
 
 

  حوار  موجز
ع  م العالي أمام فرص التوس اقطاع التعل   في لیب

2014آذار/مارس   
 

  
اتإجراء  عد ة االنتخا ة  البرلمان ومة وتألیف 2012 عامال فياللیب ةعن  الجدد نوابال أعلن جدیدة، ح  لمستقبل جرئة رؤ

م ا في العالي التعل من . لیب ة  الهدفو ع على تساعد أن شأنها من عالميذات مستو  جامعات إنشاء فيمن هذه الرؤ  تنو
لعلى و  اللیبي قتصاداإل ا تحو زٍ  لىإ لیب مي إلنجازل مر الد التي تتمتع بها كبیرةال النفط موارد استخدامومن خالل . األكاد  ،ال

م العالي عن  ل دو للجه صرح فهمشف هذا الهدف في إصالح التعل  نظام شأن منف. التغییر إلحداث ةالالزم األمد ةطو
مللمحّسن   على عتماداإل منحد أن العمل و  فرصفي  نموّ  أن یؤد إلى العالي تعل
ة الخبرات ة القطاعات في األجنب ا فرص زد منو  التقن ح لیب زاً  لتص م مر  العالي للتعل

ة االصالح،  .المنطقة في عمل هامة تطرح  أسئلة تظلولكن على الرغم من اإللتزام 
 حاجة تزال ال التي المجاالت هي ما الثورة؟ منذ إحرازه تم الذ التقدم نوع هو ما: نفسها
ة المؤسسات تسعى عالم ؟تحسینالمزد من ال إلى  التعاون  أن تحصل من خالل اللیب

نذا ما الدولي؟ قوم ا م ل أكبر التعاون  هذا لجعل الدولي لمجتمعأن  ش  ؟مثمرًا وهامًا 
ن یف ط م مي أن یرت ا االقتصاد للقطاع األكاد  والمهن التخصصاتهي  ما ؟في لیب
یز یجبالتي  ن یف ؟ةاإلصالح جهودإطار ال علیها في التر الهیئة من  تحسینال م

ة  ة والمناهجالتدرس م على ؟الطالب ثقافةو  الدراس  نترنتاإل هل ستلعب برامج التعل
مو  ا في ارزاً  دوراً  عد عن التعل ات ال ما الجدیدة؟ لیب مهي تقن التي  الجودة ضمانو  تقی

  اللجوء إلیها؟ یجب
 

 

ا هذه معالجةبهدف  اناتب اواعترافً  القضا ا بین التعاون  إم ات لیب ز عقد المنطقة، ودول المتحدة والوال حوارًا حول  هولینغ مر
عنوان  م العالي  ع الالتعل م العالي أمام قطاع فرص توس االتعل ااسطنبول في  في، وقد ُعقد في لیب ام ثالثةوامتد على  تر ما  أ

مفي قطاع  والمهنیین علماءال بینما الحوار جمع و  .2014 مارسآذار/ 16و 13 بین  المدني المجتمع وأعضاءالعالي  التعل
اسات وصانعي الخاص القطاععن  نوممثلی ة والخطوات التطوراتآخر  مناقشةبهدف  الس  في أفضل نظام بناء نحو التال
ا ع المؤتمر غطىوقد . لیب ة المواض ةال خطواتالو  اللیبي الشعب تطلعاتإلى جانب  ،ةوالجزئ الكل ن أن یتخذها التي  واقع م
  تحسینات.اللتحقی  على حد سواء الدولي مجتمعوال ن و اللیبی

 
 
 

 

ة  ف ز جزء من النقاش على  "یجب أن یر
م العالي لالقتصاد القادم.  إعداد التعل

فالتكّیف مع االقتصاد الحالي هو تكیف مع 
 نموذج فاشل".  

ین  في المؤتمر أحد المشار



 من الحوار:اسُتنِتجت وفي ما یلي عّدة نقا 

 ة خارج نطاق ة ال وجود أل عالمي،ذ مستو  نظام إنشاء في الرغ ه رؤ ون عل ة لما س . النظام هذا إضاف
ة خطة من ما لذلك نتیجة ة استراتیج ة هذه مسار تحدد أن شأنها من وطن  . الرؤ

 ط تعزز تم إن مقطاع و  الخاص القطاع بین الروا شر  المال رأسسیتحسن  العالي، التعل ا في ال ما سیتم  لیب
ة  .واإلقتصاد اإلجتماعي نتقالاإل التسرع من عمل

 ة م إصالح بهدف نجاح عمل ات على العالي التعل  ،)والطالب والمؤسسات، ،ةالتدرس هیئةال أعضاء( متعددة مستو
اتال بد من تغییر  ن األمر الذ ،العقل قه م ة الجهود خالل من تحق  . سفلاأل إلى علىاأل من جراءاتواإل الشعب

