
1 - 42 

 تجربة إنشاء: التعليم العالي الخاص من منظور عالمي
 السعودية –جامعة األمير محمد بن فهد األهلية بالمنطقة الشرقية 

 عيسى بن حسن األنصاري. د
 مـديـر مشـروع الجامعـة
 

 مقدمة -1
وفـي  .أجمـ يعتبر التعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص في سلم أولويات التنمية البشـرية علـى صـعيد العـالم 

أطــار األهــدام المتعاظمــة للجامعــات ل يــممن التعلــيم العــالي بالقــدرات التــي يكتســبها الخريجــون لســو  العمــ  
فحسب ب  يممن أيضًا بالتعليم المستمر لكافة الخريجين فـي المجـالت التخصصـية المتنوعـة فهـملء الخريجـون 

 Know howلتــي تشــتم  علــى المعرفــة التقنيــة وهــي تلــم المعرفــة ا .هـــم الــيين يمتلكــون المعرفــة الشــاملة
هـملء هـم الـيين ينمـون المهـارات . والمعرفة المعلوماتية وهي التحليالت والقـدر  علـى السـتنتاص لصـناعة القـرار

وهـم  .ون فئـات المجتمـ مـلالـيين يـدعمون المجتمـ  المـدني ويعالتحليلية التي تقـود القتصـاديات المحليـة وهـم 
اعلة للحكومات ويساعدون في اتخاي القرارات الهامة والتي تترم أثارًا إيجابيـة فـي المجتمعـات أصحاب القياد  الف

 .وتشك  الجامعات مصادر إنتاص المعرفة الشاملة يات المستوى العالي لتحقي  التنمية . برمتها
جابي يبدو أن الجانب اإلي فعلىوقد أفرزت المتغيرات على الساحة العالمية ومنها العولمة فرص وأخطار  

دور التعليم العالي في بناء اقتصاديات المعرفة قد تعاظم بشك  ملحـوظ أكثـر مـن يي قبـ  وبالت كيـد فـعن التعلـيم 
إلـى  الـدف العالي نقطة مركزية في خل  القدرات الفكرية التي تساعد على إنتاص المعرفة والستفاد  منها وكـيلم 

. المستمر والتي باتت ضـرورية إلـى تحـديت وتطـوير المعرفـة الشـاملة ممارسات ما بعد التعليم من خال  التعليم
العـالي ومسـارات جديــد  مـن التنـاف  ولعــ  ومـن التطـورات اإليجابيـة بــروز أنمـاط جديـد  مـن ممسســات التعلـيم 

أهمها الجامعات الخاصة التي تعم  على تغيير أساليب عملها وأدائها ليصبح في إمكانها الستفاد  مـن الفـرص 
  . لتي توفرها الثور  المعلوماتيةا
ولكـــي تحقـــ  ممسســـات التعلـــيم العـــالي وظائفهـــا التعليميـــة والبحثيـــة والمعلوماتيـــة فـــي القـــرن الواحـــد  

ــر   ــيم والتــدريب المتغي ــادر  علــى الســتجابة بفعاليــة لحاجــات التعل والعشــرين وتلبيتهــا بنجــاا عليهــا أن تكــون ق
م الوظائفيـة تتسـم نظـوصيغ من العلى ك  التعليم العالي وتبني أساليب  ترأالتي ط المتغيراتوتكثيفها بما يالئم 

 .قدر أكبر من المعرفة ب
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ومن هيا المنطل  فلقـد عـرم العقـد األخيـر القـرن العشـرين متغيـرات حاسـمة فـي المجتمـ  العـالمي التـي اتكـ ت 
عملها في العالم أجمـ  بمـا فـي يلـم  بقو  بطريقة أو ب خرى على نظم التعليم العالي ووظائفها وتكوينها وأسلوب

 .  ةاميأو الن الدو  المتحولة
إن التجاهــات الجديــد  فــي التعلــيم العــالي ســاعدت علــى بــروز حتمــي للجامعــات الخاصــة فــي البلــدان  

 ...المتعولمة أو النامية إي كان من أهم هيه التجاهات ما يلي 
 .بوصفها محركًا رئيسيًا للتنمية الجتماعية  ظهور دور المعرفة الشاملة التي تحدثنا عنها أنفاً  -
 .ظهور مهتمين جدد بش ن التعليم العالي الخاص من شرائح مختلفة من المجتم  كرجا  الما  واألعما  -

التنظيمية في التعليم العالي نتيجة للثور  المعلوماتية والتصالتية  والنس تغيرات أساليب وممارسات األداء  -
. 

 .ي التعليم العالي ونشوء سو  عالمية للرأسما  البشري صعود قوى السو  ف -

 .ازدياد الطلب على التعليم العالي  -

وعليه ت تي هيه الدراسة لتستعرض أحد التجارب المتميـز  فـي عـالم التعـاليم الجـامعي الخـاص إي تهـدم 
لمملكــة العربيــة إلــى عــرض تجربــة إنشــاء جامعــة األميــر محمــد بــن فهــد بــن عبــدالعزيز بالمنطقــة الشــرقية مــن ا

عرض هيه التجربة بالتحلي  النقدي واستنتاص مدى اتسا  عناصر إنشاءها مـ  التجاهـات  حيت يتم. السعودية
 التـي انتهجتهـا جامعـة األميـرومن ثم محاولة الظهـور ب فضـ  الممارسـات  .العالمية تجاه التعليم العالي الخاص

 .رسات لتشك  بيلم مساهمة عالمية تجاه تطوير هيه المما
 

 انطالقة الفكر  -4
إن التطــور الســري  والمســتمر للمملكــة العربيــة الســعودية ونمــو قطاعاتهــا القتصــادية الحديثــة المتنوعــة يتطلــب 
أعداًد من الخريجين قادرين على القياد  في مختلم مجالت األعمـا  والثقافـة والتعلـيم وتنميـة المجتمـ  واإلدار  

ومــن هــيا المنطلــ  أطلــ  . قية للمملكــة مركــز الثقــ  فــي هــيا التطــور القتصــاديوتمثــ  المنطقــة الشــر  .العامــة 
فكر  ومبادر  إنشاء الجامعة  –المنطقة الشرقيةأمير –صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز 

مبادر  ألن ولقد جاءت هيه ال. الخصوصئات المجتم  ورجا  األعما  على وجه وحظيت المبادر  بمباركة كافة ف
الجامعــات الحديثــة ســتكون مــن بــين الجهــات التــي ستســاهم فــي أن يكــون للمملكــة قــوى عاملــة تملــم القــدرات 

 .ء إلى مستوى التحديات المستقبليةمكنهم من الرتقاالتي تالمالئمة والمعرفة الفنية 
ة أن إنشـــاء وكانـــت البدايـــة فـــي إيجـــاد إطـــار تنظيمـــي إلنشـــاء الجامعـــة حيـــت تـــنص القـــوانين بالمملكـــ

األو  أن تنطلــ  الجامعــة مــن ممسســة خيريــة مثــ  جامعــة األميــر ســلطان  .الجامعــات الخاصــة ت خــي مســارين
والثــاني أن تنطلــ  مــن شــركة يات مســمولية محــدود  وفــ  نظــام الشــركات . بالريــاض أو كليــة عفــت فــي جــد 
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ا  السـعوديين بالمنطقـة الشـرقية مـن وأثر يلم تم توجيه الـدعو  لعـدد مـن رجـا  األعمـ. المعمو  به في المملكة
أميــر  أن تبــرعفكــان . المملكــة للمســاهمة فــي ت ســي  هــيه الجامعــة تحــت مظلــة شــركة يات مســمولية محــدود 

أثـر يلـم بـادر العديـد مـن . لجامعـةل اً لتكون مقر  4م055.555بـ  اممساحته المنطقة الشرقية بقطعتي أرض تقدر
رصـد رأ  المـا  الـالزم تـم الشـرقية بالمسـاهمة فـي ت سـي  الجامعـة و رجا  األعما  وعددهم خمسين بالمنطقة 

 .ليلم 
فكانت أولى الخطوات في يلـم دعـو  جمعيـة ممسسـي الجامعـة لالجتمـاع واختيـار لجنـة ت سيسـية تكـون  

مهامها وض  خطة عم  إنشاء الجامعة وبالفع  تـم اختيـار هـيه اللجنـة مـن عـدد مـن أعضـاء جمعيـة ممسسـي 
إي كانــت أولــى مراحــ  الت ســي  إعــداد . األكــاديميين والمهتمــين بقضــايا التعلــيم العــالي الخــاص الجامعــة وبعــض

خطــة عمــ  إنشــاء الجامعــة والتــي كانــت مــن أو  عناصــرها تحديــد رميــة ورســالة الجامعــة حيــت شــارم فــي يلــم 
جامعـات الخاصـة كما تم عم  مقارنة عالميـة بال .خبراء محليين من جامعات ومنش ت صناعية وتجارية وخدمية

 .حتى تم التوص  إلى الرمية والرسالة التي سنستعرضها في الجزء القادم 
  

 الخطوات األولى نحو الت سي  -3
نهايـة األمـر يجـب أن ففـي . على ضوء الرمية والرسالة يتم تنفيي كافة المهـام األخـرى المتعلقـة بتنفيـي المشـروع

 ...م تحديد رمية الجامعة ورسالتها على النحو التالي رميتها وتحق  رسالتها ، ولقد ت تخدم الجامعة
 

 والرسالة الرمية 3-1

 ..إن رمية الممسسين للجامعة هي أن تكون ممسسة تعليم عا  ومتميز  وتساهم في    
  إعداد قاد  المستقب  في مختلم مجالت المعرفة. 

  إثراء وتنمية المعرفة. 

 دافها استكشام طر  وتقنيات إبداعية في تحقي  أه. 

   كسر الحواجز بين المجتم  األكاديمي ودنيا العم. 

 ...تتمث  في تحقي  األهدام التالية ف رسالة الجامعةأما 

  اإلسهام في تقدم اليكاء اإلنساني ونشر وتطوير المعرفة. 

