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بني يدي الخطة...
يقوم اتحاد الجامعات العربية يف رسالته عىل تنسيق جهود
الجامعات العربية وتهيئة البيئة األكادميية املناسبة لتبادل األفكار
والخربات يف مجاالت التعليم العايل والبحث العلمي ،والتعاون مع
املؤسسات التعليمية من أجل تعزيز ضامن الجودة واالعتامد يف
الجامعات العربية ،والسعي لالرتقاء بالنتاج العلمي العريب إىل
مصاف العاملية.
إن انطالقة اتحاد الجامعات العربية بهذه الرسالة مرتبطة بخطة
اسرتاتيجية تتناسب والدور املناط به ،ومبا يتوافق واملهام
واألهداف التي يسعى لتحقيقها ،ومن أجل مواكبة التغريات التي
يشهدها عاملنا اليوم ،والظروف املحيطة بعاملنا العريب عىل
وجه الخصوص ،تم وضع خطة عرشية اسرتاتيجية التحاد الجامعات
العربية للفرتة  2030-2019استنادا ً إىل دراسة ميدانية كان مجتمعها
رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء األقسام يف الجامعات
العربية وأصحاب املصلحة ،لتكون مرشدا ً ودليالً عملياً لضبط املسرية
األكادميية والعلمية ،ومعيارا ً للوقوف عىل مستوى االستعداد
والتنفيذ ،والتعرف إىل املسافة بني الواقع والطموح ،وبني املنطلق
والغاية.
وبناء عىل طبيعة عمل االتحاد تم صياغة الخطة االسرتاتيجية مبا
يسهل عملية تفعيل دور الجامعات العربية يف استثامر مواردها
املتاحة يف تنفيذ خططها وبرامجها األكادميية واقتناص الفرص
ومواكبة املستجدات والتطورات يف مجال البحث العلمي ،وتعزيز
عالقاتها مع املؤسسات والجامعات العاملية لالستفادة من خرباتها
5

الخطة االسرتاتيجية التحاد الجامعات العربية 2030 - 2019

وتبادل املعارف والكفاءات ،وترسيخ العالقات اإلنسانية القامئة عىل
العلم واملعرفة ،واسترشاف املستقبل ومواجهة التحديات.
يتطلع اتحاد الجامعات العربية إىل أن تكون هذه الخطة االسرتاتيجة
منهجية فاعلة يف عمل الجامعات ،وإجرا ًء ميرسا ً لتحقيق غاياتها

وأهدافها ،وصوالً لتحقيق رسالتها يف املجتمع ،ومواصلة عطائها
يف بناء األجيال ونهضة الشعوب.
لقد جاء عرض الخطة االسرتاتيجية عىل ثالثة أقسام باللغتني العربية
واإلنجليزية ،متثل القسم األول بعرض موضوع اتحاد الجامعات العربية
والسياق العاملى واالقليمى ،ثم القسم الثاين والذي تضمن الخطة
األساسية ( )Strategic Planالقامئة عىل الرسالة واألهداف والقيم
العامة ،ثم القسم الثالث وهو عبارة عن الخطة اإلجرائية التنفيذية
( ،)Action Planثم ورقة مفاهيمية للخطة االسرتاتيجية.
ومن الله التوفيق
أ.د .عمرو عزت سالمة
األمني العام التحاد الجامعات
العربية
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أ .املقدمة و السياق
تحرص الجامعات يف املنطقة العربية عىل مراجعة برامجها باستمرار
من اجل التكيف مع التغريات يف بيئاتها الديناميكية .وقد شهد العقد
ريا ،ال سيام فيام يتعلق بتدويل التعليم والبحث
املايض تطورا ً كب ً

الجامعي وإصالح املناهج الدراسية ومنهجية التدريس والحياة
الطالبية ،واستخدام تكنولوجيا املعلومات .ومع ذلك ما تزال هناك
فجوة فيام يتعلق بإنتاج الكفاءات من خريجي الجامعات التي تلبي
احتياجات السوق الحالية ،كام تلبى املتطلبات والتحديات اإلقليمية
والعاملية الحالية واملستقبلية .إن هذه الفجوة تظهر الصعوبات
التي تواجه الخريجني الجدد يف حياتهم املهنية وبيئة صنع القرار،
ويف إيجاد قنوات لبدء التغيري يف مجتمعاتهم ويف العامل .ولذلك
فهناك اتفاق بني الجامعات العربية عىل رضورة إعداد الخريجني
للوظائف املستقبلية من خالل تعزيز املعرفة األكادميية وبناء
القدرات املهنية ملتابعة أهدافهم الوظيفية وخدمة مجتمعاتهم
واإلسهام يف تحقيق األهداف اإلقليمية والتعاون عىل املستوى
العاملي ملعالجة التحديات املشرتكة كافة.
وبحسب األولويات التي وردت يف استجابات رؤساء مؤسسات التعليم
العايل من الجامعات والكليات ومسؤويل األقسام عن استبيان
شامل تم توزيعه عليهم ،قام اتحاد الجامعات العربية بتطوير خطته
اإلسرتاتيجية للمساهمة يف أهداف التنمية املستدامة ،السيام
األهداف (  4و  5و 8و 9و  13و  ،)17إذ تركز هذه األهداف عىل جودة
التعليم الشامل واملنصف للجميع واملساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة يف التعليم وتعزيز فرص العاملة الالئقة واالبتكار لشباب
9
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املنطقة ،والتخفيف من تغري املناخ ،وتعزيز الرشاكات من أجل التنمية
املستدامة ،وتركز الخطة االسرتاتيجية  2030-2019عىل دور اتحاد
الجامعات العربية يف تسهيل الحوار ،وتشجيع العمل املشرتك بني
الجامعات الرشيكة فيام يتعلق باألولويات التعليمية واإلقليمية
والعاملية .وإن اتحاد الجامعات العربية يهدف من خالل اسرتاتيجيته
إىل تعزيز التعليم العايل والبحث يف املنطقة من أجل مستقبل
أفضل وتحقيق الرفاهية للشباب ،مع املساهمة يف تحقيق أهداف
التنمية املستدامة ( )SDGاملعتمدة عامليًا.
ب .خلفية عن اتحاد الجامعات العربية والحاجة اىل خطة اسرتاتيجية جديدة
اتحاد الجامعات العربية هو منظمة غري حكومية ذات طابع قانوين
مستقل ،ويضم يف عضويته قرابة  400جامعة عربية ،باإلضافة إىل
 8مجالس إقليمية و 26جمعية متخصصة يف الوقت الحايل .تأسس
االتحاد يف عام  1964بناء عىل قرار صادر عن جامعة الدول العربية،
وتشكلت األمانة العامة املؤقتة يف القاهرة يف عام  .1969وتم
تعيني األمانة العامة الدامئة ليكون مقرها الدائم يف عامن ،األردن
منذ عام .1984
قاد اتحاد الجامعات العربية برامج ومشاريع متعددة نحو تعزيز
التعليم العايل والبحث العلمي يف املنطقة مع الرتكيز عىل
مجاالت بناء القدرات يف مجال إدارة الجامعة وضامن الجودة
واالعتامد والتدويل وتعزيز الوصول إىل التكنولوجيا وجودتها وتعزيز
تعلم الطلبة .باإلضافة إىل العديد من مشاريع «ايراسموس بلس
 »+Erasmusالتي تركز عىل إنشاء أطر املؤهالت واإلدارة املؤسسية
وتبادل الطالب واملوظفني .ويف مجال ضامن الجودة واالعتامد،
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شارك اتحاد الجامعات العربية يف تطوير مؤرشات ضامن الجودة،
ويف تدريب موظفي الجامعات عىل استخدام املؤرشات ،وكذلك
يف تنظيم املؤمترات وورش العمل لتبادل املعرفة وتعزيز جودة
التعليم واالعتامد.
تم تنفيذ هذه الربامج واملرشوعات املختلفة وفقًا للخطط
االسرتاتيجية املتتالية التي طورها اتحاد الجامعات العربية عىل
مدار السنوات منذ تأسيسه .فالعديد من هذه الربامج ما تزال
مستمرة وتكمن نية االستمرار فيها لفوائدها الهائلة للتعليم العايل
واملنطقة .ومع ذلك ،فقد أوضحت الجامعات وأصحاب املصلحة أن
هناك حاجة لتطوير وتنفيذ خطة إسرتاتيجية شاملة التحاد الجامعات
العربية متتد إىل عام  2030بهدف تعزيز التعليم والبحث العلمي
يف الجامعات العربية ،واملساهمة يف مواجهة التحديات الرسيعة
يف املنطقة ،وتحقيق أهداف التنمية املستدامة العاملية(.)SDGs
ويف هذا الصدد ،تم تطوير وإجراء عملية تشاركية لوضع الخطة
االسرتاتيجية.
ج .عملية تطوير الخطة االسرتاتيجية 2030-2019
تبنى اتحاد الجامعات العربية عملية متكاملة شفافة ومتعددة
الخطوات يف تطوير خطته االسرتاتيجية ،والخطوات املتبعة هي:
 .1تقييم االحتياجات التشاركية ألصحاب املصلحة املتعددين.
متثل النشاط األول لهذه املبادرة ىف إجراء تقييم لالحتياجات،
مبا يف ذلك احتياجات الجهات الفاعلة لدى اتحاد الجامعات
العربية وأصحاب املصلحة والجامعات والجمعيات واملجالس
11
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والقطاع الخاص والجمعيات الطالبية ،وذلك من أجل تحديد البدائل
املستقبلية واالتجاهات االسرتاتيجية للتعليم العايل يف املنطقة.
وقد قدم املشاركون يف التقييم تصورا ً عن دور اتحاد الجامعات
العربية ،وشخصوا الظروف الداخلية والخارجية الحالية ،وحددوا
نقاط القوة والضعف والفرص املخاطر ،واقرتحوا مجموعة إجراءات
لسد الفجوات بني الحارض واملستقبل الذي يتطلعون إليه التحاد
الجامعات العربية والتعليم العايل يف املنطقة .ومن ثم قام
فريق األمانة بتحليل استجابات الدراسة املسحية االستقصائية،
ومن ثم مشاركة النتائج مع الرشكاء مبا يف ذلك التوصيات
واألولويات املقرتحة.
 .2وضع مسودة الخطة االسرتاتيجية
استنادًا إىل نتائج وتوصيات الدراسة االستقصائية والدراسات
املتعلقة باالتجاهات العاملية يف التعليم العايل ،ودراسات
املقارنة للمؤسسات الدولية ،قامت أمانة اتحاد الجامعات العربية
بالعمل مع خبري تعليم وإدارة دويل ،بإعداد املسودة األوىل
للخطة االسرتاتيجية .بعد ذلك تم تقديم هذه املسودة إىل
ممثيل أصحاب املصلحة املتعددين للمراجعة والتعليق عليها.
 .3تقديم الخطة االسرتاتيجية ألصحاب املصلحة املتعددين
اشتمل النشاط الثالث عىل تقديم مسودة للخطة االسرتاتيجية إىل
اجتامع اللجنة التنفيذية التحاد الجامعات العربية يف يناير 2019
يف عامن ،األردن .وقد حرض االجتامع أصحاب املصلحة املتعددون
ممن ميثلون مؤسسات التعليم والبحث العلمي والقطاع الخاص
واملجتمع املدين والطالب .تم إرشاك كل هذه الجهات يف
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االجتامع لضامن املشاركة العادلة لجميع االطراف يف التعليم
العايل وإدراج مدخالتهم .ومن ثم قاموا بعرض ومناقشة رؤية
ورسالة وأهداف وغايات وتأثري اتحاد الجامعات العربية كام هو
مذكور يف الخطة االسرتاتيجية ،واتفقوا عىل الية مساهمة
الخطة االسرتاتيجية الجديدة يف املنطقة العربية وأهداف التنمية
املستدامة ،واتفقوا عىل «مسار التأثري» للخطة االسرتاتيجية،
ووضع التعليقات والتوصيات التي وردت يف االجتامع يف مسودة
الخطة االسرتاتيجية ،وتم إعداد نسخة جديدة لغرض االعتامد.
 .4عرض الجمعية العامة للخطة واملوافقة النهائية عليها
يف اجتامعها يف مارس  ،2019قامت الجمعية العامة (املؤمتر
العام) التحاد الجامعات العربية باستعراض االسرتاتيجية واعتامدها.
 .5وضع الصيغة النهائية للخطة االسرتاتيجية ونرشها
تم االنتهاء من الشكل النهايئ للخطة االسرتاتيجية ونرشها عىل
موقع اتحاد الجامعات العربية وتوزيعها عىل الرشكاء وأصحاب
املصلحة يف أبريل .2019
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 .1رؤية اتحاد الجامعات العربية
اتحاد الجامعات العربية منصة ملؤسسات التعليم العايل العربية
هدفه تحسني جودة التعليم العايل والبحث العلمي ومواجهة
التحديات وتحقيق مستقبل مزدهر للخريجني.
 .2رسالة اتحاد الجامعات العربية
يقوم اتحاد الجامعات العربية بتيسري ودعم الجامعات العربية
وأصحاب املصلحة املتعددين يف التعليم العايل واعتامد أحدث
الحلول التحويلية لإلعداد وتزويد الخريجني باملعرفة واملهارات
الالزمة لتعزيز وخدمة مجتمعاتهم املحلية واإلقليمية؛ وتحقيق
التكامل العاملي ملواجهة التحديات املشرتكة وتحقيق نتائج
فعالة .ويف هذا الشأن ،يركز اتحاد الجامعات العربية عىل بدأ
حركة اإلنتاج والتبادل املعريف والبحث املشرتك واملشاركة يف
األنشطة الجامعية وتعزيز قدرات االنظمة الجامعية والعاملني
بها ،ومتكني املجتمعات الطالبية والتأثري يف السياسات املتعلقة
بالجامعات والتعليم العايل.
 .4أهداف اتحاد الجامعات العربية
تم االتفاق عىل األهداف الستة اآلتية لتصبح محور الرتكيز للفرتة
القادمة :2030-2019

