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 في ليبيا تطوير التعليم التقني العالياالستفادة من التجارب الدولية ل
 الجماعيعلي  حامد .أ                                                                  عادل محمد الشركسي  .د
 بنغازي/ ن المعهد العالي للمه                                                          يجامعة بنغاز  /كلية العلوم 

 
 المقدمة

هم فيه البحاث والعلماء سأنتيجة للتطوير المعرفي، الذي  تالبشرية كان امرت به تيكل مراحل التطور ال  
مع تزايد التطوير ارسة العمل، و ممبوالمختصون، الذين قاموا بهذا التطوير من خالل اكتسابهم المهارات الالزمة 

 .إلنتاج وتنوعه زادت الحاجة إلى أيٍد عاملة متعلمة ومتدربة تدريبًا جيدًا مهنيًا وتقنياً ا المعرفي وزيادة
لى كوادر بشرية إيحتاج لدعم اقتصاد الدول  مادي إنتاج لىإطور المعرفي توال المعرفي الفكر ولكي يتحول

 ماهرةكوادر  إلى الحاجة ازدادتبالتالي و  .من خالل التعليم والتدريب وممارسة العمل ُتْكَتَسبُ التي ، متنوعة المهارات
 وبتطور ،هذه الكوادر إلعداد ؛تطورظام تعليمي موهذا يعني الحاجة لن ومعرفية، عملية مهارات لهم ممندربة مت

برامج  تقديم في تتنافسالتقني والكليات التقنية  التعليمعاهد م وأخذت ،التقني التعليم تطورسوق العمل  وحاجة التقنية
 .سوق العمل وتلبي احتياجات ،العمل أصحاب لدى لضمان مخرجات مقبولة ؛ذات جودة ةتعليمي

 المعرفي المال سأر  امتلكت دول عنها نتج ،تقني ثورة تكنولوجية وتطور حدثت الثانية العالمية الحرب بعد
عات المحلية نزاعلى ال مواردها استنزفتالتي ، النامية بالدولخرى الدول األ سميتو  المتقدمة، الدولب سميت
 برامجلى ضعف الإأد ى وهذا الضعف . هاعدد سكان تزايد مع االقتصادي نموها ضعف إلىى د  أمما  ،قليميةواإل

 ،والخدمات للسلع مستهلكة دول إلى فتحولت ،ة مؤهلةبشري كوادرإعداد وعدم قدرتها على  ،ً حكوميا الممولة التعليمية
 بين التكنولوجية الفجوةزادت  الزمن مرورمع العربية،  الدول ومنهاكبيرة  ةطبيعي ثرواتن لديها أالرغم من على و 

كوادر إعداد عدم قدرتها على  بسبب؛ البطالة معدالت تزايد همهاأمن ، تحديات تواجهالدول النامية  وأصبحت. الدول
 نظرةوكذلك ، العملسوق  ته باحتياجاارتباطوعدم  ،وعدم تكامل مراحله ي،النظام التعليم ضعفوذلك ل ؛بشرية مؤهلة

 .تعليم التقنيللدونية الالمجتمع 
 :حثبال مشكلة

ناجحة في مجال التعليم العالي والتجارب ال ،ستقراء الدراسات السابقةاسعى الدراسة الحالية إلى محاولة ت
 .ديدةستفادة منها في تطوير قطاع التعليم التقني في ليبيا الذي ُيواجه تحديات كثيرة منذ سنوات علال

 :البحث هدف
االطالع على وذلك ب  إلى تقديم مقترحات لتطوير جودة التعليم التقني العالي وتحسينه، هذا البحث يهدف

؛ وكيف تغلبت عليها ،التي واجهت تحديات وصعوبات في مجال التعليم التقني ،التجارب العربية والدوليةبعض 
 .ني في ليبياصالح التعليم التقلالستفادة من هذه التجارب في إ
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 :مقدمة
 431المكون من  ،العامالتعليم التقني  علىة الوطنية للتعليم التقني والفني ئعن طريق الهي في ليبياوزارة التعليم  تشرف

وعدم  ،من نظرة دونية يكتن قطاع التعليم التقني يشأ غير( اهد عاليامع 441و ،تقنيةً  كليةً  41) تعليميةسسة ؤ م
في سوق العمل، معنية طراف ال، وعدم ربطه مع األوضعف برامجه ،هعدم جودة مخرجات :نها، مسباب عدةأل ؛قبالإ