  إعداد خريجين متخصصين في مختلم مجالت المعرفة اإلنسـانية عـن طريـ  اسـتخدام التقنيـة الحديثـة فـي
 .عملية التعليمية ال

   إعـداد الخـريل ليلعـب دورًا رائـدًا وقياديـًا فـي المجتمـ  وجعلـه قـادرًا علـى تحمـ  المسـئولية واإلسـهام فـي حــ
 .المشكالت عن طري  التفكير اإلبداعي والعم  الجماعي والتطوير الياتي 
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  ويتم هيا عن طري  . بالجامعةربط البرامل األكاديمية والتخصصات بالمتطلبات الفعلية لبيئة العم  المحيطة
 .إيجاد مشاركة فّعالة وتعاون بين الجامعة وممسسات سو  العم  

  نشــطة البحثيــة إليجــاد حلــو  للمشــكالت المزمنــة فــي المجتمعــات عــن طريــ  البحــوت التطبيقيــة توجيــه األ
 .اليكاء اإلنساني ية األساسية إلثراء ملدم إغفا  أهمية إجراء البحوت العوالستشارات الفنية ، هيا م  ع

  خدمة المجتم  عن طري  التدريب والتعليم المستمر. 

 ..راعت جامعة األمير محمد بن فهد األخي بحصوصيتها من خال   كما        
  البيئة التي تعم  بها الجامعة وبالتالي العوامـ  المـمثر  سـواء كانـت تلـم العوامـ  اقتصـادية أو اجتماعيـة أو

 .ثقافية 
 لجامعــة علــى األهــدام ســواء مــن حيــت المســتوى أو النوعيــة وبالتــالي األهميــة التــي توليهــا درجــة تركيــز ا

 ( .م 1990زيتون ) الجامعة لك  هدم 

وبعيدًا عن الدخو  في الختالفات التي تثار فـي األدبيـات حـو  مـا المقصـود بمـا تقـوم بـه الجامعـة هـ  
بـن فهـد عملـت علـى توافـ  رميتهـا مـ  األهـدام  هي أهدام أو وظائم أو أغراض إل أن جامعـة األميـر محمـد

 ...التالية 
 .إعداد القاد  في مجا  التفكير والقادرين على دراسة المجتم  في سبي  تحقي  أهدافه  -
إعداد األخصائيين في المجالت المختلفة لإلنتاص والخدمات وتزويدهم بالقدر  على تحمـ  مسـمولياتهم تجـاه  -

 .تطور مجتمعاتهم 

فــاءات العلميــة فــي مجــالت البحــت العلمــي والتــي ممكــن أن تكــون مــدار  عالميــة ناجحــة لتبنــي ين الكتكــو  -
 ( . 1994مطاوع ) البحوت التي تعم  أنفسهم بمشاك  المجتم  وتحدياته 

الجامعـة علـى عاتقهـا التركيـز علـى وظيفـة نشـر المعرفـة وكيفيـة تطويرهـا وتطبيقهـا وتوظيفهـا حتـى  تولقد أخي
ليا جاء التركيـز للجامعـة علـى وظيفـة التـدري  مـن خـال  التعلـيم لتكـون يراعـًا تنفيـييًا إليجـاد . تتكام  وظائفها
ثرائها   ( .م 1991وآخرون  ليمغأبو ) المعرفة وا 

وكانت الخطو  الالحقة هي إجراء دراسة الجدوى إي لبد من إجـراء دراسـة جـدوى لمشـروع الجامعـة ولقـد 
وزار  التعليم العالي بالمملكة للحصـو   شروطء دراسة الجدوى استيفاء ألحد فعجرا. كانت هنام عد  أهدام ليلم

إل أن هنــام هــدم أخــر . كمــا أن الدراســة تكشــم عــن الجــدوى القتصــادية للمشــروع .علــى التــرخيص المبــدئي
حــرص عليــه ممسســي الجامعــة وهــو استكشــام البــرامل األكاديميــة المطلوبــة والتــي يجــب أن تبــدأ بهــا الجامعــة 

لهــيا فلقــد تــم مــن خــال  دراســة . ، هــيا باإلضــافة إلــى احتياجــات المجتمــ  المحــيط بالجامعــةاطها األكــاديمي نشــ
الجدوى الكشم عن مرئيـات شـرائح المجتمـ  التـي تسـتهدفها الجامعـة حـو  البـرامل األكاديميـة والخـدمات التـي 

جـراء مقــابالت. يجـب أن تقــدمها لتعـرم علــى رغبــات لشخصــية  ولقــد تـم عــن طريــ  تصـميم اســتبانات خاصــة وا 
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ووجهات نظر الطالب والطالبات بالمرحلة الثانوية وأولياء أمورهم هيا باإلضافة إلى وجهات نظر المسمولين في 
 .صة والتي يمكن أن تخدمها الجامعةمختلم القطاعات العامة والخا

راسـية عليهـا خاصـة مـن ولقد تم توظيم أحدت المدار  في تحديد الحتياجات التي تم بنـاء البـرامل الد
ن مـن خـدمات   الحتياجات كمـا يراهـا المسـتفيدوحيت الوقوم على الحتياجات الفعلية للمجتم  السعودي ولي

إي تم في بداية األمر تحديد احتياجات المستفيدين من أصـحاب عمـ  وأوليـاء أمـور وطـالب علـى أنهـا . الجامعة
جات المعرفة والمتغيـرات العالميـة والسـعودية لتمثـ  مجتمعـة ومن ثم أضيم إليها احتيا(  Wants) ما يريدون 
 .المجتم  التي ستبنى عليها برامل الجامعة (  Needs) متطلبات 

يـًا مـن التمييـز األكـاديمي يجـب أن ن الجامعة قد حددت لها سـقفًا عالويتضح من رمية الجامعة ورسالتها أ
مهمة تصميم نظام الجامعة وبرامجها األكاديمية إلى جهة خبير   ند، فلقد كان من المهم جدًا أن تس لهيا. تص  إليه
قررت الجامعة أن تبحت عن جهة استشارية قادر  على تصـميم نظـام الجامعـة وبرامجهـا األكاديميـة  حيتومقتدر  ، 

ًا ولقد قـررت أن يكـون نطـا  بحثهـا واسـع. بما يحق  تطلعاتها في أن تصبح ممسسة تعليم عا  متميز  في المنطقة
ولهـيا فلقـد أعلنـت عـن رغبتهـا فـي التعاقـد مـ  مستشـار . ليشم  المنطقة المحلية باإلضافة إلى دو  العالم المتقـدم

 .أكاديمي للجامعة في الدو  العربية واألوربية باإلضافة إلى الوليات المتحد  وكندا واستراليا 
ميــة وتنتمــي إلــى مــدار  مختلفــة وبالفعــ  فلقــد اســتلمت الجامعــة عروضــًا مــن جهــات عديــد  محليــة وعال

إلى أن وق  الختيار علـى . في مجا  التعليم العالي األمر اليي هي  فرصة واسعة أمام الجامعة لالختيار  ومتميز 
لعـد  Texas International Educational Consortium (TIEC ) تكسـا  التعليميـة العالميـة هيئـة

 ...أسباب منها 
أن الهيئـة تسـتند  يعنـيهـيا . أكثر من ثالثين جامعة بولية تكسـا  األمريكيـة الهيئة عبار  عن تجم  يضم -1

إلى خبرات أكاديمية متوافر  في ثالثين جامعة أمريكيـة ممـا يعطـي ثقـة كبيـر  فـي قـدرتها علـى تصـميم نظـام 
 .تاز  الجامعة وبرامجها األكاديمية وف  معايير معتمد  من جامعات أمريكية لها سمعتها األكاديمية المم

للهيئة خبرات سابقة في تصميم أنظمة جامعات حديثة وبرامجها األكاديمية في مختلم بقاع العالم مما يمكد  -4
حساسـها بتبـاين الحتياجــات للبيئـات المختلفـة وفـ  ظروفهــا   البعـد العـالمي فـي الخبـرات المتــوافر  بالهيئـة وا 

 .وبرامجها األكاديمية المحلية وأخي يلم في العتبار عند تصميم أنظمة الجامعات 

لـديها مـا يعنـي أن معـات وكليـات فـي المنطقـة العربيـة ملقد سب  للهيئة تصميم أنظمة وبـرامل أكاديميـة لجا -3
بالقيم السائد  في المجتم  العربي ولشـم أن هـيا سـيكون لـه انعكـا  جيـد علـى تصـميم نظـام  خبرات جيد 

 .الجامعة وبرامجها األكاديمية 

لمية من ش نه أن يمهد لمس لة العترام الـدولي بـالممهالت والـيي يتناسـب مـ  لغـة إن اختيار هيئة عا
رم بهـا دوليـًا وفـ  القتصـاد العـالمي تـعشـهادات الجامعـات والعتمـادات الموتنـامي جايبيـة  التعليمالطلب على 

نبيـة فـي أسـواقها حيت تتيح الشركات المحلية ما تصدره إلى أسوا  مـا وراء البحـار وتتنـاف  مـ  الشـركات األج
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ــادين المرتبطــة بــاإلدار  تــعالطلــب علــى المــمهالت الميالحــظ تزايــد و  .المحليــة ــًا وخصوصــًا فــي المي رم بهــا دولي
واألعما  وقد سعى العديد من قاد  الجامعات اإلداريين وبسرعة إلى تحديد هيا التجاه ورسالته كما يستد  على 

البنـم الـدولي ) وتوسعها في ك  أنحاء العالم  MBAار  األعما  يلم من تكاثر نمط برامل شهادات ماجستير إد
 ( .م 4551

 
 األكاديميةالموجهات األساسية لتصميم نظام الجامعة وبرامجها  -2

على الرغم من إسناد مهمة تصميم نظام الجامعة وبرامجها إلى جهة عالمية مقتدر  إل أنـه كـان لبـد مـن وضـ  
ولقـد . متطلبـات وتطلعـات الجامعـةو جعلـه يـ تي متوافقـًا مـ  متطلبـات التصـميم موجهات تقود عملية التصميم وت

 .كان من أهم هيه الموجهات ما سيتم تناوله في الفقرات التالية 
 ..المحلية والنظم مراعا  القيم اإلسالمية واألعرام والتقاليد  -

تـدور بداخلـه كـ  األنشـطة الحياتيـة  الجامعة ليست مبان تعليمية وبرامل أكاديمية فقط ، ولكنها مجتم  متكامـ 
مـ  ليلم يجب وض  األنظمة واللوائح التي تضبط هيا النشاط المتنوع داخ  حرم الجامعة لي تي متوافقـًا . األخرى

ــيم اإلســالمية واألعــرا ــًا لهــاو  مالق ــى يلــم يجــب وضــ  محتــوى البــرامل . التقاليــد المحليــة ومراعي وباإلضــافة إل
بالكتـب  TIECوللت كيد على يلم فلقد تم تزويد هيئـة . م  األصو  اإلسالمية الثابتة األكاديمية بما ل يتعارض