1.1اعتامد اتحاد الجامعات العربية منصة فريدة من نوعها
ملؤسسات التعليم العايل العربية وأصحاب املصلحة املتعددين
للوصول إىل أحدث الطرق املعرفية واملعلوماتية بشأن التعليم
العايل والبحث العلمي يف املنطقة العربية وحول العامل؛
وتحديد القضايا ذات األولوية ومناقشتها؛ وتطوير الرشاكات؛
16
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والرشوع بفعاليات مشرتكة بشأن التعليم والبحث العلمي لتعزيز
مؤسساته ومخرجاته وتأثريه.

2.2تعزيز وتيسري الرشاكات بني الجامعات العربية وأصحاب املصلحة
املتعددين وتطويرها ،والتعاون مع الجمعيات واملؤسسات
املشابهة عىل املستوى اإلقليمي والعاملي من أجل التعاون
يف مرشوعات األبحاث املشرتكة وتبادل املعرفة وإنتاجها؛
تطوير القدرات وتحسني انظمة البحث العلمي والتعليم يف
الجامعات ومؤسسات التعليم ،عىل نح ٍ
و يحقق التكامل بني هذه
الجامعات.

3.3تعزيز وتيسري االتجاه نحو التعلم التحوييل والطرق متعددة
التخصصات يف الجامعات؛ وتقديم املشورة بشأن إصالح الهيكل
واملحتوى يف الجامعات ،حسب الحاجة ،وتيسري تطوير القدرات
التنظيمية وقدرات العاملني من أجل تزويد الطالب باملعرفة
والقدرات الفكرية والتجارية واالجتامعية الالزمة للمساهمة
بشكل إيجايب يف تنمية مجتمعاتهم ومواجهة التحديات
العاملية.

4.4تطبيق انظمة ضامن الجودة واالعتامد واالعرتاف اإلقليمي
والدويل بالدرجات العلمية التي متنحها الجامعات العربية.

5.5تعزيز ودعم وتيسري البحث العلمي وإنتاج املعرفة واإلبتكار
داخل الجامعات وفيام بينها ،إليجاد حلول للتحديات اإلقليمية
والعاملية املشرتكة.

6.6تعزيز إدارة اتحاد الجامعات العربية لتمكني االتحاد من أداء
وتحقيق مهامه وأهدافه وتحقيق النتائج املتوقعة.
17

الخطة االسرتاتيجية التحاد الجامعات العربية 2030 - 2019

 .4برامج وأنشطة تحقيق األهداف:
الهدف رقم ( )1إمكانية الوصول إىل املعرفة:
1.1تسهيل دمج املجالت الدورية الخاصة بالتعليم العريب يف نظام
التصنيف الدويل عن طريق توسيع مجال التأثري العريب ،وإنتاج
مطبوعات جامعية ذات جودة جيدة.

1.1مراجعة املجالت العلمية وتفعيلها وفقاً ألحدث املعارف
واملعلومات وايصالها إىل الرشكاء وأصحاب املصلحة ىف أنحاء
املنطقة ،ويوجد حاليا  17مجلة ضمن مظلة االتحاد إال أن مهامها
وغاياتها بحاجة إىل مراجعة وتطوير.

 1.1تطوير قاعدة بيانات خاصة بالدوريات ،ومراكز التكنولوجيا العربية،
والخرباء اإلقليميني ىف املجال ،لرسم خريطة خاصة باملعرفة
اإلقليمية املتاحة ودمجها وتبادل اإلنجازات العلمية ونرشها.

1.1تنسيق وتنظيم املؤمترات والندوات اإللكرتونية وغريها من
املنصات االفرتاضية  -مبا يف ذلك قناة للمعلومات  -لنرش
ومناقشة قضايا وأولويات البحث العلمي والتعليم مع الرشكاء
املتعددين.
الهدف رقم ( )2الرشاكات واالجراءات الجامعية:
1.1تشجيع الشبكات الرئيسة والثانوية املوجودة واملستحدثة
والخاصة بالرشكاء ،للعمل معا عىل األولويات اإلقليمية.

2.2مراجعة وتفعيل املجالس القامئة ودعم إنشاء مجالس إضافية
 حسب الحاجة ،ليتكامل عمل املجالس القامئة يف الجانبنياملوضوعي والجغرايف ،أي يجب أن تضمن مراجعة املجالس
18
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الحالية التأكد من توزيعها بصورة منصفة جغرافياً ،وأن تعكس
موضوعاتها احتياجات ومطالب شعوب املنطقة ،وذلك من أجل
صياغة صورة شاملة للتعليم العايل والبحث العلمي عىل النحو
الذي تتناوله املجالس املتكاملة ىف املنطقة.

3.3مراجعة وتنشيط الجمعيات القامئة ودعم إنشاء جمعيات إضافية
حسب الحاجة ،وسوف تتم مراجعة األدوار واألهداف الخاصة بتلك
الجمعيات ،حتى يتم صياغة جسد قوى منها ويتم االندماج مع
الهيئات األخرى املكونة التحاد الجامعات العربية ،وكذلك لتقليل
التداخل والرتكيز عىل تعظيم تأثريها.

4.4استعراض الهدف والتأثري املحتمل للمؤمترات اإلقليمية السنوية
والنصف سنوية واملوافقة عىل خطة ملتابعة توصيات املؤمتر
والتأكد من رؤية نتيجة وتأثري عىل أرض الواقع.

5.5تشجيع وتيسري الرشاكات الرئيسة بني الجامعات وأصحاب
املصلحة عىل املستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية واألقاليمية
والعاملية ،والتي تعمل عىل استحصال الدعم بشكل جامعي من
أجل إصدار بحث ناضج تقنياً الزم اليصاله إىل رشكاء املنطقة.
الهدف رقم ( )3تعزيز الجامعات وتشجيع التعلم التحويل واملناهج
متعددة التخصصات:
1.1تعزيز ودعم مبادرة اتحاد الجامعات العربية التجريبية الخاصة
بالتعلم التحويل واملناهج متعددة التخصصات بالتعاون مع
الرشكاء الدوليني واإلقليميني واملحليني (ورقة املفاهيم
ص )53؛ ويشمل ذلك عقد ورش عمل ألصحاب املصلحة املتعددين
لتحويل التعليم العايل لتوفري الخريجني املستهدفني؛ والتامس
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التمويل لدعم املبادرة؛ وبدء التجربة مع الجامعات الرائدة يف
املنطقة.

2.2مراجعة مشاريع تطوير القدرات الحالية يف الجامعات املختلفة
ووضع إطار عمل إقليمي لتطويرها للفرتة  2030-2019بعد
تقييم احتياجات تنمية القدرات يف الجامعات العربية وحاليا يتم
تقديم برامج لتطوير القيادة ،والتطوير التنظيمي ،والتعلم عن
بعد ومراقبة الجودة للجامعات ،وستندرج هذه الربامج يف إطار
تنمية القدرات مبجرد االنتهاء من تطويرها.

3.3الحث عىل إنشاء شبكة عربية للتدويل من خالل تدريب أعضاء هيئة
التدريس يف الجامعات العربية عىل أداء املهام ذات الصلة يف
جامعاتهم وتبادل الخربات والنتائج لتحقيق أقىص قدر من التعلم
واالستفادة ،وتوطيد العالقات مع الجامعات والجمعيات الرشيكة
يف جميع أنحاء العامل وإنشاء جامعات جديدة ،حسب الحا جة،
وتشجيع وتسهيل مشاركة الجامعات يف املنصات الدولية.

4.4متابعة برنامج إراسموس ( )Erasmus Programوتعزيز مشاركة
الجامعات يف الربنامج ،وتقديم االستشارات الفنية ودعم وتطوير
قدرات الجامعات يف هذا الصدد.

5.5تشجيع وتيسري التنقل املتبادل للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بني
الجامعات العربية وتعزيز االعرتاف املتبادل بالدرجات العلمية.

6.6تعزيز وتسهيل تطوير كفاءات الطلبة يف الجوانب املهنية
والفكرية والبدنية واالجتامعية من خالل برامج وأنشطة معينة
يف

جامعاتهم ،ومن خالل برامج تطوير الطلبة فيام بني

الجامعات ،وكذلك من خالل املسابقات األكادميية والبحثية
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العربية واملنافسات املهارية ،وتعزيز وتسهيل التدريب الداخيل
والربامج التطوعية للطلبة.

7.7دعم وتطوير االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية للرشكاء ،وإدارة
آليات التغيري ،وإعادة هيكلية الحوكمة ومتابعتها ،ومراجعة نظم
التقييم والتعلم ،بهدف تعزيز وتنفيذ مبادئ ومنهجية االتحاد
املتفق عليها.

8.8تقديم االستشارات الفنية الالزمة لدعم املراجعة التنظيمية
وإصالح الجامعات األعضاء وأنظمتها التعليمية والبحثية لتطبيق
التعلم التحوييل والتكيف مع التحديات الجديدة.

