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 امللخص

 هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز األعلية البالغة للمواءمة بُت سلرجات التعليم العايل واحتياجات سوق العمل، فالتعليم
 امام كبَت عائق يشكل شلا واالستعداد، والتكوين التدريب من كاف غَت قدر على اجلامعة خرجي جتعل حتدايت يواجو العايل
 .وظيفة على احلصول وصعوبة العمل سوق يف اندماجهم سرعة

 واليت الًتكية، والتجربة اللبنانية التجربة بينها من العايل، التعليم رلال يف انجحة جتارب إىل التعرض خالل من وذلك
 .منها اجلزائري، واالستفادة العايل التعليم مؤسسات واقع مع وأساليبها مبادئها ؽلكن تكييف

 .التعليم العايل، سوق العمل، ادلؤسسات االقتصادية، ادلواءمة: الكلمات املفتاحية

 

Résumé 

Cette étude vise à mettre en évidence l'importance de l'harmonisation entre les sorties 

de l'enseignement supérieur et les besoins du marché du travail. L'enseignement supérieur 

face à des défis qui font les diplômés universitaires sur une formation et préparation 

insuffisante, Qui est un grand obstacle à accélérer leur intégration dans le marché du travail et 

la difficulté de trouver un emploi. 

A travers d'exposition à des expériences réussies dans le domaine de l'enseignement 

supérieur. Y compris l'expérience libanaise et l'expérience turque, qui peut adapter ses 

principes et ses  méthodes à la réalité des établissements d'enseignement supérieur algérien, et 

profiter de ces expériences. 

Mots clés : Enseignement supérieur, Marché du travail, Les institutions économiques, 

alignement. 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة 

عملية تنمية االقتصاد يف اجلزائر تدفع إىل النظر يف السياسة التعليمية من زاوية اقتصادية حبتة، وىل فعال أن ىذا 
التوجو الذي يربط اجلامعة بسوق العمل أو يربطها بتنمية االقتصاد عموما شلكن أو غَت شلكن، فالتعليم العايل يف اجلزائر شهد 

تطورات كبَتة دتثلت يف التوسع يف إنشاء اجلامعات وازدايد عدد الطلبة، وإقبال القطاع اخلاص على االستثمار يف التعليم العايل، 
إضافة إىل ظهور أظلاط جديدة للتعليم كالتعليم عن بعد، إال أنو من الضروري أن يتواكب ىذا التوسع الكمي يف فرص التعليم 

العايل مع السعي إىل رفع مستوى التعليم يف اجلامعات حيث تصبح جودة التعليم يف صلب رسالة اجلامعات اجلزائرية وتشكل أحد 
أىدافها الرئيسية، خاصة مع التحوالت الدولية يف أظلاط التعليم اجلامعي اليت حتدد معايَت للتعليم يف كل من ادلناىج ونوعية التدريس 
وكفاءة األساتذة ونوعية احلياة للطلبة والتنظيم اإلداري، وأصبح على اجلامعة اجلزائرية أن تدرك أعلية إعداد خرغلُت مبستوايت عالية 

 .من الكفاءات وادلعارف وادلهارات

 والذي اجلزائر، يف اجلامعات لطلبة ادلطرد التزايد مقدمتها يف  نفسها تفرض أصبحت اليت الكثَتة ادلستجدات بفعلو
 ظهور نتيجة الكالسيكي لعمال دلنافذ الواضح اإلنسداد وحاليا، طالب مليون من أكثر إىل 1962 سنة مئات بضعة من انتقل

 جددت إذا إال تؤمنها أن احلايل شكلها يف للجامعة ؽلكن ال تفرضها متطلبات القطاع االقتصادي احلديث، جديدة ومهن وظائف
 إن وحىت اجلزائرية اجلامعة أن ىذا ومعٌت، لعمال لسوق ادلطابقة التقنيةة والنوعي وادلهارات ادلعارف على  واعتمدتوبرارلها، اتواآيل

 تواجو اليوم أصبحت األصلية أىدافها أن إال، التكوين مستوى على الكامل دورىا لعبت قد نسبيا طويلة فًتات خالل كانت
، شلا أخرى جهة منوعدم كفاءاهتم العالية  خرغليها بطالة وأزمة جهة، ن متكوينها أنظمة تواضع نتيجة كبَتة وحتدايت صعوابت

يفرض عليها رفع مستوى التعليم فيها إبتباع أنظمة اجلودة واحلرص على تطبيقها، فاالجتاىات الكربى للقطاع االقتصادي يف 
اجلزائر تتطلب نظام تعليمي قائم على ضمان جودة كل اجلوانب البيداغوجية واذلياكل والتنظيم والتخصصات وادلناىج وكيفية سَت 
منظومة التعليم العايل، هبدف جعلو أكثر صلاعة من أجل إعداد كفاءات ومهارات مبستوايت تتناسب ومتطلبات االقتصاد بكافة 