 .ين لتقديم المشور  في هيا الخصوصالتي تتحدت عن التقاليد واألعرام المحلية وكيلم تم تعيين خبراء محلي
وضـعت العديـد  قدفوزار  التعليم العالي هي الجهة المسئولة عن شمون التعليم العالي بالمملكة وبما أن 

يا كــان لبــد مــن توجيــه هيئــة لــ. مــن المعــايير والشــروط الملزمــة لكافــة الجامعــات الحكوميــة واألهليــة بالمملكــة
TIEC ولقد تـم تزويـد هيئـة . ألخي هيه المعايير في العتبار عند تصميمها لنظام الجامعة وبرامجها األكاديمية
TIEC ولقــد تــم تعيــين خبــراء . ر  التعلــيم العــالي فــي هــيا الخصــوصبكافــة األنظمــة واللــوائح الصــادر  مــن وزا

توفير المشـور  فيمـا يخـتص باألنظمـة واللـوائح المحليـة  فيلالستعانة بهم  TIECمحليين كنظراء لخبراء هيئة 
 .  بالمملكة والمتعلقة بالتعليم العالي

األنظمــة المتعلقــة بعالقــات للحكومــة أنظمــة محليــة يجــب مراعاتهــا عنــد تصــميم نظــام الجامعــة مثــ  كمــا أن 
بهـيه األنظمـة لمراعاتهـا عنـد تصـميم نظـام  TIECتزويـد هيئـة تـم وأيضـًا . ـات الصـحية وخالفــهوالخدمـ  ـالعم

 .الجامعة 
 
 
 

 التواف  م  متطلبات سو  العم   -
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لدوليــة إن التطــورات القتصــادية والتقنيــة ســاهمت فــي أحــدات تغييــرات كبيــر  فــي ســو  العمــ  العربــي فالتجــار  ا
ات المحلية والتنق  الحر بين األفراد والفكر ورمو  األموا  بين مختلم العـالم كمـا أن معـدلت حرير القتصادوت

ي عالبــاز ) ة ـالتــراكم المعرفــي وســرعة المتغيــرات التقنيــة جعلــت مــن المهــام الوظيفيــة أكثــر معرفـــية منهـــا مهاريــ
ومن هنـا تبـرز أهميـة التعلـيم فـي اكتسـاب المعـارم وتقـديم . جه تحديات كبير امما جع  الجامعات تو ( م 1999

تعليمـي تقنـي والقتصـادي يقـوم علـى نظـام ولع  الشواهد والممارسـات العالميـة أثبتـت بـ ن التقـدم ال .التكنولوجيا
جديـد   مهـنوظهـور  مهـنالحديثـة فـي اختفـاء جيـا ولو كمء وعلى درجـة عاليـة مـن الجـود  ولقـد سـاهمت التكن

فـي  يمديوهيا الحرام  .طوط اإلنتاص المتقدمة مث  الحاسبات اآللية والليزر واإللكترونيات المتقدمةتتواف  م  خ
تعلــيم عــالمي علــى الواقــ  إلــى ســو  عالميــة للرأســما  البشــري المتقــدم حيــت تــرجح مشــاركة األفــراد الحــائزين 

ســعى الجامعــة كمــا أن مــن أهــم األهــدام التــي ت .(Carrington and Detragiache 1999) عصــري
ي والمحلـي لهـيا مالعـال جاتها مالئمـة لمتطلبـات سـو  العمـ لتحقيقها عبر برامجها األكاديمية هي أن ت تي مخر 

كان لبد من التعرم على احتياجات سو  العم  من التخصصات والمهارات التي يجب توافرها في الخريجين في 
 .( 4551نصارياأل )مختلم البرامل األكاديمية التي تطرقها الجامعة 

ربــط البــرامل األكاديميــة " وهــيا هــو مــا تنــادي بــه رســالة الجامعــة إي جــاء مــن ضــمن أهــدام الجامعــة  
ولتحقي  يلـم فلقـد تـم ترتيـب زيـارات ميدانيـة ". والتخصصات بالمتطلبات الفعلية لبيئة العم  المحيطة بالجامعة 

تحتضـن تقنيـات ليات الممسسات الكبيـر  التـي لمختلم ممسسات سو  العم  بالمنطقة وبا TIECهيئة  لخبراء
 العربيـة السـعوديةتوظيم رئيسية لمخرجات الجامعة مث  شـركة الزيـت  مة وأساليب عم  متطور  وتشك  قنواتمتقد

 ( .سكيكو)وشركة كهرباء الشرقية ( سابم)والممسسة السعودية للصناعات األساسية ( أرامكو)
ن يقم الخبراء ميدانيًا على طبيعـة العمـ  ونـوع التقنيـة المسـتخدمة ولقد تم ترتيب هيه الزيارات بهدم أ 

وباإلضافة إلـى . والمجالت الصناعية المختلفة بسو  العم  حتى يستفاد من يلم في تصميم البرامل األكاديمية
ميـة سـواء األكاديالزيارات الميدانية فلقد تم تعيين خبراء محليين من مختلم المجالت المتصلة ببـرامل الجامعـة 

فــي  TIECفــي الجامعــات القائمــة بالمنطقــة أو ممسســات ســو  العمــ  ويلــم للمســاهمة كنظــراء لخبــراء هيئــة 
تصميم البرامل األكاديمية ويلم من خال  عقد ورش عم  مشتركة ومراجعـة التصـاميم النهائيـة التـي تتقـدم بهـا 

 . TIECهيئة 
م العلمي والتكنولوجي وتناقص التركيز على استيكار ثمة نتيجة مهمة أدركتها الجامعة وهي تسارع التقد 
التــي يحتــاص والمهــارات التحليليــة أي المهــارات  واســترجاعها وكــيلم تنــامي المعرفـةساســية األبيانــات الحقـائ  و ال

تعلـم عناصـر المعرفـة الحقيقيـة فـي عـدد مـن  مـ تعلـم التفكيـر وتحليـ  المعلومـات بصـور  مسـتقلة وياتيـة إليها 
ولكنها قد تصبح متقادمة قب  أوان التخرص  .الدراسية األولى التحضيرية ةختصاصات العلمية في السنالفروع وال

فعملية التعلم باتت تحتاص إلى أن تكون مبنية أكثر من يي قب  على القدر  على الكتشـام وعلـى الوصـو  إلـى 
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وي  المعلومات إلى معرفة حلم والتعلم لتوهكيا فقد أصبح التعليم للتع .ها في ح  المشكالتاتالمعرفة وعلى تطبيق
حفظ  منجديد  والتعليم لترجمة المعرفة الجديد  إلى تطبيقات هي من أولويات خل  خريل الجامعة وأكثر أهمية 

وفي هيه الصيغة تعطي األولويات للمعلومات التحليلية أي للقدر  على البحت عـن . معلومات نوعية واستظهارها
قامـة الــدلي  وتنظيمـه وتقويمــه وحــ  وبلـور  القضــايا وتكـوين  المعلومـات واكتشــافها فرضــيات قابلـة لالختبــارات وا 

تـه الجامعـة فـي دالكفاءات الجديد  التي يقدرها أصحاب العم  في اقتصاد المعرفة فهي مسار حدأما  .المشكالت
واإلبــداع واستشــرام والعمــ  ضــمن الفريــ  والتعلــيم المســتمر  مــن ضــمنها التصــالت شــفاهه وكتابــةبرامجهــا و 

 .المهارات واكتشافها والقدر  على مواجهة التكييم عند التغيير 
نسانية وثقافية متعدد  الجوانب يجري تعلمها عاد  في توالعديد من الكفاءات   تضمن مهارات اجتماعية وا 

فمناهل التعليم  .نسانياتاإل لعلوم و و إلى تكام  أفض  لتدع العمليةالفروع العلمية القائمة على التكنولوجيا وهيه 
عتـرم بهـا فــي يدد  جيـدًا والقابلـة للقيــا  عبـار  عـن متطلبــات ـارات المحـــالعـالي تميـ  إلــى التخصـص ألن المهـ

م 4551البنم الدولي ) هيه المناهل بموضوعات عامة  إثراءن المهم ـالعديد من الحقو  والميادين ورغم يلم فم
  . ) 

   

 امجها األكاديميةتصميم نظام الجامعة وبر  -0

بعــد اختيــار الهيئــة الستشــارية األكاديميــة للجامعــة تــم التفــا  معهــا علــى عــد  مهــام تشــك  فيمــا بينهــا نظــام 
التصـميم ووصـفًا  اتبعـت فـيالمنهجيـة التـي  الدراسـةالجامعة وبرامجها األكاديمية وسنتناو  في هـيا الجـزء مـن 

 .مختصرًا لك  مهمة 
بتشكي  فري  عم  لمشروع تصميم نظـام الجامعـة وبرامجهـا األكاديميـة والـيي  قامت الهيئة الستشارية 

وبعد يلم يتم تنفيي ك  مهمـة بواسـطة فريـ  . بدوره قام بهيكلة المشروع حو  مجموعة مهام تصميمية متكاملة
 .من الخبراء واليين يتم اختيارهم بناء على المعرفة والخبر  التي تحتاجها المهمة 

التـي تحــدد (  Parameters) العمــ  بالتنسـي  مـ  إدار  مشــروع الجامعـة بوضـ  األبعــاد ويقـوم فريـ   
تصـميم مهمـة فـي إطـار تلـم األبعـاد هـيا عـن مشروع التصميم ومن ثـم تحديـد نطـا  العمـ  لكـ  فريـ  مسـمو  

 .باإلضافة إلى وض  جدو  زمني لتنفيي ك  مهمة 
المملكــة والـيي تقــوم جامعــة األميــر باختيــارهم  مــنيتشـك  فريــ  العمــ  لكــ  مهمــة مـن خبــراء محليــين و 

المنـتل النهـائي للفريـ  المسـمو  عـن أن ن هو الت كد مـن ودور الخبراء المحليي. الستشاريةوخبراء من الهيئة 
 .عك  الظروم المحلية ويتماشى م  العادات والتقاليد السائد  يو تصميم المهمة 
المهـام مـن خبـراء  مـنمسمو  عـن تصـميم مهمـة تكون ك  فري  العم  وطريقة عملها إي ي  فركما تم تشكي  