9.9اعتامد اآلليات والربامج وأفضل املامرسات التي تعزز من دور
الكوادر النسوية عىل مستوى أعضاء هيئة التدريس والطالبات
ضمن أنظمة الجامعة ،وإدراجهن يف التخصصات التي كان يهيمن
عليها الذكور ،والعمل عىل تكامل جهودهن يف إنتاج املعرفة
والبحث والتعليم اقليمياً ودولياً.

1010دعم ومشاركة أفضل مامرسات التعلم التحوييل ودعمها،
ومتكني املرأة ،وتعزيز البحث العلمي.
الهدف رقم ( )4ضامن الجودة واالعتامد:
1.1تطوير وتطبيق برنامج املؤهالت املتكاملة (الورقة املفاهيمية
مرفقة) الذي ميثل أساس التعليم متكامل الجودة ،وتطوير
قدرات الجامعات العربية ،وسيعتمد برنامج املؤهالت املتكاملة
مؤرشات دولية حسب التخصصات ،ويضمن أن الطالب يف الجامعات
العربية معدون أكادمي ًيا لالندماج عىل املستوى الدويل وتلبية

متطلبات سوق العمل إقليميًا وعامليًا.
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2.2إعداد نظام عريب لتصنيف الجامعات الذي يراعي بدوره مؤرشات
التصنيف الدويل وأيضً ا خصائص ومعايري ومطالب وتوقعات
املجتمعات اإلقليمية.

3.3إعداد نظام ضامن الجودة واالعتامد للجامعات العربية  -مبا يف
ذلك أدلة التقييم الذايت  -وتوفري الدعم الفني وفرص تطوير
إمكانات الجامعة لتلبية متطلبات ضامن الجودة والحصول عىل
االعتامد ذي الصلة.
الهدف رقم ( )5تعزيز األبحاث الحديثة يف الجامعات:
4.4حشد املوارد ملرشوعات البحث العلمي يف الجامعات العربية
من خالل تفعيل مبادرة اتحاد الجامعات العربية «الصندوق العريب
للبحث العلمي» الذي تم تأسيسه عام  2012ويقع مقره يف
األمانة العامة التحاد الجامعات العربية.

5.5دعم إنشاء معاهد البحوث الحديثة بداخل الجامعات ،وبرشاكة
دولية ،وتسهيل تبادل ونرش نتائج البحوث بني الجامعات والطالب.

6.6إنشاء شبكة من مراكز االمتياز العلمية يف املنطقة لتبادل
املعرفة والخربات والتعاون يف البحث واالبتكار.
الهدف رقم ( )6الخاص بتعزيز إدارة اتحاد الجامعات العربية واألمانة
العامة:
7.7إعداد قنوات اتصال رسمية مع صانعي السياسات ،وضامن
استمرار تغطية ونرش مبادئ اتحاد الجامعات العربية وأخباره من
خالل هذه القنوات.

8.8ضامن أن الهيكل التنظيمي التحاد الجامعات العربية وإدارتها
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يصلحان لتنفيذ مهمته الجديدة والنتائج املرتقبة.

9.9تحسني إدارة (حوكمة) أمانة اتحاد الجامعات العربية ،حسب
الحاجة ،لضامن قدرة األمانة العامة عىل أداء أدوارها املحددة
وتحقيق التمثيل العادل ألصحاب املصلحة يف التعليم العايل،
مبا يف ذلك القطاع الخاص واملجتمع املدين ومتثيل الطالب؛
وكذلك ضامن االلتزام واملساءلة .قد يستلزم ذلك مراجعة
النظام األساس ووضع اللوائح الالزمة يف هذا الصدد.

1010إضفاء الطابع املؤسيس عىل االتجاه الجديد التحاد الجامعات
العربية من خالل توثيقه يف االسرتاتيجيات ذات الصلة ،مبا يف
ذلك الخطة االسرتاتيجية التحاد الجامعات العربية ،2030-2019
وخطة اتحاد الجامعات العربية االسرتاتيجية للتواصل وخطة وآليات
اتحاد الجامعات العربية االسرتاتيجية للرشاكة ،إىل جانب املبادئ
التوجيهية وآليات التوجيه والتقييم والتعلم ،وتعزيز العالقات مع
الداعمني واملانحني.

1111تطوير قدرات موظفي األمانة العامة يف التنسيق واملتابعة
وتقديم االستشارات بشأن تنفيذ االسرتاتيجيات املوضوعة.

1212التواصل وتعزيز العالقة مع املانحني املحتملني يف مجال
التعليم العايل ،ومشاركة أولويات املانحني ضمن شبكة عالقات
اتحاد الجامعات العربية.
 .5املخرجات املتوقعة واألثر الدائم
املخرجات املستهدفة
 .1اتحاد الجامعات العربية هو منصة فريدة للتعليم العايل ،وذات
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متثيل عادل ومتزايد للجامعات وأصحاب املصلحة املتعددين يف
التعليم العايل من جميع أنحاء املنطقة العربية.
 .2يتقاسم الرشكاء رؤية مشرتكة حول اتحاد الجامعات العربية
ويعملون معاً ،مع االلتزام التام واملساءلة لتحقيق أقىص قدر
من النتائج والتاثري املرغوب واملتفق عليه التحاد الجامعات العربية.
 .3يقوم الرشكاء بإنتاج ونرش املعرفة التنافسية واالبتكار عىل
مستوى العامل ،وانتاج أحدث األبحاث والتعلم التحوييل من خالل
نظام متكامل وشامل متفق عليه.
 .4تحسني االستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف تعزيز التواصل بني
الرشكاء األساسيني والثانويني من خالل منصات املعرفة االفرتاضية
وقنوات املعلومات والندوات الشبكية والدوريات والرسائل
اإلخبارية ،وتوفري النتاجات العلمية الدولية واإلقليمية وقواعد
البيانات املحدثة ،وزيادة فرص البحث الجامعي واالبتكار والتطوير.
 .5يتم إنتاج أبحاث عالية الجودة ودمجها يف نظام التصنيف الدويل
كنتيجة لتطبيق عامل التأثري العريب.
 .6يتم إطالع الجامعات الرشيكة وأصحاب املصلحة املعنيني بالتعليم
يف جميع أنحاء املنطقة العربية باستمرار بشأن ما يتعلق
باملعرفة واملعلومات ذات الصلة من خالل املجالت املتخصصة
املعاد تفعيلها حديثا.
 .7يتسنى للرشكاء الوصول إىل أحدث املعارف ودعم الخرباء
اإلقليميني والدوليني من خالل قاعدة بيانات الدوريات الدولية
والخرباء يف املنطقة وحول العامل.
 .8زيادة موارد البحث العلمي من خالل تفعيل مبادرة اتحاد الجامعات
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العربية «الصندوق العريب للبحث العلمي» التي تستفيد منها
الجامعات التي تنتج بحثًا علم ًيا عامل ًيا تنافس ًيا يستهدف خدمة

املنطقة واملساهمة يف املعرفة العاملية.

 .9إنشاء معاهد البحث واالبتكار التي تتبع أعىل املعايري الدولية بداخل
الجامعات ،ويتم إجراء البحوث من خالل التعاون بني املوظفني
والطالب والجامعات وأصحاب املصلحة عرب الجامعات ،ومشاركة
نتائج األبحاث مع الرشكاء.
 .10نرش املزيد من املعرفة واملعلومات وخلق فرص أفضل للعمل
الجامعي بني جامعات املنطقة من خالل مراجعة وتفعيل املجالس
والجمعيات القامئة ،وكذلك املؤمترات الدورية املنتظمة ودمج
بعضها وخلق مجالس جديدة  -حسب الحاجة.
 .11حشد الرشاكات الرئيسة وتطويرها عىل الصعيدين اإلقليمي
ودون اإلقليمي لجمع التربعات بشكل جامعي وإنتاج نهج التعليم
والتعلم ،والبحث الجيد واالبتكار.
عا وتحقيق األهداف املشرتكة.
 .12تعزيز قدرة الرشكاء عىل العمل م ً
 .13تجريب مبادرة اتحاد الجامعات العربية بشأن التعلم التحوييل
واملنهج متعددة التخصصات يف الجامعات العربية الرائدة بالتعاون
مع رشكاء دوليني وإقليميني ووطنيني؛ وعقد ورش عمل توجيهية
ألصحاب املصلحة املتعددين ،ويتم استحصال األموال لهذا الغرض.
 .14تطوير إطار لتطوير القدرات للفرتة  ،2025-2019بعد تقييم
احتياجات تطوير القدرات يف الجامعات العربية وتقييم برامج
التدريب الحالية ودمجها  -حسب الحاجة  -يف اإلطار الشامل.
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 .15تعزيز مشاركة الجامعات يف برنامج أراسموس من خالل التيسري
واملشورة الفنية وتطوير قدرات أمانة اتحاد الجامعات العربية
والرشكاء الدوليني.
 .16زيادة االعرتاف املتبادل بالدرجات العلمية وتعزيز تنقل الطالب بني
الجامعات العربية.
 .17زيادة قدرات الطلبة أكادمي ًيا أو فكريًا أو اجتامع ًيا من خالل برامج
وأنشطة محددة لتطوير الطالب بداخل جامعاتهم وبني الجامعات.

 .18مراجعة وإصالح اسرتاتيجيات الجامعات وإدارة آليات التغيري
وهياكل الحوكمة وأنظمة الرصد والتقييم لدعم تنفيذ األهداف
املتفق عليها فيام يتعلق بالبحث والتعلم التحوييل للطالب.
 .19وضع آليات يف الجامعات لدعم تقدم عضوات هيئة التدريس
والطالبات بداخل نظم الجامعة ،وتبادل أفضل املامرسات وتوسيع
نطاقها.
 .20يطبق برنامج املؤهالت املتكاملة املقرر عىل الجامعات يف
مختلف بلدان املنطقة العربية.
 .21يتم تطبيق نظام التصنيف العريب للجامعات ،ويتم االستفادة من
النتائج لتأهيل الجامعات والكليات للظفر بالفرص املختلفة.
 .22تطوير نظام لضامن الجودة واالعتامد للجامعات العربية ،وتوفري
الدعم الفني وفرص تطوير القدرات للجامعات لإليفاء مبتطلبات
ضامن الجودة وتلقي االعتامد ذي الصلة.
 .23إعداد قنوات اتصال رسمية مع صانعي السياسات ممن يتم
اطالعهم باستمرار من خالل املشاركة يف الحوارات واملؤمترات
ومن خالل التواصل الدوري الذي يعزز الدعم السيايس ملبادرات
26
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اتحاد الجامعات العربية.
 .24مراجعة حوكمة اتحاد الجامعات العربية واألمانة واملوظفني
وموارد التمويل والعمليات واإلجراءات ونظم التقييم واملساءلة
لضامن قدرتهم عىل تنفيذ الخطة االسرتاتيجية الجديدة.
 .25إبراز رؤية اتحاد الجامعات العربية وعضويته وفوائدها للرشكاء من
خالل خطته االسرتاتيجية الجديدة وإصالح الحوكمة واسرتاتيجيات
االتصال والرشاكة ورصدها الجديد؛ ونظام التقييم والتعلم.
األثر الدائم املستهدف
بصفته منصة للجامعات العربية وأصحاب املصلحة املعنيني بالتعليم
العايل يف املنطقة ،يسهم اتحاد الجامعات العربية بفعالية يف
تحسني أداء التعليم العايل وقدرات الخريجني وتزايد اإلنتاج اإلقليمي
للمعارف التنافسية عىل الصعيد العاملي ،وإيجاد حلول للتحديات
اإلقليمية من خالل رشاكات فعالة واالستفادة من املعارف املولدة
و تعزيز قدرات البحث واالبتكار وأنظمة التعليم التي تفيض إىل
تحسني القدرة عىل استخدام العلم يف مواجهة التحديات الحالية
واملستقبلية واستدامة منو الدخل وضامن االندماج املنصف للشباب
ومواجهة التحديات العاملية.
مسار اتحاد الجامعات العربية الخاصة بالتأثري
وفقًا ألهدافه ومخرجاته ،قام اتحاد الجامعات العربية بتطوير مسار
التأثري الخاص به .املخطط التايل يوضح وميثل املسار.
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مسار التأثري
أهداف التنمية املستدامة
التعليم
الجيد
املنصف