 .مؤسساتو

كيف ميكن االستفادة من جتارب بعض  من العرض السابق وعلى ضوء ما تقدم ؽلكن طرح السؤال حول انطالقاو
 الدول اليت جنحت يف املوائمة بني التعليم العايل واحتياجات سوق العمل؟

 :وزلاولة لالجابة عن ىذا السؤال مت التطرق إىل النقاط التالية

 العمل؛ وسوق العايل للتعليم النظري االطار-1

 العالقة بُت التعليم العايل وسوق العمل؛-2

 .العمل وسوق العايل التعليم بُت ادلوائمة يف انجحة جتارب-3



 االطار النظري للتعليم العايل وسوق العمل-1

أتيت األعلية البالغة اليت تكتسبها مؤسسات التعليم العايل، من كوهنا تلعب دور أساسي يف احلياة االقتصادية، فالعنصر 
البشري ادلؤىل ذو الكفاءة العالية ادلتخرج من مؤسسات التعليم العايل ىو نفسو احملرك الرئيسي للمؤسسة االقتصادية، لذلك من 

 .الضروري أن يتمتع خرجي اجلامعات مبؤىالت مناسبة وملبية الحتياجات سوق العمل

 التعليم العايل-1.1

ؽلثل التعليم العايل برامج الدراسة أو التدريب على البحوث على ادلستوى بعد الثانوي، اليت توفرىا اجلامعات أو 
ادلنظمات التعليمية األخرى ادلعًتف هبا بصفتها منظمات للتعليم العايل من قبل السلطات ادلختصة يف الدولة، ومنو فإن التعليم 

العايل ىو التعليم الذي توفره كلية أو جامعة أو غَتىا من ادلنظمات األكادؽلية اليت دتنح الدرجات العلمية كالليسانس وادلاجستَت 
 .1والدكتوراه والدبلومات العالية، ويشمل التعليم العايل أيضا األنشطة العلمية اليت تقوم هبا اجلامعات

 التحدايت اليت تواجه التعليم العايل-2.1

تتمثل التحدايت اليت تواجو التعليم العايل العريب يف ظل متغَتات األلفية الثالثة، من ثورة ادلعلومات واالتصال والعودلة، 
 :2يف ما يلي

اضلسار دور احلكومات يف دعم اجلامعات الرمسية وعدم قدرهتا على زايدة الرسوم اجلامعية ألسباب اقتصادية -
 واجتماعية؛

تنوع أظلاط التعليم العايل وظهور أنواع جديدة من اجلامعات مثل اجلامعات ادلفتوحة والتعليم عن بعد، واجلامعات -
 االفًتاضية اليت تكون تكلفتها أقل من اجلامعات التقليدية؛

 احتمال حدوث عدم توازن بُت التخصصات العلمية والتخصصات االساسية واالنسانية؛-

قيام القطاع اخلاص ابالستثمار يف التعليم العايل ودخولو كمنافس للقطاع العام للتعليم العايل وعلى اسس جتارية -
 رحبية؛

 غياب وتراجع دور احلكومات يف صياغة االسًتاتيجيات ووضع األىداف للحفاظ على اذلوية الوطنية؛-

 البطالة ادلتزايدة يف أعداد اخلرجُت وعدم مطابقة ادلخرجات مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية؛-

                                                           
 .15. ، ص2009، الطبعة األوىل، مكتبة أصللو ادلصرية، القاىرة، "اجتاهات التعليم العايل يف ضوء اجلودة الشاملة"مصطفى حسُت ابىي، انىد خَتي فياض،  1
، ورقة حبثية مقدمة للمؤدتر الدويل الثالث حول تكامل سلرجات " ومتطلبات سوق العمل يف اجلزائرLMDالتكامل بُت سلرجات نظام "سلتار عيواج، زىية بوداير،  2

. 81. ، األردن، ص28، عمان 2014 ماي 1التعليم العايل مع سوق العمل يف القطاع العام واخلاص، يوم 



اتسام التعليم العايل ابلتقليدية والتقليد، اذ أن وظيفتو كانت تنحصر على تقدمي ادلعرفة والًتكيز على التخصصات يف -
 األقسام النظرية، وتدين مستوى البحث العلمي، وعدم توفر الدعم الكايف؛

 عدم توافر أو نقص يف أعداد أعضاء ىيئة التدريس ادلؤىلُت يف كثَت من التخصصات؛-

 عدم مالئمة أو ضعف مدخالت التعليم العايل من التعليم الثانوي من حيث طرق التدريس والتفكَت والتحليل؛-

