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  الملخص    
 تقريبـا فـي      الف مهندسٍ  30عربية قد وصل الى     األقطار ال  خريجي كليات الهندسة في      إلى أن عدد  تشير اإلحصاءات   

،  ورغم أن التعلـيم الهندسـي        " أما عدد خريجي كليات الهندسة في فلسطين فقد اقترب من االلف مهندس سنويا             السنة،

طين  إال أن التعليم الهندسي في فلـس ،يرتكز على منهجيات وضوابط ومعايير ترتبط بالمحيط المحلي واإلقليمي والدولي      

  . عن تحقيق العديد منهاما يزال بعيداً أنه حقق بعض المعايير العالمية إال وإنوفي الدول العربية 

 وعلى نسب وإحـصائيات تتعلـق بمـدخالت التعلـيم           ،يحتوي البحث على أهم خصائص التعليم الهندسي في فلسطين        

يم البرامج الهندسية المعمول بها فـي اتحـاد          أهم الضوابط المستخدمة في نظام تقي      إلىوعناصره األساسية،  باإلضافة     

 فـي    )ABET ( ماد الهندسة والتكنولوجيـا   المهندسين العرب و بعض المـؤسسـات الـعـالـمـيـة كمجلس اعت       

 والجـودة والنوعيـة     لالعتمـاد   الهيئة الوطنيـة     إليهاتستند   المعايير التي    إلى باإلضافة،  األمريكيةالواليات المتحدة   

  .  في فلسطينيم العاليلمؤسسات التعل

 من التوصيات تتعلق بمدخالت التعليم وعناصره األساسية        اً تتضمن ورقة العمل عدد    ،ولتحسين مستوى التعليم الهندسي   

ماذا نعلـم  .. لمن نعلم ؟..   وذلك انطالقا من منهجية من نعلم ؟ ، أهمية التداخل المعرفي في عملية التعليم      إلىباإلضافة  

  ؟وكيف نُعلم ..  ؟ 
  

  : مـقـدمـة.1
 وذلك  ، أحد المحركات األساسية لتطور التكنولوجيا الحديثة      أنهينظر للتعليم الهندسي في دول العالم المتقدمة على         

 تتطور برامج التعلـيم لتواكـب التغيـر المـستمر فـي الـصناعة       ، وبدورهاباعتباره ركيزة المعرفة واالبتكار 

  .[4]  و  [3]واالتصاالت 
  

 الـى مجتمـع     الحاجة ومع   العلمية والتكنولوجية من جهة،      وتحديثه ينسجم مع الثورة   يم الهندسي   إن تطوير التعل  

 مستوى المهندسين في عـصرنا       وينتج عنه تحسين   ،ديناميكي من جهة أخرى يفي باحتياجات المعرفة واالقتصاد       

، حتى يظـل المجتمـع   "اصالومتو" الحالي، ويتطلب نمو المعرفة وسرعة التغير االجتماعي أن يكون التعليم حرا      

   .[9]للقرن الواحد والعشـرين" ومواكبا" منافسا
  

 فمع فلسطين، جودة التعليم الهندسي في علىولمواكبة التطور السريع والهائل في العلوم الهندسية البد من الوقوف 

 ت ازداد،لمتـشابهة  وزيادة أعداد البرامج الهندسية في التخصـصات ا    ،ازدياد عدد الجامعات التي تدرس الهندسة     

 عدد خريجي كليـات     أو يتجاوز / يقترب أن المتوقع   إذ من في بعض التخصصات،    " اعداد الخريجين وخصوصا  



 على مستوى العالم العربي فقد تجـاوز العـدد الـسنوي            أما مهندس،   األلف 2007 في عام   في فلسطين  الهندسة

  . [6]  تقريباللخريجين عن الثالثين الف مهندس
  

بهدف تقيـيم  تعليم وإمكانيات كليات الهندسة،      ال  مدخالت ومعرفةلى واقع التعليم الهندسي في فلسطين        ع ولإلطالع

 تم إجراء مسح للبرامج الهندسية في هذه الكليات، وللوقوف           ونوعيته، الوضع القائم وضبط مدخالت التعليم العالي     

 في المجال الهندسي والمعمول بها في لجنة        عند بعض الضوابط سيتناول البحث معايير ضبط نوعية التعليم العالي         

في الواليات  ) ABET( ومعايير مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا       ،التعليم الهندسي في اتحاد المهندسين العرب     

 والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي      لالعتماد الهيئة الوطنية    إليها المعايير التي تستند     إلى باالضافة   المتحدة،

  .  فلسطينفي
  

  

  .جودة التعليم الهندسي .2
من أهـم  وساهم تطور التعليم الهندسي خالل العقود الماضية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم،       

 هي تطوير منظومة تعليميـة متكاملـة تحقـق          ، يواجهها في هذا القرن    أنالتحديات التي ينبغي للتعليم الهندسي      

ـ هندس ميزة نسب  للم ة والخصصة، والعمل عبر اإلنترنت والثورة المعلوماتيـة،        مفاهيم العولم ل   في ظ  يةية وتنافس

 قـد طـرأ     ،التي تحكم فلسفة التعليم بالماضي    ) Paradigms( المعرفية   اقسواألن التفكير والتعليم    أنماط أنوكما  

  .  [5]  و[2] ومناهج وتكنولوجيا التعليم واإلبداع،عليها تغيرات على صعيد نظرية التعلم 
  

ة لعملية التعلـيم، وهـي المـدخالت        لهندسي يجب دراسة األبعاد الرئيس     لضبط جودة التعليم ا    أنهمن المعروف   و

 وأعـضاء  ،الطلبـة : ضبط العالقة بين العناصر األساسية وهي  وهذا يعني    ،والعمليات والمخرجات وسوق العمل   

وجود هيئة لمراقبة    إلى   رافق التعليم والتدريب، باإلضافة    والكوادر المساعدة والخطط الدراسية وم     ،هيئة التدريس 

نذكر منها على سبيل المثال     ولضبط جودة التعليم الهندسي هناك العديد من المعايير العالمية،          . توفر هذه العناصر  

