
الجامعــــــــــــــــات الليبية 
ود........ــــالدور المفـق

The Libyan 

Universities، the Lost  

Role

المدني أبو القاسم دخيل. د.أ

m.dakhil@uot.edu.Ly

madanidakhil1@gmail.com

المنتدى الثقافي لجامعة 
طرابلس

25/5/2022

mailto:m.dakhil@uot.edu.Ly


:النقاط األساسية

.المستدامةللتنميةالمتحدةاألممأهداف•

.منهالعاليوخاصةالتعليمأهمية•

.الجامعةتعريف•

الجامعة؟مهامما•

.الجامعةمنالمطلوب•

.والسياسةالجامعة•

.التغييرتصنعالجامعة•

األمريكية؟الجامعاتنجاحسرما•



.واالتصاالتالمعلوماتتقنيةدور•

للجامعة؟الدوليبالتصنيفاالرتقاءيمكنكيف•

.المهاراتفجوة•

.الليبيةالجامعات•

ذلك؟تستحقوهليغطيهاومنالتعليمتكلفة•

الحل؟ما•

.المجتمعتهمعاجلةقضايا•



من قادة العالم تبنت الجمعية العامة 150و في اجتماع تاريخي حضره 2015في سبتمبر من عام *

لألمم المتحدة ما يُعرف بأهداف التنمية المستدامة 

)Sustainable Development Goals, SDG”s (

.17الـ2030لعام 





• This goal ensures that all girls and boys complete free primary and
secondary schooling by 2030. It also aims to provide equal access to
affordable vocational training, and to eliminate gender and wealth
disparities with the aim of achieving universal access to a quality higher
education.

• The seven "outcome-oriented targets" are: free primary and secondary
education; equal access to quality pre-primary education; affordable
technical, vocational and higher education; increased number of people
with relevant skills for financial success; elimination of all discrimination in
education; universal literacy ...

األممهدافأتحقيقفيجساملياتومسؤعليهافيه،وكرائدةالمجتمعفيمكانتهابحكمالجامعات،•
الوصولحونبدورهللقيامالمجتمعوقيادةداخلهاالمطلوبالتغييراحداثخاللمنللتنميةالمتحدة

.الغايةتلكإلى



:أهمية التعليم وخاصة العالي منه

.ما من أمة سادت، قديماً أو حديثاً، إالّ كانت المعرفة أساس نهضتها•

.الميمكن أن تُعزى هيمنة أمريكا على العالم اليوم إلى هيمنة جامعاتها على جامعات الع•

عائدعنهنتجسيالتعليمعلىيُصرفدوالركلفإناليونسكو،أجرتهاالتيالدراساتحسب•
تعليمالفيهواستثمارأكبرأنالواقع.االقتصاديالنموفيدوالراً 15و10بينيتراوح
Smart)الذكيباالقتصاديُعرفماعنهلينتجالبشريوالعقلالعالي Economy)أو

Knowledge-Driven)المعرفةعلىالمبنياالقتصاد Economy).

نمواكهنيكونمتميزة،عاليتعليممؤسساتهناكتكانماكلأنهإلىتشيرالدالئلكل•
ً عاليةوانتاجيةاقتصادي .وريادةوابتكاراً وابداعا

لضمانةأهميالعواملأكثرفهو.المجتمعلتطورمؤشرأومعلمةمابلدفيالتعليميعتبر•
مكانتهحددويمجتمعأيفيالمعيشةمستوىورفعاالجتماعيواالستقراراالقتصاديالنمو
.العالمدولبين





• Acceptance rates for the University of Helsinki’s teacher 
education program (6.8%) were lower than its law program 
(8.3%) and medical school (7.3%) in 2016. Every four years, the 
government re-evaluates its education plan in order to adapt it 
to the changing needs of the country.

• The solution is clear: “We have to have more highly educated 
teachers and we need to pay them more.”

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/tilasto-paahaku-2016-1.pdf


:تعريف الجامعة

• “The university is the institution that performs its highest, its
unique, service to society by declining to do what the society
thinks it wants, by refusing to be useful, in the common
acceptance of the word, and by insisting instead that its task is
understanding and criticism. IT IS A CENTER OF
INDEPENDENT THOUGHT.”

