت والقدرات لمهاراا المتعلمين جميع إكسابعلى  أال يجب أن نركز لرسالة التعليم العالي؟

 يعد لم في مرحلة المعرفة إنتاج القدرة على مما يخولهم التكنولوجية العصر مستحدثات التعامل مع

 لها أصبحت لمعلوماتا فوسائط تخزين ،؟المعلومات من قدر أكبر يمكنه اختزان الذي الفرد هو المتعلم

 تحويل البشري الذي باتت مهمته أكثر بكثير قدرات العقل بقدر يفوق معلومات تخزين على القدرة

  .المشكالت في حل واستخدامها وتوظيفها معرفة إلى المعلومات

مؤسسات التعليم في إطار هذه الرسالة والغايات واألهداف يتبلور دور أساسي لإلعداد في 

لتحويل المعلومات إلى معرفة  اإلبداعي، تركيز على بناء التفكير التحليلي والتفكيرل وهو االعالي

 . التعاوني عبر التدريس والممارسةالفريقي العمل مهارةواإلفادة منها، إضافة إلكساب المتخّرجين 

 يعد لمو  ومواجهة القضايا المختلفة لشدة تعقيدهالإلنتاجفالعصر الحالي بات يفرض التعاون أساساً 

  .القضايا لهذه كفيال بتقديم الحلول الفردي العمل

 لدى  التنمية المستدامة إرساء وتركيز مفاهيمالتعليم العالي لرسالة الغايات الكبرى ومن

بحيث تحصل األجيال الحالية على متخّرجي الجامعات من أجل تنمية الحاضر وضمان المستقبل، 

 ئية مع مراعاة الجوانب البي،موارد المتاحةت وال استغالل الطاقاحقها في التنمية من خالل

 إن التنمية .، وتأخذ بعين االعتبار حق األجيال القادمة في بيئة وموارد غير مستنزفةواالجتماعية

عملية التنمية تنمية مستمرة ممتدة تهدف إلى "صبح لت تفرض أيضاً تنمية للموارد الحالية،المستدامة 

، 2008الوتار، " (ناصر الغنى ورفع كفاءة الموارد المتاحة أيضاتعويض ما تفقده البيئة من ع

  ).1.ص

  

  :دور الرؤية في تطوير التعليم العالي. 3
، فإن  لمؤسسة التعليم العاليالدائمتشكل اإلطار اإلنساني واالجتماعي إذا كانت الرسالة 

، بكل لمدى الطويلللمؤسسة على اوصورة المستقبل مشروع الطموح  وال التغييرمحّركالرؤية هي 

عليه أن أية جهود تبذل في مؤسسات ومن المتفق  .األبعاد التطويرية واإلبداعية والعلمية والفكرية

من هو الخريج : يكون المتعلم من مرتكزاتها وأهدافها الرئيسية، لتجيب على سؤال مركزيالتعليم 

  أن يلبوا احتياجات سوق العمل؟أن يجدوا أي عمٍل أم نريدهم  من الخّريجين هل نريد ؟نعّدهالذي 

أنماط التعليم " :والتي هي بعنوان) 1999(أظهرت نتائج دراسة الحميدي وآخرون، لقد 

، أن نسبة المتخصصين في الدراسات النظرية "العالي في دول مجلس التعاون الخليجي العربية

عمل، مما أدى إلى نوع من  لم يعدوا كذلك لسوق الوهم. من الخريجين% 85والتربوية تشكل قرابة 
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تطوير مناهج هذه االختصاصات وتشير الدراسة أن . خريجي الجامعاتلدى البطالة النوعية 

 التطبيق في بل تخصصاتال في ليس العيبو. بالتحديد بقيت األكثر بعداً عن مواءمة متطلبات العصر

هذه المشاكل اختيار أسلوب ل حة الحلول المقتر ولعل في طليعة.تطوراتها ومتابعة لها الصحيح والفهم

في التحليل محوري  دور  للطالبيكونل ،التعليم اإلبداعي الذي يتجاوز أسلوب الحفظ والتلقين

  .تشجيعاً له في التفكير الحّر والمستقلوالبحث واستنباط الحلول اعتماداً على المعلومات، 

 بين والتفاعلمية المجتمع هناك حاجة ماسة لتبني تصور واضح لدور الموارد البشرية في تن

 على مستوى الخدمات التعليمية واالستفادة متكاملةالتعليم النظري والتقني ضمن أطر وخطط تنموية 

برامج وخطط ل  الموجِّهالسياساتوتكون هذه .  في هذه المجاالتمن المعايير والمقاييس العالمية

 العالقة بين التعليم ، مما يوثقتقنية الحديثة ال ومتطلباته مع سوق العمل وأساليبه بما يتوافقالتعليم

تنمية ويعد هذا التكامل والترابط عنصراً جوهرياً في . وخدمة المجتمع ومتطلبات سوق العمل

استيعاب األعداد المتزايدة من والمجتمع وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل 

  .الخريجين

ة للتطوير في التعليم العالي، إجراءات التقويم المؤسسي ومن العناصر الهامة في الرؤي

واألكاديمي بهدف تحسين الكفاية الداخلية لمؤسسات التعليم العالي من حيث البرامج وأساليب 

التدريس ونوعية المدخالت وزيادة التنويع في التخصصات بما يواكب الخطط التنموية ويستجيب 