زلتوى الربامج الدراسية وادلناىج ادلطروحة يف اجلامعات ال تنبع من حاجات االقتصاد ومؤسساتو، وال تواكب -
 .التغَتات التكنولوجية وادلعرفية

 :3أما أىم حتدايت التعليم العايل يف اجلزائر على وجو اخلصوص فتتمثل يف

ظلطية التعليم ادلبنية على التلقُت حبيث ال تفتح اجملال لالبداع واالبتكار الفردي، وان وجد ىذا فانو من يبقى -
 زلاوالت فردية وليست سياسة تعليمية؛

التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي، وتغَت منظومة القيم اجملتمعية حبيث مل يبقى للتعليم نفس ادلكانة -
 ادلرموقة اليت كان ػلظى هبا يف السابق؛

 ىجرة الكفاءات وعدم بقاءىا يف الداخل للمساعلة يف التأطَت وتكوين وتنمية البالد؛-

البحوث ادلنجزو ىي حبوث من أجل نيل الشهادات وليست حبوث تنجز هبدف التطبيق العملي، شلا أدى إىل احلد -
 .من فعالية البحث العملي وعدم مساعلتو يف تفعيل العملية التنموية

 سوق العمل-3.1

سوق العمل ؽلثل ادلنطقة اجلغرافية سواء كانت اقليم، مدينة أو مدينة، تتوفر واليت تتوفر فيها موارد بشرية تشكل قوة 
عمل قادرة وجاىزة للعمل وراغبة فيو يف كافة األوقات، ويكون ابمكان ادلنظمات توفَت حاجتها منها، وسوق العمل كاي سوق 

أخر يتكون من متغَتين اثنُت علا العرض والطلب، والطلب ؽلثل حاجة ادلنظمة من ادلوارد البشرية على اختالف أنواعها 
وختصصاهتا ومستوايهتا التعليمية ومهاراهتا ادلكتسبة، أما العرض فيمثل عدد العاملُت الراغبُت يف عرض خدماهتم من العمل لقاء 

 .4أجر معُت

 

                                                           
. 81. ، اجلزائر، ص2012، 11، رللة الباحث، العدد "ظاىرة البطالة يف اجلزائر بُت الواقع والطموحات"مسَتة بغداد، زىية عباز،  3
، رسالة ماجستَت يف العلوم السياسية "سلرجات التعليم العايل يف اجلوائر وحتدايت سوق العمل دراسة ميدانية خلرغلي جامعة قاصدي مرابح ورقلة"كاىي مربوك،  4

. 50، 47، 45. ص.، ص2011-2010والعالقات الدولية ختصص إدارة ادلوار البشرية، جامعة اجلزائر، 



 التحدايت اليت تواجه سوق العمل-4.1

 :5السرعة يف تغَتات اليئة الدولية دعا إىل بروز القلق من ظاىرة النمو من دون فرص العمل، ومن ىذه التغَتات

التطور السريع يف رلال العلوم والتكنولوجيا، وعلى األخص التقنيات احلديثة للمعلومات، وما يسببو ذلك من آاثر -
 على ادلهن، نوعا وتوصيفا وزلتوى وتنظيما، وعلى أظلاط التكوين ادلؤىل ذلا؛

توجهات التصحيح اذليكلي واخلصخصة، وما يفًتض من عالقة بينها وبُت مسائل سوق العمل كالبطالة، حيث -
 ؽلكن أن تكون ىذه العالقة اغلابية من خالل خلق فرص جديدة للعمل، أو سلبية ابلتسريح ادلتواصل للعمال؛

االجتاه ضلو العودلة وحترير التجارة اخلارجية والًتتيبات ادلرافقة، واليت مشلت أنشطة عديدة مبا يًتك آاثر عل سوق -
العمل احمللي سواء من حيث تركيبو ادلهٍت، أو من حيث شروط ادلنافسة واالنتاجية والتكوين وكسب أو خسارة فرص 

 .العلمل، وخصوصا يف قطاعات كالزراعة واخلدمات

أما سوق العمل يف اجلزائر فيتميز جتموعة من اخلصائص، واليت وضعت أمامو مجلة من التحدايت اليت تبلورت أكثر 
 :6مع االنفتاح على العامل اخلارجي ودخول اقتصاد السوق، ومن أىم تلك التحدايت

عدم استقرار العمل، فمن رلمل تركيبة العمال ادلستغلون يوجد جزء معترب من العمال ادلؤقتُت يف اطار العمل ادلأجور -
مببادرة زللية واشغال ادلنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة، وجزء آخر  يف اطار عقود ما قبل التشغيل، 

 وجزء يشتغل يف عمل عائلي والذي غالبا ما يكون مومسي؛

  سنة؛29 إىل 15بطالة الشباب، فمعدل البطالة أكرب يف عنصر الشباب ذوي الفئات العمرية من -