د ، ومعايير مجلس اعتما   )ABET(معايير المجلس األمريكي العتماد البرامج الهندسية والتكنولوجية          :ال الحصر 

 فرنسا  أما في ،  CNAA وفي بريطانيا تقوم بهذه المهمة       ،)CEAB(برامج الحاسوب في الواليات المتحدة وكندا       

ـ   FEANIعدد من الدول األوروبية تقوم لجان      في  و ، ولـضبط جـودة   ة باعتماد البـرامج الهندسـية والمعماري

ـ    التـعلـيـم الهندسي في العالم العربي وضعت لجنة التعليم الهندسي في ا            لتقيـيم   اًتحاد المهندسين العرب نظام

  .البرامج الهندسية
  

  

  :لهندسي في فلسطين والعالم العربيواقع التعليم ا. 3
ال يختلف كثيرا   هذا الواقع    أن، نرى    وخصائصه  واقع وخصائص التعليم الهندسي في فلسطين      إلىبنظرة سريعة   

  :ائق والخصائص للتعليم الهندسي في فلسطين بما يلي ويمكن إجمال أهم الحق،[6]العربية في العديد من الدول عنه

  . التركيز على بعض البرامج الهندسية التقليدية كالهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية-

وبرامج أخرى  ،ة تجمع بين برامج هندسيأو ،دسي من برنامج هنأكثر التخصصات الحديثة التي تجمع بين  ندرة-

  .اعة والصناعةكالطب والزر

 ، ومؤسسات المجتمع الرسـميــة وغيـر الرسـمية        ، العالقة والتفاعل بين مؤسسات التعليم الهندسي       ضعف -

  .وهـذه الظاهرة موجودة في جميع الدول العربية ولكن بنسب متفاوتة



لبرامجها بحيث    إجراء دراسـات تقيمية دورية    إلى العديد من كليات الهندسة في فلسطين والدول العربية           افتقار -

  . هذه الكلياتلخريجيتأخذ بعين االعتبار متابعة الجوانب اإليجابية والسلبية 

  .سي في الدولة العالقة والتنسيق بين مؤسسات التعليم الهند ضعف-

 غير مباشر في سيطرة منهجية      أو ساهم بشكل مباشر     مما لبحث العلمي،  ا إلى مؤسسات التعليم الهندسي      افتقار -

  .ى منهجية الهندسية المتجددة في عدد من التخصصات الهندسيةلدارجة علسة االهند

 الخاصة الهندسي بالمعاييريم لالزام مؤسسات التع وجود رقابة واضحة لضبط جودة التعليم وذلك من خالل      عدم -

 .بعناصر العملية التعليمية

 وبالتالي ساهم في زيـادة      ،تعليم الهندسي عدد مؤسسات ال   ةة التعليم الجامـعي الى زياد     في عملي  االستثمارأدى   -

  . ومبدأ العرض والطلب، وذلك بمعزل عن حاجة السوقعدد الخريجين،
  

  :معايير اعتماد البرامج الهندسية. 4
 بعـض المعـايير      الستعراض نحتاج ، بعض معايير ضبط نوعية التعليم العالي في المجال الهندسي         علىللوقوف  

   :الدولية على المستوى العربي والرئيس
  

  :المهندسين العرب تقييم البرامج الهندسية في لجنة التعليم الهندسي في اتحاد  نظام1.4
  

،  [10] مبادرة من لجنة التعليم الهندسي في اتحاد المهندسين العرب، تم وضع نظام لتقييم البرامج الهندسيةب

  :ية التقييم، وأهمها عملالمعايير التي يتم االستناد اليها فيوتتضمن مواد هذا النظام 

   عمر البرنامج الهندسي-        

  . وعدد الساعات النظرية و العملية،المنهج التدريسي و الخطة الدراسية -

  .الطلبة الدارسون وشروط القبول -

  .تاريخ اإلنشاء و الجهة المشرفة: ، مثل المعهدأو/  الكليةأو / الجامعة عن معلومات-

          .ط االلتحاق بالبرنامج الهندسيلدراسة و شرو عدد سنوات ا-

                . المعهدأو الكلية أو الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة -

   .الدراسية  للمقرراتالمحتوى العلميية، ومل ومنح الدرجات الع،ظام االمتحاناتنولغة التدريس، و نظام -

  .الهندسي عدد الطلبة المقيدين في البرنامج -

   .مج ومؤهالتهم العلميةء هيئة التدريس في البرناعدد أعضا -

          . عدد الفنيين في الورش والمختبرات-
   عدد الورش والمختبرات في البرنامج الهندسي، ومساحة:  التعليم والتدريب، مثل مرافق-

   .فر الحواسيب الشخصيةراجع العلمية والهندسية، ومدى تووالم  وعدد الكتب،المكتبة   

  .)ان وجدت(برامج الدراسات العليا  -    
  

  :، في الواليات المتحدة)ABET(معايير مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا 2.4  

 أهم من) ABET(تعتبر العديد من مؤسسات التعليم الهندسي في العالم معايير مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا            

  :، نستعرض التالي  [7]  على أهم محتويات هذه المعاييرالمعايير التي يمكن استخدامها كمرجعية، ولالطالع



  

  :الخطة الدراسية

  وتتضمن تحديد الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للبرنامج، وكذلك كيفية توزيع هذه الساعات،

 ساعة معتمـدة    48 ساعة معتمدة علوم إنسانية واجتماعية،     16 ساعة معتمدة رياضيات وعلوم أساسية، و      32: مثل

مواد علمية، ومهـارات حاسـوبية،      :  ساعة معتمدة تغطي   32 ذلك   إلىم هندسية وتصميم هندسي، ويضاف      علو

وهناك شـروط تتعلـق بمجـاالت       . ةمهارات االتصال، وأخالقيات المهن   وتطبيقات في اإلحصاء واالحتماالت، و    

ذلك يجب تحقيـق    الخطة لكل تخصص وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وإذا كان البرنامج يغطي تخصصين عند              