تعزيز البنية مكافحة
العمل
التحتية تغري املناخ
املساواة
تعزيز
الالئق
من خالل
للتعليم
بني
الرشاكات
والنمو
البحث
العايل
الجنسني
االقتصادي
والعمل
والبحث

التأثري
بصفته املنصة التي تربط بني الجامعات العربية وأصحاب املصلحة
املعنيني بالتعليم العايل يف املنطقة ،يسهم اتحاد الجامعات
العربية يف تحسني أداء التعليم العايل وقدرات الخريجني وتزايد
اإلنتاج اإلقليمي للمعارف التنافسية عىل الصعيد العاملي ،وإيجاد
حلول للتحديات اإلقليمية من خالل رشاكات فعالة واالستفادة من
املعارف املولدة و تعزيز قدرات البحث واالبتكار وأنظمة التعليم
التي تفيض إىل تحسني القدرة عىل استخدام العلم يف مواجهة
التحديات الحالية واملستقبلية واستدامة منو الدخل وضامن االندماج
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املنصف للشباب ومواجهة التحديات العاملية.

املخرجات
إع�����داد ال��ط��ل��ب��ة عىل
ق���دم امل���س���اواة من
خالل التعلم التحوييل
واإلص���ل��اح ال��ج��ام��ع��ي
للمنافسة يف سوق
العمل وإنتاج الحلول

ال��ش�راك����ات امل���ع���ززة إن������ت������اج امل���ع���رف���ة
واإلج�����راءات الجامعية واملعلومات وإتاحتها
توفر ح��ل��والً للتحديات وتبادلها وزيادة التعلم
اإلقليمية والعاملية
املتبادل

ينمو ات��ح��اد الجامعات
العربية كمنصة ألصحاب
املتعددين
املصلحة
تتمتع بعالقات قوية
م��ع امل��ان��ح�ين ،وت��زاي��د
العضوية والتأثري

إجراء البحوث الجامعية امل�����ؤرشات امل��ؤه��ل��ة
الحديثة أمر ممكن ويتم املطورة ،ضامن الجودة
مشاركة وت��ب��ادل نتائج وأنظمة االعتامد تعزز
البحوث
مخرجات الجامعة

األدوات  -القنوات
الحوارات التمثيلية ،الرشاكات اإلقليمية والدولية ،إنتاج ونرش املعرفة ،األبحاث
النوعية وفرص التعليم ،اإلج��راءات الجامعية بشأن البحث والتعلم التحوييل
للطالب ،تطوير القدرات التنظيمية والفردية ،توسيع نطاق التواصل ،حشد
املوارد ،الرصد والتقييم.
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األهداف
الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

إدارة وإن���ت���اج ون�شر ال�شراك��ات واإلج����راءات ال��ت��ع��ل��م ال��ت��ح��وي�لي
املعرفة
الجامعية حول البحوث وتطوير ق��درات الطالب
والتعليم العايل
واملوظفني والتطوير
التنظيمي

الهدف 4

الهدف 5

الهدف 6

ضامن الجودة واعتامد ال���ب���ح���وث امل��ن��ت��ج��ة تعزيز حوكمة وأمانة
اتحاد الجامعات العربية
ال���ب���ح���ث وال��ت��ع��ل��ي��م واملنشورة
الجامعي

الرسالة
يدعم اتحاد الجامعات العربية الجامعات وأصحاب املصلحة يف
تطوير البحوث العلمية الحديثة وإعداد الخريجني لخدمة مجتمعاتهم
ومواجهة التحديات العاملية.

الرؤية
يطمح اتحاد الجامعات العربية إىل أن يكون منصة اتصال ملؤسسات
التعليم العايل العربية ومنظامت أصحاب املصلحة ممن يسعون
عا لتعزيز وتحسني التعليم العايل والبحث من أجل اإلسهام
جاهدين م ً

30

الخطة االسرتاتيجية التحاد الجامعات العربية 2030 - 2019

عنارص نجاح الخطة االسرتاتيجية
بفعالية يف مواجهة التحديات اإلقليمية والعاملية
1.1ليك تنجح الخطة االسرتاتيجية ،يجب تطوير ومواصلة مكونات أو
عنارص الدعم .تضمنت عنارص الدعم هذه وضع خطة عمل لخطة
اسرتاتيجية للرشاكة وخطة اسرتاتيجية للتواصل ونظام للرصد
والتعلم والتقييم وآليات حشد املوارد .هذه االسرتاتيجيات
واألنظمة تدعم تنفيذ الخطة االسرتاتيجية الخاصة باتحاد الجامعات
العربية وتحقيق أهدافها.
2.2عالوة عىل ذلك ،ستستمر مالحظة املبادئ األساسية الجوهرية
التي وضعها اتحاد الجامعات العربية:
•الوصول العادل إىل املعارف األكرث تحديثاً ونتائج البحوث

•النوع االجتامعي( )Genderومتكني الشباب من خالل التعليم
ونتائج البحث

•تعزيز قدرة التعليم والبحث وبنيان االبتكار

•الرشاكات واإلجراءات الجامعية عىل الصعيدين اإلقليمي
والعاملي

•االحرتافية والتواصل املستمر
•استقالل الجامعة،
•والشفافية.

3.3يجب أن يكون مسار التأثري هو اإلطار الذي يحكم تنفيذ وتقييم
االسرتاتيجية.
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الجزء الثالث

الخطة اإلجرائية

التحاد الجامعات العربية
2024-2019
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الرؤية:

اتحاد الجامعات العربية منصة ملؤسسات التعليم العايل العربية هدفه تحسني جودة التعليم العايل والبحث العلمي
ومواجهة التحديات وتحقيق مستقبل مزدهر للخريجني

الرسالة

يقوم اتحاد الجامعات العربية بتيسري ودعم الجامعات العربية وأصحاب املصلحة املتعددين يف التعليم العايل واعتامد
أحدث الحلول التحويلية لإلعداد وتزويد الخريجني باملعرفة واملهارات الالزمة لتعزيز وخدمة مجتمعاتهم املحلية واإلقليمية؛
وتحقيق التكامل العاملي ملواجهة التحديات املشرتكة وتحقيق نتائج فعالة .ويف هذا الشأن ،يركز اتحاد الجامعات العربية
عىل بدأ حركة اإلنتاج والتبادل املعريف والبحث املشرتك واملشاركة يف األنشطة الجامعية وتعزيز قدرات االنظمة الجامعية
والعاملني بها ،ومتكني املجتمعات الطالبية والتأثري يف السياسات املتعلقة بالجامعات والتعليم العايل

الهدف()1

اعتامد اتحاد الجامعات العربية منصة فريدة من نوعها ملؤسسات التعليم العايل العربية وأصحاب املصلحة املتعددين
للوصول إىل أحدث الطرق املعرفية واملعلوماتية بشأن التعليم العايل والبحث العلمي يف املنطقة العربية وحول العامل؛
وتحديد القضايا ذات األولوية ومناقشتها؛ وتطوير الرشاكات؛ والرشوع بفعاليات مشرتكة بشأن التعليم والبحث العلمي لتعزيز
مؤسساته ومخرجاته وتأثريه

النتيجة  1و :2

اتحاد الجامعات العربية منصة فريدة من نوعها للتعليم العايل مع متثيل عادل ملعظم الجامعات وأصحاب املصلحة املتعددين
من مؤسسات التعليم العايل يف مختلف أنحاء املنطقة العربية .ويتبنى الرشكاء رؤية االتحاد ويعملون بروح االلتزام
واملساءلة لتحقيق أقىص قدر من النتائج واآلثار املحددة واملتفق عليها يف االتحاد.
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السقف الزمني
2024 - 2019

 200مجلة
علمية يف
دي���س���م�ب�ر
2022

ح�����زي�����ران
2020

املخرجات املستهدفة
اتحاد الجامعات العربية هو
منصة فريدة للتعليم العايل،
وذات متثيل ع���ادل ومتزايد
للجامعات وأص��ح��اب املصلحة
املتعددين يف التعليم العايل
م��ن ج��م��ي��ع أن��ح��اء املنطقة
العربية.
1.1ي��ت��ق��اس��م ال�ش�رك���اء رؤي��ة
م���ش�ت�رك���ة ح�����ول ات���ح���اد
الجامعات العربية ويعملون
م��ع��اً ،م��ع االل���ت���زام ال��ت��ام
واملساءلة لتحقيق أقىص
ق���در م��ن ال��ن��ت��ائ��ج وال��ت��اث�ير
امل��رغ��وب واملتفق عليه
التحاد الجامعات العربية.
2.2يقوم الرشكاء بإنتاج ونرش
املعرفة التنافسية واالبتكار
عىل مستوى العامل ،وانتاج
أح����دث األب���ح���اث والتعلم
التحوييل م��ن خ�لال نظام
متكامل وشامل متفق عليه.
3.3تم إنتاج أبحاث عالية الجودة
ودمجها يف نظام التصنيف
ال���دويل كنتيجة لتطبيق
عامل التأثري العريب

معامل االنجاز

1.1دخ���ول  10دوري���ات
ومنشورات عربية
يف نظام التصنيف
الدويل كل عام
2.2
3.3معامل تأثري عريب
مطبق

الربامج واالنشطة
التنفيذية
تسهيل دم���ج امل��ج�لات
الدورية الخاصة بالتعليم
ال����ع����ريب يف ن��ظ��ام
ال��ت��ص��ن��ي��ف ال����دويل عن
طريق توسيع مجال التأثري
العريب ،وإنتاج مطبوعات
جامعية ذات جودة جيدة

الهدف الفرعي
تطوير وإتاحة اآلليات التي
تتيح الوصول إىل املعرفة
الحديثة وتبادل املعلومات
وال���خ�ب�رات وال���خ�ب�رات يف
التعليم العايل والبحث.
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مراجعة املجالت العلمية
وتفعيلها وف��ق�اً ألح��دث
امل��ع��ارف واملعلومات
وايصالها إىل الرشكاء
وأص��ح��اب املصلحة ىف
أنحاء املنطقة .