مانعوالنأينوعهامنوالفريدةللمجتمعالخدماتعلىأتؤديالتيالمؤسسةهيالجامعة"•
تصروأنكلمةللوالمقبولالعامبالمعنىمفيدةتكونأنترفضوأنيريدهأنهالمجتمعيعتقد
"المستقلالتفكيرمركزإنها.والنقدالفهممهمتهاتكونأنعلىذلكمنبدالً 



؟ما مهام الجامعة

.عنهاالباحثينوليسالوظائفصانعيانتاجهيالجامعةرسالةأنيقال•

وقطاعةلالنتاجيالعاليةالمستوياتعلىكبيرةبدرجةيعتمدالمعيشةمستوياتفيالمضطردالنمو•
اقتصادلبهايتطالتياالنتقائيةوالقدراتالمهاراتتطويرخاللمنالتحديلهذاالواجهةفييقفالجامعات

.المعرفة

وراءلةوفاعدافعةقوةتمثلتواصليةوقدراتواقتصاديةوعلميةبشريةمواردمنتملكهبماالجامعات•
.للمجتمعواالجتماعياالقتصادياالزدهار

والتعلم،مالتعليالعلمي،البحثخاللمنالخبرةالمهارات،الفهم،الجديدة،للمعرفةمراكزالجامعاتتمثل•
.المجتمعوخدمةوالتواصلوالريادةالقيادة

ونشرهاظهاوحفالمعرفةالكتشافوالطالبلألستاذالمثاليةالبيئةتوفرأنهيللجامعةاألساسيةالمهمة•
لمعيشياالمستوىورفعالقادمة،أجيالهخصوصااإلنسان،بقاءأجلمنقاطبةاإلنسانيةالمعرفةواثراء

.له



اً من التفكير هذا يتطلب قدراً كبير. اعداد المناهج وبرامج التدريب بما يلبي حاجيات المجتمع•
مستقبل العميق وااليداع حتى يمكن اعداد الطالب للتحديات والفرص التي ستواجهه في ال

.وكيف يمكنه الربط بين األفكار والتطبيق

.ة والقادمةلجامعات يجب أن تعمل كخزائن للمعرفة االنسانية تحافظ عليها لألجيال الحاضر•

.انتاج الجديد من المعرفة من خالل البحث العلمي الرصين•

.نقل المعرفة إلى األجيال القادمة من خالل عمليتي التعليم والتعلم•

.نشر المعرفة للمجتمع•

.دهلعب دور محوري في النمو االقتصادي للمجتمع للرفع من مستوى المعيشة ألفرا•



:المطلوب من الجامعات

اديةواالقتصاالجتماعيةللتحدياتوحساسيةومرونةديناميكيةأكثرتكونأنيجبالجامعات•
يزيدالحديثةالتقنياتتقدمهفما.الجامعةفيالتجديداستمراريةذلكيتطلبوعليهعامةوالتقنية
منبدالوعليهبهاللحاقعنالعلميوالبحثوالتعلمالتعليممنظوماتقدرةعنهائلةبسرعة
.أنماطهاتغيير

التعليمفإنهوعليفيهالراغبينلكلالتعليمفرصتوفرأنيمكنالالحاليوضعهافيالجامعات•
.جزئياولوالمشكلةهذهتجاوزمنيمكنانربمابعدعنوالتعليمالمقننالمفتوح

ماوالمهنيةالمناهجووضعالبحوثخاللمنوالخاصةالعامةالصناعيةالمؤسساتمعالتعاون•
.الناعمةبالمهاراتيُعرف

.نشرهاوطرقالمعرفةحدودتوسيعيمكنلكيفللحوارمساحاتخلق•

.المنقطعينعددوتقليصالتقليديينغيرالطلبةإلىالوصولمنيُمِكناإللكترونيالتعليمادخال•

.المجتمعلخدمةفاعلةاستراتيجياتوضععلىالعمل•



:الجامعة والسياسة

Soft)الناعمةبالقدرةيُعرفمامنجزءتكونأنيمكنالجامعات• Power)األجانبخريجيهاخاللمن
رئيس17منهمأجنبيخريج40,000منأكثرلديهاهارفاردجامعة.الخبراتوتبادلالمشتركالتعاونواتفاقيات

!!!بلدانهمفيقياديةنفوذلهامراكزيحتلونوالبقيةدولة

تجدمادةفعاالمتميزة،العاليالتعليممؤسساتفيقوينفودلهايكونأنعلىمضتعقودمنذإسرائيلعملت•
ليسذلكوبيهوديةأصولمنينحدرونممنهموغيرهاالفيزياءاالقتصاد،االعالم،السياسية،العلومأقسامرئيس
.الدوليةوالمنظماتالكبرىالدولبعضسياساترسمفيالكبيرالتأثيرهذالهايكونأنغريبا