  .  للتخصصينالمطلوبةالشروط 
  

  :أعضاء الهيئة التدريسية

  : ويشمل ذلك ما يلي 

  الــخطة الدراسـية    غطى جـميــع مـجــاالت    من أعضاء الهيئة التدريسية بحيث ي      توفير العدد الكافي     -

المهنـي للطلبـة،     والتطـوير    النصح واإلرشاد  يوفر، ويضمن التفاعل بين الطلبة والمدرسين، وبما        ومواضيعها

  .صحاب المهن، وكذلك مستخدمي الطلبةاون مع قطاع الصناعة ومؤسساته، وأوالتع

  .، وخاصة من حيث قدرته على تقييم البرنامج وتطويره" يكون عضو هيئة التدريس مؤهالأن -
  

لخبرات الهندسـية،   المؤهل العلمي، وتنوع الخلفية العلمية، وا     : ولقياس كفاءة أعضاء هيئة التدريس، يعتمد ما يلي       

اعلية، والمـستوى العلمـي      ف أكثرماس لتطوير البرنامج ليصبح     والخبرات التعليمية، والقدرة على االتصال، والح     

  .والثقافي، واالشتراك في الجمعيات المهنية
  

 :التسهيالت

         :أهمهاو لتجهيزات،او التسهيالت تتضمن المعايير ضرورة توفير العديد من

 الجـو   البرنامج وتـوفير  فل تحقيق أهـداف    الصفية والمختبرات والتجهيزات الضرورية بما يك      توفير الغرف    -

  .التعليمي المناسب

ـ  لو هيئة التدريس والطالب، وخ     توفير التسهيالت الضرورية لتعزيز التفاعل بين عض       -  الـذي يـشجع     وق الج

           .التطوير المهني واألنشطة المنهجية

  ،لطلبة والمدرسينالحاسوبية لدعم األنشطة العلمية ل توفير األجهزة واألنظمة -

  .الهندسيةالمؤسسة التعليمية، و إعطاء الفرصة للطالب لتعلم استخدام األدوات  دافيق أهتحق و
  

  :الدعم المؤسسي والمصادر المالية

ـ   وعية البرنامج الهندسي واستمراره،     القيادة البناءة لضمان نو   وتوفير الدعم المؤسسي     صادر تـوفير الم

 ذوي الكفاءة العالية وتطويرهم     جذب أعضاء هيئة التدريس   :  وذلك لضمان تحقيق ما يلي     ،المالية الكافية 

، للبرنـامج الهندسـي   تطوير وصيانة وتشغيل التسهيالت واألجهزة الـضرورية        ا وبشكل مستمر، و   مهني

   .وتوفير الكوادر المساندة والخدمات بما يحقق متطلبات البرنامج

  .بالطلبةق العديد من المتطلبات التي تتعل) ABET(لبة، وضعت معايير وبخصوص الط
  



   : في فلسطين البرامج الهندسيةواعتمادتقييم 3.4  
 شـهدت   ، والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العـالي      لالعتمادضمن خطة شاملة وتحت إشراف الهيئة الوطنية        

 لهذا الغـرض    ت تقييم شاملة، حيث شكل    ليلة الماضية عمليات  وات الق مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني خالل السن     

ـ   عضوية  ومن مؤسسات خارجية دولية، ويشارك في      ،لجان متخصصة من كوادر وخبراء محليين      ان تقيـيم    لج

 ين وعدد من مؤسسات القطـاع     ، ونقابة المهندسين  ، عن الجامعات ووزارة التعليم العالي     البرامج الهندسية ممثلون  

 إجراء تقييم شامل لجميع عناصر العملية التعليميـة،          المعمول بها حاليا   وتتضمن خطة التقييم   .الحكومي والخاص 

  . ومرافق التعليم والتدريب، والخطط الدراسية، والكوادر المساعدة، وأعضاء هيئة التدريس،الطلبة: وأهمها
  

 والجودة  لالعتمادف الهيئة الوطنية     تتم عملية التقييم وفقا لمراحل متتالية وتحت إشرا        ،ولتحقيق الغرض المطلوب  

  :إلى وبالتعاون مع مؤسسات دولية، ويمكن تقسيم هذه المراحل ،والنوعية

 وذلك وفقا للضوابط واألسس المعمول بهـا فـي الهيئـة            ،تقييم ذاتي تقوم به المؤسسة التعليمية بنفسها       -

  . والجودة والنوعيةلالعتمادالوطنية 

 مـن   ة وذلك باالستناد إلى معلومات ووثائق التقييم الذاتي المقدم        ،ارجيينتقييم أولي لمقييمين محليين وخ     -

الهيئة الوطنيـة، وتنتهـي هـذه       في  ، ومن ثم مقارنتها بالضوابط والمعايير المعمول        )الجامعة(المؤسسة  

 .أوليالمرحلة بتقرير 

ة، والطلبـة، وبعـض     إجراء زيارات ميدانية وإجراء لقاءات مع إدارة البرامج، وأعضاء الهيئة التدريسي           -

 الهيئـة   إلـى  ترفعه اللجنة المكلفه     الخريجين، وزيارة مرافق الكلية، وتنتهي هذه المرحلة بتقرير نهائي        

  . والجودة والنوعيةلالعتمادالوطنية 

  : ملف التقييم البنود التاليةيتضمنوبشكل عام 
  

 :التعريف بالبرنامج  ) أ

الدرجـة  و ، سنة التأسـيس    و  اسم البرنامج  :لبند بما يلي   المعلومات التي يتضمنها هذا ا     أهم ويمكن تلخيص   

، الكلية التي ينتمـي إليهـا البرنـامج       / الدائرة ، و  البرنامج فيعدد الخريجين   و ،العلمية التي يمنحها البرنامج   

 البرنـامج وتـوزيعهم حـسب       عدد الطلبة في  ، و عددأعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين وغير المتفرغين     و

  .السنوات
 

  :محة تاريخية عن البرنامج ل) ب

تقييمـات  ، والدائرة التي تنفذ البرنامج /كليةلمحة عن ال  ، و  لمحة عن المؤسسة األم    :ويتضمن ذلك المعلومات التالية   