ت��ط��وي��ر ق��اع��دة بيانات
خاصة بالدوريات ،ومراكز
العربية،
التكنولوجيا
والخرباء اإلقليميني ىف
امل��ج��ال ،ل��رس��م خريطة
خاصة باملعرفة اإلقليمية
املتاحة ودمجها وتبادل
اإلنجازات العلمية ونرشها

دي���س���م�ب�ر يتم مراجعة وتحسني يتم إط�لاع الجامعات الرشيكة
2019
البعثات واملخرجات من وأص��ح��اب املصلحة املعنيني
املجالت املتخصصة  17بالتعليم يف جميع أن��ح��اء
املوجودة.
املنطقة العربية باستمرار
ب��ش��أن م��ا يتعلق باملعرفة
دي���س���م�ب�ر ه���ذه امل��ج�لات ال���ـ  17واملعلومات ذات الصلة من
2020
تتلقى تصنيفًا عاليًا من خالل املجالت املتخصصة املعاد
املستفيدين مام يدل تفعيلها حديثا
عىل زيادة استفادتهم
بعد إصالحهم

يتسنى للرشكاء الوصول إىل
دي���س���م�ب�ر وج��ود قاعدة البيانات أح��دث املعارف ودع��م الخرباء
وتعمل بشكل كامل
2022
اإلقليميني والدوليني من خالل
قاعدة بيانات الدوريات الدولية
والخرباء يف املنطقة وحول
العامل
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سنويا ويبدأ
بشهر آذار
2019

رب��ع سنوي
ويبدأ بشهر
ك������ان������ون
الثاين 2020

شهر كانون
الثاين 2020
ويستمر

شهر كانون
الثاين 2020

مؤمتر إقليمي سنوي تحسني االستفادة من تكنولوجيا
ملناقشة القضايا ذات املعلومات يف تعزيز التواصل
األولوية
ب�ي�ن ال��ش�رك����اء األس��اس��ي�ين
وال��ث��ان��وي�ين م��ن خ�لال منصات
املعرفة االفرتاضية وقنوات
املعلومات والندوات الشبكية
والدوريات والرسائل اإلخبارية،
وت��وف�ير ال��ن��ت��اج��ات العلمية
الدولية واإلقليمية وقواعد
ال��ب��ي��ان��ات امل��ح��دث��ة ،وزي���ادة
فرص البحث الجامعي واالبتكار
والتطوير

ن��دوة عرب اإلنرتنت ربع
س��ن��وي��ة ت��ع��ق��د عىل
املستوى اإلقليمي
 /ودون اإلق��ل��ي��م��ي
مب����ش����ارك����ة خ��ب��راء
دول����ي��ي�ن مل��ن��اق��ش��ة
أح��دث االبتكارات التي
تتناول قضايا األولوية
اإلقليمية
إع�����������ادة ت��ص��م��ي��م
امل��وق��ع اإلل��ك�تروين
لـ  AARUليصبح منصة
مل��ؤس��س��ات التعليم
ال����ع����ايل ال��ع��رب��ي��ة
وأص���ح���اب امل��ص��ل��ح��ة
ل��ل��وص��ول إىل أح��دث
املعارف واملعلومات
ح��ول التعليم العايل
والبحث يف املنطقة
العربية وحول العامل
ي��ت��م ت��ع��ي�ين شخص
متخصص يف االع�لام
ل��ي��ك��ون م���س���ؤوالً عن
ت��ح��دي��ث��ات امل��وق��ع
وصيانته وع��ن وسائل
ال��ت��واص��ل االجتامعي
يف .AArU

ت���ن���س���ي���ق وت���ن���ظ���ي���م
امل���ؤمت���رات وال���ن���دوات
اإللكرتونية وغ�يره��ا من
املنصات االفرتاضية  -مبا
يف ذلك قناة للمعلومات
 لنرش ومناقشة قضاياوأولويات البحث العلمي
والتعليم م��ع ال�شرك��اء
املتعددين.

ت��ط��وي��ر آل���ي���ات مناقشة
ال��ق��ض��اي��ا ذات األول��وي��ة
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وات��اح��ت��ه��ا
واس��ت��ك��ش��اف ال�ش�راك���ات
املحتملة بشأن التعليم
والبحث العلمي
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الهدف()2

املخرجات املستهدفة
إي���ج���اد ف���رص أف��ض��ل للعمل
الجامعي بني جامعات املنطقة
م��ن خ�ل�ال م��راج��ع��ة وتفعيل
املجالس والجمعيات القامئة،
وك��ذل��ك امل��ؤمت��رات ال��دوري��ة
املنتظمة ودمج بعضها وخلق
مجالس جديدة  -حسب الحاجة

معامل االنجاز

الربامج واالنشطة
التنفيذية
تشجيع الشبكات الرئيسة
وال��ث��ان��وي��ة امل��وج��ودة
والخاصة
واملستحدثة
بالرشكاء ،للعمل معا عىل
األولويات اإلقليمية.

الهدف الفرعي

تعزيز وتيسري الرشاكات بني الجامعات العربية وأصحاب املصلحة املتعددين وتطويرها ،والتعاون مع الجمعيات واملؤسسات
املشابهة عىل املستوى اإلقليمي والعاملي من أجل التعاون يف مرشوعات األبحاث املشرتكة وتبادل املعرفة وإنتاجها؛
تطوير القدرات وتحسني انظمة البحث العلمي والتعليم يف الجامعات ومؤسسات التعليم ،عىل نح ٍ
و يحقق التكامل بني هذه
الجامعات

السقف الزمني
2024 - 2019

ح�����زي�����ران
2 0 2 0
وي�����ك�����ون
م����ط����ب����ق
ل���ج���م���ي���ع
غ������اي������ات
ال�����ه�����دف
الفرعي 2.1

يتم تحديد الشبكات
واملجالس والجمعيات
وم��راج��ع��ة مهامها
وعملياتها ونتائجها
املستهدفة وتعديلها
ل��ت��ك��ون أك�ث�ر فعالية
يف تسهيل التعاون
والرشاكات بني الرشكاء.

دع����م وإن���ش���اء
2.1
منصات العمل الجامعي
يف مجال البحث والتعليم
بني الجامعات يف املنطقة
وب�ين الجامعات وأصحاب
امل��ص��ل��ح��ة امل��ت��ع��ددي��ن
وال��ش�رك����اء اإلق��ل��ي��م��ي�ين
والدوليني
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م����راج����ع����ة وت��ف��ع��ي��ل
املجالس القامئة ودعم
إن��ش��اء مجالس إضافية
 حسب الحاجة ،ليتكاملعمل املجالس القامئة
يف الجانبني املوضوعي
والجغرايف ،أي يجب أن
تضمن مراجعة املجالس
الحالية التأكد من توزيعها
بصورة منصفة جغرافياً،
وأن تعكس موضوعاتها
احتياجات ومطالب شعوب
املنطقة ،وذلك من أجل
ص��ي��اغ��ة ص����ورة شاملة
للتعليم العايل والبحث
ال��ع��ل��م��ي ع�ل�ى ال��ن��ح��و
ال��ذي تتناوله املجالس
املتكاملة ىف املنطقة
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م����راج����ع����ة وت��ن��ش��ي��ط
الجمعيات القامئة ودعم
إنشاء جمعيات إضافية
حسب الحاجة ،وسوف تتم
مراجعة األدوار واألهداف
الخاصة بتلك الجمعيات،
حتى يتم صياغة جسد
قوى منها ويتم االندماج
م���ع ال��ه��ي��ئ��ات األخ����رى
املكونة التحاد الجامعات
العربية ،وكذلك لتقليل
ال��ت��داخ��ل وال�ترك��ي��ز عىل
تعظيم تأثريها
اس���ت���ع���راض وم��راج��ع��ة
األهداف والتأثري املحتمل
ل��ل��م��ؤمت��رات اإلقليمية
السنوية والنصف سنوية
وامل��واف��ق��ة ع�لى خطة
ملتابعة توصيات املؤمتر
والتأكد من رؤي��ة نتيجة
وتأثري عىل أرض الواقع .
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دي��س��م�بر ع��م��ل ث��ل�اث رشاك����ات ح��ش��د ال��ش�راك����ات ال��رئ��ي��س��ة
2020
رئ��ي��س��ة س��ن��وي��ا مع وت��ط��وي��ره��ا ع�لى الصعيدين
الجامعات ومؤسسات اإلقليمي ودون اإلقليمي
ال����ق����ط����اع ال����خ����اص لجمع التربعات بشكل جامعي
وامل����ن����ظ��م�ات غ�ير وإنتاج نهج التعليم والتعلم،
ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��خ�براء والبحث الجيد واالبتكار
الدوليني إلج��راء بحوث إنشاء معاهد البحث واالبتكار
ج���ي���دة ب��اس��ت��خ��دام ال��ت��ي ت��ت��ب��ع أع�ل�ى امل��ع��اي�ير
األموال املجمعة.
ال��دول��ي��ة ب��داخ��ل ال��ج��ام��ع��ات،
ويتم إج��راء البحوث من خالل
دي���س���م�ب�ر إنشاء ما ال يقل عن  5التعاون بني املوظفني والطالب
2022
معاهد بحثية إقليمية والجامعات وأصحاب املصلحة
حديثة يف الجامعات  ،عرب الجامعات ،ومشاركة نتائج
كمرشوع تجريبي
األبحاث مع الرشكاء
ت��ع��زي��ز ق���درة ال�ش�رك���اء عىل
عا وتحقيق األه��داف
 توثيق  20رشاك��ة العمل م ًبني الجامعات املخولة املشرتكة .
بداية كانون وأصحاب املصلحة فيها
الثاين  2020واإلعالن عنها سنويًا
تشجيع وتيسري الرشاكات
الرئيسة ب�ين الجامعات
وأص��ح��اب املصلحة عىل
امل��س��ت��وي��ات اإلقليمية
اإلق���ل���ي���م���ي���ة
ودون
واألقاليمية والعاملية،
وال����ت����ي ت��ع��م��ل ع�لى
استحصال الدعم بشكل
جامعي م��ن أج��ل إص��دار
ب��ح��ث ن��اض��ج ت��ق��ن��ي�اً الزم
الي���ص���ال���ه إىل رشك���اء
املنطقة.

 2.2متكني الجامعات من
الحصول عىل األموال التخاذ
إجراءات جامعية يف مجال
البحوث وت��ب��ادل املعرفة
واإلنتاج  ،وتحسني أنظمة
التعليم.
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الهدف()3

املخرجات املستهدفة
تجريب مبادرة اتحاد الجامعات
العربية بشأن التعلم التحوييل
واملنهج متعددة التخصصات
يف الجامعات العربية الرائدة
بالتعاون م��ع رشك���اء دوليني
وإقليميني ووطنيني؛ وعقد
ورش عمل توجيهية ألصحاب
املصلحة امل��ت��ع��ددي��ن ،ويتم
استحصال األموال لهذا الغرض

الربامج واالنشطة
التنفيذية

 3.1تعزيز وتطوير القدرات
وتقديم املشورة الفنية
ودع�����م ال��ج��ام��ع��ات من
أج��ل تنفيذ مناهج التعلم
التحويلية  ،مبا يف ذلك
النظم متعددة التخصصات
 ،وتطوير الطالب  ،وتدويل
ال��ن��س��اء وت��ع��زي��ز التمثيل
العادل للمرأة

الهدف الفرعي

تزيز وتيسري االتجاه نحو التعلم التحوييل والطرق متعددة التخصصات يف الجامعات؛ وتقديم املشورة بشأن إصالح الهيكل
واملحتوى يف الجامعات ،حسب الحاجة ،وتيسري تطوير القدرات التنظيمية وقدرات العاملني من أجل تزويد الطالب باملعرفة
والقدرات الفكرية والتجارية واالجتامعية الالزمة للمساهمة بشكل إيجايب يف تنمية مجتمعاتهم ومواجهة التحديات العاملية