ضعف ادلستوى التعليمي للبطالُت، البطالُت ذوي مستوى يساوي أو أقل من لتعليم ادلتوسط غلعل مدة البحث عن -
 العمل تطول مقارنة بذوي التعليم العايل، حىت وان شهد عدد البطالُت من مجلة الشهادات العليا ارتفاعا ىو اآلخر؛

تنامي العمل غَت الرمسي، ورغم أن القطاع غَت الرمسي يساىم يف خلق مناصب العمل وتقليص معدالت البطالة لكن -
 عدم خضوعو للقوانُت السائدة يفوت على الدولة مداخيل كبَتة؛

تطور معدل النشاط لدى اإلانث، وىو ما يعكس بداية اندماج ىذه الفئة يف سوق العمل خصوصا مع ارتفاع -
 .مستواىا التعليمي، وىذا يوسع حجم العرض ادلوجو إىل سوق العمل

 
                                                           

: ، رابط التحميل2015-03-15 ،63. ، ص"عالقة التعليم والتكوين ادلهٍت بسوق العمل"بلكوم،  5
 http://www.univ-tlemcen.dz/these/belkoum.pdf 

 .144-143. ص.نفس ادلرجع أعاله، ص 6



 العالقة بني التعليم العايل وسوق العمل-2

عدم مواءمة سلرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، الظاىرة يف تدين وزلدودية مستوى ادلهارات والقدرات اليت 
ػلوز عليها خرغلي التعليم العايل لةاليت ال تلبيب احتياجات سوق العمل، يرجع إىل عدم توفر االمكانيات ادلالية لدى ادلؤسسات او 
زلدوديتها، واليت من شأهنا أن تساعد مؤسسات التعليم العايل على تنفيذ برامج تدريبية للخرغلُت سواء أثناء دراستهم اجلامعية أو 

 ..بعد خترجهم منها

 أسباب عدم املواءمة بني التعليم العايل وسوق العمل-1.2

 وؽلكن التمييز بُت أسباب متعلقة بطبيعة التعليم العايل، وأخرى متعلقة بطبيعة سوق العمل

 أسباب متعلقة ابلتعليم العايل-1.1.2

من أىم األسباب اليت أدت إىل اتساع الفجوة بُت سلرجات التعليم العايل ومتطلبات واحتياجات سوق العمل ما 
 :7يلي

 التوسع السريع وغَت ادلخطط يف التعليم العايل؛-

اعتماد التعليم العايل على أساليب غَت دقيقة يف اختيار مدخالت من الطلبة وعلى اساليب تقليدية يف التدريس -
 والتدريب والتقومي؛

 عدم اعتماد سلططي التعليم العايل على رؤية واضحة لالحتياجات ادلستقبلية لسوق العمل من القوى البشرية؛-

 ضعف برامج التوجيو واالرشاد األكادؽلي وادلهٍت يف التعليم العايل؛-

التوجو العام بسلك التعليم األكادؽلي والعزوف عن التوجيو ضلو التعليم ادلهٍت، حيث يظهر الًتىل يف أعداد من -
 ؼلوضون يف التعليم األكادؽلي؛

فشل أو سوء سياسة التخطيط والربرلة ادلركزية يف توزيع أعداد الطلبة حيث يتم خالفا دلؤىالهتم ورغبات الكثَت منهم -
 شلا يؤدي إىل الفشل والتأخر الدراسي، وابلتايل إىل ختريج طلبة بكفاءات ضعيفة؛

األمية ادليدانية اليت يعاين منها معطم خرغلي التعليم العايل واليت يواجو بسببها اخلرغلي صعوابت يف تطبيق ما تعلموه، -
 واخلوف والقلق من مواجهة ادلهنة؛

                                                           
، ورقة حبثية مقدمة للملتقى الوطٍت حول سياسة التشغيل ودورىا يف تنمية ادلوارد "التنمية احمللية بُت واقع حاملي الشهادات العليا وسوق الشعل"مداين بن شهرة،  7

 .111. ، جامعة دمحم خيضر بسكرة، ص2011 أفريل 14-13البشرية يومي 



سوء توزيع اخلرغلُت أحياان، أو توزيعهم عشوائيا على قنوات ليس ذلا عالقة بتخصصاهتم أو مبا درسوه، وىو انتج عن -
 .سوء التخطيط وعدم توافر أجهزة العمل ادلساعدة أو عدم توفر ادلشاريع اليت توظفهم

 أسباب متعلقة بطبيعة سوق العمل-2.1.2

أم فيما يتعلق بظروف وطبيعة سوق العمل احمللي، فهو يعاين من تشوىات كثَتة أحدثت خلال واضحا يف أداء العمالة 
 :8من خالل