Think)الخبرةمراكز• Tank)ادواالقتصالسياسةفياالستشاراتوتقديمالبحوثباجراءتقومبالجامعات
.للدولواالستراتيجياتالسياساترسمفيأساسيكشريكوتعملوغيرها

الدولةهيبةعكسيسياسيةأبعادلهبلوالعلمية،األكاديميةالناحيةمنفقطليسمهماً،دوراً يلعبالجامعاتتصنيف•
.والطلبةاألساتذةمنالمتميزيناستقطابفيويساعدالدولبينلمكانتهاإيجابياويسوق

56كيةاألمريالمتحدةالوالياتفيدخلهوصلفقدالعالمفيانمواألسواقأكثرمنأصبحاألجانبالطلبةسوق•
.دوالربليون

.بلدانهمفيعيةالشيوأفكارلنشركوسطاألفارقةللطلبةخصيصالومومباباتريسجامعةانشأالسوفياتياالتحاد•

.اإلسالميوالعالمأفريقيافيأفكارهلنشرناصركغطاءوجامعةاإلسالميةالدعوةكليةاستعملالقذافي•



: الجامعة تصنع التغيير

.لعل األمثلة التالية تغنينا عن الكثير من التفاصيل. مهمة الجامعة األساسية هي أن تصنع التغيير على مستوى الفرد والمجتمع

من أهم الجامعات في العالم تأسس عن طريقها (: MIT)معهد ماساتشوتس للتقنية -1•
ين مليون شخص وتصل مبيعاتها إلى تريليون4.6شركة تتيح فرص عمل لحوالي 30,200
من بين . شركة780مؤسس لـ 907كان هناك 2017-2006في الفترة بين . في السنة

منهم يمارسون 11منهم على جائزة نوبل وحاليا 98أعضاء هيئة تدريسها تحصل 
:من بين هذه الشركات. التدريس في قاعاتها

•Boeing, HP, Intel, Texas Instruments,…

مليار دوالر أتت من البحوث واالستثمارات والرسوم 3.62كانت 2018ميزانية عام •
.الدراسية





Stanford)ستانفوردجامعة-2• University):2017-2006بينالفترةفي،
أساتذةأسسهاالتيالشركاتمجموع.شركة957لعددمؤسس1,127الجامعةافرزت
2.7ومبيعاتهاشخصمليون5.4تشغلشركة39,900الجامعةهذهوخريجووطلبة

:الشركاتهذهبينمن.السنةفيدوالرتريليون

Yahoo, HP, Nike, Cisco, …



MIT((10/30/2020)Stanford(Fall
2021)

16,18515,314العامليناجمالي

1,0642,288األساتذة

11,25416,937الطالبعدد

4,3617,645جامعيينطالب

6,8939,292عليادراساتطالب

1:31:5األستاذإلىالطالبنسبة

57الكلياتعدد

دوالرمليار1.69دوالرمليار3.62الميزانية

7,900+ـــــــالبحثيةالمشاريععدد

مليار37.8مليار27.4(2021)المحفظة



• MIT has 70.1% of its classes with fewer than 20 students.

• In fact, all classes at MIT are taught by distinguished 
professors because we believe that you should learn from the 
very best the moment you set foot on campus. MIT also has a 
strong culture of student collaboration.

• MIT's endowment rose by 49.0% and $9 billion, to $27.4
billion in 2021 from $18.4 billion in 2020. Endowment makes 
up the largest portion of MIT's total investments. 

• 20 Nobel laureates are currently members of the Stanford 
community.