   .لمتطلبات سوق العمل
 

  :لتعليم العاليدور مؤسسات ا .4

   تطور دور الجامعات 4.1

في العصور الوسطى كانت الجامعات تهتم ف.  التعليم العالي بمراحل عدة  عبر العصورمّر

بدأت ثم .  المجتمع قضاياية، تكاد تكون منفصلة تماما عنت بالدراسات الفلسفية والالهوبشكل أساسي

 بالبحث في علوم الطبيعة وإحياء الفنون النهضة واالكتشافات الجغرافية، تهتمفي عصر الجامعات 

وما واكبها من قضايا اجتماعية في مرحلة الثورة الصناعية والتكنولوجية و. القديمة وتطويرها

 وغير ذلك  والطبية واإلنسانيةظهرت الحاجة إلى االهتمام بالدراسات الهندسيةواقتصادية وسياسية 

عداد للمهن الرفيعة المختلفة اإل إلى جامعات تعنى ب بفكر الرجل الحرالعنايةوتحولت الجامعات من 

   . واالقتصادية والقانونية والدراسات االجتماعيةومراكز لآلداب والعلوم

بناء عالقة بين الجامعة والمجتمع فرضتها العديد من ل  المعاصرة برزت الحاجة المرحلةوفي

ه حاجات من نوع جديد، على الظروف والتغيرات العالمية والمحلية بحيث بات المجتمع يواج

الحاجات تتعلق بمشاكل البيئة وقطاع اإلنتاج وهذه  . لها وتتفاعل معهاالجامعة أن تستجيب

وال يقتصر دور الجامعة وخدماتها على طلبتها  . الخاصة الفردية باإلضافة إلى الحاجات،والخدمات
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في رحابها العلم والثقافة فيه فنجد ومكوناته وتتداخل  المجتمع  لمختلف أطيافبل تمتد خدماتهافقط، 

  . والقضايالمشكالتلوالمعالجة العلمية 

التعليم وإعداد : المرحلة يناط بمؤسسات التعليم العالي وظائف رئيسية ثالث هيهذه في 

أكد البيان وقد ). 2005السمادوني وأحمد، ( وخدمة المجتمع ، والبحث العلمي، البشريةالموارد

/  تموز8 إلى 5 المؤتمر العالمي للتعليم العالي المنعقد في مقر اليونسكو من الختامي الذي اعتمده

 المحرك األساسي لتحقيق التقدم في البحوث العلمية، والتجديد  يعتبرالتعليم العالي أن 2009 يوليو

مجتمع  )39، ص 2003(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقد عّرف .  وبناء مجتمع المعرفةواإلبداع

المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع : "على أنه عرفةالم

االقتصاد، والمجتمع المدني، والسياسة، والحياة الخاصة، وصوالً لترقية : مجاالت النشاط المجتمعي

 المعرفة :ومن خصائص هذا المجتمع". الحالة اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية اإلنسانية

التخصصية وتكوين منظمات التعلم والعمل الفريقي واالستقصاء والتعلم مدى الحياة واستخدام 

  .(Drucker, 1994)تكنولوجيا المعلومات والعولمة 

  

   الدور الجديد للجامعة  4.2

 ونقلها، والبحث والتجديد  وصنعها على تقدم المعرفة يقتصرالتعليم العالي لم يعد دور

أداة رئيسة في نقل الخبرة اإلنسانية وأحد القوى الموجهة للنمو االقتصادي، فحسب، بل بات 

في عالم تسود فيه موارد المعرفة على الموارد هذا التعليم  ةوتزداد أهمي.  الثقافية والعلمية،المتراكمة

نام على نحو متبتأثير التجديد والتقدم التكنولوجي يزداد في االقتصاد، و. المادية كعوامل في التنمية

  .مستوى الكفاءات والدراسات المطلوبة

 خريج مؤهل وفق عداد إعلىيرتكز مقياس تقويم المؤسسات الجامعية على القدرة  و

  والتجاوب مع حاجات، المعرفةاتجاهاتالمقبولة على المستوى الدولي وفي مختلف  المواصفات

والخدمي العام  اإلنتاجيمس الواقع  بما تنتجه من بحوث ودراسات تال،المجتمع اآلنية والمستقبلية

الواقع المجتمعي من خالل  وسوق العمل الخاص، وتكون في الوقت ذاته عامل تطوير وارتقاء لكل

المنشودة يجب األخذ بسياسة تعليمية  وللوصول إلى األهداف. تقدمة من حلول لمشاكل التنمية ما

ل المؤسسي للتعليم العالي والمتمثل الهيك شاملة تنطلق من الواقع الفعلي وتتحرك في مسارات

  .دارةة واإلالبنية التحتي- الطالب- األستاذ

 وال بد أن تلعبولمؤسسات التعليم العالي دور في بناء الثقافة وحفظ الهوية الوطنية، 

.  وحفظ الهوية واللغة العربية في ظل العولمة الثقافةفي الوطن العربي دوراً في بناءالجامعات 

 6000(العالم  لغات نصف" أن إلي البشرية للغات العالمي الوضع عن اليونسكو تتشير إحصائياو

 إلي حاليا المعدل هذا وصل حتى ، متزايد تسارع في انقراضها وأن معدل ، مهددة باالنقراض )لغة



