
العاليالتخطیط اإلستراتیجي للتعلیم
اإلطار العام،:في فلسطین

وجامعة النجاح الوطنیة كأنموذج

سمیر عبدهللا أبو عیشة
أستاذ في الھندسة المدنیة

جامعة النجاح الوطنیة
فلسطین،نابلس

sameeraa@najah.edu



المحتویات

المقدمة1.

فلسطینفي واقع التعلیم العالي 2.

طینياالستراتیجي للتعلیم العالي الفلسالتخطیط 3.

نموذج جامعة النجاح ألاالستراتیجي یططتخال4.
الوطنیة 

التوصیات5.



المـقدمــة . 1
طورالدور المركزي لمؤسسات التعلیم العالي في التقدم والت

تھیئة وتدریب الطاقات البشریة لقیادة التنمیة االجتماعیة-
واالقتصادیة

القیام بالبحث العلمي وإیجاد حلول لالحتیاجات المتجددة-
خدمة المجتمع بھدف تلبیة متطلباتھ التنمویة-
سبعیناتأنشئت أنظمة التعلیم العالي في فلسطین منذ بدایة ال

استجابة لدواعي التنمیة والتطویر-
لعب دور وطني في التصدي لالحتالل اإلسرائیلي -
نیة إنشاء وتطور برامج التعلیم العالي لم یكن ضمن خطة وط

تعلیمیة أو تنمویة واضحة المعالم
 أنشئت 1994مع إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام ،

وزارة التعلیم العالي ووضع قانون التعلیم العالي  



فلسطینفي واقع التعلیم العالي . 2
توجد ثالث عشرة جامعة فلسطینیة:

1994حتى عام 1971جامعات خالل الفترة من 9أنشئت -
1995جامعات منذ عام 4تم إنشاء -
زة تقع ثماني جامعات في الضفة الغربیة وأربع في قطاع غ

قطاعإضافة لجامعة للتعلیم المفتوح لھا مراكز في الضفة وال
 ألف طالبا 133بلغ عدد الطالب في الجامعات

)2005/2006  (
 ھناك تسع جامعات عامة، واثنتین حكومیتین، وجامعتین

خاصتین
 في الضفة والقطاعجامعیة ومتوسطة كلیة32توجد



 قامت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بوضع خطة
2001إستراتیجیة عشریة للتعلیم العالي الفلسطیني عام

شملت الخطة:
التحدیات-
رسالة التعلیم العالي -
الغایات التي تسعى الخطة لتحقیقھا-
تحدید األولویات-
2005ام تم إعداد خطة عمل تفصیلیة لتنفیذ اإلستراتیجیة ع
تم تحلیل الوضع في كل مجال اختصاص

فلسطیني  االستراتیجي للتعلیم العالي الالتخطیط . 3



التحدیات التي تواجھ التعلیم العالي

ق عدم مقدرة نظام التعلیم العالي على تلبیة احتیاجات سو
العمل بشكل مالئم

ضعف التخطیط في مؤسسات التعلیم العالي
الخشیة من انخفاض جودة التعلیم العالي
 الحتاللاسیاسات المضایقات التي تتعرض لھا الجامعات نتیجة
عاليعلیم الالتمتكافئة لاللتحاق ب/عدم توفیر فرص كافیة
يالمؤسس/یاب ھیكلیة إداریة فعالة على المستوى الوطنيغ
ضعف التمویل واالقتصاد الوطني



رسالة التعلیم العالي الفلسطیني


قیميال–الذھني، والبعد التطبیقي، والبعد الروحي -بالبعد المعرفي
-

ومھاراتھ
 تشجیع روح المبادرة الفردیة والجماعیة، ضمن مفاھیم المواطنة
اتإعداد الفرد المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث العلمي واألخالقی
عالمیةتوثیق الروابط مع المؤسسات التعلیمیة والثقافیة العربیة وال


اإلنسانیة
المساھمة في مواجھة التحدیات التي یتعرض لھا الفلسطینیون ف

میادین الحیاة وصوالً لتحقیق الذات الفلسطیني



يللتعلیم العالي الفلسطینالعامةاألھداف

طینيالتركیز على البعد التطبیقي للتعلیم العالي الفلس
تحسین جودة التعلیم العالي
التركیز على البحث العلمي كأحد مقومات التعلیم العالي
العاليتحسین وتطویر األجھزة اإلداریة في مؤسسات التعلیم
تدامةوضع السیاسات المالیة التي تسعى إلى تحقیق االس
الخاصتعمیق التفاعل بین مؤسسات التعلیم العالي والقطاع