لو شكلت أي من الجامعتين، بطالبها وأساتذتها وخريجيها والشركات المنبثقة عنها، دولة 
مستقلة لكان اقتصادها الثامن أو التاسع عالميا، أكبر من كندا وروسيا



مؤسس 1089كان هناك 2017-2006في الفترة بين : جامعة كاليفورنيا، بيركلي-3•
طلبة من بين الشركات الكبرى التي أسسها أساتذة و. شركة جديدة961بهذه الجامعة أسسوا 

:وخريجو هذه الجامعة

Google, Apple, Intel, eBay, Tesla



# Country GDP(abbrev.)2017

1 United States $19.485 trillion

2 China $12.238 trillion

3 Japan $4.872 trillion

4 Germany $3.693 trillion

5 India $2.651 trillion

6 United Kingdom $2.638 trillion

7 France $2.583 trillion

8 Brazil $2.054 trillion

9 Italy $1.944 trillion

10 Canada $1.647 trillion

11 Russia $1.578 trillion

12 South Korea $1.531 trillion

13 Australia $1.323 trillion

14 Spain $1.314 trillion

15 Mexico $1.151 trillion

16 Indonesia $1.015 trillion

17 Turkey $852 billion

18 Netherlands $831 billion

19 Saudi Arabia $687 billion

20 Switzerland $679 billion

الدخل القومي 
20اإلجمالي ألغنى 

دولة
:في العالم

https://www.worldometers.info/gdp/us-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/china-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/japan-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/germany-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/india-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/uk-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/france-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/brazil-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/italy-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/canada-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/russia-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/south-korea-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/australia-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/spain-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/mexico-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/indonesia-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/turkey-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/netherlands-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/saudi-arabia-gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/switzerland-gdp/


اردبدأ مارك زوكربيرج عمله على فيسبوك في حجرة بالسكن الطالبي بجامعة هارف•
.دوالرمليار68.9وأصبحت تروثه تقدر بـ 

فيينمنقطعالالطلبةأشهرمنالبرمجة،عمالقمايكروسوفت،مؤسسجاتسبيليعتبر•
.هارفاردجامعة

.جوجلفحمتصأنشأعندماستانفوردبجامعةدكتوراةطلبةكانابايجوالريبرينسيرجي•

.ستانفوردبجامعةكاناعندماياهوفيلووديفيديانججيريمنكلطوركذلك•

:في البيئة الجاذبة المحفزة يتجلى اإلبداع



ً كانعندما2007عامالسحابيللتخزينDropboxصممهوستوندريو• يعانيكانألنهMITبـطالبا
.دوالربليون2.2األنتروثهوأصبحتUSBالشخصيةالتخزينألجهزةفقدهتكرارمن

كساستبجامعةااللتحاقفقررالشهيرةأكسفوردجامعةمنتقاعدهتماءميكيألستاذمعروفةحالةهناك
فيتستعملالتيالليثيومأيونبطارياتلتطويرهسنة97عمرعندالكيمياءفينوبلجائزةعلىفتحصل
."مبكراً تتقاعدال":نصيحته.والحاسباتالكهربيةوالسياراتالنقالةالهواتف



• “In 1986, the politics in the laboratory at Oxford anticipating my 
retirement had begun, so I accepted a call to take the Virginia 
H. Cockrell Centennial Chair of Engineering at the University of 
Texas at Austin. Retirement before age 67, was no longer 
required in the U.S. which has enabled me to keep working for 
another 32 years in Texas as a Professor of Materials Science 
and Engineering.”      Prof. John B. Goodenough



SCHOOL 

(STATE)

END OF FISCAL YEAR 2020 

ENDOWMENT

Harvard 

University (MA)
$41,894,380,000

Yale University 

(CT)
$31,108,248,000

Stanford 

University (CA)
$28,948,111,000

Princeton 

University (NJ)
$25,944,300,000

Massachusetts 

Institute of 

Technology

=-=-$18,381,518,000

University of 

Pennsylvania
$14,877,363,000

Texas A&M 

University
$12,720,529,611

University of 

Notre Dame (IN)
$12,319,422,000

University of 

Michigan—Ann 

Arbor

$12,308,473,000

Columbia 

University (NY)
$11,257,021,000

.

وصلت محفظة هارفارد إلى 2021، حسب بيانات 2020العشر جامعات األمريكية التي تمتلك أضخم محافظ هبات و تبرعات حسب بيانات 

.مليار دوالر53.2

https://www.usnews.com/best-colleges/harvard-university-2155
https://www.usnews.com/best-colleges/yale-university-1426
https://www.usnews.com/best-colleges/stanford-university-1305
https://www.usnews.com/best-colleges/princeton-university-2627
https://www.usnews.com/best-colleges/massachusetts-institute-of-technology-2178
https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-pennsylvania-3378
https://www.usnews.com/best-colleges/texas-am-university-college-station-10366
https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-notre-dame-1840
https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-michigan-ann-arbor-9092
https://www.usnews.com/best-colleges/columbia-university-2707