السقف الزمني
2024 - 2019

معامل االنجاز

كانون االول ع��ق��د اج��ت�ماع��ات مع
2020
ممثيل التعليم العايل
وأص���ح���اب امل��ص��ل��ح��ة
يف مختلف املناطق
ل��ت��ع��زي��ز وم��ن��اق��ش��ة
منوذج شامل للتعليم
ال���ع���ايل ال��ت��ح��وي�لي
كانون االول واالتفاق حوله
2022
ب����دء م���ا ال ي��ق��ل عن
ت��ج��رب��ت�ين ل��ت��ط��ب��ي��ق
ال���ن���م���وذج ال��ش��ام��ل
وال��ح��ص��ول ع�لى نتائج
قابلة للقياس
ت��ع��زي��ز ودع����م م��ب��ادرة
اتحاد الجامعات العربية
التجريبية الخاصة بالتعلم
ال���ت���ح���ويل وامل��ن��اه��ج
م��ت��ع��ددة ال��ت��خ��ص��ص��ات
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�شرك��اء
ال��دول��ي�ين واإلقليميني
وامل��ح��ل��ي�ين؛ وي��ش��م��ل
ذل���ك ع��ق��د ورش عمل
ألص�����ح�����اب امل��ص��ل��ح��ة
امل��ت��ع��ددي��ن ل��ت��ح��وي��ل
التعليم العايل لتوفري
الخريجني املستهدفني؛
والتامس التمويل لدعم
امل��ب��ادرة؛ وب��دء التجربة
مع الجامعات الرائدة يف
املنطقة
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ح�����زي�����ران اكتامل تقييم موضعي تطوير إط��ار لتطوير القدرات
2020
لربامج تنمية القدرات للفرتة  ،2025-2019بعد تقييم
يف عدد من الجامعات احتياجات تطوير القدرات يف
املختارة
الجامعات العربية وتقييم برامج
التدريب الحالية ودمجها  -حسب
كانون االول وض������ع إط�������ار ع��م��ل الحاجة  -يف اإلطار الشامل
2020
إق��ل��ي��م��ي ل��ت��ط��وي��ر
ال��ق��درات يف صيغته
ال��ن��ه��ائ��ي��ة واع��ت�ماده
للتطبيق

مراجعة مشاريع تطوير
ال���ق���درات ال��ح��ال��ي��ة يف
ال��ج��ام��ع��ات املختلفة
ووض�������ع إط�������ار ع��م��ل
إقليمي لتطويرها للفرتة
 2030-2019بعد تقييم
احتياجات تنمية القدرات
يف الجامعات العربية
وحاليا يتم تقديم برامج
لتطوير القيادة ،والتطوير
التنظيمي ،والتعلم عن
ب��ع��د وم��راق��ب��ة ال��ج��ودة
للجامعات ،وستندرج هذه
الربامج يف إط��ار تنمية
ال��ق��درات مبجرد االنتهاء
من تطويرها.
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يستفيد الطالب من الرشاكة بني
الجامعات املتوامئة وتدويل
الربامج .وتنعكس الفائدة عىل
تعليمهم وك��ف��اءات��ه��م عند
التخرج .

م����ا ال ي���ق���ل ع����ن  20تعزيز مشاركة الجامعات يف
كانون االول جامعة جديدة مشاركة ب��رن��ام��ج أراس��م��وس م��ن خالل
2022
بفاعلية يف برنامج التيسري وامل���ش���ورة الفنية
إراسموس..
وتطوير ق���درات أم��ان��ة اتحاد
الجامعات العربية والرشكاء
الدوليني

كانون االول اكتامل إنشاء ما ال يقل
2023
ع��ن  10ب��رام��ج تدويل
وت���وأم���ة ج��دي��دة بني
الجامعات وظهور نتائج
إيجابية قابلة للقياس

ال���ح���ث ع��ل��ى إن���ش���اء
شبكة ع��رب��ي��ة للتدويل
م��ن خ�لال ت��دري��ب أعضاء
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س يف
الجامعات العربية عىل
أداء املهام ذات الصلة
يف جامعاتهم وتبادل
الخربات والنتائج لتحقيق
أق�صى ق��در م��ن التعلم
واالس���ت���ف���ادة ،وتوطيد
العالقات مع الجامعات
والجمعيات الرشيكة يف
جميع أنحاء العامل وإنشاء
جامعات ج��دي��دة ،حسب
الحاجة ،وتشجيع وتسهيل
مشاركة الجامعات يف
املنصات الدولية.
متابعة برنامج إراسموس
)Erasmus
(Program
وتعزيز مشاركة الجامعات
يف ال�برن��ام��ج ،وتقديم
االستشارات الفنية ودعم
وتطوير قدرات الجامعات
يف هذا الصدد
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كانون االول تم انجاز ما ال يقل عن زي�����ادة االع���ت��راف امل��ت��ب��ادل تشجيع وتيسري التنقل
2020
 5برامج جديدة لتبادل بالدرجات العلمية وتعزيز تنقل املتبادل للطالب وأعضاء
ال���ط�ل�اب س��ن��ويً��ا بني الطالب بني الجامعات العربية
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س بني
الجامعات العربية
ال���ج���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة
وتعزيز االعرتاف املتبادل
بالدرجات العلمية .

كانون االول ع��م��ل م��س��ح ألص��ح��اب زي��ادة ق��درات الطلبة أكادمييًا
2024
ال��ع��م��ل ع��ن مستوى أو فكريًا أو اجتامعيًا من خالل
ال����رض����ا ع����ن ج����ودة برامج وأنشطة محددة لتطوير
الخريجني
الطالب بداخل جامعاتهم وبني
الجامعات .

تعزيز وتسهيل تطوير
ك���ف���اءات ال��ط��ل��ب��ة يف
ال����ج����وان����ب امل��ه��ن��ي��ة
وال��ف��ك��ري��ة وال��ب��دن��ي��ة
واالج��ت�ماع��ي��ة م��ن خ�لال
ب��رام��ج وأن��ش��ط��ة معينة
يف ج��ام��ع��ات��ه��م ،وم��ن
خالل برامج تطوير الطلبة
ف��ي�ما ب�ي�ن ال��ج��ام��ع��ات،
وك�����ذل�����ك م�����ن خ��ل�ال
املسابقات األكادميية
وال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة
واملنافسات املهارية،
وتعزيز وتسهيل التدريب
ال����داخ��ل�ي وال��ب�رام����ج
التطوعية للطلبة
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كانون االول  5م���رات يف السنة
2022
يتبنى االتحاد مبادرة
ال��ت��ع��ل��م ال��ت��ح��وي�لي
ويساعد يف مراجعة
اسرتاتيجيات الجامعات
وت���ط���وي���ر أن��ظ��م��ت��ه��ا
وه��ي��ك��ل��ت��ه��ا إلدارة
التغيري.
مراجعة وإص�لاح اسرتاتيجيات
الجامعات وإدارة آليات التغيري
وه��ي��اك��ل ال��ح��وك��م��ة وأنظمة
الرصد والتقييم لدعم تنفيذ
األه�������داف امل��ت��ف��ق عليها
فيام يتعلق بالبحث والتعلم
التحوييل للطالب

دع����������م وت�����ط�����وي�����ر
االسرتاتيجيات الوطنية
واإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل�شرك��اء،
وإدارة آل��ي��ات التغيري،
وإعادة هيكلية الحوكمة
ومتابعتها ،وم��راج��ع��ة
نظم التقييم والتعلم،
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز وتنفيذ
مبادئ ومنهجية االتحاد
املتفق عليها
ت��ق��دي��م االس���ت���ش���ارات
ال��ف��ن��ي��ة ال�ل�ازم���ة لدعم
امل��راج��ع��ة التنظيمية
وإصالح الجامعات األعضاء
وأن��ظ��م��ت��ه��ا التعليمية
والبحثية لتطبيق التعلم
التحوييل والتكيف مع
التحديات الجديدة
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ح�����زي�����ران زي�����ادة ب��ن��س��ب��ة 10٪
2024
م��ن ال��وظ��ائ��ف للمرأة
الجامعية ضمن وظائف
العامدة
ح�����زي�����ران .زي��������ادة ن��س��ب��ة 5%
2024
ل���ل���ط���ال���ب���ات ض��م��ن
ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ت��ي
يشغلها الطالب الذكور
تقليديا

كانون االول
2024

تجميع أفضل االنشطة
وم���ش���ارك���ت���ه���ا ع�لى
مختلف وسائل االعالم
الخاصة باالتحاد

وضع آليات يف الجامعات لدعم
تقدم عضوات هيئة التدريس
والطالبات بداخل نظم الجامعة،
وت���ب���ادل أف��ض��ل امل�مارس��ات
وتوسيع نطاقها.

اعتامد اآلليات والربامج
وأفضل املامرسات التي
ت��ع��زز م��ن دور ال��ك��وادر
النسوية عىل مستوى
أع��ض��اء هيئة التدريس
والطالبات ضمن أنظمة
ال��ج��ام��ع��ة ،وإدراج���ه���ن
يف ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ت��ي
ك����ان ي��ه��ي��م��ن عليها
ال���ذك���ور ،وال��ع��م��ل عىل
ت��ك��ام��ل ج��ه��وده��ن يف
إن��ت��اج املعرفة والبحث
والتعليم اقليمياً ودولياً.

دع���م وم��ش��ارك��ة أفضل
م��م��ارس�����ات ال��ت��ع��ل��م
ال��ت��ح��وي�لي ودع��م��ه��ا،
ومتكني امل���رأة ،وتعزيز
البحث العلمي .
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ح�����زي�����ران  ARELENمنشأة وقد
2019
وضعت اإلسرتاتيجية

الجامعات املشاركة
ت��س��ت��خ��دم ب��رن��ام��ج
ل��ل��ت��واص��ل
ح�����زي�����ران ARELEN
2020
وال��ت��ع��ل��م وت��ط��ب��ي��ق
التعلم يف جامعاتها

أريلني تم إنشاؤها وتفعيلها
إن��ش��اء شبكة ال��ق��ي��ادة
ال��ع��رب��ي��ة األوروب����ي����ة
زادت ق��درة ق��ادة الجامعات يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل
وال���ت���ي
املشاركة يف التعلم التحوييل ()ARELEN
 ،وتدويل ثقافة الجودة  ،وبدأ س��ت��س��اه��م يف تنمية
تنفيذ التغيري يف جامعاتهم
ق���درات ق��ادة الجامعات
مبا ميكِّنهم من التنفيذ
الناجح للتعليم التحويل
والتدويل وثقافة الجودة
يف جامعاتهم وتبادل
أفضل املامرسات..

 3.2ت��وف�ير منصة لقادة
الجامعات للتواصل وتبادل
أفضل املامرسات وتطوير
ق��درات��ه��م ف��ي�ما يتعلق
بالتعلم التحوييل والتدويل
وثقافة الجودة
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املخرجات املستهدفة
ي��ط��ب��ق ب���رن���ام���ج امل���ؤه�ل�ات
املتكامل وف��ق املخطط له
ع�لى الجامعات يف مختلف
ب��ل��دان امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ،
ويتم رص��د وقياس التغيريات
امللموسة يف البحوث وإنتاج
املعرفة يف الجامعات..