ن مناظرين لهم يتم اختيـارهم بواسـطة الجامعـة والـيين تتـوفر فـيهم المعرفـة ن الهيئة الستشارية وخبراء محلييم
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عمليــة التصــميم  فــين إن اشــترام خبــراء محليــي. د الســائد والخبــر  والدرايــة بــالظروم المحليــة واألعــرام والتقاليــ
هــيا . طــي ضــمانًا بــ ن العوامــ  الثقافيــة وغيرهــا قــد أخــيت فــي العتبــار عنــد وضــ  الوثــائ  النهائيــة للتصــميميع

باإلضــافة إلــى أن اشــترام خبــراء محليــين يجعــ  المجتمــ  المحلــي أكثــر ثقــة فــي الجامعــة وأكثــر تفهمــًا لرســالتها 
 .وطريقة عملها 

هــيه . فــه بالمهمــة حتــى انتهائــه مــن تصــميمهاوهنــام دور  مــن األنشــطة تشــك  عمــ  الفريــ  منــي تكلي 
 ..األنشطة هي كالتالي 

اجتماع مبدئي في مقر الهيئة الستشارية في مدينة أوسـتن بوليـة تكسـا  األمريكيـة يحضـره أحـد الخبـراء  -
المحليـين ويـتم فيـه تخطـيط المهمـة ووضـ  الخطـوات الالزمـة لتنفيـيها ، كمـا يقـوم الخبيـر المحلـي بتعريـم 

فريـ  اآلخـرين بـالنواحي الثقافيـة واألعـرام والتقاليـد واألنظمـة المحليـة التـي قـد تكـون لهـا عالقـة أعضاء ال
ويتم خال  الجتماع أيضًا عصم يهني وصوًل إلى الصيغة األفضـ  لتصـميم . بالمهمة التي سيتم تصميمها

ة تـوزع فيهــا األدوار وينتهـي الجتمــاع بعصـدار خطـة عمـ  مفصـل. المهمـة والعناصـر الرئيسـية المكونـة لهـا
 .على أعضاء الفري  

يقــوم أعضــاء الفريــ  بتنفيــي المهــام المكلفــين بهــا كــاًل علــى حــده وبالتنســي  مــ  مــدير الفريــ  كمــا يمكــنهم  -
 .الخبراء المحليين المناظرين لهم عبره توجيه تساملتهم إلى 

خبراء المحليين لجم  معلومـات تهـم كـ  يقوم مدير الفري  بزيار  إلى جامعة األمير واللتقاء بالمسمولين وال -
 .أعضاء فري  العم  

يقوم مدير الفري  باستالم التقارير من أعضاء الفري  وف  المهام المكلفين بها ومن ثم يقوم بععـداد تقريـر  -
 .مبدئي متكام  ويرسله إلى إدار  مشروع الجامعة 

المحليين ومن ثم تقوم بعرسا  مرئياتهم إلى  تقوم إدار  مشروع الجامعة بعرض التقرير المبدئي على الخبراء -
 .الهيئة الستشارية لتضمينها في التقرير النهائي 

ــراء  - ــات الخب ــار مرئي ــر النهــائي بعــد األخــي فــي العتب ــة الستشــارية بععــداد التقري يقــوم مــدير الفريــ  بالهيئ
النهـائي أساسـية فـي التقريـر قـد تسـتدعي تعـديالت كبيـر  و و مشـروع الالمحليين ، هيا بعد التنسي  م  إدار  

 .للمهمة 

 فيمـاد  مهـام تـم التفـا  عليهـا لتشـك  ـا األكاديميـة فهنـام عــام تصميم نظـام الجامعـة وبرامجهــأما مه
 ... موجز هيه المهاموسنستعرض في ما يلي بشك  . بينها مشروع تصميم نظام الجامعة وبرامجها األكاديمية

 فيي الجامعة الخصائص المميز  للجامعة وخطة تن -أ 

ولتنفيـي هـيه المهمـة يقـوم مـدير المشـروع مـن . يتم تحديد الخصائص المميز  ورسالتها والتي تـم تحديـدها سـلفاً 
ــة الستشــارية  ــ  الهيئ ــة والخبــراء ( TIEC)قب ــدير مشــروع الجامع ــا فــيهم م ــة األميــر بم ــة ممثلــي جامع بمقابل



15 - 42 

شــك  األســا  الــيي ســتبنى عليــه كــ  المهــام المحليــين ويلــم للوصــو  إلــى مجموعــة مــن الخصــائص والتــي ست
أمـا خطـة تنفيـي الجامعـة فتشـتم  علـى خطـة مرحليـة لطـرا البـرامل األكاديميـة . األخرى لتنفيي مشـروع الجامعـة

وتسوي  الجامعة واسـتقطاب الطـالب وتعيـين كبـار مسـمولي الجامعـة وأعضـاء هيئـة التـدري  والمـوظفين الـيي 
 .باإلضافة إلى إعداد البنية التحتية للمعلومات لتشغي  الجامعة تحتاجهم الجامعة لبدء أعمالها 

 خدمات تقنية المعلومات  -ب 

ــيم العــالي دور حاســم فــي دعــ ــاء ـادي المـــو القتصـــم اســتراتيجيات النمـــلممسســات التعل دفوع بالمعرفــة وفــي بن
حســين النظــام الممسســي عبــر د علــى تـي يساعـــم العالـــفالتعليــ .ياً ـاجتماعــ ةالمجتمعــات الديموقراطيــة المتماســك

ــيهم إلدار  جيــد  للقطــاع القتصــادي المحلــي  تــدريب أصــحاب الختصــاص األكفــاء والمســمولين الــيي يحتــاص إل
ف نشــطة هــيه الممسســات األكاديميــة والبحثيــة تــممن دعمــًا حاســمًا لنظــام البتكــار فــي حــين أنهــا تشــك  . والعــام

لخــدمات  ه مــن دور باعتبارهــا مخزنــًا واقعيــاً تيــة نظــرًا لمــا تضــطل  بــعالميــًا العمــود الفقــري لبنــى المعلومــات التح
باإلضـافة إلـى يلـم فـعن المعـايير والقـيم والمواقـم واألخالقيـات التـي تمنحهـا ممسسـات التعلـيم العـالي  .النترنت

ات ـوثقافـالزم لبنـاء مجتمعـات معرفيـة صـحيحة ـردي الـا  البشري الفـللطالب وتنقلها إليهم هي أسا  الرأ  الم
 Harrison and Huntington) الجيـد  الجامعــةم ـوم عليهـا نظــد  التي تقـه يشك  القاعـمتماسكة وهيا كل

 .( Altbach 1999؛  2000
أحـــد الخصــائص المميــز  للجامعـــة أنهــا ســتكون جامعـــة تقــوم جميــ  أعمالهــا علــى تقنيــة المعلومــات إن  
(I.T. based )للجامعة ستحدد متطلبات تقنية المعلومات للجامعة وتقدم الخدمات  لهيا فعن الهيئة الستشارية

 ..وستركز استراتيجية تقنية المعلومات للجامعة على . لت مين البنية التحتية الالزمة
 .بت تقنية المعلومات وتقنيات التعليم في جمي  المناهل وبرامل التعليم عن بعد  -
 .معلومات متكام  الت كد من أن الجامعة ستستخدم نظام تقنية  -

تصــميم كافــة مرافــ  الجامعــة لــدعم كــ  الطــالب وأعضــاء هيئــة  فــيتحديــد كيفيــة تضــمين تقنيــة المعلومــات  -
 .والموظفين  التدري 

إن تكنولوجيا المعلومات والتصالت المالئمة والعاملة بشك  جيد يات أهمية حيوية للتعليم العالي ألنها 
 ...تتص  بالمجالت التالية 

 .المهام اإلدارية وتنظيمها ولجع  إدار  نظم التعليم العالي وممسساته أكثر فعالية وكفاء  عمومًا  تبسيط -1
 .التوسي  والوصو  إلى التعليم والتعلم وتحسين جودتهما على ك  المستويات  -4

 .التوسي  والوصو  إلى المعلومات والبيانات بين حرم الجامعة أو عبر العالم  -3

معلومـات والتصـالت وتطورهـا السـري  تمنحهـا القـدر  علـى تحقيـ  تكامـ  مالئـم إن ظهور تكنولوجيا ال
لتكنولوجيا المعلومات والتصالت م  نظم التعليم والممسسات الشاملة وضمان أن التكنولوجيا الجديد  ستصـبح 
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حاب من عوام  وصـو  واسـ  وتكـافم فـرص تعليميـة متزايـد  للجميـ  وعـدم اقتصـار يلـم علـى الميسـورين وأصـ
 .المتيازات الخاصة 

ثمة بعد نوعي خاص من أبعاد التقدم العلمي التكنولوجي يرقى بت ثيره القوى في قطاع التعليم العـالي أل 
فالتقـــدم الكبيـــر الــيي حصـــ  اليـــوم فـــي اللكترونيـــات والتصـــالت البعيـــد  . وهــو ثـــور  المعلومـــات والتصـــالت

بيانات بكلفة منخفضة جدًا مما أدى إلى تحديد دور المس لة المادية علـى والتكنولوجيات تتيح نقاًل فائ  القدر  لل
 . نحو ما باعتبارها حاجزًا أمام التصا  وعاماًل في التناف  القتصادي 

 ( Undergraduate Core Curriculum) المنهل الجامعي األساسي  -ص 

 .األسـا  األكـاديمي لهـيه المنـاهلجات الجامعية ستشتم  على مجموعة مقررات مشتركة تشـك  ك  مناهل الدر 
. فــي المائــة مــن البرنــامل األكــاديمي لكــ  درجــة جامعيــة 25إلــى  35وتمثــ  مجموعــة المقــررات المشــتركة مــن 

دراســات و ( باللغــة اإلنجليزيــة واللغـة العربيــة ) ياضــيات والتصـا  وسيشـتم  المــنهل األساســي علـى مقــررات الر 
ســالمية ــة وا  ــرامل وســيتم إضــافة مقــر . اجتماعي ــم الب ــات محــدد  لمختل ــة متطلب ــم لتلبي ــار  ويل رات أساســية مخت

 .األكاديمية 
 البرامل األكاديمية -د 

يقـوم المستشــار األكــاديمي للجامعــة بتصــميم مجموعــة البـرامل األكاديميــة التــي ســتطرحها الجامعــة فــي مختلــم 
 ...هيه البرامل األكاديمية هي . كلياتها