الوطنیةأولویات الخطة اإلستراتیجیة
 سوقالإعادة النظر في مكونات برامج التعلیم العالي لتعكس متطلبات
وتجاوباالعمل على إعادة تشكیل البرامج لتكون أكثر مرونة
يالتركیز على النوعیة والتمیز والمھنیة في برامج التعلیم العال
التركیز على المزج بین النظریة والتطبیق
 برامجللالتركیز على التنسیق والتكامل والطبیعة عبر التخصصیة
 إعادة ھیكلة البرامج القائمةومراجعة
التركیز على تزوید الطلبة بالمھارات األساسیة والضروریة
ھا التركیز على المحافظة على الھیئة التدریسیة وتطویرھا وتدریب
 توثیق التعاون بین وزارة التعلیم العالي والوزارات األُخرى
 التركیز على التفاعل الرأسي بین مستویات التعلیم



نموذجألاالستراتیجي یططتخال. 4
جامعة النجاح الوطنیة

 2010/2011-2007/2008إعداد خطة إستراتیجیة للفترة
جیةتم تشكیل لجنة توجیھ ومتابعة لوضع الخطة اإلستراتی
األكادی:إلا

تطویر البنیة المؤسسیةوالبحث العلمي، خدمة المجتمع، 


و
الخاص


الجامعیة التي ساعدت في بلورة التصورات األولیة

 خطةللالنھائيالشكل إعداد أخذت المالحظات وتم



مخرجات الخطة اإلستراتیجیة للجامعة
إعادة تعریف رسالة الجامعة
 لجامعةة لالمستقبلیةرؤیالتحدید
والبیئة المحیطةالتحلیل اإلستراتیجي ألوضاع الجامعة
تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف-
الفرص والتحدیات حصر-
في كل من المجاالت الرئیسةالغایاتصر ح:
یةالبنیة اإلداریة المؤسس-مة المجتمع خد-البحث العلمي -ةألكادیمیا-
 قیقھالتحواالستراتیجیاتلكل غایة األھداف التفصیلیة وضع
وضع المعاییر التي یمكن قیاسھا لتحقیق األغراض

عمل الضع خطط الناتجة اعتبرت األساس لوالخطة اإلستراتیجیة 
لكلیات والمراكز والدوائرلوالبرامج التفصیلیة 



رسالة الجامعة

ام 

،
ب

من التنمیة المستدامة


1977/1978-جامعة عند إنشاء ال

 ھناك

يوللوصول إلى حالة التنمیة المستدامة، والمحافظة على اإلطار القیمي والروح



رؤیة الجامعة
القیام قادرة على تلبیة احتیاجات المجتمع بما یمكنھارائدةجامعة 

ة ی

المجاورة
ریادةوالسعیاً للنھوضیات وتحدتجاوز الفي الى الرغبةالجامعة رؤیةاستندت
 ساساً الحضارة العربیة اإلسالمیة رافداً أ، معتبرة مواكبة ركب التقدمركزت على

ةرؤیلمواءمة بین عراقة الماضي وأمل المستقبل، ضمن، ساعیة لإلبداع والتمیزل
شمولیة

لرسالة التعلیم العالي ولرسالة الجامعةالجامعةرؤیةاستندت



ارجیةالخلعوامل المؤثرةا-التحلیل اإلستراتیجي

طالةارتفاع نسبة العإزدیاد نسیة الفقر،: ةالعوامل االقتصادی ،..
كةالقیود على الحر، سیاسيالستقرار إلا: العوامل السیاسیة ،..
التوزیع العمري، تركیبة السكان: العوامل االجتماعیة ،..
یمالتعلنحو سیاسة الحكومة ، التشریعات: العوامل القانونیة ،..
صاالت، ا التعلیم، الحوسبة، اإلتتكنولوجی: العوامل التكنولوجیة..
 قامة، ، قیود اإلمحدودیة توفر الكفاءات: توفر الكفاءاتصعوبة..
ة :

..، تقدیم الخدماتفياستقطاب الطلبة، و
ت، القدرة على استیعاب المنتجات والمخرجا: األسواق..



داخلیةاللعوامل المؤثرةا-التحلیل اإلستراتیجي

ر، ، التدریب والتطویإلداریةوظائف اشغل ال: الموارد البشریة..
ى توفر مصادر مالیة كافیة لإلنفاق عل: األوضاع التمویلیة

..، خارجیة لتمویل مشاریعالمصادر الالمصروفات الجاریة، 
تأمین الدعم والخدمات اإلداریة المالئمة: الخدمات اإلداریة ،..
ت تعلیمات وإجراءاالسیاسات والداري، اإلتنظیم ال: التنظیم

..، لحوسبة اعمل، ومستوى ال
حث طلبة، ب(مخرجات ومنتجات الجامعة تسویقمدى : التسویق

..، )علمي، خدمات مجتمعیة



نقاط القوة-التحلیل اإلستراتیجي
ةالطیبة، إذ أثبتت المخرجات أنھا جامعة عریقة ممیزالسمعة