 8

واللغة العربية ليست بعيدة عن هذه ).  ٥٧ ص ، ٢٠٠٣ ، علي" (أسبوعين إنسانية كل لغة انقراض

  :ما يلي  (L' Atlas des civilisations, 2009) جديدة في قد بينت دراسة المخاطر، ف
 
 .) ٪ 4.2(  المرتبة السادسة  اللغة العربيةمجمل عدد السكان في العالم، تحتلى لإبالنسبة  •

 .) ٪ 1.8(  اللغة العربية المرتبة الثامنة تحتلالقتصاد العالمي، ى الإبالنسبة  •

 .) ٪ 0.9( اللغة العربية المرتبة العاشرة تحتل ، نتاإلنترمستخدمي ى لإبالنسبة  •

 0.04( ة التاسعة بصفحات الويب الموجودة حالياً، تحتل اللغة العربية المرتإلى بالنسبة  •

٪(.  

  

  

  

 مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي بذل الجهود الرامية إلى  من واجبوبذلك يكون

 التراجع، بعد تعزز استخدام اللغة العربية وتصونهاولعربية ة مشتركة تحفظ القيم ايبناء ثقافة عرب

 العربية اإستراتيجيتن في عمق اإلنترنت إدخال وهذا يعني بالتأكيد .الملحوظ في استخدام اللغة العربية

الحضارة لعرض  اتخاذ تدابير لتطوير المحتوى ى ضرورةوعل. وأولويات الخطط واإلجراءات

  .لمي الجديد القائم على المعرفة المجتمع العا أمامالعربية
 

 :تطوير وتحديث خطط وبرامج التعليم العالي .5
ولكن ما تؤمنه هذه الوسائط هو . لقد سعت الدول العربية إلى امتالك وسائط المعلوماتية

 ومنطق ، المعرفة مجتمع إلى المعلومات مجتمع من االنتقال"  والتحدي الحالي يكمن في ،المعلومات

 المعارف من شتى صور لتحقيق الخام المواد هي وإنما معرفة، ليست بذاتها لمعلوماتأن ا االنتقال

فال قيمة للمعلومات ما لم يتم اإلفادة منها ). 23. ، ص2000يسين، " (السياسية واالقتصادية والثقافية

بد أن فالتحديث والتطوير في برامج وخطط التعليم العالي ال . والتحول بها إلى مجتمع معرفي حقيقي

متطلبات سوق يستجيب لتركز حول كيفية التحول بالمجتمع من مجتمع معلومات إلى مجتمع معرفي 

تطوير لبناء و الخريج مؤهالتولمقاربة هذا الموضوع ال بد من وضع رؤية واضحة ل. العمل

ما فيها البيئة الجامعية، ب وتطوير ستاذ الجامعي،أللووتحديد المؤهالت المطلوبة  ،المناهج الجامعية

  . العلمية واإلدارةالخدمات

  

  الخريجمؤهالت رؤية حول  5.1
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يبين الرسم التالي المؤهالت المطلوبة في مخرجات التعليم العالي التي تخولهم المنافسة في 

  :مجتمع المعرفة وهي
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كفايات الخريج
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  :مهنيةالالكفايات  -1

  المهنة،في ممارسة اإلعداد األكاديمي الجامعي فادة من  االست،الختصاص واالوظيفةالتناسب بين 

  . الرغبة الذاتية في العمل،العمل باتقان

  

  : الكفايات األكاديمية -2  

 االطالع على – االطالع على التطورات العلمية الحديثة - المعرفة الواسعة في مجال التخصص 

 التحدث -النقاش المتعلقة بمجال العمل متابعة االجتماعات وحلقات -دراسات وأبحاث علمية عديدة

  . القدرة على التعامل مع الحاسوب بمهارة- لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربيةببطالقة 

  

  : كفايات الثقافية ال-3 

  متابعة البرامج الثقافية المنشورة فـي        - المشاركة في الندوات الثقافية    - االطالع على مشاكل البيئة   

 االهتمـام باألحـداث     - االهتمام باألحداث المحليـة    -عة المنشورات الصحفية   متاب –وسائل اإلعالم   

  .العالمية

    

  : كفايات االتصال والتواصل -4 

  . مهارات النقاش والحوار–تقبل رأي اآلخرين  -إلكترونيا القدرة على التواصل مع اآلخرين 

  

  : الشخصيةكفايات ال -5

 القدرة - القدرة على إدارة الوقت بشكل فعال  -التعاون والعمل بشكل فعال ضمن فريق عمل

القدرة على اتخاذ القرار بأسلوب  -  القدرة على إبداء أفكار مبتكرة - على معالجة المشاكل بسرعة

  . القدرة على تحمل المسؤولية- علمي

الكفايات الثمانية  )2000مارس، /  آذار 24- 23(المجلس األوروبي في لشبونة لقد حدد 

 على أنها الركائز ،2006أوصى بها البرلمان األوروبي في أواخر عام الرئيسية التي 

  : هيو األساسية واألهم للخريج  المطلوب حالياً

  .التواصل بواسطة اللغة األم. 1

  .األجنبيةلغات ال التواصل عبر. 2

  .التكنولوجياالرياضيات وم وو األساسية في مجال العلالكفايات. 3

  .تؤهل الخريج الولوج إلى عالم المعلوماتة التي  الرقميالكفايات. 4

  .تعلم كيفية التعلم. 5

  .الكفايات االجتماعية والمدنية. 6
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  .روح المبادرة. 7