  م قطاعإن ارا مستعد لتلقي اللیبي العالي التعل تتواف مع  انهأ طالما الدولي المجتمع من ملموسةال مشارعالو  ألف
اجاتاال اتوال حت ة حساس   .المحل

  

ا: بین التطلعات والواقع م العالي في لیب ر التعل   تطو

ةحوالي سنتین مرور عد  ة وال ة  على بدا النظام الجدید، ال تزال عمل
ات عّدة. وفي هذا  ا تواجه تحد م العالي في لیب ر نظام جدید للتعل تطو

ون اإلطار  ة  على الحوارفي اتف المشار أن جهود اإلصالح التدرج
ة. متفاوتة داخل المؤسسات لم تكن وأحجام درجات التي تمت وف  اف

ة و ة مفصلة التي تحول دون وضع رؤ  عوائالإذ إن  خطة استراتیج
ة  بیرةوطن ما، هي عوائ  اشرة  ةالشعب اتالضغوط في ظل ال س الم

 ن و المشار حددهاشملت أوجه القصور الهامة التي قد للعمل والتغییر. و 
ة  :النقا التال

 

 بیرة أسفرت عن األمن ة  ات أمن الد تواجه تحد ات  خلل في: ال تزال ال ة في تحدید األولو عن و الجهود اإلصالح
ات وقد شملت هذه . هذه الجهود تأخیر في طر  ةغیر مستقر  مناطالتحد ات اعلیهتس ش التوتر ، فضًال عن المیل

الد. إضافة إلى ذلك، فإن  ة من ال ة والغر اببین المناط الشرق اشراألمن یؤثر  غ ل م ش إذ تلقى  على المعلمین 
سبب قصور النظام.أعضاء هیئة التدرس تهدیدات  عض  العنف من الطالب 

 ه عدد  یتجاوز ال بلد فيو . بطال 100000أكثر من  طرابلس، جامعة مثل جامعات، تضم عّدة: القدرةفي  مشاكل ف
ة الهیئاتفإن  ،جامعة 16 الجامعات ة على بیراً  ضغطاً  تشّل الحجمبهذا  الطالب ة البن . الجامعي للحرم التحت

شة، ساطة، ال تكفي المساحات، إن في الصفوف أو في أماكن المع  اإلضافة. الطالب من لهذه األعداد الكبیرة فب
ة ذلك إلى  ، مثل الطب والمحاماة، ضغوطات شدیدة. تشهد الكثیر من االختصاصات المهن

ة الصیدلة في جامعة عمر المختار   ل

ومونز ا  مید   المصدر: و



 فة في حرم الجامعة ین فإن  أحد الحظ ما: بیئة ضع ة في العدید  جدًا".مقرف  الجامعي الحرم"المشار فالبنى التحت
ة بیئةتعزز من انتشار  ال من الجامعات ةو  جماع نالجامعة بیئًة  بیئة تكون  أن من دالً و . تعاون في  للطالب م

ة الجامعات هذهفإن  اإلیجابي، للتغییر اتشٕانشاء و  معرفةنهل ال إطارها ابلل تشّل أرضًا خص االة غ  .والالم

 اء ون مثقل التدرس ةإن أعضاء هیئ :أعضاء هیئة التدرس تقاضون  األع ة أجوراً  و  سوق  مما أد إلى ظهور ،متدن
م الخاص ة همن ستفید للتعل اب النخ عد المناهج،أما  .ش اسي، التدخل من عاماً  40 و مة الس ما . فقد أمست قد

 وتنمیتها. التدرس هیئةإلنجازات  معاییر وضع یتم لموٕانه 

 ة ضعف ة البن ا التحت اإلجمال النطاق العرضإنترنت إلى  وصولال بدأ حین في: المعلومات لتكنولوج ال  ،یتوسع 
ا ة االتصال متأخرة على صعید تزال لیب ة اإلنترنت ش ة والبن ةلل التحت ممن ذلك  جعل لقد. حوس  عد عن التعل

ة على ةف. صعب التنفیذ اأمرً  اإلنترنت ش ة البن ة  التحت ات الجامعات فيللحوس ، مما غیر قادرة على مواجهة التحد
 في تأخر جهود التحدیث.یتسبب 

 ات ثقافة الطالب م العالي تحد عاني نظام التعل ا:  لة  في لیب المساءلة.  الب لمبدأالطثقافة تتجلى في افتقار من مش
ة إلى النجاح  الطالبیدفع بیر حافز فما من  م ة التعل للفشل.  اتعقوأ ما وتغیب في الوقت عینه في العمل