الغربیة
 م والبحثمیز في التعلیبتالھیئة التدریسیة المؤھلة التي قدمت
 برنامج 100-كلیة 18توجد -تنوع برامج التعلیم العالي
یة تحتبنىمرافق ممیزة في الموقع الجدید من مبان ومرافق و
جیااالستثمار الملموس في المختبرات والتجھیزات والتكنولو
تمرتنوع الخدمات المجتمعیة؛ مراكز علمیة مجتمعیة وتعلیم مس
جالعالقات القویة مع المؤسسات والجامعات في الداخل والخار
االستخدام المرشد لألموال المتاحة



نقاط الضعف-التحلیل اإلستراتیجي

تزاید نسبة أعداد الطلبة بالنسبة للمدرسین
 الصعوبات التمویلیة
ضعف تمویل البحث العلمي
 بطء عملیة تطویر الكادر والنظام اإلداري
یتعلق ضعف الرضا الوظیفي من قبل بعض العاملین خاصة بما

الرواتب والرواتب التقاعدیة والضمان اإلجتماعيبتدني

ات 
الفلسطینیة 



الفرص المتوقعة-التحلیل اإلستراتیجي

ستقراریؤدي الى االمما قد :نفراج في العملیة السلمیةتحقیق ا
:

و
للخریجین

األ: يازدیاد الطلب على التعلیم العال
الدیمغرافیة واالجتماعیة 

لمؤسسات التعلیم الجامعي العامةالمتوقعالدعم المتزاید
ارع والتكنولوجي المتسمن التطور العلمياالستفادة المثلى
تطویر الجامعةلالخططبیئة وظروف تسمح بتطبیق



لةالتھدیدات المحتم-التحلیل اإلستراتیجي

 دار

وتجاوباعلى إعادة تشكیل البرامج لتكون أكثر مرونة
والتضییق على مصادر العیشسوء األوضاع االقتصادیة


الفلسطینیة
الوطنیة الفلسطینیة خطر انھیار مؤسسات السلطة
أو الجدیدةمن قبل الجامعات القائمةالتنافس



الغایات اإلستراتیجیة

 تھاتحسین جودوبرامج التعلیم العاليتطویر وتعزیز
 ات

علمیة وللوصول الى مخرجات تطبیقیة ھاوإلثراء المعرفة


مؤسسات المجتمع األخرى
دة رفع كفاءة األداء اإلداري

للعملیة التعلیمیة والبحث العلمي وأنشطة خدمة المجتمع



األھداف لتحقیق غایة : مثال

:  الغایة
 تھاتحسین جودوبرامج التعلیم العاليتطویر وتعزیز

:األھداف


المحلي وسوق العمل في المنطقة


جوانب اإلبداع
تطویر وتعزیز الھیئة التدریسیة
اإلھتمام بنوعیة الطلبة للوصول إلى مستوى ممیز
جامعیةتعزیز التجربة الجامعیة والخبرة المكتسبة للطلبة من الحیاة ال



اإلستراتیجیات لتحقیق ھدف: مثال

:  الھدف


جوانب اإلبداع

:اإلستراتیجیات 
تحسین نسبة أعضاء الھیئة التدریسیة للطلبة
التعلم /تعزیز تقدیم وإدارة خدمات التدریس
تحسین مستوى اإلرشاد والتوجیھ
التعلم/تعزیز استخدام الحاسوب في التدریس
 تحسین البیئة التعلیمیة وتوفیر كافة متطلباتھا
التركیز على جوانب اإلبداع وروح المبادرة والتمیز



المعاییر لقیاس تحقیق ھدف : مثال
: الھدف


جوانب اإلبداع
:المعاییر
عدد أعضاء الھیئة التدریسیة بالنسبة للطلبة
لتعلیم نسبة أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في دورات تطویر ا
إنجاز التقییم الذاتي لكل البرامج
عدد أجھزة الحاسوب بالنسبة للطلبة
نسبة القاعات المجھزة بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة
عدد الطلبة المقبولین في كلیة الشرف



التوصیات. 5
 إعداد خطط إستراتیجیة لمؤسسات التعلیم العاليضرورة

ي لتعلیم العالالوطنیة لتتناسق مع الخطة اإلستراتیجیة 
 ة بشكل دوري  موضوعالستراتیجیة اإلخطط التحدیث
ة العمل بأسلوب منھجي أثناء إعداد الخطة اإلستراتیج

استخدام أسلوب التخطیط بالمشاركة للمؤسسة و
احھاضرورة اتباع الخطط اإلستراتیجیة وتوفیر متطلبات نج
واقعیةللمؤسسة الخطة اإلستراتیجیة السعي ألن تكون

وطموحة في الوقت ذاتھ، تأخذ باالعتبار الظروف المحیطة 
اء والتغیرات المحتملة، وتسعى لرسم مسار التطور واالرتق

على المدى المنظور