 ،خريجي التعليم التقني عند توظيفهم إلىة يضافإتقديم تدريبات  إلىمما يضطر العديد من المؤسسات االقتصادية 
وسسات التعليم التقني واالقتصاد كما يالحظ عدم وجود تنسيق فعال بين م. صورة التعليم التقني ىعل ثرمر الذي أاأل

جة عن مبادرات النات ،سسات وممثلي سوق العملؤ ه المة بين هذباستثناء بعض العالقات المبني ،عام شكلٍ بالمحلي 
بحيث ال . غياب معايير واضحة تنظم هذا التعاوني ظل ف ،ولين عن مؤسسات التعليم التقنيفردية من قبل المسؤ 

 ،زات داخل مؤسسات التعليميةيوذلك بسسب قلة التجه ؛مهارات التي يحتاجها سوق العمليمتلك الخريج المعارف وال
 .وضعف التعاون والتنسيق مع ممثلي سوق العمل

تامة عن سوق العمل  نظام التعليم التقني في عزلة شبه نأنظام التعليم التقني في ليبيا نالحظ  إلىبالنظر 
فالتخصصات المتوفرة  .تجابة لمتطلبات سوق العمل من المهارات التقنيةغير معني باالس -سفلأل–فهو  ،واالقتصاد

 ،ىخر أاعتبارات  ىعل ءً بل بنا  ،دراسات معمقة الحتياجات سوق العمل ىعل ءً بنا ُتَصغْ لم  في مؤسسات التعليم التقني
 .ة التدريس والمدربينعضاء هيأأو مؤهالت أزات يكتوفر التجه

االستجابة ى يصبح قادرًا عل ىحت ؛صالح عميقةإعملية  إلىلتقني بحاجة ن قطاع التعليم اإوبالتالي ف
  ،هالتؤ للم معايير إلى الحاجيات ذهنه في الوقت الراهن التوجد عملية واضحة لترجمة هأل ؛لحاجات سوق العمل

 .(م4141، نريخالبعتي وآ) .واحتياجاته بحيث تواكب متطلبات سوق العمل ،مناهجه وكذلك تطوير
 :التقني التعليم مجالتجارب العربية والدولية قي بعض ال

 :التجربة السودانية
نشاء معهد الخرطوم التقني بواسطة وزارة إبم 4591عام بداية التعليم التقني بالسودان إلى  ترجع

ات ذلمقرات مع دراسة ا ،عمال الورشأ ىفيها عل  ، ُيَرك زُ تمتد لعامين فوق الثانوي بعد دراسة ،نيتقني عدادإل شغالألا
وزارة التربية إلى تحولت تبعية هذا المعهد  4599وفي عام  .الصلة في مجاالت البناء والميكانيكا بجانب المحاسبة

 ىوذلك بزيادة جرعة المواد النظرية عل ؛سنوات ربعأ ىلإثم ، سنوات ثالث ىلإوارتفعت سنوات الدراسة  ،والتعليم
 ،دارةإيشرف عليها مجلس  ،عن وزارة التربية مستقلةً  ةً صبح المعهد هيأأ  4599وفي عام  .حساب المواد التطبيقية

ومن ثم قلصت الدراسة في  ،والمعهد بصفة خاصة ،عامةً  ا المجلس بتشكيل لجنة دولية لتقويم التعليم التقنيذوقام ه
 ىلك حتذ ىالوضع عل واستمر توصية هذه اللجنة، ىعل عادة النظر في المقررات بناءً إمع  ،سنوات ثالث ىلإالمعهد 

إلى ثم  ،4599معهد الكليات التكنولوجية في عام  إلىفقد تحول  بكامله عهدما الم، أتاريخ اليوم بالنسبة للدبلوم التقني
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وزارة التعليم العالي والبحث إلى لت جميع المعاهد العليا آو  ،4551عام والتكنولوجيا في   جامعة السودان للعلوم
 . (م4149عبد الغني وعبداهلل، ) بمختلف الجامعات القومية لحقتها، التي أالعلمي

وتضافرت الجهود لقيام المجلس القومي للتعليم  ،4119العمل عام  بدأ ينالمجلس القومي للتعليم التقني والتقا
 ،لتقنيومفاهيم حديثة حول التعليم ا  رؤى ىاستراتجيات وسياسات ترتكز عل علىشراف ؛ لإلعداد واإلينوالتقني والتقا