ومة للطالب و القد ساهمت المعلم. و  قع اللوم علىفشل الطالب، فإن  ة التي توفرها الح ش غیر  فرصالرواتب المع
اً ال  هذه المشاكل.تفاقم  فيالفشل عد إلعادة المحاولة  محدودة تقر

 ر تم حین في: الجودة ضمان  ثیر أكثرموارد  تتطلبفإن هذه الجهود  والبرامج، الجامعات عض داخل البرامج تطو
اً  من اتوقد تستفید ما . تلك المقّدمة حال مال تقن  صعب أفضل تحلیل دون فمن . الممارسات فضلأل مراجعة من تقی

ة األهدافال  تحدید  .البرنامج وفعال

اب تواجه التي الصارخة الحقائ أدت  هوالتالي، هذا . في أنفسهم االلحاح شعورإلى نشوء  الثورة عد اللیبیین الش
س العامل ومة اتخذتها التي الفورة اإلجراءات على الذ یؤثر الرئ م قطاع في الح . إال أن 2012 عامال في العالي التعل

ة حل  ان لة تكمن في عدم إم ورة أعاله من خالل اإلجراءات الفورة. الكثیر من المش حق هذه المشاكل المذ فلكي 
اناته، یجب فة جهود بذل القطاع إم ام و  ،ث ل المد على اتاستثمار الق ةاإلجراءات  من مزجاتخاذ و  الطو  الشعب

 .أسفل إلى أعلى من واإلجراءات

 

مي والقطاع اإلقتصاد   الرط بین القطاع األكاد
اب من أحد  ساألس م العالي إلى للتطلع  ةالرئ اإصالح نظام التعل في  في لیب

ة  ةتحسین اآلفاق االقتصاد ل اللیب ع  ، وذلكعلى المد الطو من خالل تنو
ین بو اقتصادها.  ر أحد المشار ز "یجب أن جدارة، ما ذ جزء من النقاش یر

ة على  م العالي لالقتصاد  إعدادف ف مع االقتصاد الحالي التكیّ ف. القادمالتعل
ل وجهة النظر هذ ".ف مع نموذج فاشلهو تكیّ  سالسبب  هتش خطة وراء  الرئ

التصدیر  یعتمد اقتصاد. المتوسط األبیض البحر في نفطیة منصة
النفطیة الموارد على كبیر لبشك اإلجمالي المحلي والناتج لیبیا في

  .واالستخراجیة

 المصور: كیبیوتا كومونز ویكیمیدیا: المصدر
 



ة  ة لزادة المنح الدراس ومة اللیب ات لالمخصصة الح ادل الطالب عمل ماو الخارج،  معت ا في حقول ا ال س لعلوم والتكنولوج
ات  .والهندسة والراض

  

ات التيتتعدد  اق، أظهرت االقتصاد اللیبي. و  هاواجهی التحد انات حدیثة أن في هذا الس  ةملاالع  قو المن  ٪59 حواليب
ةعمل في القطاع العام، تالمتاحة  وم ل أساس وظائف ح ش ة وتؤد  ة إلى  1.أو خدمات النس القو العاملة في القطاع أما 

ة فإن الخاص،  ة. و الصناعات االستخراج ق ة توفر معظم فرص العمل المت ة العظمى وُشار هنا إلى أن النفط ناتج من الالغالب
ا (أكثر من المحلي   ىالبنالفشل في أد وقد  2.يقطاع النفطالمن  تتأتىمن عائدات التصدیر  ٪95) و ٪50اإلجمالي في لیب
ة  ة و  للنقلالتحت ة الصح ات على رامج التدرب والرعا ع. إلى إضفاء الصعو ا، فإن إضافة إلى ذلكجهود التنو أمن  قضا
الد ادة القانون و  ال ومة وس اشر  أدت إلىاستقرار الح ع القطاع . يقطاع النفطالخارج  طفیف جداً استثمار أجنبي م ة تنو غ ف

ع من الداخل.، اإلقتصاد اللیبي  ال بد من أن یبدأ هذا التنو
  

م العالي دوراً سیلعب  ر قطاع التعل ع االقتصاد  هاماً  تطو ة التي من شأنها تنو ة المحل ات االقتصاد ر المحر في تطو
صو  الد ن ا م التقل م الوقت الراهن. في والقطاع العامالنفط  قطاععلى في الوظائف عتماد ال س جاهزاً ، قطاع التعل على  ل

ات إدارة األعمال إلى بیرة إذ تبرز حاجة . مهماتاللهذا النوع من  اإلطالق ل ر  اتتطو ا، على غرار ف. ومناهج هذه الكل لیب
ا الشرق األوسطمنطقة  دولمعظم  حاثًا هامة، ال تنتج وشمال أفرق ر من شأنها أن تساعد في  أ ما . اإلقتصاد وتجدیدهتطو