  . لذلكابعةي آخر خمس سنوات وأي إجراءات تسابقة ف
  

  : واالجابة على األسئلة األساسية لكل معيار األساسية للجودة التقييممعايير  ) ج

 تتبع المعايير األساسية للجودة واإلجابة على األسئلة الخاصة بالمعايير المحددة، ل هذا البند يتمخالمن 

  : المعايير التالية علىبشكل عام يحتوي هذا البندو

  .الرسالة واألهداف العامة -1

  . هيكلية البرنامج ومضمونه-2



  . البيئة التربوية التعلمية التعليمية-3

  . الطلبة-4

  .لدراسة والمنهاج نظام ا-5

  . نسب النجاح-6

  .يين الخريج-7

  . الهيئة التدريسية-8

  . المرافق التعليمية التعلمية-9

  . التواصل الخارجي والتبادل المعرفي-10

  . التقييم الداخلي للنوعية-11
  

 البيئة  "الثالث   لكل معيار على حده، فمثال يتضمن المعيار         أساسية أسئلة أعالهوبدورها تتضمن المعايير المذكورة     

  :ساسية التالية األاألسئلة على اإلجابة" التربوية التعلمية التعليمية
  

 ؟ ومضامينها مستوى المساقاتإلى أي مدى تعكس امتحانات الطلبة ووظائفهم -

 ما مدى عكس البرنامج لبيئة تربوية تعليمية وتعلمية فاعلة؟ -

 طلبات البرنامج؟ما فاعلية اللجان في التركيز على النوعية وتحقيق مت -

االلتحاق بالبرنامج، استكمال البرنامج، التخرج، (ما دور المعنيين في التقييمات المختلفة ذات العالقة بالطلبة  -

 ؟) الحقوق والواجبات، الخ

هل تحتوي السياسات واألنظمة والقوانين ذات العالقة بالمدرسين بنودا تعنى بالتوظيف، والتعيين، والواجبات  -

 الراتب، والترقية والتسريح، الخ؟والحقوق، و

  وفي متناول أيدي الجميع؟ وماهي مرجعية الوثائق؟،ما مدى توفر سياسات وأنظمة وقوانين مكتوبة -

  وثائق البرنامج وملفات الطلبة والمدرسين الثبات في تطبيق وتنفيذ األنظمة والقوانين والسياسات؟عكسهل ت -

، األساسية األسئلة على عدد من اإلجابة فيتضمن ،"المعيار الثامن " التدريسيةبالهيئةالمتعلق  المعيار أما -

  :اهمها

عداد ونوعية المدرسين لتحقيق متطلبات التعليم النظري والعملي للبرنامج، والقيام بالبحث ما مدى كفاية أ -

  العلمي وخدمة المجتمع المهني؟

 يم وترقية المدرسين؟هل يوجد وضوح وثبات في التطبيق في معايير استقطاب وتوظيف وتقي -

  وما العوامل التي تعيق ذلك؟استقطاب وبقاء المدرسين المؤهلين؟ما العوامل التي تسهل عملية  -

 ومدى اتصالهم مع ادارة برنامجهم أو ؟ما مدى االتصال والتواصل بين أعضاء الهيئة التدريسية أنفسهم -

  وما هي العوامل التي تعيق ذلك؟لعلمي؟ تسهل عملية البحث االجامعة والكلية عامة؟ ما العوامل التي

 للتطوير؟ إمكانات المتوفرة لتطوير الهيئة التدريسية؟ هل تتوفر للمدرسين اإلمكاناتما الطرق والوسائل  -

 وفي أي من المجاالت؟ كيف يتم تأهيل المدرسين الجدد؟

/ كليتهم/ ئرتهمدا/ ما مدى رضى المدرسين عن مشاركتهم في اتخاذ القرارات على مستوى برنامجهم -

  المعلومات المطلوبة للمدرسين؟إيصالالطرق المتبعة في / اإلجراءاتما نجاعة وجامعتهم؟ 



 الوظيفي لمدرسي البرنامج مع مدرسين من برامج أخرى مشابهة في بين العبءاالختالف / ما أوجه التشابه -

 نفس المؤسسة أو في مؤسسات أخرى؟
 

التركيز على عدد ه، حيث يتم األخذ بعين االعتبار  الموضحة أعالةثود الثالالبنويشتمل ملف التقييم كذلك ملخص 

  :من المحاور، أهمها

  . مناطق الضعف والقوة واالحتياجات الالزمة لتطوير البرنامج واستخدامه-

  . التغييرات أو أي تطوير طرأ على البرنامج منذ أخر دوره تقييمإبراز -

المستوى الوطني واإلقليمي والدولي والتي يمكن بدورها أن تساهم في  على  تطرأ تغييراتبأية التنويه -

  .تطوير البرنامج أو تتطلب اعتبارات خاصة

  . ةإليها في المحاور والبنود الرئيس أي توصيات مستقبلية وخصوصاً غير تلك المشار -
  

  

  : فلسطينبرامج التعليم الهندسي فية التي تتحكم في تقييم العناصر والمعايير الرئيس .5
 بالواقع والظروف االقتصادية واالجتماعيـة       -كغيره من التخصصات الجامعية األخرى     -تأثر التعليم الهندسي    

 لم يكن هناك كليـات هندسـة فـي الجامعـات            1979التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، فقبل العام         

فـي   ة بادرت الجامعات الفلـسطيني    ،دراسة الهندسة لى الخارج ل  إالفلسطينية، وللحد من خروج الشباب الفلسطيني       

، )انظر الجداول المرفقة  ( لى إنشاء كليات هندسة في العديد من المدن الفلسطينية          إ وبشكل تدريجي    ، جريئة خطوة

 الشعب ومؤسساته، ففي    عاشها الصعبة التي     من الظروف  رغمال ىبالتطور عل ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الكليات       