  . فهم ثقافة الذات وثقافات الغير. 8

وقد أضاف مجتمع المعرفة بعداً تربوياً وتعليمياً وهو ضرورة إعداد إنسان العصر لمواجهة 

ة، وذلك من خالل تحقيق الغايات األربع، والتي يتفق عليها التربويون متطلبات الحياة في ظل العولم

  :وهذه الغايات هي". التعليم ذلك الكنز المكنون"ومعّدو تقرير اليونسكو تحت اسم 

 .تعلّم لتعرف .1

 .تعلّم لتعمل .2

 .تعلّم لتكون .3

  .تعلّم لتشارك اآلخرين .4

  إدارة التعليم العالي 5.2
 

 في مهًما جزًءا الفعَّالة اإلدارة تصبح التكنولوجي، وروالتط والمعلومات العولمة عصر في

 ,Hanson(التعليم  يواجهها التي المشكالت من حل عدد في يمكنها المساهمة والتي ،ةالعملية التعليمي

ولقد ازداد االهتمام باإلدارة والجودة نظراً للتحديات المتمثلة في بضعف مخرجات النظم . )2000

سبة إلى مهارات األلفية الثالثة وحاجة سوق العمل في عصر المعرفة، وهيمنة التربوية الحالية بالن

 وتشير الدراسات إلى أن).  2008السايح، (اإلدارة التقليدية بمركزية قراراتها وبطء إجراءتها 

الكفاءة  غياب إلي تؤدي وأن البيروقراطية إدارة مركّزة، ظل في كفاءة أكثر تكون التعليمية العملية

اختصار دورة اتخاذ  االنتقال من التعليم إلى التعلم يتطلب إن. (Flanagan, 2001)سية  المدر

وبالرغم من االتجاه  .لذا فإن مؤسسات التعليم بحاجة أكبر للتوجه نحو ال مركزية القرارالقرار، 

  . شديدةاآلن نحو ال مركزية اإلدارة فإن إدارة التعليم في الوطن العربي مازالت تتصف بالمركزية ال

إن اعتماد الالمركزية اإلدارية للجامعات، وخاصة في القطاع الحكومي، ال بد أن يعزز من 

واقترنت الالمركزية اإلدارية بما بات معروفاً بإدارة الجودة الشاملة التي تتحقق . استقالليتها

 تحسين تسهم في التي اإلدارة ألساليب اإليجابية األوجه علي والتركيز الفعلي والتطبيق بالممارسة

 علي الخوف القضاء" الشاملة الجودة إدارة مبادئ أهم ومن  .(Colegrove,1999) وتطويره  مالتعلي

أو  اإلدارية األمور في بآرائهم اإلدالء علي وحثهم القيادات تشجيع أخر بمعنى أو القيادات، لدى

  . )٣٥ ،ص ٢٠٠٢ الشرقاوي،(، "اإلداري االبتكار علي مساعدتهم
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برنامجاً لتحسين وتطبيق الجودة الشاملة يمكن أن يصلح لجميع النظم ) 1990(لقد وضع ديمنج    و

  : نقطة وهي14ويتكون هذا البرنامج من . اإلدارية بما فيها النظام التعليمي

 .خلق حاجة مستمرة للتعليم وتحسين اإلنتاج والخدمة -1

 .تبني فلسفة جديدة للتطوير -2

 . مرةتطبيق فلسفة التحسينات المست -3

 . عدم بناء القرارات على أساس التكاليف فقط -4

 .منع الحاجة إلى التفتيش -5

 .االهتمام بالتدريب المستمر -6

 .توفير قيادة ديمقراطية واعية -7

 .القضاء على الخوف لدى القيادات -8

 .إلغاء الحواجز في االتصاالت -9

 . منع الشعارات التي تركز على اإلنجازات والحقائق - 10

 .لقصوى لألداء منع استخدام الحدود ا - 11

 . تشجيع التعبير عن الشعور باالعتزاز بالثقة - 12

 .  تطبيق برنامج التحسينات المستمرة - 13

  . التعرف على جميع جوانب العمل - 14

  

لقد بات المسؤولون في الدول العربية على وعي تام بأهمية مفاهيم ومبادىء الجودة في 

  :رابع لوزراء التربية والتعليم العرب ما يليفقد جاء بالبيان الختامي للمؤتمر ال. التعليم وفي إدارته

  

لقد أصبح اهتمامنا منصباً على جودة التعليم وتنمية اإلبداع واالبتكار وتعزيز دور البحث "

أصبحنا مطالبين بتحقيق نوع من التميز التعليمي للجميع في . والتجريب والتجديد في تطوير التعليم

كفايات ومهارات حياتية متطورة تستجيب من كين المتعلم إطار الجودة الشاملة التي تعمل على تم

لحاجات العصر، وهذا يتطلب من أصحاب القرار العناية أكثر بالكيف، وتطوير المناهج التعليمية 

التعليم ذلك " وجعل غايات التعليم أكثر استجابة لمجتمع المعرفة بشكل يطابق الفلسفة التربوية لتقرير 

تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتكون، " بحت هذه الغايات مرتبطة أكثر بـ حيث أص" الكنز المكنون 