 .البرامل األكاديمية اإلدارية  -
 .لبرامل األكاديمية الهندسية ا -

 .البرامل األكاديمية في تقنية المعلومات والحاسب اآللي  -

 .برنامل التصميم الداخلي  -

وكـ  برنـامل أكـاديمي يتضـمن . وستكون هيه البرامل األكاديمية مبنية علـى المـنهل الجـامعي األساسـي
. التـي يشـتملها البرنـامل األكـاديميالمجـالت  مـنمجموعة خيارات تسمح للطـالب بالتخصـص فـي مجـا  محـدد 

وسيشتم  التصـميم اإلجمـالي للبرنـامل األكـاديمي معـايير اللتحـا  بالبرنـامل والمـنهل التفصـيلي لكـ  تخصـص 
باإلضـافة إلـى يلـم فسـيتم تحديـد المـمهالت . واستراتيجيات التـدري  والـتعلم ومـوارد ومـواد الـتعلم وطـر  التقيـيم

يـة العلميـة المطلوبـة وفـ  متطلبـات كـ  فالخبـر  المناسـبة والخلو تدريسـية الهيئـة لاأعضـاء  فـيالمطلوب توافرها 
 .  برنامل أكاديمي كما سيتم اقتراا نظام لتقييم أداء عضو هيئة التدري  في ك  مجا  أكاديمي 

 يتعل  بتخطيط مراف  الجامعة ماالتنسي  والتصا  في. هـ 
ن بالعمـ  مـ  المكتـب الهندسـي   مشـروع الجامعـة والخبـراء المكلفـيتقوم الهيئة الستشـارية وبالتضـامن مـ  إدار 

كمـا . الستشاري للجامعة للت كد من أن خطة مراف  الجامعة تتناسـب مـ  البـرامل األكاديميـة للجامعـة وخـدماتها
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ومخططـات تصـميم (  Space Requirements) تقوم الهيئة الستشارية أيضـًا بمراجعـة المتطلبـات المكانيـة 
ي الجامعة للت كد من أن كافة المراف  المقترحة من المكتـب الهندسـي الستشـاري تخـدم الخصـائص المميـز  مبان

للجامعة خاصة فيمـا يتعلـ  بالبنيـة التحتيـة لتقنيـة المعلومـات والخطـط البتدائيـة وطويلـة المـدى لقبـو  الطـالب 
 .وللبرامل األكاديمية 

 رد البشرية الهيك  التنظيمي للجامعة وتنمية الموا. و
يقــوم المستشــار األكــاديمي للجامعــة بتطــوير النظــام اإلداري للجامعــة ووضــ  هيكــ  تنظيمــي لهــا وفــ  المراحــ  

وسـيقوم أيضـًا بتحديـد الوصـم الـوظيفي لكافـة وظـائم الجامعـة باإلضـافة إلـى وضـ  . المختلفة لمراح  الجامعة
 .خطة لتنمية الموارد البشرية بالجامعة 

  إدار  القبو . ز
 ...تقوم الهيئة الستشارية بتطوير برنامل شام  إلدار  قبو  الطالب بالجامعة وعناصر هيا البرنامل هي 

جراءات التقديم  -  .معايير القبو  بالجامعة وا 
 .استراتيجية لتسوي  الجامعة واستقطاب الطالب  -

 .المواد التي ستستخدم في عملية التسوي   -

 .خريطة لتصميم موق  بالنترنت  -

 .ي  يشتم  على برامل الجامعة واألنشطة واإلجراءات دل -

 .األنظمة األكاديمية المتعلقة بالطالب والتي ستستوفي المعايير العتمادية العالمية  -

 برنامل السنة التحضيرية. ا
يصمم برنامل السنة التحضيرية بهدم إعداد الطالب الجدد الملتحقين بالجامعة واليين يحتاجون لرف  مسـتواهم 

مهارات الحاسب اآللي ويلم لمقابلة متطلبات البرامل األكاديمية واللغة العربية والرياضيات و  ي اللغة اإلنجليزيةف
(  Study Skills) تطـوير مهـارات الدراسـة وسـيتم تضـمين . ا فـي الخصـائص المميـز  للجامعـةـكما تم تحديده

وسـيتم تصـميم . ك  أنشـطة البرنـامل في وسلوكيات التعلم(  Good Work Habits) وعادات العم  الحسنة 
 .مكن من استيعاب طالب عند مستوى قدرات ومعارم ومهارات مختلفة تبرنامل السنة التحضيرية بحيت ي

 الخدمات الطالبية المساند . ط
 ...يقوم المستشار األكاديمي بوض  برنامل عم  لمكتب يعنى بتقديم الخدمات الطالبية المساند  وهي 

 .خدمات إرشادية وتوجيهية مث  اإلرشاد األكاديمي ، والتوجيه واإلرشاد ، والتخطيط الوظيفي  -
 .خدمات توظيم مث  مهارات البحت عن وظيفة والمساعد  في الحصو  على وظيفة  -

 .األنشطة الطالبية مث  استقبا  الطالب الجدد وتوجيههم واألندية الطالبية واألنشطة الرياضية والترفيهية -

 .إلرشاد الشخصي مث  الستشارات حو  المشكالت النفسية والصحة العقلية والخدمات المتعلقة بيلم ا -
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 في سيا  إنشاء جامعة األمير محمد بن فهد من منظور عالمي التعليم العالي -6

 تبنــي الممارســات العالميــة المعاصــر  عنــد إنشــائها وخاصــة فيمــا يتعلــ  بســير العمــ  علــى لقــد حرصــت الجامعــة
ولقــد وضــعت الجامعــة المنطلقــات المتعلقــة . األكــاديمي ومــدخالت الجامعــة مــن الطــالب والطالبــات ومخرجاتهــا

بـالتعليم العـالي الخــاص وعملـت مــ  المستشـار األكـاديمي مــن أجـ  بلورتهــا ووضـعها موقـ  التنفيــي عنـد إنشــاء 
 ...على النحو التالي تم أخيها في العتبار هي ا أهم التساملت والتحديات التي أم. الجامعة

 –البحـت العلمـي  –التـدري  ) الثالثـة  عـةحاجات التعليم والتدريب المتغير  وخاصة المتعلقـة ب نشـطة الجام -
 .والتي تساعد على بناء مجتمعات المعرفة ( خدمة المجتم  

يـة لمتطلبـات تكثيفهـا لتصـبح ملبلعالميـة و توليـد معرفـة جديـد  هـدفها الوصـو  إلـى المعرفـة ادعم البتكـار و  -
 .القتصاد المحلي 

عداد علمـاءقوى عاملة ممهلة قابلة للتكييم  الما  البشري بتعليم وتدريب اإلسهام في تكوين رأ  -  يرفيعـ وا 
 .وقاد  األعما  والخدمة المعرفية مهن وأصحاب  ومهنينالمستوى 

 .(Lall at al 2000؛ Bennell et al 1998)توفير قاعد  المجتم  المعرفي وبناء التماسم الجتماعي  -

  . لورت سمات جامعة األمير من منظور عالمي نتناوله في الفقرات القادمة تومن هيه المنطلقات ب
 الخريجون ومجتم  المعرفة 6-1

در  مجتم  ما على إنتاص المعرفـة واختيارها وتكييفها والتجار بها واستعمالهـا لهـو أمــر فـي غايـة األهميـة ـإن ق
  في التنمية ـأهم عامالمعرفة أصبحت  ولقد .مـو اقتصادي مستدام ولتحسين مستوى المعيشةمن أجـ  تحقي  ن

 World Development Reportة ـر التنمية العالميـد وصم تقريـولق( م 4551البنم الدولي ) القتصادية 
مـا يقصـد بهـا معرفـة أو .. المعرفـة التقنيـة : فئتين من المعرفة تندرص تحتهمـا إشـكا  خاصـة مـن المعرفـة وهمـا

 وصـن ومعرفة الخصائص أو المعرفة المعلوماتية كمعرفة المـدركات التـي تتـيح التحليـ   Know – Howكيم 
 ( . OECD 2000) القرار 

كما أن التطورات القتصادية والتقنية ساهمت في إحدات تغيرات كبير  سواء في سو  العم  المحلـي أو  
ر القتصادات المحلية والدوليـة والتنقـ  الحـر بـين األفـراد والفكـر ورمو  األمـوا  العالمي فالتجار  الدولية وتحري

تراكم المعرفة وسرعة المتغيرات التقنية جعلت من المهام الوظيفية أكثر لم أقطار العالم كما أن معدلت بين مخت
 ( .م 4553؛ األنصاري  1999ي عالباز ) معرفية منها مهارية 

جامعات هو مواصفات خريجيها ليلم فعن جامعـة األميـر حرصـت علـى أن يتصـم إن من أهم ما يميز ال 
مجـالت تخصصـاتهم يميزهم عن نظرائهم من خريجي الجامعات األخرى وبما يجعلهم متمكنـين فـي خريجوها بما 

 برامجها األكاديمية تعم  جميعهـا لخلـ  شخصـية لتصميمجهات الرئيسية التي وضعتها الجامعة ، لهيا فعن المو 
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صـم بالعـالم إي مـن أهـم القـدرات المتوقـ  أن يتسـم عمعاصر  وقادر  على التعامـ  مـ  المتغيـرات السـريعة التـي ت
 ...فيها خريجي الجامعة هي 

 .الجدار  األكاديمية  -
 .اإللمام التام باللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي  -

 .القدر  على التصا   -

 .رات ح  المشاك  القدر  على التفكير النقدي واإلبداعي ومها -

 .القدر  على تطوير الثقة بالنف  والقدر  على رسم األهدام والتخطيط للمستقب  الوظيفي  -

 .القدر  على القياد  والعم  في أطار الفري   -

 .(  Larsen et al 2001؛  Lall et al 1998) مواصفات النجاا في دنيا األعما   -

 

 م يالتعلو التعلم  6-4
ميــة تقــود إلــى خلــ  بيئــة تعلســالة الجامعــة يتضــح جليــًا بــ ن الموجهــات الرئيســية بنظــر  فاحصــة علــى رميــة ور 

. تفاعليــة ليســت بــين األســتاي والطالــب فحســب بــ  بــين كافــة أطــرام العمليــة التعليميــة فــي داخــ  حــرم الجامعــة
مـا يشـاء ه  منـه علمـه أينمـا شـاء وكيفلمجتم  ب سره حق  تعلم للطالب ينويتجاوز يلم إلى خارص الحرم وجع  ا