 عدم توازن آليات العرض والطلب على اليد العاملة ادلؤىلة يف السوق احمللية؛-

 ادلهارات ادلتوفرة لدى اخلرغلُت ال تتوافق مع طبيعة األعمال اليت تقدما جهات التوظيف يف القطاعُت العام واخلاص؛-

 مستوى االتصال بُت اجلامعات بُت جهات التوظيف ليس على مستوى الفعالية ادلطلوبة؛-

عدم توفر فرص العمل يف نفس اختصاص اخلرغلُت بسبب التضخم يف أعدادىم وتركزىم يف اختصاصات معينة تفوق -
 احلاجة ذلم بعد التخرج؛

ارتفاع أعداد ادلشتغلُت بقطاع اخلدمات بسبب تغَت اجتاىات معظم الناس ودعمهم دلبدأ التوجو ادلادي أو العمل احلر -
 .ومجع ادلال عن طريق العمل يف التجارة

 متطلبات املواءمة بني التعليم العايل وسوق العمل-2.2

لكي يتم التنسيق بُت مؤسسات التعليم العايل واحتياجات سوق العمل يف مجيع مستوايتو، ال بد من توفَت االحصاءايت 
 :ـ9والبياانت الالزمة للقيام بـــــ

 تصميم وختطيط اذلياكل التنظيمية واللوائح والوسائل واإلجراءات ادلنظمة للعمل يف قطاعات اجملتمع؛-

 دراسة احتياجات ادلؤسسات االقتصادية احلاالية وادلستقبلية؛-

 حتديد الدور الفعلي دلؤسسات التعليم العايل لتلبية احتياجات سوق العمل؛-

ختطيط السياسة التعليمية للتعليم العايل، وفقا لالحتياجات الفعلية وادلستقبلية وأتىيل الكوادر البشرية حسب -
 التخصصات وادلستوايت والقوى الالزمة لسوق العل وخطط التنمية ادلرسومة؛

                                                           
 .112. مداين بن شهرة، مرجع سابق، ص 8
، رسالة دكتوراه العلوم يف علم "دور التعليم العايل يف تنمية اجملتمع احمللي دراسة حتليلية الجتاىات القيادات االدارية يف جامعة دمحم خيضر بسكرة"غريب صباح،  9

. 146. ، ص2014-2013االجتماع ختصص تنمية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 



حتقيق ادلالئمة والتالقي بُت ما تقدمو مؤسسات التعليم العايل وما يتوقعو اجملتمع، وتشمل ىذه ادلوائمة سياسات التعليم -
 العايل مع متطلبات سوق العمل؛

ضمان اجلودة والنوعية وتشمل مدخالت التعليم وسلرجاتو وعملياتو وتنطوي على اجلودة يف مستوى العاملُت ومستوى -
 األىداف ومستوى األساليب ومستوى الطلبة ومستوى اخلدمات ادلادية وطرق إدارهتا؛

 تطوير التسيَت والتمويل مثل استثمار ادلوارد وتنوع مصادرىا وتعاون ادلؤسسات الفاعلة؛-

توثيق التعاون والشراكة دلواجهة أزمة االلتحاق ابلتعليم العايل إدارة ودتويال واشرافا، وأن يصبح التعليم العايل مهمة -
 .اجملتمع

 جتارب انجحة يف املوائمة بني التعليم العايل وسوق العمل-3

غياب التناسق والتفاعل بُت مؤسسات التعليم العايل ومؤسسات سوق العمل، ذلا أثر ابلغ على تطور االقتصاد وظلوه، 
نتيجة الفجوة اليت تنشأ بُت االعداد اجلامعي وادلهٍت وبُت متطلبات سوق العمل، ومن جهة أخرى بُت أىداف ومضامُت ادلناىج 

واحتياجات ادلؤسسات واإلدارات، وىناك العديد من الدول اليت اجتهت ضلو ادلالئمة بُت كفاءات وخرغلي مؤسسات التعليم 
 . العايل، واحتياجات ومتطلبات ادلؤسسات اليت تستقبلهم يف سوق العمل

 "املعهد اجلامعي للتكنوبوجيا"جتربة انجحة يف التعليم العايل يف لبنان -3.1

بعد احلرب ويف انطالقة مشاريع إعادة البناء واالظلاء، اعتمدت توجهات إلدخال التعليم اجلامعي التكنولوجي يف منظومة 
التعليم العايل يف لبنان، وقد ابدر رئيس رللس الوزراء رفيق احلريري إبجراء عملي لتشجيع ودعم ىذا التوجو، إبنشاء معهد جامعي 

يف اجلامعة اللبنانية وبتعاون مع احلكومة الفرنسية ومع مؤسسة احلريري، وقد وضع لرئيس احلريري بتصرف ىذا ادلعهد من ملكو 
اخلاص أرضا ومباين يف مدينة صيدا، وقد سبق انشاء ىذا ادلعهد اجراءات دتهيدية، حيث وضعت جلنة من االختصاصيُت تصورا 