  ).30. ص ، 2004المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعليم العرب،  ( "وتعلم لتشارك اآلخرين

  

 مناهج التعليم العالي 5.3
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 .لقد ذكرنا سابقاً أن من الوظائف األساسية للجامعة الوظيفة المعنية بخدمة المجتمع

باضطالع الجامعة بهذه الوظيفة تصبح كليات ومعاهد التعليم العالي والجامعي مطالبة بالقيام 

بدراسات وأنشطة غير تقليدية، تسهم في رفع الكفاية المهنية والثقافية لعدد من فئات الشعب 

ن فلم يعد من المقبول أن تنعزل الجامعة ع. وشرائحه بالتعاون مع األجهزة والمؤسسات المعنية

. مجتمعها، وعن التحوالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية والتقنية الحادثة في بيئتها ومحيطها

والمطلوب من الجامعات، في ضوء ما تملكه من خبرات علمية وبشرية ، وما تنتجه من بحوث 

. ودراسات، أن تسهم في حل كثير من المشكالت ومواجهة كثير من القضايا في محيطها االجتماعي

وقد أدى تنامي االهتمام بهذه الوظيفة للجامعة عربياً، على المستوى التنظيمي واإلجرائي، إلى 

  .استحداث بعض الوظائف واألدوار في البيئة والهيكلية التنظيمية لبعض الجامعات

  

أن خدمة الجامعة للمجتمع تعني أن تقوم الجامعة بنشر وإشاعة ) 1996(ويرى حامد عمار 

 المرتبط ببيئة الكليات، وتقوم بتبصير الرأي العام بما يجرى في مجال التعليم، فكراً أو الفكر العلمي

  .ممارسة، وعليها أيضاً أن تقوم بتقويم مؤسسات المجتمع وتقديم المقترحات لحل قضاياه ومشكالته

  :  وبناًء عليه، يكون المطلوب من برامج التعليم العالي أن تقدم مناهج تجعل من الممكن

تزويد المجتمع بحاجاته من القوى العاملة المؤهلة والمدربة بما يتناسب وطبيعة المتغيرات     -1

 .المهنية

 . تدريب الطالب على ممارسة األنشطة االجتماعية المختلفة -2

 .تكوين الفكر الواعي لمشاكل المجتمع عامة والبيئة المحلية خاصة  -3

 .بادلةربط الجامعات بالمؤسسات اإلنتاجية في عالقة مت  -4

 .الربط بين نوعية األبحاث العلمية ومشاكل المجتمع المحلي واحتياجاته  -5

 . تحليل ونتائج األبحاث وتفسيرها لالستفادة منها في المجتمع  -6

 .إجراء األبحاث البيئية الشاملة التي تعالج بعض المشكالت المتداخلة  -7

 .التربية من أجل التنمية المستدامة  -8

  

يمكن للجامعة في الوطن العربي القيام بالبحوث التطبيقية التي تعالج يضاف إلى ما تقدم أنه 

مشكالت المجتمع وتسهم في حلها، وتقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص، 

والمشاركة في الندوات وإعداد المحاضرات وتنظيم الدورات التدريبية، ونقل نتائج البحوث 

  .لم إلى اللغة العربية، وتأليف الكتب العلمية الموجهة لغير الطالبوالمكتشفات الجديدة في العا
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 األستاذ الجامعي 5.4

لم يعد يشكل المعلم في عصر المعلومات المصدر الوحيد للمعرفة، فقد تعددت مصادرها 

وطرق الحصول عليها، وأضحى دور األستاذ وسيطاً وميسراً وأصبح موجهاً ومرشداً للطلبة أكثر 

فهو يرشدهم إلى مصادر المعرفة وطرق ). 2000محافظة، (صدراً وحيداً للمعرفة منه ملقناً وم

  ).2000عثمان، (التعلم الذاتي التي تمكنهم من متابعة تعلمهم وتجديد معارفهم باستمرار 

يمشي "وصورة األستاذ الجامعي المطلوب، كما جاء في أدب جبران خليل جبران، هو الذي 

 يعطي من حكمته، بل من إيمانه ومحبته، فإن كان قد أوتي الحكمة في ظل المعبد بين مريديه ال

جبران خليل جبران، تقرير " (حقاً، فإنه ال يدعك تلج باب حكمته، بل يقودك إلى عتبة فكرك أنت

  .)2002المكتب اإلقليمي للدول العربية، 

المعرفة في ومن المؤهالت والخصائص المطلوبة لألستاذ الجامعي سعة االطالع على العلم و

مجاالت متعددة، والتمكن من المادة وأساليب تدريسها، وربط المادة العلمية بواقع الحياة، إضافة 

 – 2005يعقوب (التوازن في الردود االنفعالية، وااللتزام بالنظام : للكفايات في البعد الشخصي أهمها

  ). المملكة العربية السعودية–كلية المعلمين 

 النقدية التي ترددت حديثا في الجامعات األمريكية إلى أن السبب الرئيسي وقد أشارت الكتابات

لعدم كفاءة التدريس في الجامعات األمريكية هو أن أعضاء هيئات التدريس لم يعّدوا للتدريس 

ويصدق هذا النقد على كثير من مؤسسات التعليم العالي المعاصرة في مختلف ). 1992مرسي، (