إن  .لــيلم جــاء الهتمــام بتقنيــة المعلومــات والتصــالت علــى ســلم األولويــات للجامعــة .وفــي الوقــت الــيي يشــاء
نـاتل الـتعلم ك وبما أن( التعلم ) أكثر من اهتمامها بالنواتل ( التدري )طر  التدري  التقليدية تهتم بالمدخالت 

عة تتبنى فلسـفة التـدري  والـتعلم القـائم علـى مبـدأ المشـاركة ليلم فعن الجام هو أحد األهدام الرئيسية للجامعة
الموجهـات الرئيسـية لتصـميم نظـام الجامعـة وبرامجهـا  عليـه فلقـد جـاءت. والحوار بين أطـرام العمليـة التعليميـة

البيئة التعليمية في خدمـة فلسـفة الجامعـة والتـي تمكـد علـى أن لعضـو هيئـة التـدري  والطالـب  حو األكاديمية 
 ويــدرم أســاليبفعضــو هيئــة التــدري  يفتــرض أن يمتلــم فــن الحــوار . ولية مشــتركة فــي العمليــة التعليميــةمســم 

وبالطب  فعن القرارات المتعلقة بالمقايي  األكاديمية تظ  من مسمولية عضو هيئـة . التعلم من خال  هيا الحوار
مليــة التعليميــة يتفــاعلون مــ  الع التــدري  ولكــن الجــود  تتطــور مــن خــال  مشــاركة الطــالب بــالحوار حيــت أنهــم

 .معلومات ولي  فقط متلقي 
والحواســيب والنترنــت  Multimediaلــيلم تعتمــد جامعــة األميــر علــى الســتخدام المتــزامن للوســائط المتعــدد  

لــم عكمــا تنــتهل الجامعــة طرائــ  تعليميــة معاصــر  مثــ  ت .لجعــ  التعلــيم والــتعلم فــي الجامعــة أكثــر نشــاطًا وتــ ثيراً 
ــًا  Peer Learningظــراء الن والــتعلم بالتجربــة والواقــ   Self-directed Learningوالــتعلم الموجــه ياتي

Experimental and Real-World Learning وارد والمشـكالت ـم القـائم علـى المــوالتعلـResource 

and Problem-Based Learning  المنعكسةوالممارسة Reflective Practice نقـدي والـوعي الـياتي ال
Critical Self Awareness . المعاصـر   ولكن ل يعني يلم استبدا  الطريقة التقليدية للتدري  بهيه الطرائ
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وقد أجريت دراسة رائد  حللت الطر  العديد  التي يمكن أن تساهم بهـا تقنيـة . ة لهالمولكنها بالطب  ستكون مك
و ناشط بالمعلومات والفـرص لتطبيـ  حبط الطالب على نالمعلومات فقلد افترضت نمويجًا تربويًا جديدًا يتضمن ر 

شـاطًا جماعيـًا تعاونيـًا أكثـر مـن كونـه منعـزًل فرديـًا بوصـفه نوالـتعلم  ، المعرفة بطر  متعدد  ولي  فقط بـالنص
ــر مــن الترك ــة أكث ــة التعليمي ــى العملي ــز عل ــى حفــظ المعلومــات واســترجاعهاوالتركي ــز عل  Kozma and)  .ي

Johnson 1991 ) 
 
 عليم بال حدودت 6-3

ــي  ــة شــرطًا ضــروريًا تقتضــيه المشــاركة ف ــى المعرف ــ  الوصــو  إل ــوجي جع إن الخطــى المتســارعة للنمــو التكنول
عم  على تغيير سرعة إنتاص المعرفـة  ICTفت ثير تكنولوجيا المعلومات والتصالت  .القتصاد العالمي المعرفي

مية وعدد طلبات براءات الختراع وهكيا تعتمد قـدر  بلـد مـا واستعمالها وتوزيعها كم  يدل  يلم نشر البحوت العل
إن للتقنيــات  ILO( 2001)وتشـير دراسـة أعـدتها منظمـة العمـ  الدوليـة . علـى السـتفاد  مـن اقتصـاد المعرفـة

الجديد  ت ثير إيجابي على البلدان بغض النظر عن مسـتويات تطورهـا القتصـادي فلقـد نجحـت البرازيـ  والصـين 
تسـمح لهـا بخـوض التنـاف  فـي  مة لتقنيـة المعلومـاتا والهند وماليزيا ورومانيا في خل  بيئات مالئوكوستاريك

 ( . ILO 2001) تعليم عا  فعاله  و  العالمي ويلم استنادًا على نظمالس
ولقد رأت جامعة األمير خل  بيئة مالئمـة لتقنيـة المعلومـات فـي محـيط حرمهـا الجـامعي ومحاولـة نشـره 

م يشتم  على مركـز مركز لموارد التعل من خال  إنشاءسوار الجامعة لخدمة المجتمعات المحيطة بها إلى خارص أ
 .للتعلم المستمر والبحوت ومكتبة ومركزًا لتطوير التدري  بالجامعة 

 
 التعليم المستمر والبحوت 6-2

ميـة القائمـة علـى أسـ  للتن عنصـران دائمـانأن سياسات التعليم والتـدريب  تهارمي فيلقد اتخيت جامعة األمير 
للخـريجين  هميـار منظومـة واحـد  إليجـاد بيئـة تعلالمعرفة وأنه ل فصـ  بـين التعلـيم والتـدريب إي يعمـالن فـي إطـ

وتـرى جامعــة األميـر أن التعلــيم المسـتمر يتعلـ  بتغييــر حاجـات التعلــيم . Lifelong Learningمـدى الحيـا  
ة لــيلم فهنــام أهميــة متناميــة لالســتمرار فــي الــتعلم وتحــديت والتــدريب مــن المعــارم والمهــارات والمهــن ونتيجــ

 ( . Wagner 1999) القدرات الفردية والممهالت بصور  دورية 
ومن المتوق  أن يعود الخريجون بازدياد إلى الجامعة وبشك  دوري لكتساب معارم جديد  والتعلم أيضًا  

لكـن قـد تـمدي متطلبــات التعلـيم المسـتمر إلـى تزايــد و . حيـاتهم المهنيــة فـيعلـى مهـارات جديـد  يحتــاجون إليهـا 
الضبابية بين الدراسات األولية وبيت تلم المستمر  فضاًل عن عدم الوضـوا الـيي قـد يحـدت بـين المتـدربين مـن 

ولعلنـا هنـا نسـرد مـثالا حيـًا علـى أهميـة التعلـيم . منهم وقتًا من الزمن في الحيا  المهنيـة قضىالشباب وبين ما 
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ليي أولته جامعة األميـر اهتمامهـا إي تعتبـر فنلنـدا مـن البلـدان األكثـر تقـدمًا فـي مهنـة التعلـيم العـالي المستمر ا
رسائه على  ولدى فنلندا طالب ممارسون منخرطون في برامل التعليم المسـتمر . التطوير الجديد  وتنظيمه نظموا 

لطـالب البـالغين الملتحقـين بـالتعليم العـالي طالب مقارنة بفئة ا 455.555 يبلغ عددهم م العالييعلى صعيد التعل
وقد ي خي التعليم المسـتمر فـي جامعـة األميـر عـد  (. م 4551البنم الدولي )  105.555المناهل التقليدية  وف 

 ...أنماط منها 
لجامعـة وتبنـى علـى متطلبـات اوهي الفتر  التدريبية التي يقضيها الطالـب بعـد تخرجـه مـن : الت هي  المهني  -

 .معينة متاحة في سو  العم   مهنية
مـن الجامعـة وتبنـى علـى متطلبـات  وهي الفتر  التدريبية التي يقضيها الطالب بعد تخرجه: الت هي  الوظيفي  -

 .وظيفة محدد  لجهة محدد  

وهي كافة المناشط الرسمية والغير رسمية التي تنظمها الجامعة لخريجيها مـن أجـ  : التدريب أثناء الخدمة  -
بما فيها الحصو  على شهادات عليا موافقة لهم في سبي  مستواهم رفهم وتطوير أدائهم وتحسين تنمية معا

 ( . 4551األنصاري ) أداء أفض  

ة األمير علـى أن تكـون موقعـًا رئيسـيًا لكـال البحثـين األساسـي والتطبيقـي ـتعم  جامعوفي إطـار البحوت 
علــى بــرامل التــدريب والبحــت المقدمــة بعــد تخــرص الطــالب يلــم باهتمــام بــالغ كونهــا تحــافظ إلــى وتنظــر الجامعــة 

ت العلمية أصبحت قـادر  إي أن الجامعات التي اهتمت بالبحو  .ألسباب عديد  منها معرفة محددات قدرات البتكار
فالجامعة تحتاص إلى خريجيها بعد إنهـاء بـرامجهم ( Stern et.al 2000) المعرفة وبراءات الختراع  على إنتاص

ي الشـركات والممسسـات ـ  فــن العمــعـ فضالً ة والخاصة ـالعام(  R8D) ن هيئات ومعاهد البحت والتنمية لتكوي
 ( . Porter 1990) نتائل البحت إلى القتصاد المحلي تسريب التي يتم بواسطتها  األدواتهي إي أنها 

وروابـط علـى قواعـد  مركز مصـادر الـتعلم علـى مكتبـة بشـكلها التقليـدي والعصـري إي تحتـويكما يشتم  
ي للحصــو  علــى المعلومــات تــيح للطالــب أن يكــون فــي عــالم معلومــاتي افتراضــمعلوماتيــة محليــة وعالميــة ت

ة  يمـــد  علـــى األقـــراص المدمجـــة وقواعـــد البيانـــات الشـــبكتعا ســـتكون البنـــى التحتيـــة للمكتبـــة مكمـــ. وصـــناعتها
Networked Database يــرخص ل ميــة والكتــب المكلفــة أو التــي إي ســتح  يلــم جزئيــًا محــ  المجــالت العل

. إعارتها للطالب كالموسوعات وغيرها والتخفيم من النقص في أماكن الخـزن الـيي يواجـه العديـد مـن المكتبـات
صعيد البالد لبت ففي كندا على سبي  المثا  يوجد جامعة عب ت ممخرًا مواردها إلنشاء وصم لشبكة عامة على 

بالقـدرات الماليـة للحصـو   ولقد ساعد يلم الجامعـات الصـغير  التـي ل تتمتـ . لمباشرالمجالت العلمية على الخط ا
كمـا يشـتم  المركـز (. Paskey 2001)على كـم كبيـر مـن المجـالت إلـى أكبـر مخـزون مـن المعلومـات الرقميـة 