 كوسيلة مسار التعليم التقني التقاني واالبتكار، وكان من أهم إنجازاته بناء على  والمرونة  والتكامل  ز بالشموليةتمي
عادة إالميزة من التجارب العالمية  االستفادة خاصة ،ةيجيات القومية الهادفتاالسترا  غايات تحقيقل نتاج ؛ لتوطين وا 

عبد ) وسوق العمل  مع احتياجات التنمية ومواءمتها  مخرجاته تميز يحقق عليم متطور،وضمان ت ،التكنولوجيا الحديثة
 (.م4149الغني وعبداهلل، 

 أهميةب قناع الحكومة السودانيةإفي جهود مجموعة من الخبراء المخلصين من أبناء السودان،  أثمرت كما
 التقني التعليم بشأن شاملة استراتيجية قومية تضعفو  معالجة الخلل الحاصل في نظام التعليم التقني وبث الروح فيه،

 (.م4149لمزيد من المعلومات االطالع على عبد الغني وعبداهلل، ) :تضمنت عدة نقاط منها ينوالتقا
 العام التعليم وربط، االقتصادية واالجتماعية وضاعاأل مراعاة مع، والتقاني التقني للتعليم أسبقية إعطاء

 . فاعلة بصورة نميةالت بمتطلباتوالعالي 
 بما والحرفي المهني وتوفير التدريب والعالي، العام التعليم من% 91ليبلغ  والتقاني التقني تطوير التعليم

 .الشاملة االستراتيجية حتياجاتا يضمن
 األكاديمي التعليم مع االجتماعية واالقتصادية قيمته في يتكافأ ىحت ؛التعليم من النوع لهذا أسبقية إعطاء

 .والعالي لعاما
 :ردنيةالتجربة األ

َر و ومن ثم  ،التدريب مؤسسة م، بإحداث4599ردن عام ليم المهني والتقني في األبدأ التع ليصبح  َث؛دِّ حُ ُطوِّ
في جميع  ،على مساحة الوطن نشاء جامعة البلقاء التطبيقية وكلياتها المنتشرةكافة، وخاّصًة بعد إ في الوطن اشرً تمن

التي يطلبها سوق العمل المحلي واإلقليمي، كما تشرف جامعة البلقاء فنيًا  ،ة الهندسية والتطبيقيةالتخصصات التقني
وتعززت . الحكومي أكان في القطاع الخاص أم سواء ،وأكاديميًا على جميع الكليات الجامعية المتوسطة في المملكة

 ، التي4141-4141 والمهني، للفترة الِتقني والتدريب التعليم -الوطنية  التشغيل ستراتيجيةا إطار في رنية األ التجربة
متاز يو ، (4115، التميمى) المهنية التلمذة نظامِ  مستقبلية باعتماد وتوجهات ،استراتيجية وأهدافاً   ورسالة رؤية حملت

 :تيباآلنظام التلمذة المهنية 
الحكومية الحاضنة لهذا النوع من التعليم  تكلفة الدراسة متدنية جدًا مقارنة بالتعليم الجامعي، حيث تتحمل الجهات

 .معظمها التكلفة
 .الحكومي أكان في القطاع الخاص أم سواء ،الطلب على التخصصات التقنية كبير ن  أل ؛توفر فرص عمل للخريج
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له توفر الحكومة برامج إقراض، مثل صندوق التنمية والتشغيل، لخريج التعليم التقني في حال عدم رغبته أو عدم حصو 
لتشريعات والتوصيات التي ، إضافة إلى اأو فتح مشروع صغير ضمن تخصصه ،للبدء بعمل خاص ؛على وظيفة

 .ومادياً  ووظيفياً  التقني اجتماعياً رفع وضع خريج التعليم ل ؛الموارد البشريةتعمل عليها اللجنة الوطنية لتنمية 
 .ذلكفي جامعية األولى للراغبين أو الطامحين والحصول على الشهادة ال ،إمكانية متابعة الدراسة الجامعية

قصر من خريج الجامعة زمنية أكبر في مدة يتحصل خريج التعليم التقني على معرفة ومهارات أ
 .كثير من األحيانفي ( البكالوريوس)