فةتتطلب قطاعات التجارة و  ث عاني . بذل جهود  م المهني من إلى جانب ذلك،  ة،  سمةالتعل اء إذ یدفع سلب أبنائهم نحو اآل
ة مثل الطب والقانون.  ة، من ین إلى أنه، و فقد أشار أحد المشار المجاالت المهن قصدون المدارس المهن بین الطالب الذین 

  . فیها غادرونها قبل إتمام دراستهم %70حوالي 
  

ون  ناقش الحوار، على مد انات إلى الحاجة بنشا المشار ة  مشاكلال حول أفضل ب ا تواجه التياإلقتصاد على  لیب
اناتفقد تم جمع ال. والكلي الجزئي الصعیدین ةال ب عمو ال تغطيالتي  بدائ ةال اض اجات سطح  تغیب ولكن ،األساس واالحت

قة  انات العم م مخرجات أكثر الصلة ذاتالب مأنظمة  في التعل اناتال جمع یتم لمما وأنه . والعالي والثانو  االبتدائي التعل  ب
ة المخرجات التي ترط ما بین م ة والنتائج التعل اقفي هذا . واالقتصاد ین من العدید الحظ ،الس  الصعب من أنه المشار

مي النظامفي  وأ الجامعات داخل سواء ألعمالا انطالق نقا حدیدت ه ال بد من أن علىعامًة قد تواف الحاضرون و . ل التعل
لأن  ة  تش انات هذه جمععمل ةً  الب ة في تحدید أولو ة الرؤ ا االقتصاد ة أن  إذ من شأن هذه للیب ة اإلقتصاد  دوراً  تلعبالرؤ
ة في ة الرؤ انات. فاإلن عدم المهم من ولكن. الترو ین أحد أشار ماهماك فقط في جمع الب  جمعن یجب علینا أن" ،المشار

  ".ونعمل مونقّ 

  

                                                            
1factbook/geos/ly.html‐world‐https://www.cia.gov/library/publications/the  
2factbook/geos/ly.html‐world‐tions/thehttps://www.cia.gov/library/publica  



  

ة و المشاروضع  ة ن الحلول التال لة غ  : مداألاتخاذ إجراءات فورة وطو

م المساعدة في حصول على الالدولي للالمجتمع اللجوء إلى •  ة بهدف قتصاد االتقی اجات االستراتیج تحدید االحت
ة.  م ة إذ تتمتع التعل بیرة في بالهیئات الدول ن للنظراءهذه البرامج تطبیخبرة  م ما و م وجهة النظر التي اللیبیین  ،  تقد

مة  . یرونها سل

اتإدارات ( انشاء•  افة والصحافة األعمال، مثل في المجاالت المتخلفة جدیدة )ل أن تعزز روح  من شأنهاالتي ، و والض
ة والعمل المدني.  ادرة المحل اً  یؤد ذلك إلى إطالققد الم ر االقتصادات المستدامة محل ة تطو  متنوعة. الو  عمل

ة •  م المهنيإطالق حملة إعالم ة التعل ةاإل هوفوائد للتأكید على أهم اعالقات العامة للبرنامج مماثل لقي . یجاب  في تر
ان تحت ، نجاحاً  ة القطاع و م فيتعزز معدالت االلتحاق و وأد إلى  الخاصرعا  مدارس التجارة. اكمال التعل

  اتب اع رشاد المهني في المدارسلإل إنشاء م ز هذه الوحدات على ات ة. ستر ة في  ةشامل منهج م المشورة المهن تقد
طة مثل المسائل ال تتخطى( اغةس ة).  ص ة  ستستضیف هذه الوحداتإضافة إلى ذلك، السیرة الذات المعارض المهن

ة  التي ات المحل  طالب. المن شأنها رط الشر

 " ةالعلوم"  حدائإنشاء مثا عمراكز لالبتكار.  التي قد تكون  ن  ومن خالل تشج م ا أن تشهد هذه المواقع،  للیب
رفي  تتحسینا حث والتطو  رادة األعمال. ل ودعماً  مخرجات ال

 ز الشراكات بین القطاعین العام والخاص م العالي  رطت التيو  تعز ة من خالل برامج المؤسسات التعل ات المحل شر
ة. وسرامج التدرب و  ، محليالعلى الصعید أكثر استدامة  الشراكة بین القطاعین العام والخاص تكون التلمذة الصناع
ات ؤد إلى ما ست ن عمل م من خالل إنشاء تحالف األعمال الصغیرة  تطبی مثل هذا البرنامجتدرب أفضل. و