دلستوى االحتياجات األكادؽلية ادلرتبطة ابدلشروع، وفقا للواقع اللبناين واالقليمي، ومت على ضوءه اختيار اطار االختصاصات 
واآلليات الًتبوية لإلعداد األكادؽلي والتطبيقي ادلطلوب، وحددت اىداف انشاء ادلعهد ابعداد كوادر تكنولوجية، ابلتعاون مع 

 :10ادلؤسسات االقتصادية ادلعنية، تكون قادرة على

 االطلراط مباشرة يف مؤسسات سوق العمل ألداء مهمات ذات طابع تطبيقي؛-

 التكيف مع زليط فٍت متعدد اخلدمات؛-

 .متابعة ادلستجدات التكنولوجية والعلمية-
                                                           

، ورقة عمل مقدمة للمؤدتر الثاين عشر للوزراء ادلسئولُت عن "ادلواءمة بُت سلرجات التعليم العايل وحاجات اجملتمع يف الوطن العريبعلي امساعيل، بيار جدعون،  10
 .19-16. ص.، ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم، ص2009 ديسمرب 10-6التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب، بَتوت 



وضعت تنظيمات إدارية وأكادؽلية خاصة هبذا النوع من مؤسسات االعداد يف التعليم العايل، صدرت ابدلرسوم رقم 
 احملدد للشروط وادلعايَت النشاء 8864/96 اخلاص ابنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا يف اجلامعة اللبنانية، وادلرسوم 8741/96

 :معهد جامعي للتكنولوجيا، وتتلخص تلك الشروط يف ما يلي

للمعهد رللس ادارة يضم شلثلُت عن اذليئات ادلؤسسة وعن مؤسسات اقتصادية واظلائية، وللمعهد رللس علمي يضم -
 ادلسئولُت األكادؽليُت فيو وخرباء؛

يعمل ادلعهد يف اطار نظام مرن من حيث التسيَت االداري واألكادؽلي وتطوير ادلناىج وتوزيع الدروس والعالقة مع -
 سنوات يف ادلعهد اجلامعي للتكنولوجيا يف اجلامعة اللبنانية مخسة تعديالت 10أجريت خالل )مؤسسات التدريب 

 ؛(وتطويرات للمناىج وثالثة تعديالت على نظام الدراسة واالمتحاانت

اعتمدت برامج دراسية مدهتا ثالث سنوات تؤول إىل دبلوم جامعي للتكنولوجيا، إجازة جامعية يف اطار النظام اجلديد -
الذي يعتمد  (TS)يف اختصاصات منفتحة اجملاالت، خالفا دلا ىو متعارف عليو يف مستوى التعليم ادلهٍت التقٍت 

 ختصصا ضيقا يستكمل مسار ادلرحلة الثانوية التقنية وادلهنية؛

توزيع احلصص على دروس نظرية وأعمال  ( من عدد ادلقررات ادلطلوبة%70)اعتمد يف العديد من ادلقررات حوايل -
 لضمان tp وTD، وتوزيع للطالب على شعب زلدودة العدد يف دروس (TP)وأعمال تطبيقية  (TD)موجهة 

  من الساعات ادلقررة يف ادلنهاج؛%40فاعلية أعلى للتدريس، حيث أن األعمال التطبيقية تشكل ما يقارب 

 ساعة تدريس يف االختصاص، 2400حوايل : اعتمد نظام تدريس كثيف مقارنة مع التدريس اجلامعي التقليدي-
، ابإلضافة إىل مشروع LMD ساعة يف ما بعد يف اطار فلسفة نظام األرصدة وادلقررات 2200خفضت إىل ما دون 

  أسبوعا وزايرات ميدانية للمؤسسات ودلواقع العمل؛20خترج وفًتات تدريب دلدة 

وزعت ادلقررات التعليمية إىل مقررات عامة أساسية، ومقررات داعمة لالختصاص ومقررات ختصصية موزعة على زلاور -
  من ادلنهاج؛%60االختصاص ال تقل نسباىا عن 

يؤمن التعليم ىيئة تعليمية تضم أساتذة جامعيُت متخصصُت وجامعيُت من ذوي اخلربة ادلشهود ذلا يف سوق العمل، -
 .خاصة يف األعمال التطبيقية، شلا يوفر تواصال عمليا بُت مضامُت االعداد وادلطلوب يف سوق العمل

 2225 ابدلعهد اجلامعي للتوكنولوجيا يف اجلامعة اللبنانية، وصدور مروم رقم LMDمع االشارة إىل أن اعتماد نظام 
 الذي ينظم القواعد العامة ذلذه الدراسة، فتح اجملال إلهناء الدراسات ومنح شهادات ادلاسًت ادلهنية يف 11/06/2009بتاريخ 