 ومـن   اً شخـص  22ة التدريس من حملة الدكتوراه في هذه الكليات ال يتجاوز            عـدد أعضاء هيئ   ان ك 1985عام  

 34و شخص من حملة الـدكتوراه  28 وصل العدد الى 1990، وفي العام 63 والبكالوريوس   41حملة الماجستير   

 الماجستير  60راه و  من حملة الدكتو   اً شخص 88 فقد كان العدد     1995ما في العام     البكالوريوس، أ  62الماجستير و 

 59و ، مـن حملـة الـدكتوراه   اً شخـص 149 إلـى  2005العام  البكالوريوس، في حين وصل العدد في       148و  

 ازداد عدد اعضاء هيئة التدريس في بعـض كليـات           2007-2005 وفي الفترة     البكالوريوس، 85 و ،الماجستير

 علـى   ولإلطالع  ،%25-20لفترة بما نسبته     ازداد في نفس ا     ولكن عدد الطلبة   ،تقريبا% 10الهندسة بما نسبته    

 الواقع الحالي للتعليم الهندسي في فلسطين انظر الجداول المرفقة، حيث تظهر هذه الجداول أنواع البرامج الهندسية      

 وغيرها من المعلومـات     ، وعدد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمساعدين والفنيين، وعدد المختبرات         وأعدادها،

 النسبة بين عدد الطلبة وأعضاء      أن إال أعضاء هيئة التدريس     أعدادوالنسب، فالبرغم من الزيادة التي طرأت على        

 و  2انظر الجداول   (هيئة التدريس ازدادت بشكل واضح في بعض كليات الهندسة خالل السنوات العشر الماضية              

 مـن نقـص     يعانيكليات الهندسة في فلسطين      معظم أقسام  أن  كذلك الباحث الذي أجراه     المسح ظهرأو). 5 و   3

،  )3 و   2انظـر جـدول     ( وعدد المشرفين والفنيين في المختبـرات        ،واضح في عدد مساعدي البحث والتدريس     

ر االعتماد في بعض الدول العربية،       وكذلك معايي  ، المعايير المعمول بها في بعض المؤسسات الدولية       إلى" فاستنادا

 توفير العدد الكافي من  البحث والتدريس من حملة الماجستير، وكذلكجة لتوفير العدد الالزم من مساعدي حاهناك

 في المختبر الواحـد، أمـا       1:20 نسبة الطلبة إليهم عن       بحيث ال تزيد   ،الوريوس كمشرفين للمختبرات  حملة البك 

 فيجب تخصيص فني واحد لكـل       ،المتوسط الدبلوم   أووهم من حملة البكالوريوس      بالنسبة لفنيي المختبرات،  

  ". طالبا60مختبر بحيث ال يقل عددهم عن فني واحد لكل 



 )2004/2005العام الجامعي (آليات الهندسة في الجامعة الفلسطينية ): 1(جدول                   
 عدد الورش دد الطلبةع عدد برامج الدوائر/عدد األقسام

  اسم الجامعة الرقم
 الماجستير الهندسية للبكالوريوس

تاريخ انشاء 
 الكلية

نظام 
 والمختبرات طالبات طالب التدريس

عدد 

 الكتب
عدد 

 الدوريات
الحواسيب 

 الشخصية

 70 _ _ 7 500 م.س 1999 1 2 جامعة القدس 1

 250 55 46300 22 702 1248 م.س 1979 5 8 جامعة النجاح الوطنية 2

 175 **333 19458 24 360 880 م.س 1979 2 4 جامعة بيرزيت 3

 240 8 5000 34 348 740 م.س 1990 0 *3 جامعة بوليتكنيك فلسطين 4

 250 100 9000 31 937 1815 م.س 1992 1 5 الجامعة االسالمية 5

  .جامعة العدد يشمل جميع الدوريات في ال            **. يشتمل القسم او الدائرة على أكثر من برنامج هندسي*              

 .كليات الهندسة زيادة عدد الحواسيب الشخصية في جميع إلى زاد عدد االطلبة بشكل ملحوظ في بعض الكليات، باالضافة 2007-2005خالل الفترة :              تنويه
 

  )2004/2005العام الجامعي (آليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية ):  2(جدول                   
    عدد الطلبة اعضاء هيئة التدريس المتفرغين

 م الجامعةاس الرقم

Ph.D MSc 

مساعد بحث 

 BS.cوتدريس 

 )م(
عدد الفنيين 

 )ف(
متخصصين    كلي

 )ط(
 ف/ط م/ط ت.هـ/ط

 1:100 1:63 1:24 500 500 5 8 7 14 جامعة القدس1

 1:150 1:125 1:25 1500 1950 10 12 10 50 جامعة النجاح الوطنية2

 1:66 1:36 1:20 787 1240 12 22 11 29 جامعة بيرزيت3

 1:35 1:42 1:21 838 1088 24 20 19 20 جامعة بوليتكنيك فلسطين4

 1:58 1:84 1:40 1926 2752 33 23 12 36  الجامعة االسالمية5

 1:66 1:94 01:27 5551 7530 84 85 59 149 النسبة العامة/ المجموع

  تقريبا% 20ة في نفس الفترة آانت عدد الطلبفي زيادة الولكن  ،تقريبًا% 10 ازداد عدد أعضاء هيئة التدريس في عدد من الكليات بواقع 2007-2005ة   خالل الفتر           
  ةالبرامج الهندسية في الجامعات الفلسطيني) 3: (جدول



 عدد الطلبة اعداد مساعدي يئة التدريسعدد اعضاء ه عدد الساعات
تاريخ االنشاء الدوائر/األقسام اسم الجامعة الرقم

ت. هـ  ) Ph.D+MSc المعتمدة  (ط))م(البحث والتدريس ( 
 م/طت.هـ/ط

 جامعة القدس 1 01:37 01:14 300 162 الكترونية. هـ 
 1999 حاسوب. هـ 

166 
21 8 

200 01:10 01:25 
 1:100 01:25 395 4 16 174 1979 مدنية. هـ 
 01:55 01:18 220 4 12 182 1979 معمارية. هـ 
 1:72 01:20 215 3 11 172  كهربائية. هـ 
 1:63 01:25 125 2 5 178 1997 صناعية. هـ 
 01:50 01:14 100 2 7 172 1996 كيماوية. هـ 
 1:64 1:64 193 2 3 175 2000 حاسوب. هـ 