؟األمريكيةالجامعاتنجاحسرما•

نيفاتالتصعلىمتقدمةمراكزتحتلاألمريكيةالجامعاتجعلتأساسيةعواملهناك
:ومنهاالعالمية

.اإلدارةواستقالليةالفكريةالحرية•

.التقليديةوغيرالمنفتحةالرشيدةاإلدارة•

.(مثالكهللارحمهزويلأحمد.د.أ).العالمأنحاءجميعمنللقدراتوالحاضنةالجاذبةالبيئة•

.والريادةوالتفوقلالبتكارالمتاحةالفرص•

.الهائلةالماديةاإلمكانيات•

األمريكيةالجامعةرؤوساءمنالكثيررواتبالرشيدة،للقياداتالمغريةوالمكافآتالرواتب•
لمحكمةاقضاةوحتىالوالياتوحكامالمتحدةالوالياترئيسراتبضعفمنأكثرتفوق
.العليا



:البحث العلمي

.أهم مؤشر على مستوى الجامعة بين جامعات العالم هو انتاجها من البحث العلمي•

:الي، أعلى ميزانيات ُصرفت على البحث العلمي والتطوير كانت على النحو الت2017عام •

مليار دوالر543الواليات المتحدة األمركية

"        "496الصين

"        "176اليابان

"        "127المانيا

"        "90كوريا الجنوبية

نسبة صرفت على البحث العلمي والتطوير كانت إلسرائيل ب( GDP)أعلى نسبة من الدخل القومي •
%.4.81تلتها كوريا الجنوبية بنسبة % 4.95

.في السعودية% 0.82أعلى نسبة لصرف على البحث العلمي في العالم العربي هي •

األرقام تعري الواقع



:دور تقنية المعلومات واالتصاالت
:Information& Communication Technology(ICT)

القدرةعدمنهعسينتجعامةبصفةالرقميةللتقنياتالمحوريالدورتقديرفيالجامعةفشل•
.تخدمهأنالمتوقعالمجتمعمعالتعايشعلى

اإلجراءاتووالعاملينواألساتذةالطلبةوضعومتابعةتنظيمفيتساعدالرقميةالتقنية•
.أنواعهابمختلفوالخدماتالمالية

لتعليماعمليتيلتسهيلبعدعنوالتعليمالمحاضراتقاعاتفيأساسيدورلهاأصبح•
.والتعلم

.مسبوقةغيرمستوياتإلىبالجامعةالشفافيةدرجةترفع•



؟كيف يمكن االرتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة

ً نشرهعمليةتسهيلعلىوالعملالرصينالعلميالبحثعلىالتركيز• فيخصوصا
.عالمياالمصنفةالدوريات

.بهماالحتفاظعلىوالعملالمتميزيناألساتذةاستقطاب•

.بالجامعةالعاملينبينالمتناسقالتنوع•

مستوىعلىلكذلينعكسالطالبيكتسبهاالتيوالخبرةالعلميالتحصيلبمستوىاالرتقاء•
.خريجيها

.قضاياهحلفيالفاعلةالمساهمةعلىوالعملالمجتمعمعالحقيقيالتفاعل•

.الساعةمدارعلىيحتاجهالمنخدماتهاتقدماألولىالدرجةمنعصريةمكتبة•

.الجامعيةالحياةمناحيجميعفيالمعلوماتلتقنيةاألمثلاالستخدام•



:فجوة المهارات

اجه أثناء تأهيله بالجامعة وما يحتومهاراتهي الفجوة بين ما يكتسبه الطالب من قدرات
.سوق العملفعلياً 

بقوله أن القدرات ( Harvard Business School)علق بروفسور مايكل بورتر •
نافسية البشرية ذات المهارات العالية ومصادر المعرفة هما أهم عاملين للرفع من مستوي الت

.بين الدول

تريليون دوالر خالل 2.5أكدت دراسة أن االقتصاد األمريكي سيتعرض لخسارة تقارب •
نها كل هذه مشكلة عالمية تعاني م. العقد الحالي بسبب المشاكل الناجمة عن فجوة المهارات