ة ما بین  صلأن  من شأنه الذ ات المحل ة الشر  تقاسم الموارد في الوقت عینه.لو في مثل هذه األنشطة للمشار

 

  تحسین هیئة التدرس والمناهج وثقافة الطالب
ة  ة تحقی النتائج المرجّوة من عمل م العالي في غ ر التعل إعادة تطو

ا ین، و لیب ام بتغییرات  ، ال بدالتي أعرب عنها العدید من المشار من الق
فاءة جذرة المناهج  ةأعضاء هیئة التدرس ونوع على صعید 

ة التي تقدم ة. المؤسسات هاالدراس م ففي الوقت الحالي تقع على  التعل
ثیرة. ف اء   العدد الهائل من الطالبأعضاء هیئة التدرس أع

حول دون  ة الجودة. على المخصص لكل مدّرس  تحقی نتائج عال
رسبیل المثال،  ین وحسب ما ذ جامعة طرابلس ، تضم أحد المشار

ة الطب في طرابلس  100000حوالي  ل . طالب 16000طالب و
ة ات الحال ون یناقشون التحد   المشار

س  المصدر: جوناسن لو



ات المتحدة، مثل جامعة بیر مماثل في الوال ا التي ضم مقارنة مع نظام  فورن ًا في  3220ي ضمت توال ،أحرام تسع ال طال
ة الطب عض التخصصات  2013في العام  3ل حت  ًا إلى أ مد أص أكثر من قدرتها ةغیر متكافئ، یبدو جل . ومحّملة 

اءنتیجة لذلك، فإن أعضاء هیئة التدرس  األع ٍل هائل  مثقلون  تقاضون أجوراً ش ةً  و ، وخاصة في إلى عملهم زهیدة نس
ة مثل الطب والقانون.  ون أعضاء هیئة التدرس ما الطالب وُشار إلى أن المجاالت المهن قة.  یدر فمن المألوف في هذه الحق

اء من الط ا أن یلجأ األغن ة. لیب  الب إلى تعیین أساتذة جامعیین إلعطائهم دروسًا خصوص
  

لة مع وقد  من  عاماً  30عد العدید من المؤسسات إلى تحدیث ملّح. ففي یتّم تدرسها حاجة المناهج التي تفاقمت المش
تاتورة والتدخل من أعلى إلى أسفل،  ة الالزمة  ال تزالالد م ةوضع مناهج لثقافة الحرة األكاد إضافة . محدودة بجودة عال

مإلى ذلك،  ة التعل ات الجدیدة. متقادمة  فإن منهج  بذل من هنا تبرز حاجة ماسة إلىوال تتكیف مع الممارسات والتكنولوج
ن للمجتمع الدولي جهود لل م اق تحدیث و   هذه الجهود المبذولة.في  هاماً  أن یلعب دوراً في هذا الس

 
ا في الطالب ثقافةتطرح  لة لیب ًضا بیرة مش اق . أ ین أحد سألوفي هذا الس ن إیجاد یف" المشار  بین المساءلة ثقافة م
ه في الطالب صعب ستحقاقحّس اال إطار ف ه و ملل الشامل الوصول" إن ؟الفشل ف مساحات الصفوف التي و  العالي، تعل

ومة للطالب  ،تستوعب أكثر من طاقتها ةأ  دون من  متعددةالفشل ال وفرص المسجلینوالرواتب التي تقدمها الح لها  ،عقو
أخذون دراستهم على محمل الجد. إلى عوامل أدت ًال  اجزءً أن  على الرغم من وجود شرحة من الطالب الذین ال   من ضئ

لإال  ،یتصرفون على هذا النحو اللیبیین الطالب ش في ل اقي الطالب أن عددهم   تخسر شهادات لذلك، ونتیجة. خطرًا على 
ع متها الطالب جم عد. ق ة البیئة جعلت ،أكثر و ة االجتماع اس اشرة والس ا في الم اً  أكثر الطالب لیب  عضإن ال حتى ،تطل
م نظام نتائج لذا، حتى تكون . العنف للحصول على عالمات النجاح التدرس هیئة أعضاء تهدید إلى لجأ ا العالي التعل  في لیب
ة أكثر الً ذلك سیتطلب . ال بد من تحسین ثقافة الطالب ل، المجتمع في فعال ة  حتاج ورما ،وقتًا طو  تحسین إلىفي البدا

ة المناهج مثل أخر  عوامل ة النزاهة" فإن ،غري مشارك أشار ماو . التدرس هیئة وأعضاء الدراس م ست األكاد ارة عن  ل ع
ة إصدار شهادات مجرد م ا شهاداتال نعطي. عمل مة". الشهادات نعطي. المحتملینالمستقبلیین  قادةللتقی   التي لها ق