 1:80 1:54 161 2 5 175 2002 بناء. هـ 

 جامعة النجاح الوطنية 2

 1:45 1:18 91 2 5 175 2002 ميكانيك. هـ 
 1:53 1:24 265 5 11 160 1980 مدنية. هـ 
 1:29 1:19 174 6 9 160 1989 معمارية. هـ 
 جامعة بير زيت 3 1:27 1:14 108 4 8 160 1979 ميكانيكية. هـ 

 1:34 1:20 240 7 12 160 1979 **كهربائية وحاسوب. هـ 
 1:50 1:25 347 14 173-169 1995 *مدنية و معمارية. هـ 
 4 1:45 1:22 313 14 170-166 1990 *كهربائية وحاسوب. هـ 

امعة بوليتيكنيك ج
 فلسطين

 11 170-167 1990 *ميكانيكية. هـ 
20 

178 1:16 1:30 
 1:137 1:43 823 6 19 172 1992 مدنية. هـ 
 1:23 1:17 138 6 8 174 1992 اريةمعم. هـ 
 1:55 1:40 440 8 11 172 1994 كهربائية. هـ 
 1:128 1:77 385 3 5 173 1994 حاسوب. هـ 

 الجامعة االسالمية 5

 ـ 1:28 138 ـ 5 176 2001 صناعية. هـ
**                                                   قسم على برنامجين يحتوي ال*                                                          يحتوي القسم على أآثر من برنامج        

  
  

  توزيع الطلبة على البرامج الهندسية في الجامعات الفلسطينية):  4(جدول                   



 الدوائر/األقسام اسم الجامعة الرقم
عدد 

 %نسبة الطلبة في االقسام  الطلبة
ب في نسبة الطالبات الى الطال

 %نسبة الطالبات في الكلية  %االقسام
 جامعة القدس 1 ـــ 60 الكترونية. هـ 
 حاسوب. هـ 

500 
 ـــ 40

 ـ

 35 26.3 395 مدنية. هـ 
 50 14.7 220 معمارية. هـ 
 30 14.3 215 آهربائية. هـ 
 30 8.3 125 صناعية. هـ 
 60 6.6 100 يةآيماو. هـ 
 35 12.8 193 حاسوب. هـ 
 35 10.7 161 بناء. هـ 

 جامعة النجاح الوطنية 2

 5 6.2 91 ميكانيك. هـ 

36 

 35 33.6 265 مدنية . هـ 
 49 22.1 174 معمارية. هـ 
 18 13.7 108 ميكانيكية. هـ 

 13آهربائية 
 جامعة بير زيت 3

 31سوب حا 30.5 240 **حاسوب+ آهربائية  . هـ 

29 

 43 41.4 347 *مدنية و معمارية. هـ 
 جامعة بوليتيكنيك فلسطين 4 34 37.4 313 *آهربائية وحاسوب. هـ 
 6.2 21.2 178 *ميكانيكية. هـ 

32 

 42.7 825 مدنية . هـ 
 7.2 138 معمارية. هـ 
 22.8 440 آهربائية. هـ 
 20 385 سوبحا. هـ 

 الجامعة االسالمية  5

 7.2 138 صناعية. هـ

34 34 

  يحتوي القسم على برنامجين** يحتوي القسم على أآثر من برنامج                                                                              *
             

              
  
  
  

  ليات الهندسة في الجامعات الفلسطينيةنسب توزيع ساعات البرامج الهندسية في آ): 5(جدول       



 %علوم انسانية %هندسة تطبيقية  %علوم هندسية %علوم اساسية 
 Basic Sciences Eng. sciences Applied Eng. Humanities الجامعةالرقم
 13 61 26 جامعة القدس 1
 14 72-65 21-14 جامعة النجاح الوطنية  2
 *25.6-15 65-63 22-10** جامعة بيرزيت 3
 9 65 26 جامعة بوليتكنك فلسطين 4
 21 66-62 17-13** الجامعة االسالمية 5
 15-10 40-30 35-25 30-20 مؤسسات دولية/منظمات 6

  .باستثناء الهندسة المعمارية% 15 في البرامج الهندسية ال تزيد عن اإلنسانية        نسبة العلوم 

  .اص بالهندسة المعمارية فقط        الحد األدنى لنسب الساعات خ
  

  

  [1]  1996 هيئة التدريس ومساعدي البحث والتدريس والفنيين في كليات الهندسة في فلسطين في العام وأعضاءعدد الطالب ): 6(  جدول 

عدد اعضاء هيئة )ط(عدد الطلبة  الجامعةالرقم
عدد المساعدين )ت.هـ/(النسبة ط)ت.هـ(التدريس 

 )م(
  النسبة 

 م/ ط 
الفنييون 

 )ف(
  النسبة 

 ف/ ط 

 1:70 12 1:70 12 01:20 43 842 جامعة النجاح الوطنية 1
 1:83 7 1:45 13 01:17 36 575 جامعة بيرزيت  2
 1:63 2 1:25 5 01:13 10 125 جامعة القدس 3
 1:109 5 1:30 18 01:23 24 541 بوليتيكنيك فلسطين 4
 ـــ ـــ ـــ ـــ 01:11 37 390 الجامعة االسالمية 5

 1:95 26 1:52 48 01:17 150 2473 النسبة العامة   



الى عدد أعضاء   أن نسبة عدد الطلبة     ،  تقييم التعليم الهندسي  معظم المعايير العربية والدولية في      أظهرت  

 عن   بأن ال تزيد هذه النسبة     ، ولوحظ أن بعض هذه المعايير اشترط      ن تكون معقولة  هيئة التدريس يجب أ   

 أن إلى كحد أقصى، مع ضرورة االنتباه       1:25 النسبة إلى هذه  في حين سمح بعضها بأن تصل       ،  1:15