  .  دول العالم

  

قا من هذا المبدإ بدأت الجامعات في الغرب، ال سيما في الواليات المتحدة األميركية، انطال

العمل على إعداد وتصميم البرامج التي تسمح بتأهيل أساتذة التعليم العالي وتحسين أدائهم وتنمية 

ب في أثناء وتطوير كفاياتهم التدريسية والمهنية أثناء القيام بعملهم، وهو ما يعرف اصطالحا بالتدري

وتتنوع أساليب تحسين أداء األستاذ الجامعي في أثناء الخدمة .  In-Service Trainingالخدمة 

راشد، (ومن أهم هذه األساليب ما يعرف اصطالحا باألساليب الذاتية واألساليب المهنية . وتتعدد

1988.(  

  

 بيئة التعـلم 5.5

الي استخدام تكنولوجيا االتصال إن تحديات العصر الحالي تفرض على مؤسسات التعليم الع

والمعلومات ليكون المتعلمون قادرين على االستفادة مما توفره الوسائط واألدوات التقنية، مما 
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يمنحهم فرصاً لتحديد ما يودون تعلمه وكيفية تعلمه والتقنيات التي يرغبون في استخدامها لتحقيق 

  . التعلم األفضل

تمتلك مهارات و. بالمتعلمين وتكاد تكون متوفرة للجميعفالتكنولوجيا وإدارتها باتت تحيط 

استخدام هذه األدوات شرائح واسعة منهم، وحري بنا استخدامها في مؤسسات التعليم العالي لتسهيل 

  . تعلم الطالب

 كاستخدام ة بطرق مبتكريسهم في تعليم الطالب استخدام التكنولوجيا التعليمية الحديثة إن

وتعد شبكة االنترنيت مصدراً . ة وأقرب مناالًكثر مرونوالتي تجعل التعلم أ اإللكترونيةالحقائب 

 دون قيود الزمان والمكان، حيث  بكل سهولةإليهاللجوء  المعرفة الحديثة يمكن  من مصادرأساسيا

يمكن للطلبة الدخول على المواقع في الشبكة والحصول على معلومات تدعم عملية تعلمهم وتساعدهم 

  .    بيئة الصف المدرسياجباتهم المدرسية داخل وخارجللقيام بو

  

إجراءات لقد أتاحت تكنولوجيا شبكات اإلنترنت إدخال نظام التعليم المفتوح الذي يتضمن 

مما  ومتطلباته، ه مع ظروفيتالءم أن يتعلم بالزمان والمكان والسرعة بما للفردتجعل من الممكن 

 الناتجة عن البعد الجغرافي أو االلتزامات الشخصية وبات ويتخطّى الصعأكثر للتعلميتيح فرصاً 

 من الوسائل المتاحة  هذا النمط من التعليم الجامعي ويعتبر.للفرد وظروفه المعيشية واالجتماعية

 أيضاً، كما يوفر فرصاً للتعلم حاجات المتعلمينلتلبية لتلبية حاجات السوق المتطورة والمتغيرة و

 إن هذا النمط من التعليم يجب أن يترافق مع ضوابط وشروط في تطبيق ).1992رونتري (المستمر 

  .معايير الجودة وضمان النوعية في أداء مؤسسات التعليم العالي المعنية

  

 : المعهد الجامعي للتكنولوجيا-تجربة ناحجة في التعليم العالي في لبنان  .6
  

سوق العمل والمؤسسات شهد لبنان، خالل سنوات الحرب، غياباً للتفاعل بين مؤسسات 

التربوية والتعليمية، في فترة شهد العالم خاللها، وال يزال، طفرات معرفية وتكنولوجية، كان لها بالغ 

األثر على تطور انماط اقتصادية واجتماعية، فنشأت هوة، من جهة، بين اإلعداد األكاديمي والمهني، 

ين المناهج واحتياجات مجتمع ومتطلبات سوق العمل، ومن جهة أخرى، بين أهداف ومضام

  . المعرفة

  

 توجهات إلدخال التعليم اعتمدتبعد الحرب، وفي انطالقة مشاريع إعادة البناء واإلنماء، 

الجامعي التكنولوجي في منظومة التعليم العالي في لبنان، وقد بادر رئيس مجلس الوزراء رفيق 

 معهد جامعي للتكنولوجيا في الجامعة الحريري بإجراء عملي لتشجيع ودعم هذا التوجه، بإنشاء
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وقد وضع الرئيس الحريري بتصرف . اللبنانية وبتعاون مع الحكومة الفرنسية ومع مؤسسة الحريري

وقد سبق إنشاء هذا المعهد إجراءات .  في مدينة صيداي ومباناهذا المعهد، من ملكه الخاص، أرض

توى االحتياجات األكاديمية المرتبطة تمهيدية، حيث وضعت لجنة من االختصاصيين تصوراً لمس

بالمشروع، وفقاً للواقع اللبناني واإلقليمي، وتّم على ضوئه، اختيار إطار االختصاصات واآلليات 

  . التربوية لإلعداد األكاديمي والتطبيقي المطلوب

  

   فيه اإلعدادأهداف إنشاء المعهد الجامعي للتكنولوجيا وتنظيمه ومميزات   1.6

 إنشاء المعهد بإعداد كوادر تكنولوجية، بالتعاون مع المؤسـسات االقتـصادية            حددت أهداف 