الربامج واالنشطة
التنفيذية
تطوير وتطبيق برنامج
امل���ؤه�ل�ات املتكاملة
(ال���ورق���ة املفاهيمية
م��رف��ق��ة) ال����ذي ميثل
أس��اس التعليم متكامل
الجودة ،وتطوير قدرات
ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة،
وس��ي��ع��ت��م��د ب���رن���ام���ج
امل���ؤه�ل�ات املتكاملة
م����ؤرشات دول��ي��ة حسب
التخصصات ،ويضمن أن
ال��ط�لاب يف الجامعات
العربية معدون أكادمييًا
لالندماج عىل املستوى
ال��دويل وتلبية متطلبات
س���وق ال��ع��م��ل إقليم ًيا
وعامليًا.

 4.1تنسيق تطوير النظم
التي تقيس التقدم يف
ال��ب��ح��ث وإن��ت��اج املعرفة
واالبتكار

الهدف الفرعي

تطبيق انظمة ضامن الجودة واالعتامد واالعرتاف اإلقليمي والدويل بالدرجات العلمية التي متنحها الجامعات العربية

السقف الزمني
2024 - 2019

معامل االنجاز

ح�����زي�����ران تم االنتهاء من برنامج
2020
امل��ؤه�لات واع��ت�ماده
للتجريب

ت���م اخ���ت���ب���ار ب��رن��ام��ج
ترشين االول امل���ؤه�ل�ات يف عرش
2020
جامعات يف مختلف
بلدان املنطقة العربية

مراجعة وزيادة تطبيق
برنامج املؤهالت

يتم قياس نتائج تطبيق
ب���رن���ام���ج امل���ؤه�ل�ات
ح�����زي�����ران واإلعالن عنها
2022

ترشين االول
2022
كانون االول
2024
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ح����زي����ران تم االنتهاء من نظام يتم تطبيق ن��ظ��ام التصنيف
2020
التصنيف واع��ت�ماده ال���ع���ريب ل��ل��ج��ام��ع��ات ،وي��ت��م
للتطبيق
االستفادة من النتائج لتأهيل
ال��ج��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات للظفر
ترشين االول ن����ظ����ام رائ�������د يف بالفرص املختلفة
2020
الجامعات املتطوعة

تطبيق ال��ن��ظ��ام عىل
نطاق واس��ع والنتائج
ك������ان������ون املعلنة
الثاين 2023

حزيران  2021نظام مطور وموافق تطوير نظام لضامن الجودة
للتطبيق
واالعتامد للجامعات العربية،
وتوفري الدعم الفني وفرص
ترشين االول دعم فني مقدم
ت��ط��وي��ر ال���ق���درات للجامعات
2021
لإليفاء مبتطلبات ضامن الجودة
وتلقي االعتامد ذي الصلة

ما ال يقل عن  50جامعة
ح�����زي�����ران معتمدة
2023
ترشين االول
2023

إع�������داد ن���ظ���ام ع���ريب
لتصنيف الجامعات الذي
ي��راع��ي ب���دوره م��ؤرشات
التصنيف ال��دويل وأيضً ا
خصائص ومعايري ومطالب
وت��وق��ع��ات املجتمعات
اإلقليمية .

إعداد نظام ضامن الجودة
واالع���ت�م�اد للجامعات
العربية  -مب��ا يف ذلك
أدل���ة التقييم ال���ذايت -
وت��وف�ير ال��دع��م الفني
وف���رص تطوير إمكانات
الجامعة لتلبية متطلبات
ضامن الجودة والحصول
عىل االعتامد ذي الصلة .

 4.2ت��س��ه��ي��ل اع��ت�ماد
ال���ش���ه���ادات واالع��ت��راف
املتبادل بالدرجات العلمية
ع�لى مستوى الجامعات
ال��ع��رب��ي��ة ،وك��ذل��ك تسيري
عملية االع�ت�راف ال��دويل
ب���ش���ه���ادات ال��ج��ام��ع��ات
العربية
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الهدف()5

معامل االنجاز

املخرجات املستهدفة

الربامج واالنشطة
التنفيذية

الهدف الفرعي

تعزيز ودعم وتيسري البحث العلمي وإنتاج املعرفة واإلبتكار داخل الجامعات وفيام بينها ،إليجاد حلول للتحديات اإلقليمية
والعاملية املشرتكة

السقف الزمني
2024 - 2019

كانون
2019

كانون
2020

كانون
2021

زي��ادة م��وارد البحث العلمي
االول تفعيل م��ب��ادرة  AArUمن خالل تفعيل مبادرة اتحاد
«ال��ص��ن��دوق ال��ع��ريب الجامعات العربية «الصندوق
للبحث العلمي»
العريب للبحث العلمي» التي
تستفيد منها الجامعات التي
تأمني األم��وال القابلة تنتج بحثًا علميًا عامليًا تنافسيًا
االول للقياس
ي��س��ت��ه��دف خ��دم��ة املنطقة
وامل��س��اه��م��ة يف املعرفة
 10جامعات تستفيد من العاملية
األم���وال ال�لازم��ة إلنتاج
االول ال��ب��ح��وث ال��ت��ن��اف��س��ي��ة
واالبتكار ألغراض التطوير

حشد امل��وارد للبحث
حشد املوارد ملرشوعات 5.1
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف واالبتكار
الجامعات العربية من
خ��ل�ال ت��ف��ع��ي��ل م��ب��ادرة
اتحاد الجامعات العربية
«الصندوق العريب للبحث
ال��ع��ل��م��ي» ال�����ذي تم
تأسيسه عام  2012ويقع
مقره يف األمانة العامة
التحاد الجامعات العربية
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حزيران  2021إنشاء  5معاهد جديدة إنتاج األبحاث الحديثة ونرشها دع����م إن���ش���اء م��ع��اه��د  5.2تعزيز إنشاء وتطوير
يف جامعات معروفة بني الجامعات والجمعيات من البحوث الحديثة بداخل م��ن��ص��ات ال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار
خ�لال معاهد البحوث ومراكز ال��ج��ام��ع��ات ،وب�شراك��ة املنافسة دوليا
االمتياز املنشأة حديثًا
دول��ي��ة ،وتسهيل تبادل
ون�شر نتائج البحوث بني
الجامعات والطالب .