ون  ناقشوقد  ا هذه المشار ل القضا ة بهدف جد ش   :التدرس هیئة أعضاء فاءة تحسین، وقدموا االقتراحات التال

 رل ومراكز فرق  إنشاء ز. التدرس هیئة أعضاءمهارات  تطو  والمناهج التدرس تحسین على الوحدات هذه ستر
ة  ة وستكون الدراس مها. ووف لو  جودةلا ضمانمراكز ل مثا ة مستو تقی م وزارة مشار حثو  العالي التعل  ،العلمي ال
ن الجامعات، وٕادارات ر م . اإلدارات داخل حتى أو الجامعات في الوطني، المستو  على مراكزال أو الفرق  هذه تطو

ل هذه األماكن  ة " الوصول نقا"ما ستش ة، المساعدة لجهودمنطق  البیئة عن المعلومات بجمع تقومس ما أنها الدول
ة م م خالل من التعل  .التقی
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 نما . الدولیین نظرائهمب اللیبیین العلماء یرط إرشاد نظام استحداث م ات اإلرشاد هذه استخدام و ر ش  ثقافة لتطو
حثمجاالت ا یناللیبی العلماء ورط األقران، مراجعة ر ل  لمجتمعفي ا انخرا العلماءو  ،األموال وتأمین ،والتطو

مي  . أوسع نطاق على األكاد

 ات إنشاء ة جدیدة إدارات إنشاء مع التزامن جدیدة ل اجات لتلب ة االحت نإذ . االقتصاد ات نشاءإل م أن  جدیدة ل
ة ون  ة برامج مثا  من أسهل تكون  أن شأنها من التي التدرس هیئةجدیدة ل معاییر لوضع الجامعات داخل تجرب

ام بهذه الجهود . القائمة اإلدارات في الراسخة المعاییر إصالح ة،وال بد من الق  استقرار زعزعة من زدت ال لكي عنا
  المناخ الجامعي.

 

هد ون ما یلي:  فو ة، اقترح المشار  تحسین المناهج الدراس

  ات ادلصنادی تغییر أولو ًا أموال صنادی إن : الت ادل تصرف حال بینما إلرسال الطالب إلى الخارج للدراسة الت
ادل التي تدرب أعضاء هیئة التدرس یجب أن ُتصرف على  ة و  علىبرامج الت م. على المناهج الدراس ر التعل تطو

من إرسال الطالب الجامعیین والخرجین  ، أكثرمن حیث التكلفة وفّعالة،تمیل إلى أن تكون أسرع  فبرامج التدرب هذه
ع لفة.  ةإلى الخارج لمتا ون برامج م ل من خالل أثر نتیجة المحتملة تأثیر أكبر على لل ما وس مي  ها القطاع التعل

 المضاعف.

 اتإعطاء حقول ا إلى اإلضافة ا والهندسة والراض ة لعلوم والتكنولوج ون  اتف ،األولو ة على المشار  دمج أهم
ة المناهج في الفنون المتحررة م حاث لم تظهر فقط . التعل ة لتحقی مثالي الفنون المتحررة منهج أنفاأل  التنم

ة ون مهماً  تنها بّینأإال  والتنوع، االقتصاد ضًا أنه س ر أ ض مدني مجتمع لتطو اة نا ون  وأشار. الح  إلى المشار
ر ضرورة یر مهارات تطو ا، في النقد التف ضًا من خالل مناهج  والتي لیب ن معالجتها أ ررة فنون متحمن المم

ل جید. ش   مصممة 

  ل اللغةال تزال ة المناهج محتو  توزع أمام بیراً  عائقاً  تش اق، . الدراس نوفي هذا الس  یلعب أن الدولي للمجتمع م
ن ،أوالً . طرقتین دوره ة المناهج محتو  ترجمة الدولیین للداعمین م ة اللغة إلى الدراس مها العر ة تعل اً . غ  ،ثان
ن م برامج وضع في ساعد أن الدولي للمجتمع م ون  إذ رأ. اإلنجلیزة اللغة تعل  االقتصاد المستقبل أن المشار
ل المد على اللیبي   .اإلنجلیزة اللغة إلمامًا أفضل طلبسیت الطو

عد عبر ه م عن  ل التعل ش ا؟ل  قه في لیب ن تطب م   اإلنترنت حًال 
عد، في المقام األول عن طر اإلنترنت، خالل الحوار الذ دار في المؤتمرفي  م عن  ا دمج التعل ون مزا  في، ناقش المشار

ر  ا. قطاع إعادة تطو م العالي في لیب ،  یتم التوصل إلىفي حین لم و التعل م عبر  برزإجماع مطل اتفاق عام على أن التعل
لاإلنترنت  ش ة ًا عنصر  س ات في أ استراتیج ر. إعادة من استراتیج ین، ما علّ و التطو م عبر أحد المشار ن للتعل  م