  : المعنية، تكون قادرة على

  االنخراط مباشرة في مؤسسات سوق العمل ألداء مهمات ذات طابع تطبيقي - 

 التكيف مع محيط فني متعدد المجاالت - 

 . متابعة المستجدات التكنولوجية والعلمية - 

  

أكاديمية خاصة بهذا النوع من مؤسسات اإلعداد في التعليم وضعت تنظيمات إدارية و

)  معهد جامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانيةإنشاء (8741/96العالي، صدرت بالمرسوم رقم 

في وهي تتلخص ) تحديد الشروط والمعايير إلنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا (8864/96والمرسوم 

  : ما يأتي

 ممثلين عن الهيئات المؤسـسة وعـن مؤسـسات اقتـصادية            للمعهد مجلس إدارة يضم    - 

 .وللمعهد مجلس علمي يضم المسؤولين األكاديميين فيه وخبراء. وإنمائية

 التسيير اإلداري واألكاديمي وتطوير من حيث نظام مرن إطار يعمل المعهد في  - 

 سنوات 10أجريت خالل (الدروس والعالقة مع مؤسسات التدريب  المناهج وتوزيع 

ي المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية خمسة تعديالت وتطويرات للمناهج ف

   .)وثالثة تعديالت على نظام الدراسة واالمتحانات

 دبلوم جامعي للتكنولوجيا، إجـازة      إلىاعتمدت برامج دراسية مدتها ثالث سنوات تؤول         - 

 ، خالفاً   polyvalentجاالت  جامعية في إطار النظام الجديد، في اختصاصات منفتحة الم        

 الذي يعتمد تخصـصا     (TS)لما هو متعارف عليه في مستوى في التعليم المهني والتقني           

  . ضيقاً يستكمل مسار المرحلة الثانوية التقنية والمهنية

توزيع ) من عدد المقررات المطلوبة% 70حوالي (اعتمد في العديد من المقررات  - 

وتوزيع (TP)  وأعمال تطبيقية(TD)وجهة عمال مأالحصص على دروس نظرية و

. لضمان فاعلية أعلى للتدريسTP  وTDللطالب على شعب محدودة العدد في دروس 
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من الساعات المقررة في % 40 تشكل ما يقارب TPمع اإلشارة بأن األعمال التطبيقية 

 . المنهاج

 ساعة 2400 حوالي :اعتمد نظام تدريس كثيف مقارنة مع التدريس الجامعي التقليدي - 

 ساعة في إطار فلسفة نظام 2200دون  تدريس في االختصاص، خفضت حالياً إلى ما

 أسبوعاً 20مشروع تخرج وفترات تدريب لمدة ى لإ، إضافة LMDاألرصدة والمقررات 

 . وزيارات ميدانية للمؤسسات ولمواقع العمل

 لالختصاص وزعت المقررات التعليمية على مقررات عامة أساسية، ومقررات داعمة - 

من % 60ومقررات تخصصية موزعة على محاور االختصاص ال تقل نسبتها عن 

 . المنهاج

ن من ذوي الخبرة ين وجامعيين متخصصين التعليم هيئة تعليمية تضم أساتذة جامعييؤّم - 

المشهود لها في سوق العمل، خاصة في األعمال التطبيقية، مما يوفر تواصالً عملياً بين 

 . والمطلوب في سوق العملمضامين اإلعداد

المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة ب LMDأن اعتماد إطار نظام  إلى مع اإلشارة

 الذي ينظم القواعد العامة لهذه الدراسة 11/6/2009 تاريخ 2225اللبنانية، وصدور مرسوم رقم 

  .فتح، المجال إلسداء الدراسات ومنح شهادات الماستر المهنية في المعهد

  

  موجز عن اختصاصات في المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية   2.6

 : شغال عامةأاختصاص هندسة مدنية أبنية و -1

يستجيب هذا االختصاص للحاجات الناشئة عن تنوع النشاطات في قطاع األبنية واألشغال العامة، 

  : بإعداد اختصاصيين قادرين على القيام بالمهمات التالية

دراسات اإلنشائية ودراسات التربة وأعمال المساحة والرسم الهندسي وحساب الكميات ال - 

 . والكلفة

 . دراسة شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي واألمطار والقيام بدراسات بيئية - 

 .استخدام تقنيات الكمبيوتر والبرامج المتخصصة في أعمال الهندسة المدنية - 

 حراري لإنارة، تهوئة، حراريات وطاقة شمسية، عز: تالتجهيز الفني للمباني والمنشآ - 

 ...وصوتي، تمديدات مائية وصحية

 . الترميم وإعادة تأهيل المنشآت واألبنية والبنى التحتية وصيانتها - 

 . تحضير وتنفيذ وإدارة وتنسيق النشاطات واألعمال في الورش - 

 .التربة القيام بأبحاث تطبيقية وتجارب على مواد البناء واإلنشاءات و - 

 .شغل وظائف ذات طابع فني في إطار صناعة مواد البناء والتسويق - 
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 : اختصاص هندسة صناعية وصيانة -2

يستجيب هذا االختصاص لحاجات الصناعة الحديثة، حيث تتداخل تقنيات متعددة وذلك بإعداد 

الت ة، قادرة على تحمل المسؤولية وعلى التكّيف مع محيط فني متعدد المجاؤكوادر فنية كف