كانون االول شبكة م��راك��ز التميز
العلمية املنشأة
2022

إن��ش��اء شبكة م��ن مراكز
االم��ت��ي��از العلمية يف
املنطقة لتبادل املعرفة
وال��خ�برات والتعاون يف
البحث واالبتكار
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«ملحق»
عرض مفاهيم
مبادرة اتحاد الجامعات العربية ورشكاؤه حول التعلم التحوييل
وتنمية القيادة لدى الطلبة يف املنطقة العربية
مقدمة
تسعى الجامعات العربية باستمرار ملراجعة برامجها للتكيف مع
التغيريات الجديدة يف بيئاتها الديناميكية .ومتت هذه اإلصالحات خالل
العقد املايض خاصة فيام يتعلق بتدويل التعليم والبحث الجامعي
وإصالح املناهج وطرق التعليم وأساليبه  ،وحياة الطلبة ،واستعامل
تكنولوجيا املعلومات .إال أن الفجوات والنقائص ماتزال موجودة يف
انتاج النوعية الصحيحة من خريجي الجامعات التي يتطلبها السوق
املحيل لتلبية املطالب اآلنية واملستقبلية يف املنطقة والعامل.
وتظهر هذه الفجوات والنقائص عىل شكل تحديات تواجه الخريجني
الجدد لإلنخراط يف بيئتهم املهنية وعامل اتخاذ القرار ،وتساعدهم
عىل البحث عن قنوات التأثري عىل عمليات التغيري يف مجتمعاتهم
ويف العامل .لقد اتفقت الجامعات العربية عىل رضورة إعداد الطلبة
املتميزين باملعارف األكادميية والكفاءات الالزمة ملتابعة أهدافهم
العملية ،وخدمة مجتمعاتهم ،للمساهمة يف تحقيق أهداف
املنطقة واالندماج العاملي ملواجهة التحديات املشرتكة.
وبالنظر إىل هذا السياق ،تركز الخطة االسرتاتيجية لالتحاد خالل
السنوات  2030 – 2019عىل دوره يف تيسري الحوار وتشجيع العمل
الجامعي بني الجامعات األعضاء للرتكيزعىل األولويات يف املنطقة
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والعامل .كام يعمل االتحاد عىل تحسني أداء التعليم العايل والبحث
العلمي يف املنطقة لضامن مستقبل أفضل لألمة وشبابها جنبا
اىل جنب مع مساهمته تحقيق يف أهداف األمم املتحدة العاملية
للتنمية املستدامة .وانطالقا من تلك األولويات وزع استبيان شامل
عىل رؤساء املؤسسات يف التعليم العايل لحرص تلك األولويات
واملقرتحات .بنى االتحاد خطته االسرتاتيجية للمساهمة أساسا يف
أهداف التنمية املستدامة  4و 5و 8و 9و13و ،17والتي ركزت أساسا
عىل التعليم النوعي الشامل وتحقيق تكافؤ الفرص ،واملساواة،
ومتكني املرأة من فرصة التعليم ،وتعزيز فرص العمل الالئق واالبتكار
للشباب يف املنطقة ،،ومتتني الرشاكات بني املؤسسات لتحقيق
التنمية املستدامة.
مفهوم  /منوذج املبادرة – عاملنا وخريجونا
يهدف مفهوم التعلم التحوييل إىل تحويل النموذج التعليمي يف
الجامعات ،فقد أثبت التعريف الحايل لدور الجامعات والذي يركز عىل
البحث والتعليم وخدمة املجتمع بساطته وجموده يف مواجهة
املطالب والتحديات املعقدة يف يومنا هذا .وال يبدأ التعلم التحوييل
بتحديد البدائل للعوامل الثالثة السابقة ،وإمنا يبدأ بالرتكيز الكامل
عىل «الطالب  /الخريج املستقبيل» ،ويعود إىل تحديد املهام
الرضورية إلنتاج الطالب  /الخريج املؤهل .وتهدف جميع العمليات
والنشاطات يف مؤسسات التعليم العايل – تبعا لهذا املفهوم
– إىل متكني الخريجني بالكفاءات التي تؤهلهم لتحقيق املستقبل
الذي يتصورونه .وتأيت صورة هذا املستقبل من تصور العامل عام
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 2030حيث تحققت أهداف التنمية املستدامة نتيجة ملساهامت
خريجو الجامعات.
أدت عدة اجتامعات إىل تحديد الكفايات – املعارف واملهارات
والتوجهات – للخريجني املستهدفني يف افريقيا واملنطقة العربية.
وتشمل املهارات القيادة والريادة واملرونة والتعاطف وحل املشاكل
والتفكري املنطقي واتقان التكنولوجيا ،ومن بني املهارات األخرى،
يوصف الخريج بأنه استباقي ،وأخالقي ،وقادر عىل استيعاب مفاهيم
فرص األعامل والريادة الجديدة ،والتفاعل مع املجتمعات والصناعات،
بالتزامن مع فهم البيئة االجتامعية واالقتصادية والسياسية .ويطور
الخريج ،من خالل الدراسات الجامعية ،القدرات التي متكنه من استغالل
مجموعة واسعة من املهارات املبتكرة ملواجهة التحديات املعقدة
واملرتابطة ،وتحليل الفجوات ،وحل املشاكل .واألهم من ذلك،
سيتقن الخريج كيفية تحقيق كل هذه األمور كجزء من فريق قادر
عىل التفاوض وإدارة النزاعات وفهم ديناميكيات املجموعات بشكل
كامل وما هو رضوري للعمل مع مجموعات متنوعة ودولية .ونشأ من
هذا التصور للخريج املطلوب تحديد التغريات التي ينبغي إحداثها يف
الجامعات إلنتاج مثل هذا الخريج.
ماذا سيتغري؟
التعلم بدال من التعليم هو امليزة األهم يف هذا النموذج ،ويعد
التصميم املبتكر لتجارب تعلم الطالب املستمرة واملدمجة مفتاح
هذه املبادرة ،فتكمن الفكرة يف تعلم الطالب بدون أن يدركوا أنهم
يتعلمون .وميكن تحقيق هذا من خالل مجموعة خيارات – وليست
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خيارا واحدا– من التعلم التجريبي ،وتوجيه الطالب املشرتك من قبل
مجموعة من أصحاب املصلحة ،واملنح الريادية ،وفرص التدريب أثناء
العمل ،واملؤمترات والندوات ،والفنون ،واملرسح واملوسيقى،
والتجارب املختربية ،وإرشاك املجتمع ،والخدمات واألخالقيات والقيم
التي تعكسها القدوات .ويقع يف صلب التعلم التحوييل خلق بيئة
تعلم حية يف الجامعات ،وهي بيئة يجد فيها الطالب جميع العوامل
التي يحتاجون إليها لتنميتهم الشاملة ،ويرتبط تعليمهم باالحتياجات
والفرص يف املجتمعات التي ينتمون إليها .ولذا ،فإن التحول نحو
منهج تعددية التخصصات والتداخل فيام بينها يف التعلم يعد
رضوريا ،فال ميكن لنموذج التخصص الواحد الخاص مبعالجة مشكلة
محددة ،أن يعالج القضايا العاملية التي تواجهنا ،مثل التغري املناخي
وآثاره .يتعلم الطالب من الربامج ذات التخصصات املتداخلة العمل
بجميع النواحي الفكرية مبنهج متكامل لتقديم حل شامل ومتكامل
ملشكلة ما .وينبغي معالجة العقبات التي تظهر يف حالة االنتقال
إىل املنهج والربامج ذات التخصصات املتداخلة يف هياكل وعمليات
الجامعات والتي تتطلب عمالً مشرتكا.
إن هذا التطور ال يشري إىل إصالح الناحية األكادميية كام أشري سابقا
فحسب ،وإمنا ميتد إىل تنمية الطالب جسديا وذهنيا وعاطفيا
وروحيا ومهنيا ،من خالل اسرتاتيجيات محددة لكل من هذه النواحي.
ولتحقيق هذا ،عىل الجامعات إيجاد البيئة املمكنة الرضورية .فتبعا
لهذا النموذج ،تشمل البيئة املمكنة إعادة تعريف الغرفة الصفية
للتعلم ودور املعلم ،واملامرسات التعليمية ،وأهداف الجامعات قبل
كل هذا .وتنعكس إعادة التعريف هذه عىل التخصصات املعروضة –
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كام أشري سابقا – واملناهج التي يتم العمل عليها .كام تنعكس عىل
عمليات تعيني املعلمني باإلضافة إىل عمليات التدريب والتقييم.
ومن األهمية مبكان تغيري تعريف وصف املعلم من باحث ونارش إىل
ميرس ومرشد لعمليات التعلم التحويلية التي سيتعرض لها الطالب
يف جامعاتنا الخاضعة لإلصالح .كام يتغري مفهوم الغرفة الصفية من
خالل إيجاد «الجامعة بدون جدران» حيث يتفاعل الطالب مع املجتمع
ويتفاعل املجتمع مع الطالب لتكوين املعارف املشرتكة وتحديد
املشاكل والعمل عليها بشكل مشرتك.
يتطلب التعلم التحوييل املرونة والالمركزية يف اتخاذ القرار عىل
مستوى الجامعة ،والكلية ،واملعلم ،إذ ينبغي أن يتمتع كل منهم
بالقدرة عىل تصميم املنهج الشامل للتعلم التحوييل بطريقة تناسب
مطالبهم وبيئاتهم .ولتحقيق هذا ،فهناك حاجة للدعم الحكومي
من جانب الوزارات أو السلطات التعليمية مع مشاركة املجتمع ،ودعم
الطالب ،وتغيري الذهنيات.
إن الرشاكات تصبح مهمة جدا يف هذا النموذج ،ألن النجاح يعتمد
عىل الرشاكات مع الجامعات األخرى – يف املنطقة وعىل املستوى
العاملي ،ومجتمع األعامل ،والحكومة ،واملجتمعات املحلية
واملنظامت ،حيث ان تبادل الخربات ،والتكاملية ،ومشاركة املعارف
واملوارد ،والعمل الجامعي جميعها تصبح رضورية ألصحاب املصلحة
املشاركني .فاملطلوب هنا هو أن تؤدي مشاركة أصحاب املصلحة
للمناهج املبتكرة يف التعلم التحوييل إىل كتلة متامسكة من
الرشكاء الذين يعملون معا عىل تنمية الخريج املستهدف يف
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مجاالت مختلفة ،وأن أساس املؤسسة ومفتاح نجاح هذا النموذج هو
تنمية القدرات عىل مستوى املؤسسات واألفراد وتبني منوذج تعلم
لدى املؤسسة والتحول املستمر من خالل التعلم املدمج .وينبغي
أن تتم االستدامة واملحافظة عىل النموذج من خالل إحداث التغيريات
الرضورية عىل القواعد ،واألنظمة ،والهياكل ،والحوكمة ،لدعم هذا
التغيري.
النتيجة:
يعود التعلم التحوييل بالكثري من الفوائد عىل جامعاتنا ومجتمعاتنا؛
أوال ،سيؤدي هذا إىل تصحيح موقع الجامعات يف مجتمعاتها من
خالل تعزيز قيمتها بالنسبة للمجتمع ،وزيادة الرشاكات مام يفيد
الجامعات واملجتمعات ،وستخضع املناهج للمراجعة مبساهمة
أصحاب املصلحة بطريقة تستجيب للمطالب الحالية واملستقبلية،
وستتحول التخصصات من أحادية املنهج إىل مناهج وبرامج متداخلة
ومتعددة  ،وستقدم أخريا حلوالً شاملة ملشاكل معقدة ،وستعود
األموال من أصحاب املصلحة إىل املجتمع ،مثل رشكات الزراعة
املحلية والتي تشارك هي بدورها يف التعلم التحوييل الذي تعرضه
الجامعات ،وستزيد فرص التدريب أثناء العمل من جاذبية الخريجني
للتوظيف ،وسيتم تعزيز سمعة الجامعة ،وسيعمل الطالب بشكل
مبارش مع أفراد املجتمع ،وبالتايل سيكتسبون فهام جديدا لحياتهم
والتحديات التي تواجههم ،وسيعملون كمستشارين

بناء عىل

تعلمهم بالتزامن مع اكتساب املعارف من أفراد املجتمع والعمل
معا عىل إيجاد الحلول ملشاكل العامل بيئاتهم الحقيقية.
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كام سيستعيد أفراد الهيئة التدريسية موقعهم يف املجتمع مع
اكتساب منتوجهم للقيمة والتقدير .وسيتم إعادة تصميم املرافق
لتلبية املطالب الجديدة من خالل مساهامت أصحاب املصلحة
املختلفني .ستتمتع كل من إدارة الجامعة وهيئتها التدريسية باملزيد
من االستقاللية يف اتخاذ القرار مع مراجعة الحاكمية لضامن تحقيق
األهداف .وأخريا ،سيمكن التعليم التحوييل وتنمية مهارات القيادة
لدى الطالب إىل متكني الطالب من مواجهة التحديات يف مجتمعاتنا
الحالية واملستقبلية ،واالندماج عامليا ،والعمل مع الخريجني اآلخرين
يف العامل عىل قيادة عاملنا نحو املزيد من التنمية ،واملساواة،
والسالمة ،وتحقيق أهداف التنمية املستدامة العاملية.
كيف سيتحقق هذا التحول باملامرسة؟
متكني منصة أصحاب املصلحة يف التعليم العايل يف املنطقة
العربية املنشأة حديثا من القيام بدور إيجايب يف التوعية والتشبيك
والتواصل مع الجامعات وأصحاب املصلحة لضامن مشاركة أوسع
للمجتمع.
إن الجامعات التي تعلن استعدادها وحامستها لإلصالح ستعمل
بشكل مبارش مع اتحاد الجامعات العربية والرشكاء االخرين وفق خطة
اإلصالح .وسيتم تشكيل مجموعة «تبادل الخربات والتعلم» من هذه
الجامعات ،بهدف التعلم من تجارب بعضها بعضا خالل عملية اإلصالح،
وسيتم العمل عىل قامئة من هذه الجامعات الرائدة قريبا.
ستتشارك الجامعات الرائدة مع اتحاد الجامعات العربية والرشكاء
يف حشد املوارد ،والتنفيذ ،واملتابعة ،وستتم متابعة الروابط
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املبارشة من خالل مجموعة العمل املشرتكة مع املانحني الذين
أبدوا استعدادهم الستثامر موارد مهمة يف التعلم لضامن أن
هذه االستثامرات ال تدعم االتجاهات الحالية وإمنا تؤدي إىل التغري
التحوييل حسب البنود املحددة هنا.
افتتاح النظام :سيتفاعل رشكاء املنصة مع القطاع الخاص وشبكات
الرشكاء من املجتمع املدين من خالل االتحاد أو االخرين ،إليجاد املزيد
من الروابط التي تسهم يف تعزيز ودعم التغري التحوييل من خالل
التزاماتهم الشخصية ،سواء بصفتها رشكات قطاع خاص ،أومنظامت
مجتمع مدين أو مستشارين ،أومجموعات الشباب أو أصحاب عمل يف
القطاع العام.
التفاعل املبارش مع كليات وإدارة الجامعة :سيعمل االتحاد ورشكاؤه
وخرباؤه مع الجامعات ملراجعة هياكلها وتحديد التحديات بهدف
العمل عىل توجيه اإلصالح كام ذكر أعاله ،وتعزيز التحوالت املهمة بدال
من التغيري املجزأ ،وسيتم توجيه التغيري يف الجامعات من الداخل
من خالل مستشارين خرباء ،لتلبية االحتياجات املعينة التي تحددها
الجامعات ومشاركة الخربات والدروس املستفادة من الجامعات يف
مناطق أخرى ،من خالل شبكات الجامعات األخرى وقصص التغيري
الفردية الناجحة نجاح.
ستنرش االنجازات الجامعية لرشكاء االتحاد املتنوعني وقصص النجاح
يف التغيري ،مع مواد التعلم والتغيري املوثق والقصص الشخصية،
والتي يتم مشاركتها بشكل علني من خالل منصة الكرتونية يديرها
اتحاد الجامعات العربية والرشكاء كمصدر مفتوح وخدمة للمجموعات.
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سيتم تعزيز الحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين حول القضايا
املشرتكة الرئيسة مثل أنظمة قيم الجامعات وأساس مكافأة
املسارات الوظيفية ،وتحديد أثر التغيري ،وإلهام الشباب نحو
املسارات الوظيفية املطلوبة ،والتعلم الشمويل ،ودور عضو
الهيئة التدريسية يف التغيري ،وتنمية مهارات القيادة لدى الطالب،
الخ .وستتواصل املنصة مع املدراس الثانوية والخريجني السابقني
لتحقيق فهم أفضل التجاهات املسارات الوظيفية ورغبات الشباب.
ستتوسع هذه املبادرة إىل املنطقة العربية وما بعدها بعد ثبوت
نجاحها.
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