ليكـون مصـدرًا لخدمـة أعضـاء هيئـة  Teaching Resources Centerعلى مركز لتطـوير مصـادر التـدري  
 .تدري  ومركزًا لتطوير موارد المناهل وبت تقنيات التعليم في داخ  الحرم الجامعي ال
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 التعليم التعاوني 6-0

م التعــاوني يإن التعلــ. هم فــي الــتعلمبيد  المعرفــة فــي توجيــه الطــالب لتــرغتعمــ  جامعــة األميــر علــى توســي  قاعــ
Cooperative Education ــه التعليميــة علــى أســا  ا هــو ــدي  المعرفــي مــ  اكتســاب الــيي تقــوم فترات لب

ولقـد أصـبح التعلـيم . المهارات المرتبطة بالعم  والكفاءات والممارسات في أماكن العم  التابعـة لمنشـ ت السـو 
وي خـي هـيا النـوع مـن التعلـيم أنماطـًا متعـدد  تعمـ  جامعـة .. التعاوني عنصرًا هامـًا فـي منظومـة التعلـيم العـالي 

 ..األمير على األخي بها وهي 
وهي الفتر  التدريبية التي يقضيها الطالب أثناء دراسته في مواق  العم  الفعلية وعاد  ل : التدريب التعاوني  -

 .تق  عن فص  دراسي واحد بهدم تطبي  معارفه وعرض مهاراته المكتسبة 
مـ  الفعليـة وهو يلم الجزء العملي من المقرر الدراسي اليي ي خيه الطالب فـي مواقـ  الع: التدريب الميداني  -

 .أثناء دراسته 

وهــو المشــاركة الفعليــة بــين الجامعــة وســو  العمــ  فــي إعــداد الكــوادر البشــرية فــي كافــة : التعلــيم الثنــائي  -
 ( . 4551األنصاري ) المستويات التعليمية بهدم تعزيز عمليات التوظيم 

ممسسات سـو  العمـ  خاصـة فيمـا  المتقدم نحو بناء شراكات استراتيجية م  وتسير الجامعات في بلدان العالم 
واليي برزت فيه المدرسـة األلمانيـة إي  Dual Learning Systemيتعل  بما يطل  عليه نظام التعلم الثنائي 

يــتم التعــاون بــين الجــانبين بــدء مــن قبــو  الطالــب ومــرورًا بتصــميم المنــاهل وتنفيــيها وانتهــاء بعمليــات التقيــيم 
ــه ممسســات الســو  ويعــرم التعلــي. والتقــويم والتطــوير ــيم تشــترم في ــاط التعل ــه نمــط مــن أنم ــى أن ــائي عل م الثن

والجامعات في تنفيي الخطة الدراسية للطالب لتلبيـة متطلبـات ممسسـات السـو  بهـدم توظيـم الخـريجين حيـت 
تتحم  ممسسات القطاع الخاص م  األكاديميين من الجامعات مسمولية تصميم المناهل واإلشرام على الطالب 

 .هم وتقييم
 ...ومن فوائد هيا النظام واليي يقوم على مبدأ الشراكة التعليمية ما يلي  
 .توفير تعليم عا  مرتبط بالحتياجات الوظيفية العملية  -
 .تخفيم العبء على الجامعات ويلم عن طري  تحم  بعض ممسسات القطاع الخاص جزء من التكلفة  -

ك  العلمية من بيئة العم  إلى داخ  الفصـ  الدراسـي ممـا تمكين الطالب من نق  تجربتهم في مواجهة المشا -
 .يمدي إلى حوار بين األساتي  والطالب وبالتالي يعم  على تطوير المناهل 

 .يساهم بشك  فعا  في توظيم الخريجين  -

يســاهم فــي الســتقرار الــوظيفي للخــريجين واســتمرارهم فــي العمــ  مــن خــال  موأمــة قــدراتهم المكتســبة مــ   -
 ( .  4555؛ األنصاري   Greinet 1995؛ Mann 1995   . )الوظيفةاحتياجات 
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ــار  عــن  ــة وهــي عب ــات األوربي ــد مــن الجامع ــة والعدي ــات األمريكي ــي الجامع ــ  هــيه البــرامل ف وتظهــر مث
استراتيجية أكاديمية تربط بين التعليم من داخ  قاعة المحاضرات م  خارجها في مواق  العم  ومجمله أن طالب 

ويكـون . ي ساعات محدد  في المحاضـرات النظريـة وأخـرى فـي ممسسـات وشـركات خـارص الجامعـةالجامعة يقض
وتحتسـب . الجزء النظري اليي يدرسه الطالب في الجامعة يو عالقة قوية بالجزء العملي في موق  العمـ  الفعلـي

م مثـ  هـيه البـرامل وتهـد .مد  في بعض الدو  وتكون اختيارية في الدو  األخرىتعالخبرات العملية كساعات م
ويقودنــا يلــم إلــى تعريــم خــريل (.  Sayal 1997؛  4551األنصــاري . ) للــربط بــين الجانــب النظــري والعملــي

م المستمر واليي يحسن إعاد  التدريب والت هي  عد  متعدد القدرات والقادر على التعلالجامعة على أنه الخريل ال
جين بهيه القدرات هو تحد للجامعـات والتـي تعنـي بتطـوير ول شم أن إعداد خري(.  Bacmann 1990) مرات 

قــدرات وكفــاءات الخــريجين بــ  ومــن الصــعب الجــزم بوجــود برنــامل محــدد للوصــو  إلــى مــا يطلــ  عليــه الخــريل 
في معظم الجامعات العربية ولشم ب ن هيه المهمـة هـي مـن أصـعب  Global Graduateالعالمي  وأالفاع  

 .والتي تسعى جامعة األمير لتحقيقها لمها من داخ  الفصو  المهمات التي ل يمكن تع
 
 متطلبات سو  العم  العالمي 6-6

تدرم جامعة األمير بـ ن لسـو  العمـ  العـالمي متطلبـات كمـا هـو لسـو  العمـ  المحلـي إي أن متطلبـات السـو  
ومدربـه كمـا يتطلـب  العالمي في القـرن الواحـد والعشـرين هـي المحركـات الرئيسـية إليجـاد نظـم تعلـيم عـا  فعالـة

ة الســو  العــالمي دعــم النمــو القــائم علــى المعرفــة إي علــى هــيه الــنظم أن تــزود الخــريجين بقــدرات معرفيــة رفيعــ
م المسـتمر والتركيـز علـى اإلبـداع والمرونـة بمـا يسـمح بتكيـم الخـريجين مـ  المستوى مـ  تعزيـز عمليـات الـتعل

قتصاد القائم على المعرفة بما يشج  أيضًا العترافـات الدوليـة ض عنها اليعة التغير والتي يتمخالمتطلبات السر 
 .لجامعة ما في بلد ما 

الماهر ل يمثر فقط على األجور ب  ويطا  كيلم فرص العم  وتجربة روسيا تقدم   إن الطلب المتزايد على العام
املين متسـاويين مـن حيـت م كان جميـ  الـرو  العـ1991إي عند انهيار التحاد السوفياتي سنة . توضيحًا ليلم

ن م تبـد  الوضـ  إي كـان العـاملو1996ومـ  يلـم فـي سـنة  .إمكانية البطالـة على اختالم مسـتوياتهم التعليميـة
 ( . Foley 1997)منهم على يلم % 40على وظائم حيت حص   اليي حازوا تعليمًا عاليًا حصلوا

المهـن تتطلـب مهـارات  أكثـركانـت  أنبعـد  إي‘ متطلبات بعض المهن نتيجة لهيه المتغيـرات  لقد تحولت 
المعرفي القائم على المعرفة وأضحت العديد  القتصاديدوية فلقد انقلب الوض  الراهن م  دخو  العالم في عصر 

اليدوية قليلة جـدًا ويتوافـ  يلـم  الستخداماتمن وسائ  اإلنتاص بحاجة إلى معارم أكثر منها مهارات وأصبحت 
بـ ن التعلـيم لـم يعـد مسـ لة اسـتيعاب للماضـي وتحليـ  الحاضـر ولكـن (  4555) و الدهشـان م  ما ييكره بدران 

توق  سرعة التغيير وصناعة المستقب  ونحن نبني جامعاتنا لنصن  أجيا  المستقب  ولكي يحـدت يلـم فـ ن علـى 



19 - 42 

م إعـداد جيـ  مـن المتعلم أن تكون لديه رمية مستقبلية لتداعياته ولما يحمله من مشاك  وتحـديات ومتطلـب يلـ
كــ  هــيه التحــديات وغيرهــا فرضــت اتجاهــات  .الطــالب يســتطي  التفكيــر والتعامــ  والتصــور والتكييــم مــ  التغييــر

  تجاه متطلبات سو  العم  العالميحديثة ومعاصر  على التعليم العالي 
ان هنـام  علـى(  (ASTD 1990األمريكية للتـدريب والتطـوير  الجمعية بها وتمكد الدراسات التي قامت

وهي من متطلبات الوظيفة في عصر العولمـة ولقـد   Employability competenciesقدرات يطل  عليها  
 :اما القدرات فهي . أوصت الجمعية ب ن تدرص هيه القدرات في كافة مراح  التعليم بما فيها التعليم العالي 

 األلمام باللغة األنجليزية والحاسب اآللي  :قدرات اساسية  -
 األلمام بمهارتي اإلستماع والتحدت  :رات اإلتصا  قد -

 .التفكير اإلبداعي والنقدي  –مهارات ح  المشاك   :قدرات فكرية  -

 .التخطيط للمستقب  الوظيفي –الدافعية والقدر  على رسم األهدام  –الثقة بالنف   :قدرات تطويرية  -

 .القدر  على التفاوض -الجماعة :  إطارالقدر  على العم  في 

 .المشاركة في القياد  –فهم هيكلة سو  العم   –القدرات الممثر   -

واليابان وخاصـة فـي الجانـب الهندسـي اوضـحت الحاجـة الـى اعـداد خـريل فاعـ  او مـا يطلـ   أمريكافي  
 .. عليه الخريل العالمي ليتمت  بقدرات نيكر بعضها على النحو التالي 

بانيــة فــي تطبيــ  يلــم حيــت اصــبحت اللغــة اإلنجليزيــة مقــررًا اتقــان اكثــر مــن لغــة إي بــدأت الجامعــات اليا -
يقضي الطالب فصاًل دراسيًا في دولة اخـرى فـي  األوروبيةوفي الدو  . كليات الهندسة  في اساسيًا لطالب