لاإلنترنت أن  مشارك آخر،  استنتجما  ،لنظام الحالي. ولكنفي االموارد الموجودة  نع ةیزل الضغوطات الكبیر " محفزاً " شّ
ن لل" م ا ال  م أبدًا. فالجیدالتكنولوج ان التعل ا ة أن تحل م م سیئًا". من هناتساعدك  لنجیدة التكنولوج ان التعل ، من المهم إن 



ه إلى عد عبر اإلنترنت من نماذج أن أ نموذج  التن م عن  ة سیتطلب التعل ة جودة ذات منهج  وأعضاء هیئة تدرسعال
لمناهج و  فوئین ش  جید. مخططة 

 

ات ستبرز على صعید  عض التحد ة وال بد من اإلشارة إلى أن  ة التحت ة البن ر البرامج على االنترنت، خالل عمل تطو
ات ًا، إذ زال مستمر یهو أن هذا التطور ال فالخبر السار أما الوصول إلى سرعات النطاق العرض.  في وسیتجلى أهم هذه التحد

ة ذو ابل صل  حر (ممدود سرعة العال ستحت ال ا خط رئ الفعل لیب ما وأنه جار العمل طرابلس.  عبرعالمي النظام ال) 
ر النطاق العرض على  ات تطو الوصول إلى  أن حینفي و المحمول (على األرجح أسرع وسیلة لزادة هذه القدرات). لش

ة عبر النطاق العرض  سجل إالالمحمول ش ة ال  ة تغط ین،  اً وفق ٪13.8 بنس ةن فإألحد المشار فقط  ةمتأخر  هذه النس
ا،  أعوام عن 10حوالي  ن أورو م سرعةو  .سّد هذه الثغرة 

  

ارعین  األخذ معو ةالقادم ل تحسینال أن االعت ة لبن م جعلسی التحت اراً  اإلنترنت عبر عد عن التعل اً ج خ  متزاید نحو على اذ
و  قدم القادمة، السنوات في ة االقتراحات ن المشار   :التال

 ون  اتف ل عام المشار شّل  طلخی امدمجً  انموذجً  أن على ش عد  م عن  م في الحرم الجامعي والتعل ما بین التعل
قه. لالعتماد نموذج أفضل ل فإن تم تطب ح، ش ن له أن یخفف من صح ة على الهائلة اتالضغوط م ة البن  التحت

نه طرابلس، جامعة مثل في الجامعات الكبیرة م  علىالمحافظة  ما 
ةفي  سیلعب دوًرا حاسًما ذال الشخصي التفاعل  المدني المجتمع تنم

ا في ة موارد النموذج المدمج تطلب اعتمادو . لیب  الموظفین من إضاف
ة، وفصف االنترنت، على المشرفین(  ).الخ الفنیین، إضاف

 ن ل م نموذجم  استخدام طر عن أو اإلنترنت عبر إما( عد عن التعل
ة الوسائل ة الضغوط من قلل أن) البرد مثل التقلید  التي االجتماع
مي النظام في المرأة تواجهها ةاأل المجتمعات فيف. التعل  أو كثر تقلید

ة المجتمعات م برامج ستقدم ،أكثر النائ  للنساء فرصةال عد عن التعل
مه لمواصلة  .نتعل

  توفرها واحدة لمرةو  واسع نطاق على دوراتو  تدرب لبرامج فردة اإلنترنت فرصة عبر المفتوح الهائل المساققدم 
لةلكن . الشهیرة المؤسسات ة المش ة اللغة مقدم غیر هأن فيتكمن اإلنترنت  عبر المفتوح الهائل مساقلل الحال . العر
نالتالي،  ة اللغة إلى الدورات هذه مضمون  ترجمة في مفیداً  دوراً  یلعب أن الدولي للمجتمع م فتح  مما ،العر
ا إلى آفاقها  .ل والمنطقة لیب

  تصور نظام جدید: إنشاء معهد نموذجي
 

ن"ال  ا لل م ان تحل أن ةجیدالتكنولوج  م
م ا فال. أبداً  التعل  لنجیدة التكنولوج

م ان إنتساعدك   "سیئاً  التعل
ین أحد  المؤتمر في المشار



ة، تطلّ  ة وغیر الرسم ون، في الجلسات الرسم ل الذ قد ذات مستو عالمينشاء جامعة إلى إع اللیبیین ناقش المشار ، والش
ن بناؤها من المؤسسة هتخذه هذت م رة إنشاء مدرسة جدیدة تمامًا،  مناقشة ف ل أوسع  ش ون  ة الحوار، بدأ المشار . وفي نها