.الدول بدون استثناء

(.Soft Skills)وناعمة ( Hard Skills)تصنف المهارات إلى مهنية •



:التي يجب التركيز عليها اآلن( Soft Skills)هذه بعض من ما يُسمى بالمهارات الناعمة 

.مهارات التواصل منطوقة ومكتوبة•

.مهارات التخطيط واالدارة•

.مهارات الحاسوب•

.مهارات االستفادة من خدمات االنترنت ومنصات التواصل االجتماعي•

.مهارات العمل تحت الظروف الصعبة•



:الجامعات الليبية

اك إال أنها رغم اإلمكانيات المتواضعة آنذ. أنا  خريج الجامعة الليبية، أم الجامعات في ليبيا•
.كانت تتمع بقدر كبير من االحترام بين نظيراتها في المنطقة

وإعالن الجامعة 1984أصيبت الجامعتين بطرابلس وبنغازي في مقتل نتيجة أحداث •
.الطالبية والمطالبة بتطبيق مقولة أن يعطي األستاذ محاضرته ويغادر الجامعة

يئة ب)الجامعة ليست طالب وأستاذ وموظف وقاعات محاضرات، إنها أكثر من ذلك بكثير•
.(خصبة للتألق واالبداع

.التوسع األفقي الكبير في الجامعات دون معايير تذكر•

.النسبة العالية من الطلبة الذين يدخلون التعليم العالي غير مبررة•



.ضياع الطلبة المتميزين بين الجموع•

.فشل سياسة إيجاد البديل ألعضاء هيئة التدريس المتقاعدين•

.تهميش دور المعيد، بل محاولة إلغاء دوره بالكامل من طرف بعض صناع القرار•

.تدني الرواتب والحوافز لجميع شرائح الجامعات•

اوح تقاعد صفوة أساتذة الجامعات، وبعض منهم كانوا رؤوساء جامعات، على رواتب تتر•
دوالر شهرياً وهو أقل من خط الفقر في الكثير من دول العالم، قمة 1000و100بين 
س جامعة عندما ترك رئي. الل المعنوي قبل المادي في بلد يسبح على بحيرة من النفطذاإل

مليون دوالر وأن 7.06المبلغ الذي ُصرف له كان 2018جنوب كاليفورنيا منصبه عام 
ً 26هو 2022أبريل 26متوسط الراتب لرئيس جامعة أمريكية في  .ألف دوالر شهريا



.انعدام خدمات االنترنت والمكتبات•

.والدورات الخاصة( Sheets)المذكرات الضحلة •

.شبه  انعدام الدعم الحقيقي للبحث العلمي•



؟تكلفة التعليم ومن يغطيها وهل تستحق ذلك

.شك أن تكلفة التعليم باهظة لكن ال مفر منهاال•

ربما من الصعب أن تواصل الدولة وحدها تحمل كامل هذه التكلفة خصوصا في ضوء•
.الزيادة الكبيرة في عدد التالميذ والطالب

تى ال البد من المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ولكن بعد وضع الظوابط الصارمة عليه ح•
.يتحول إلى تجارة

اردها الجامعات يمكنها المساهمة في تحمل جزء من التكلفة من خالل االستثمار األمثل لمو•
.البشرية والمادية

اسي البحث عن التبرعات والهبات غير المشروطة من كل المصادر الممكنة كاستحداث كر•
.شرفية وإمكانية تخصيص جزء من دخل صندوق الزكاة لدعم الجامعات



ام والخاص عندما كنت رئيسا للجامعة فكرنا عميقا في هذا الموضوع واقترحت بعض من المشاريع بالمشاركة مع القطاعين الع•
:ومنها

لرغبة الربط مع مؤسسات دولية كاالتحاد األوربي إلجراء بحوث مشتركة تدعمها هذه المؤسسات هناك الكثير منها التي لها ا-1
.الجامحة لذلك

طاعات كز البحوث واالستشارات والتدريب العداد برامج متنوعة خصوصا في مجال التدريب المستمر للقرتفعيل دور م-2
.المختلفة بالمجتمع

.التخصصاتجميعوفيللمجتمعخدماتهاتقدماأليزو،مواصفاتحسبمرجعية،مختبراتإنشاء-3

.المدرسيالكتابوخاصةالكتبلطباعةللمنافسةتطمحعصريةمطبعةإنشاء-4

Student)طالبيمركزبناء-5 Union)الجامعةأسرةتحتاجهاالتيالمختلفةالخدماتيقدم.