 ساعة 160 ـ  130التي عادة تتراوح ما بين بعدد الساعات المعتمدة للتخصصات هذه النسبة مربوطة 

أن ن المفتـرض   م"  ساعة تقريبا  160معتمدة، وهذا يعني أنه في حالة زيادة عدد الساعات المعتمدة عن            

 عدم ضبط العالقة بين عدد الطلبة وعدد أعضاء         إن .يادة في عدد أعضاء هيئات التدريس     يرافق ذلك ز  

 سيؤثر على عدد ساعات النـصـاب التدريسي األسبوعي لعضو هيئة التدريس وكذلك            ،هيئة التدريس 

ليات الهندسـة حيـث   على عدد الطلبة في الشعبة التدريسية، وهذا مــا حصـل بالفعل في عدد من ك        

 سـاعة معتمـدة     18ــ    15ـتـدريس يــتــراوح بــيـــن    نصاب بعض أعضاء هيـئة ال    

ـ 50 ـــ  40 إلـى  بـعـض المقررات الشعبة فـي، في حين وصل عدد الطلبة في     "أسبوعيا  اً طالب

  . وطالبة
  

 معظم  أن إلىة   على تطوير المختبرات والمكتبات، باإلضاف     عملت الجامعات ومنذ إنشاء كليات الهندسة     

 مرافقها التعليمية، فمعظم الكليات أنشأت مباني جديدة وجهزتهـا          بشكل ملحوظ و طورتكليات الهندسة   

 الشخصية التي يستخدمها المدرسون والطلبـة فقـد ازداد          الحواسيب بالنسبة لعدد    أما،  بالمعامل الحديثة 

 وبرامجـه  الحاسوبة استخدام  بمقدور الطلبوأصبح، 2006 ـ  1998شكل كبير خالل الفترة عددها ب

ـ  تبقى المعضلة الرئيس  و.  المختلفة في المختبرات وفي مكتبات الجامعات       معظم الجامعات   زية في ترك

 على التخصصات الهندسية التقليدية كالهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكيـة،           الفلسطينية

ندسين في الضفة الغربية في هذه التخصـصات يـساوي          فنسبة عدد المهندسين المسجلين لدى نقابة المه      

معمـاريــة،  % 15مدنيـة، و    . هــ   % 36.4( العدد الكلي للمهندسين المـسجلين       من% 95" تقريا

 نسبة الطلبة المسجلين في هذه التخصـصات        ، أما ) كهربائية% 28مـيــكانـيـكيـة، و   % 15.7و

 العام  إلحصائيةستنادا  ا (للطلبة في جميع البرامج   من العدد الكلي     % 70  من تقتربف كليات الهندسة في  

،  حصلت زيادة ملحوظة على هذه النسبة2007-2006، وخالل العام الدراسي )2005-2004الدراسي  

 أنبـشكل عـام     ) 5(ر الجدول   ظه ي ،ـية في كليات الهندسة   دسوبخصوص توزيع ساعات البرامج الهن    

ـ  دوم األسـاسية والعلوم الهن   لنسانـية والع العلوم اإل : نلـساعات المعتمدة لكل م   ة ا نـسب ة سية والهندس

ـ      ع الـنـسـب لة ومعقولة بالمقارنة م   ولتطبيقية هي نسب مقب   ا لمؤســسات  ن ا  المعتمدة لدى عـدد م

ـ          والمعايير الدولـية، بـاستـثن   ين اء بعض البرامج الهندسية في الجامعة اإلسالمية، ولكن باالخذ بعـ

 176 – 172(ة اإلسالمية   مج الـهـنـدسي في كلية الهندسة في الجامع       عدد ساعات البرنا   أن االعتبار

 عـدد   أو عـدد الوحـدات      أنومقارنته مع عدد الساعات التي تعتمدها المعايير العالمية يالحظ          ) ساعة

  . الساعات الالزمة للعلوم األساسية قد تحقق

 عدد ساعات   أن لوحظ   ،لهندسية الخطة الدراسية وعدد الساعات المعتمدة لبعض البرامج ا        إلىبالرجوع  

 نـسبة   أن، ولوحظ كـذلك     األخرىالعلوم األساسية في البرامج المعمارية يقل عن مثيالته في البرامج           



ساعات العلوم اإلنسانية في الجامعة اإلسالمية تزيد عن النسبة المعتمدة في المعايير العالمية، وهذا يعود               

 اإلسالمية، ومع ذلك لم تؤثر هذه النـسبة علـى عـدد             جامعةتعتمده ال  طبيعة ورسالة التعليم الذي      إلى

  . الساعات المعتمدة الخاصة بالعلوم األساسية والهندسية والتطبيقية
  

 نصيب الفتاة الفلسطينية من التعليم الهندسي أنيالحظ ) 5الجدول (باالطالع على جداول المعلومات 

ا من النسب  في البرامج المختلفة عن غيرهأو ،ة الطالب في الكليإلىمرتفع، وال تقل نسبة الطالبات 

الموجودة في دول العالم وخصوصا الدول األوروبية، فنسبة الطالبات في جميع كليات الهندسة في 

 هذه النسبة ترتفع بشكل واضح في بعض أن العدد الكلي، حيث يالحظ من% 35"  تقريبافلسطين تساوي

، أما في الهندسة المدنية  %60 والهندسة الكيماوية ،"قريبات% 50البرامج الهندسية كهندسة العمارة 

الثلث، في "  معدل نسبة الطالبات في الكليات يساوي تقريبافإنوهندسة الحاسوب والهندسة الكهربائية 

  . نسبة للطالبات في قسم الميكانيكأقلحين كانت 
  

الهندسي باتحاد  لجنة التعليمقيمته قد) 3 (وليتضمنها الجد أن معظم البرامج الهندسية التي إلىشار ي 

 إجراءاتضمن ، وبعضها ما يزال  البرامج من هذهاًعدد وقد اعتمدت اللجنة ،المهندسين العرب