  : والقيام بالمهمات اآلتية.....) ، ميكانيك، حراريات، تحكمإلكترونياتكهرباء، (

  

  

  . أعمال التركيب والتصنيع والصيانة والسالمة وحماية البيئة  - 

 استخدام تقنيات الكمبيوتر والبرامج المتخصصة في الرسم الصناعي وفي حسابات التصنيع  - 

 .  الطاقة وتوزيعها إنتاج - 

 . دات ومجال الخدمة بعد البيعتسويق المع  - 

 . القيام بوظائف فنية في مجال ضمان النوعية والمواصفات والمعايير للمنتجات الصناعية - 

  

  

  
 
  

 : اختصاص هندسة شبكات المعلوماتية واالتصاالت -3

يستجيب هذا االختصاص للحاجات الناشئة عن التطورات التكنولوجية في قطاعات المعلوماتية 

 والمعلوماتية اإللكترونيات وذلك بإعداد اختصاصيين يجمعون بين ،االتوالشبكات واالتص

  : واالتصاالت والشبكات للقيام بالمهمات التالية

  . تركيب وتشغيل وصيانة وإدارة أجهزة االتصاالت والشبكات واألنظمة الخاصة بها - 

 ت المشاركة في مهمات معالجة المعلومات واإلشارات والبرمجة وتطبيقات البرمجيا - 

 . المشاركة في اختيار وتطوير وتنفيذ الشبكات للمؤسسات وترابطها - 

 . معالجة المشكالت المتعلقة باإللكترونيات والمعلوماتية المرتبطة بالشبكات وتطبيقاتها - 

 . القيام بوظائف في تسويق أجهزة االتصاالت والشبكات والخدمة بعد البيع - 

  

 :عمالاأل إدارةاختصاص المعلوماتية التطبيقية في  -4

يستجيب هذا االختصاص للحاجات الناشئة عن االستخدام الكثيف للمعلوماتية كأداة تكنولوجية فّعالة 

 والصناعية والخدماتية، مما يتطلب لنجاح ونمو المؤسسات، إعداداً اإلداريةفي كافة المجاالت 
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. الشؤون اإلدارية والماليةتكنولوجيا منهجياً جيداً، الستخدام اإلمكانات التي توفرها المعلوماتية في 

مقررات داعمة ليكون ى لإ إضافة ً،تشكل المعلوماتية التطبيقية في هذا االختصاص جزعاً أساسيا

  . المتخرج قادراً على التكيف مع المحيط المهني لتطبيقات المعلوماتية في إدارة األعمال

  

  المتخرجون من المعهد  3.6

معي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية ألف متخرج في تجاوز عدد المتخرجين من المعهد الجا

منهم دراستهم % 35السنوات العشر األخيرة، يحظى إعدادهم باحترام مؤسسات العمل، يتابع حوالي 

مباشرة بعد تخرجهم بمستوى الماستر والهندسة والدكتوراه، كما يتابع الباقون دراستهم في إطار 

  . اشرة سوق العملبرامج خاصة، بموازاة انخراطهم مب

  

 ناجحة، خاصة في تجربة  محصلةإن محصلة هذا التوجه في التعليم الجامعي التكنولوجي    

تعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين قطاع التعليم العالي الرسمي وإنشاء المعهد في الجامعة اللبنانية، 

العمل ولمتطلبات مجتمع  لحاجات سوق استجابةومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات االقتصادية 

  .المعرفة

  
 

  :خالصة عامة .7
  :في محصلة ما تقدم نستخلص ما يأتي    

إن الجامعة، في رسالتها ووظيفتها ومهماتها وأدائها مرتبطة بشكل وثيق بقضايا المجتمع  - 

  .وبمتطلبات نموه وتطّوره، تتفاعل معه وتؤثر فيه وتتأثر به، في إطار منظومة متكاملة

سي في مجتمعاتنا في حفظ وتعزيز أصالة ثقافتنا وصون هويتنا العربية للجامعة دور أسا - 

في ظل الظروف والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية الناشئة عن العولمة وثورة المعلومات 

 .واالتصاالت

التأكيد على ضرورة تطوير وتحديث خطط وبرامج التعليم العالي لمواكبة حاجات مجتمع  - 

طوير إطار للمؤهالت وللكفايات األساسية المطلوبة في الخريج المعرفة، وذلك بوضع وت

الجامعي في عالم متسارع المتغيرات والتطورات، وما يرتبط بهذا اإلطار من إعادة النظر 

في عناصر اإلعداد األساسية، من حيث بيئة التعلم وتوصيف المقررات الجامعية المطلوبة 

 .والكفايات المناسبة لألستاذ الجامعي

تأكيد على أهمية التركيز على جودة التعليم العالي وضرورة تأطير عملية ضبط النوعية ال - 

 .وتحقيق معايير الجودة عبر مؤسسات اعتماد عربية وعالمية
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ضرورة تطوير أنماط متعددة للتعليم واالستفادة من التكنولوجيا في العملية التعليمية واقتراح  - 

لتكنولوجي في المعاهد الجامعية للتكنولوجيا التي تتميز االستفادة من تجربة التعليم العالي ا

  .بدينامية عالقتها بسوق العمل ومرونة استجابتها الحتياجاته
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