ً يكونالقانونكليةمنبالقرباستثماريفندقبناء-6 .امعةبالجالكبيرةالمدرجاتإليهتُضممؤتمراتلمجمعنواتا

.واإلقليميالوطنيالمستوىعلىينافسللجامعةاجتماعيرياضيفريقإنشاء-7

.المستوياتأرقىعلىخدماتهاتقدمالجامعةداخلطبيةمصحةإنشاء-8

.مثاليبشكلالزراعةكليةمزرعةاستثمار-9

.المجتمعلخدمةالحقيقيالدوروتجسدالجامعةميزانيةمننسبةتغطيبأنكفيلةالنجاح،لهاكتبلوالمشاريع،هذه

كل هذه األفكار كانت ضحية واقع الرفض والقيود اإلدارية والمالية السارية وثقافة الفساد المهيمنة



؟ما الحل

.ال يمكن فصل وضع الجامعات عن ما يجري من أحداث داخل الوطن وخارجه•

مستدامة وضع استراتيجية وطنية شاملة تُبنى على أساس أهداف األمم المتحدة للتنمية ال•
2030.

عانة بخبرة من خاللها اجراء تقييم شامل لوضع التعليم بكامل مراحله المختلفة وذلك باالست•
نرويج الدول التي لها تجارب ناجحة في هذا المجال وخاصة سنغافورة وكوريا الجنوبية وال

.روانداوفنلندا وحتى 

.إنشاء جامعة للمتميزين من الطلبة تُؤسس على أساس المعايير الدولية الحديثة•

تخريج معالجة سريعة وشاملة للبرامج الدراسية بكليات التربية وتوحيد مناهجها لغرض•
.مدرس يتمتع بكفاءة عالية في مجال تخصصه

تعليم والبحث البدء في تخصيص النسب المطلوبة من الميزانيات، حسب المعايير الدولية، لل•
.العلمي وتقنين صرفها بالشكل المطلوب



ضايا حصر برامج الدراسات العليا داخل جامعتين أو ثالثة فقط وتوجيه بحوتها لحل ق•
.المجتمع

.في مكتبة إحدى الجامعات الدولية المتميزةمستوى وطني االشتراك على •

.اختيار قيادات الجامعة على أساس تنافسي بحث دون أي اعتبارات أخرى•

.تغيير شامل لإلجراءات القانونية واإلدارية والمالية للجامعات•

.مجتمعمنح العاملين بالجامعات من أساتذة وموظفين مرتبات متميزة تليق بدورهم في ال•

نواة للدفع بالبحث انشاء مختبرين بحثيين مركزيين في المنطقتين الغربية والشرقية ليكونا•
.العلمي المطلوب

مون برامج الدراسات العليا ال يجب أن تكون مصنعاً للشهادات العليا الخالية من المض•
.تكاروالفاقدة للمحتوي بل يجب أن تكون ساحة للتفوق والتميز من خالل اإلبداع واالب



:قضايا عاجلة تهم المجتمع

انب هناك قضايا ملحة تواجه المجتمع الليبي وعلى الجامعات أن تتحمل مسؤولياتها من ج
:يبيةالمساهمة في محاولة حلها من خالل تكوين فرق بحثية تشترك فيها كل الجامعات الل

.انتشار السالح وكيفية معالجة وضع المسلحين•

.مشكلة الطاقة وإمكانية التحول إلى مصادر الطاقة البديلة•

.شح المياه•

.ائي والدوائيذاألمن الغ•

.الوضع االقتصادي والمالي للدولة والبحث عن مصادر بديلة لدعم االقتصاد•

.قضايا الصحة وتوطين العالج بالداخل•



.حل مختنقات التعليم العام والجامعي والمهني•

.األمن القومي والتطرف بجميع أشكاله وانماطه•

.الهجرة غير الشرعية والتغير الديموغرافي•

.التغير المناخي والمحافظة على البيئة•

.دور منظمات المجتمع المدني والحريات العامة وحقوق االنسان•

لقدرات هم من خالل بناء ابفرص العمل للشباب وضمان قدر من المستوى المعيشي الالئق •
.واكتساب المعارف والمهارات



ذلك،حتصحييتملموإنمفقودللجامعاتمهممحوريدورهناكأنجليايتضحتقدممامن•
.مةالقادلألجيالخصوصاوخيمةوالنتائجكارثياالوضعفسيكونآجالً،العاجالً 

!!!متيازإالقرار سياسي ب

حفظ هللا البالد والعباد

جزيل الشكر على صبركم وحسن متابعتكم

شكري الخاص إلبنتي وسندي الدائم شذى لدعمها المتواصل لما هو أحسن