الد. ومن  عه المؤسسات األخر في ال ة نموذج تت مثا ًضاشأالصفر، وتكون  مواجهة المقاومة  ن هذه المدرسة الجدیدة أ
ة التي سوف تواجهها على األرجح جهود اإلصالح شغلها الجمود المؤسسي. المؤسس    داخل المؤسسات وأال 

  

ة: العوامل التال   ستتمتع المؤسسة النموذج 

 ع المؤسسة الجدیدة النموذج الخاص غیر الرحي المماثل للنموذج الموجود في نموذج خاص غیر هادف للرح : ستت
ا  ات المتحدة. في الوقت الحالي، معظم المؤسسات الخاصة في لیب ة. لذا فإن التمییز مهم. هي الوال مؤسسات رح

ما و  ومة  ن للمؤسسة الجدیدة أن تحصل على دعم من الح م ن أن و مها مجلس أمناء أو حاكمین م  یتمتعح
حث العلمي. م العالي وال   استقالل جزئي على األقل عن وزارة التعل

  ة یتّم انتقاؤهجسم طالبي ار مجموعة صغیرة من الطعنا األمر الذ  ،الب من خالل امتحانات القبول: سیتم اخت
مي األعلى سیخل ثقافة أفضل عند الطالب . فمن شأن الجسم تقوم على اإلنتقاء الذاتي لألفراد ذو المستو األكاد

ة ة التحت ة الطالبي األصغر أن یخفف من الضغط على البن م من خالل تقلیل عدد الحس حسن من التعل ، وأن 
ةً  ة الرمزة للمساعدة على نشر إ الطالب نس لى أعضاء هیئة التدرس. ومن المتوقع من الطالب دفع الرسوم الدراس

ة واإلنجاز بین الطالب. ل للمنح  ثقافة الملك ن توفیر التمو ة جدیدة، من المم ة إنشاء نخ ان هدف مواجهة إم و
ة للطالب المحرومین.  الدراس

  سیتلقى أعضاء هیئة التدرس في المؤسسة الجدیدة التدرب الدولي  ولي:أعضاء هیئة تدرس مدرین على صعید د
ة. إضافة إلى ذلك، فإن المعاییر والتوقعات من أعضاء هیئة التدرس في الم ر المناهج الدراس م وتطو ؤسسة في التعل

ساعد  ستكون محددة ومرصودة بوضوح. حاثهمأعضاء هیئة التدرس على تحقی التقدم في ذلك س ما في  أ
م.  مستقبلهم المهني في التعل

 س منهج زو  رئ اتا حقولعلى  ر اض ا والهندسة والر ات  ستشمل. لعلوم والتكنولوج الفنون المؤسسة الجدیدة متطل
ات عن  فضالً  المتحررة ات.  تالتدرب في مجاالعمل ا والهندسة والراض ساعد على العلوم والتكنولوج ما أن هذا البرنامج لن 

ع االقتصادا ضاً  وحسبلتنو . ، ولكن أ یر النقد ر مهارات التف  على تطو
 

 ا في وزارةال من االعتماد إلى الحصول على الجدیدة المؤسسةستسعى : الدولي االعتماد  االعتماد هیئة ومن لیب
ل منتظم ب مؤسسةال فإن بذلك،. الدولي ش انات جمعستقوم  مها الب  في التقدم لتحقی واألهداف المعاییر ووضع ،وتقی

 .المستقبل
 

 زم ة الجدیدة المؤسسةكون تس: االبتكار ر ز مثا م و  في بتكارلال مر حوث مجال في لالبتكارالتعل  .واالقتصاد ال



  

  

 

 

ة وغیر هادفة للرح مخصصة لتعزز الحوار بین  وم ز هولینغ للحوار الدولي منظمة غیر ح نها  ات المتحدةالالو مر س والبلدان التي 
الدرجة  األاولى في الشرق ألاالمسلمون  ا وأورو ا وأوراس ا وجنوب آس ز هولینغ مؤتمرات  .وسط وشمال أفرق عقد مر ا لتحقی رسالته  سع

را جدیدً  ة الهامة وتّعمالحوار التي تولد ف ا الدول شأن القضا قع اقنوات اال ا  سلمقر تصال عبر قادة الرأ والخبراء.  ز هولینغ  الرئ لمر
تب تمثیلي ا. تعقد البرامج  في واشنطن العاصمة، وله م مفترق ألااسطنبول بتر ة الشهیرة بدورها  ة في اسطنبول، المدینة التارخ ساس

انا مثالً  للطرق، مما یجعلها اتم   .ا للحوار المتعدد الجنس
  

ز هولینغ ورسالته وتم له، یرجى زارةلمعرفة المزد عن تارخ مر   :و
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