 بعض الكليات والجامعات  خالل السنوات الخمس الماضيةتقدمت هذه البرامج إلى وباإلضافةاالعتماد، 

 واعتماد عدد من هذه إنشاءوقد تم رفض ،  جديدة ةبرامج هندسيمن الجهات ذات العالقة بطلب اعتماد ل

 للهندسة اً مركز القدس برنامج/ اعتمدت نقابة المهندسين2006 و 2005البرامج، وخالل العام 

  . كلية خضوري بمدينة طولكرمالكهربائية في
  
  

  :وتوصيات.. نتائج . 6
  ول بها ـعمـلمعايير الم من متطلبات االعديدرغم تحقيق مؤسسات التعليم الهندسي في فلسطين 

  : يزال هناك عدد من الثغرات والمالحظات، أهمهاما أنه إال، "ودوليا "عربيا
ة      واضحة آلية وجود   ـ عدم  ة       لمتابعة العالقة بين الرؤي  ة أخرى،  ن جه   والمخرجات م    ، والرسالة من جه
ر      جلخري أداء ا  أنم  ـ، رغ  الخريجين بعين االعتبار   أداءال تؤخذ نوعية الطلبة و     " فمثال  في سوق العمل يعب

وح  ل وض تج  بك ة المن ة ونوعي ن طبيع دى  وب، ع الي م سات   الت ق مؤس ي تحقي يم الهندس التها التعل  لرس
  .وأهدافها

  . قياس كفاءة أعضاء هيئة التدريس المعمول بها غير كافيةرتعتبر معاييـ 

بـسوق  تعني  تي  ة ال ية وغير الرسمي   العالقة بين مؤسسات التعليم الهندسي والمؤسسات الرسم       ـ ضعف 

  .العمل، ساهم بشكل كبير في عدم تحقيق هدف التدريب الهندسي

ـ          البرامج الهندسية الموجودة في كليا     بعض ال تلتزم     - ا   ت الهندسة بـبعض المعـايير الــمعمول به

ـ       فيما يتعلق " صا، وخصو "ودوليا" وعربيا" فلسطينيا ر  ومـدخالت     بالعالقة والنسب بين بعـض عناص

  .تعليميةالعملية ال

ـ دود محور العلمي والتقني مع تركيز محالمناهج التعليم الهندسي بشكل كبير على تركز ـ    ةعلى الرؤي

  .والمعرفة اإلدارية والقدرات الفكرية



  . النوعيالجانب على حساب  الكمي، وهذا بال شك سيكونبالجانبهناك اهتمام واضح ـ 

  . والكهربائيةةيكانيكيلهندسة المدنية والمعمارية والم على التخصصات الهندسية التقليدية كاـ التركيز
  

ات  فنسبة الطالبات في كلي     نسبة إقبال الفتاة الفلسطينية على التعليم الهندسي تعتبر مرتفعة،         أن إلىيشار  

ي  النسب الموجودة ف   منكل كبير    النسبة بش   هذه   قتربوت ، من العدد الكلي   %35" الهندسة تساوي تقريبا  

  .ل المتقدمةكثير من الدو
  

ـ    وخـصائص بـار طبيعـة     إضافة لما ذكر أعاله، وباألخذ بعين االعت       سـات  المجتمـع والـمـؤسـ

جي والعلمي األســاس المنه: ندسي، وأهمهاالفلسطينية، وبمتابعة مضامين المحاور األساسية للتعليم اله      

 مخرجات  الضعف في و   هناك بعض الثغرات     أن يتضح   - والتقني والقدرات الفكرية والمعرفة اإلدارية    

 بعض  يستدعي إجراء هذا  وخل المعرفي واإلبــداعـي،    فيما يتعلق بالتدا  "  وخصوصا ،التعليم الهندسي 

ماذا نُعلـم؟  .. لمن نُعلم؟ .. من نُعلم؟ : ن اإلجابة على دخالت والوسائل بحيث نتمكن م    التعديالت في الم  

  .وكيف نُعلم؟.. 
  
  

 واقع التعليم الهندسي في فلسطين ولمعـايير التعلـيم الهندسـي            إلى" ، واستنادا رما ذك بناء على       

ر التعليم وضـوابطه يمكـن      بضرورة االلتزام بمعايي  " ، وعمال "ودوليا" وعربيا" المعمول بها فلسطينيا  

  : من التوصيات، أهمهاتقديم عدد
  

عمليـة تأهيـل    ـ تطوير المعايير وذلك من خالل التركيز على النوعية باعتبارها العامل الرئيس في              

 من خـالل إدخال المهـارات اإلداريـة        إالالمهندس للدخول في الحياة المهنية، وهذا  ال يمكن تحقيقه           

  .واإلبداعية التي تساهم في تطويـر شخصية المهندس

 وذلك بمشاركة مؤسسات رسمية وغير رسمية ذات   عالقـة            ،ـ وضع آلية للتأكد من تطبيق المعايير      

  . الهندسيبالتعـليـم أو العمل

ـ  المهندسين كنقابة ـ  المهنية مشاركة المؤسسات الهندسية  التركيز على      ـ ضرورة ر يمعايع  في وض 

  . على األكاديميين فقط ذلك الهندسية، بحيث ال يقتصراعتماد البرامج

ـ        تطوير نظام تقييم البرامج الهندسية المعمول به في ل         ـ ضرورة  ـ  جنـة التعلـيم الهندسـي ف   ادي اتح

  .المختلفة ةشاء مجلس عربي مستقل لتقييم برامج التعليم الهندسي إلنبحيث يكون نواة المهندسين العرب

  . مناهج جديدة تخدم التطبيقات الصناعيةـ إدخال

  .لمنهجية الهندسة المتجددة"  تحقيقاين بالتعليم والتدريب المستمرـ االهتمام

  .ه الصناعية التعليم والتدريب بالسوق المحلي ومؤسساتـ ربط

     بالبرامج الالمنهجية وذلك من خالل تشجيع الطلبة على تبادل الـزيارات العلمية وـ االهتمام

  .ات العمل والندوات والمؤتمراتــإقامة ورش    
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