 :11ادلعهد، واالختصاصات ادلفتوحة يف ادلعهد اجلامعي للتكنولوجيا يف اجلامعة اللبنانية تتمثل يف

                                                           
 .20-19. ص.علي امساعيل، بيار جدعون، مرجع سابق، ص 11



 اختصاص ىندسة مدنية أبنية وأشغال عامة؛-

 اختصاص ىندسة صناعية وصيانة؛-

 اختصاص ىندسة شبكات ادلعلوماتية واالتصاالت؛-

 .اختصاص ادلعلةماتية التطبيقية يف إدارة األعمال-

وقد جتاوز عدد ادلتخرجُت من ادلعهد اجلامعي للتكنولوجيا يف اجلامعة اللبنانية ألف متخرج يف السنوات العشر األخَتة، 
 منهم دراستهم مباشرة بعد خترجهم مبستوى ادلاسًت واذلندسة %35ػلظى إعدادىم ابحًتام مؤسسات العمل، يتابع حوايل 

والدكتوراه، كما يتابع الباقون دراستهم يف اطار برامج خاصة مبوازاة اطلراطهم مبائرة يف سوق العمل، وزلصلة ىذا التوجو يف النعليم 
اجلامعي التكنولوجي زلصلة انجحة، خاصة يف جتربة انشاء ادلعهد يف اجلامعة اللبنانية، وتعترب ظلوذج للتعاون ادلثمر بُت قطاع التعليم 

 .12العايل الرمسي ومؤسسات جملتمع ادلدين وادلؤسسات االقتصادية استجابة حلاجات سوق العمل ودلتطلبات رلتمع ادلعرفة

 التجربة الرتكية-2.3

 ثقافتو من الًتكي اجملتمع لسلخ كأداة التعليم اعتمدت بداايهتا يف الًتكية الدولة فإن هنضة أي أساس التعليم كان إذا
 وانتهاء مندريس من ابتداء اإلسالمية التوجهات ذوي السياسيُت زلاوالت مع لكن البحتة، األوروبية الثقافة إىل وحتويلو اإلسالمية
 ثقافتو للمجتمع لتعيد إجبارية كمادة الديٍت التعليم فرض مع العلمية التنمية على الًتكيز إىل التعليمية السياسة حتولت أبوردغان

 وقناعة األداء، يف عالية كفاءة على مرتكزا احلديثة، الًتكية النهضة دعائم من أساسية دعامة اجلامعي التعليم األصيلية، ويشكل
 الناس إقناع على جهوده يركز قوي إعالم ذلك ويرافق الًتكية، ابألمة النهوض دلشروع األساس حجر يشكل التعليم أبن راسخة
 .تركيا يف احلياة ونوعية مستوى وحتسُت ادلعيشة مستوى لرفع التعليمية النهضة حبتمية

 ادليزانية من التعليم حصة تعزيز إىل- والتنمية العدالة حكومة السيما – ادلتتالية احلكومات سعت األساس ىذا وعلى
 البلد تطوير يف يسهم حبيث اجلامعي التعليم بقطاع للنهوض طموحة سياسات وضعت وقد ،%15 إىل لتصل للدولة العامة

 :13السياسات تلك ومن ادلختلفة، بنواحيها

                                                           
 .20. صمرجع سابق، علي امساعيل، بيار جدعون،  12
، رابط 2015-03-15، "ضلو إسًتاتيجية فعالة خللق عالقة مستقرة بُت سوق التعليم و سوق العمل كحل للبطالة و طريق للتنمية ادلستدامة" ادلاحي ثراي، 13
: حتميلال
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 األعلى اجمللس ىو العايل التعليم وبرامج اخلطط يضع ومن الوزارية، للتغَتات خضوعها وعدم اجلامعات استقاللية-
 واخلطط السياسات ثبات حتقيق شأنو من وىذا فقط، تنفيذية جهات ىي اجلامعات وإدارة والوزارة للجامعات،

 يراقب جهات وإنشاء التنفيذ، دلراحل الدقيقة واحملاسبة وادلتابعة والوضوح والعلمية الشفافية حتقيق وأيضا التعليمية،
 بعض؛ بعضها

 ادلتزامنة احللول )عليو يطلقون مبدأ يطبقون فهم إنشائها؛ وآليات أسلوب حيث من ابلتمييز الًتكية اجلامعات تتميز -
 زللية أىداف عدة وحتقيق مشكالت، عدة حلل وخطط سياسة وضع يتم جديدة جامعة إنشاء فعند( اخلالقة ادلتعددة
 علمية؛ وثقافية وقومية