 .اإلتحاد األوروبي
ــد للســو   - ــم مبــادل األقتصــاد والمحاســبة فقــط ولكــن المفهــوم الجدي ــات الســو  ول يشــم  يل األلمــام بيلي

 . لعالميةا

الحاجة إلى اإلعداد اإلجتماعي واإلنساني ويلـم لبنـاء شخصـية مسـتقلة قـادر  علـى اإلعتمـاد علـى الـنف   -
وتســعى بعــض الجهــات إلــى أفــراد مقــررات دراســية  .ويات تفكيــر منطقــي فــي معالجــة المشــاك  بوجــه عــام

الــب اجتيازهــا بنجــاا مســتقلة إلكســاب الطالــب مثــ  هــيه القــدرات ويجعــ  منهــا متطلبــات تخــرص علــى الط
والمتمثلة باألستاي والطالب في داخ  الفص  خاصة في تلـم الجامعـات التـي تتبنـى مفهـوم التعلـيم المعتمـد 

ــى األداء ــ ملي أو   performance-based education عل حيــت تنمــي هــيه الجامعــات األســلوب الت
الـب بتقيـيم مـا تعلمـه بنفسـه مـ  بحيت انها تسـمح للط  Reflective approachالتقييم الياتي للطالب 

ليا نجد ان هيه الجامعات او عـزت لطالبهـا علـى امـتالم الحاسـبات المحمولـة . تدخ  الستاي عند الحاجة
عداد محفظة تعليمية  يحفظ فيها الطالب ك  تمارينه وممارساته سواًء في داخـ    Learning Profileوا 

تقاريره لكي يتعلم منها من خال  الت م  عليها سواًء بنفسـه الفص  او خارجه وواجباته المنزلية والبحثية و 
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ان مثـ  يلـم يتطـاب  . او بمساعد  اآلخرين مث  األقران واألسـاتي  مـ  تـدوينها فـي المحفظـة األلكترونيـة 
وتتطلـب هـيه المسـ لة إعـاد  بـرامل السـنوات  .م  مايكرناه في تعزيز مواصفات الخريل في عصر العولمة

معـة بحيـت يـتمكن الطالـب فـي مرحلـة مبكـر  إلـى اكتسـاب مهـارات مثـ  تقـدير قيمـة الوقـت األولى في الجا
 . واإلهتمام بالعم  الجماعي وتنمية المهارات والمواهب الشخصية واإلهتمام بك  جديد في التكنلوجيا

 ولقـد انتهـى الـزمن الـيي كـان فيـه التعلـيم يهــدم الـى إعـداد مـوظفين ليقضـي اإلنسـان طيلـة حياتـه فــي
مـن وظـائم القـرن القـادم لـم تتحـدد مسـمياتها وعلـى كـ  فـرد ان % 95وتشـير اإلحصـاءات بـ ن  .وظيفة واحد 

. يكون جاهزًا لتحوي  مساره الوظيفي انها لغة العلم وثور  التكنلوجيا الحديثة التي ل تعترم إل بالتميز والجود  
لي فحسب ب  المستوى العـالمي ألن تـدف  األفـراد وينبغي علينا ان ندرم ان المنافسة ليست على المستوى المح

ومـن هنـا ينبغـي ان تـولي الجامعـات (.  4555شـحاته ) والفكر سيكون حرًا بين دو  العـالم فـي عصـر العولمـة 
أكثر على نوعية الطالب واعداده األعداد الجيد للحيا  وت هيله بالخبرات والقدرات التي تمكنه مـن  اً اهتمامًا وتركيز 

ســه بنفســه ومالحقــة كــ  جديــد بــ  وقدرتــه علــى التركيــز فــي مجــا  تخصصــه حتــى نــتمكن مــن عمليــة تطــوير نف
 (. 1999األنصاري وآخرون  ؛  1990زيتون  ) التدوير الوظيفي 

ولقد رأت العديد من الجامعات ب ن التدريب مكماًل للعملية التعليمية ويصب في أهدافها مـن حيـت ت هيـ   
 إنشـاءبعـض الجامعـات اتجهـت إلـى  أنبـ   .فـي السـو  بعـد تخرجـه مـن الجامعـة الطالب علـى المهـن المتاحـة

التدريبيـة بالمشـاركة  الحتياجـاتمكاتب للتوظيم تعم  على حصد الفرص الوظيفية لخريجيها مـن خـال  تحديـد 
مــ  ممسســات ســو  العمــ  للمهــن المتاحــة وتصــميم البــرامل التدريبيــة وتنفيــيها بالشــراكة مــ  ممسســات ســو  

 .(هـ 1219األنصاري ) ولقد ساهمت هيه النقلة في وظائم الجامعة إلى تعزيز توظيم الخريجين. عم ال
ة فــي بعــض ـرين خاصـــارب اآلخـــمــن تجــ والســتفاد وفــي مجــا  التخصــص الــدقي  فــال بــد مــن التوســ   

 علـى تنظـيم مـاالدراسـات المشـتركة بـين عـدد مـن المـواد و  أسـا الجامعات البريطانية حيت تقوم المناهل علـى 
التخصـص  أنإلـى  باإلضـافةيشبه الخريطة التعليمية إي يتب  الطالب هـيا المـنهل قبـ  المضـي بالتخصـص هـيا 

 أمـا التطبيقات التفصـيلية ويتوقـم عنـد المبـادل العامـة يتبنى نفسه لي  تخصصًا دقيقًا ب  هو تخصص مفتوا
  . لة األولى ويتشابه يلم م  النظام الفرنسيالتخصص الدقي  او التركيز فقد جع  في مرحلة تالية للمرح

 - Performanceعلـى األداء  وم التعلـيم المعتمـدـمفهـ بتبنـي ةـات العالميــاتجهـت بعـض الجامعـا ـكمـ 

based – education  هيا المفهوم يقوم على ما ينبغي على األسـتاي تدريسـه إلـى  أنويلم لسبب بسيط وهو
ومـا يميـز هـيا المفهـوم ب نـه يبـدأ بتحديـد مخرجـات التعلـيم بالنسـبة  .تعلمـه ينبغي على الطالـب يص  إلى ما أن

الطالـب فهـو يـدرم تمامـًا مـا ينبغـي عليـه  أمـا. ويكون المستهدم في العملية التعليميـة واضـحاً للطالب واألستاي 
هـو محـور  سلطة التدري  تحت مظلة هيا المفهوم تنتقـ  مـن األسـتاي إلـى الطالـب ليكـون أنتعلمه وعمله كما 
 .  العملية التعلمية
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 خالصة نتائل الدراسة -1

 

 ...تتلخص نتائل الدراسة على النحو التالي 
 .يجسد مشروع إنشاء جامعة األمير العم  المشترم بين الما  والعلم  -

 .رصد رمية ورسالة معاصر  تتماشى م  التجاهات الحديثة في التعليم العالي  -

 .حقي  عناصر خطة إنشاء مشروع جامعة األمير منهجية علمية محكمة لت أتباع -

يكـا  كافــة عناصـر العمليـة التعليميــة  - السـتعانة بـالخبرات العالميـة لضــمان تحقيـ  رميـة ورســالة الجامعـة وا 
 .والتعلمية والمالية واإلدارية ونظام القبو  والتسجي  إليها لتكون بمثابة النظام المتكام  

محلـي جنبـًا إلـى ألجنبية لنق  الخبرات وضمان تحقي  متطلبات المجتم  اللخبرات انظراء سعوديين لمشاركة  -
 .جنب م  المتطلبات العالمية 

 .تصميم برامل تتناسب م  متطلبات السو  المحلي والعالمي على حد سواء  -

 .أتباع منهل المرونة في تصميم البرامل األكاديمية  -

 .ات منظور عالمي الت كيد على تحقي  أهدام الجامعة من خال  وظائم ي -

 .الت كيد على الجود  في التدري  من خال  معايير وأدوات لقيا  مدى تحقي  هيه المعايير  -

 .التركيز على التعليم المستمر والبحت العلمي بنوعية األساسي والتطبيقي كمرحلة لحقة لعمليات التعليم  -

 .عاوني ب نماطه المختلفة إيجاد شراكة حقيقية م  ممسسات سو  العم  من خال  التعليم الت -

 .توظيم تقنية المعلومات والتصالت لتنفيي البرامل األكاديمية  -

 .تبني مفهوم التعليم بال حدود ومن خال  إنشاء مركز لمصادر التعليم يخدم كافة أطرم العملية التعليمية  -

خــ  الحــرم الجــامعي خلــ  بيئــة تعليميــة تتــيح للطالــب حريــة كســب المعرفــة الشــاملة مــن كافــة المصــادر دا -
 .وخارجه 

 .رمية ورسالة الجامعة يعك  إنشاء مباني عصرية  -

 .إيجاد نظام أكاديمي قائم على أس  المعرفة الشاملة لخدمة القتصاد المعرفي  -

الت كيد على قدرات الوظيفة في عصر العولمة وخلـ  شخصـية معرفيـة تسـتطي  مواجهـة المتغيـرات السـريعة  -
 .في العالم 

 
 مةالخات -9
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وكــان . الدراســة المــنهل الســتنباطي الــيي يقــوم علــى جمــ  الحقــائ  وتحليلهــا واســتنتاص الحقــائ  منهــاانتهجــت 
 مقارنـةالهدم منها هو استعراض تجربة جامعة األميـر مـن خـال  تحليـ  عناصـر التعليميـة ونظامهـا األكـاديمي 

 .التجاهات العالمية المعاصر  في التعليم العالي ب
الدراسـة بـ ن عناصـر إنشـاء جامعـة األميـر تتوافـ  إلـى حـد كبيـر مـ  المعـايير العالميـة فـي ولقـد أثبتـت  

التعليم العالي مما يشج  على إيجـاد تعلـيم عـا  متميـز يسـاهم فـي إيجـاد مجتمـ  معرفـي شـام  يخـدم القتصـاد 
 .المحلي ويشك  إضافة إلى المجتم  العالمي في ظ  عصر العولمة 

ية التعليمية للجامعة في ظ  التعليم العالي مـن مللم تتطر  إلى كافة عناصر الع ولكن يظ  ب ن الدراسة 
منظور عالمي إي أن مث  يلم قد يحتـاص إلـى دراسـات مسـتقبلية لـيا ركـز الباحـت علـى أهـم هـيه العناصـر والتـي 

 .تعتبر من أهم عناصر العملية التعليمية 
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