 العمل رلاالت تفتح أن عليها كما والسلعية، ادلادية متطلباهتا كل توفَت يف ذاهتا على معتمدة تكون أن اجلامعة على-
 خترجهم؛ بعد خرغليها أمام

 الصحراء يف حىت أو هبا والنهوض لتنميتها ؼلطط اليت أو العشوائية أو ادلتخلفة ادلناطق يف اجلامعة موقع اختيار يتم-
 األيدي من لكثَت عمل فرص يضمن ما وىو ادلتنوعة، ادلصانع من عدد إنشاء بناءىا ويسبق جوارىا، إىل العمران جلذب

 مشكالت فيها ػلل اخلالقة، ادلتزامنة احللول معٌت ىو وىذا اخلرغلُت، لعمل حيوي رلال إلغلاد الباب ويفتح العاملة،
 مشويل؛ تكاملي بشكل عالجها يتم حبيث والفقر، والبطالة واالقتصادي التعليمي التخلف

 على العايل، التعليم مراحل كل يف أمريكية أو أوروبية جامعة مع شراكة بعمل تقوم أن تتأسس جامعة أي على يفرض-
 واالمتحاانت؛ والقدرات وادلهارات واألنشطة ادلقررات نظم يف الشراكة تكون أن

 ويف هبا، اجلودة برامج وإعداد اجلامعات بناء يف اخلارج، يف العاملة أو ادلهاجرة الًتكية العلمية اخلربات من االستفادة-
 للجامعات؛ واألكادؽلي والًتبوي العلمي العمل وتقومي متابعة

 العملية دعم يف اخلَتية وادلؤسسات واذليئات اخلَتي الوقف إسهام ىو التعليم يف الًتكي النموذج صلاح يف عامل أىم يعد-
 ببناء تقوم كما العلمية، ادلنشورات طباعة يف وتسهم الدراسية، ادلنح وتوفَت ادلدارس ببناء تقوم حيث التعليمية،
 وتشرف األجنبية اللغات بتدريس تقوم خاصة مدارس اخلَتي الوقف أسس كما عليها، واإلشراف الطلبة إسكاانت

 العلمية وادلؤدترات الندوات وتنظيم العلمية ابألنشطة ادلشاركُت العلم ورجال العلمية، البحوث دعم جانب إىل ىذا عليها،
. صحيحة علمية بيئة خلق يف للمساعلة تركيا وخارج داخل

ويعترب النموذج الًتكي الذي يعتمد على مبدأ احللول ادلتزامنة ادلتعددة اخلالقة، ظلوذج فعال ؽلكن من توفَت تعليم عايل 
جبودة وكفاءة عالية، إىل جانب توفَت مناصب عمل الذي يتم من خالل بناء ادلصانع إىل جانب اجلامعات أي اعداد سوق العمل 

 .ابلتزامن مع اعداد اليد العاملة



 خامتة

 

من الضروري اعداد نظام تعليم عايل متكامل ومرن، يراعي متطلبات أصحاب العمل ادلتغَتة، ويتوافر على نظام 
معلومات فعال يوفر معلومات متكاملة عن احتياجات سوق العمل، وىذا يقتضي اشراك القطاع العام والقطاع اخلاص يف الربامج 
التعليمية والتكوينية، من خالل التوجيو وحتديد احلاجات والتمويل، وادخال مقادير مالئمة من ادلواضيع يف مناىج التعليم، تعرف 

 .الطلبة اخلرغلُت على آلية االقتصاد وآلية سوق العمل وطرق البحث عن العمل واحلصول

فإذا كان اخلريج على مستوى عايل من التكوين والتدريب، وعلى قدر واسع من ادلهارة والكفاءة، فهذا يعمل على خلق 
فرص عمل جديدة ويعمل على حتسُت الكفاءات، ومواكبة التغَتات ادلهنية، فالتكوين والتدريب اليت غلب أن يًتافق مع 

ادلكتسبات النظرية يف مؤسسات التعليم العايل من شأهنا توفر لسوق العمل موارد بشرية مؤىلة ومستعدة لالندماج يف بيئة العمل 
 .بسرعة وفعالية

كما أن التكوين على العمل للحساب اخلاص ال يعٍت فقط تشغيل ادلكون نفسو، فافتتاحو دلشروع صغَت قد ؼللق فرص 
عمل جديدة أمام أفراد آخرين يف ادلؤسسة الصغَتة، وبذلك يساىم التعليم العايل يف لعداد خرغلُت مبستوايت وكفاءات 

واستعدادات تناسب سوق العمل من جهة، كما ؽلكنها أن تساىم أيضا يف اعداد خرجُت يستطيعون خلق فرص عمل آخرى، 
 .وابلتايل توسيع الطلب ويف سوق العمل أمام العرض ادلتزايد على مستواه
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