الذي  ،مجال واسع من التخصصات تفوق المائة تخصص، مما يتيح للطالب حرية اختيار التخصص الدقيق
 .يتواءم مع ميوله واتجاهاته وقدراته ومتطلبات سوق العمل

 :التجربة الماليزية
 موقع واكتساب ،الوطن لبناء لها بديل ال وسيلة راهات إذ ؛البشرية الموارد الماليزية  بتطوير اهتمت الحكومة

 لتعليملالدور الكبير  يأتي هنا ومن وصناعيًا، اقتصادياً  التطور كامل بلد إلى والتحول ،العالمي الصعيد على تنافسي
 تحوالً  يتطلب التقنية، مما تطور ظل في ةً صّ اوخ ،المعرفة والمهارات توفيرفي – ستراتيجيةا كركيزة -والتقني المهني
 .(4143التهامي، ) المستدامة التنمية تحقيق لضمان والتقني المهني التعليم نظم في أساسياً 

 عام في نشئتأ التي، المهني والتدريب الفني التعليم الفني بدياًل لشعبة التعليم قسم أنشئ م4559في عام 
 والتدريب الفني التعليم تطور ومتابعة المقررة، التعليمية استمرارية السياسات تأكيد هي ومهمة هذا القسم ،م 1961
الموضوعة، ويتبع هذا القسم  األساسية لألهداف طبقاً  والكفاءة الجودة عالي تعليم إلى للوصول ؛ماليزيا في المهني
 .(4143التهامي، ) األغراض متعددة تقنية ومعاهد مجتمع وكليات ،ثانوية مهني تدريب ومعاهد ،ثانوية فنية معاهد
برامجه من خالل التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع  رُ ، وُتَطو  سياسات وخطط التعليم المهني والتقني ذُ تُـَنـف ـ حيث

 بينما ،االقتصاد الرئيسة لتنمية الركيزة الخاص القطاع يمثل حيث تحقيق المصالح المشتركة بين القطاعين،ل ؛الخاص
 ،شراف على تنفيذ التعليم المهني والتقنيترك أربع وزارات في اإلكما تشالبشرية المؤهلة،  الكوارد بتوفير الحكومة تقوم
 .(4143التهامي، ) البشرية الموارد ووزارة ،والرياضة الشباب وزارةو  ،المقاوالت تطوير ووزارة ،التعليم وزارة : وهي

 الفني، المسارو  األكاديمي، المسار :، وهيمام طالب الثانوية العليا ثالثة مساراتيوفر نظام التعليم في ماليزيا أ
 مجاالت المؤسسات  هذه ، بحيث توفر(وكليات مجتمع ،وكليات تقنية ،والمهنية الفنية المدارس ( .المهني والمسار

 لخريجيها شهادات وتمنح ،المهني للتدريب وبرامج ،المعلومات لتقنية وبرامج ،هندسية برامج :، مثلمتعددة تخصصية
 .(4143التهامي، ) للعمل ودبلومات تؤهلهم

-4144لتعليم الفني والمهني من خالل وضع خطة تنموية ماليزية بايظهر االهتمام الكبير للحكومة ال كما
 .(4143التهامي، ) :يةت، ترتكز على النقاط اآل4149

 .كبر من الميزانيةالتعليم الفني والمهني النصيب األعطاء إ
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 .بداعرفع القدرات وتشجيع االختراع واإل
 .رفع التعليم والتدريب في كل المستويات

 .نشاء المزيد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهنيإ
 :لمانيةالتجربة األ
كه من ؛ المتالكثرها شمولية في العالم، وأنظمة الشموليةانيا من األملنظام التعليم المهني والتقني في أ دعيُ 

 ذلك التي تقدمها هذه الدول، كما يعود ،يم التقنيلتطوير برامج التعل ؛لكثير من الدول اما جعله مرجعً الخبرات والتنوع 
األلماني توجد  العام التعليم نظام في .العمل وأصحاب  ةيليمية الحكومالمؤسسات التع بين الوثيق التكامل والتعاون إلى
 :وهذه المدارس هي ،(م4119األنصاري، ) االبتدائية، بعد ما مرحلة في المدارس من أنواع ةثالث

 أو ،العمل مباشرة بسوق وتؤهل هذه المدارس الطالب لاللتحاق ،سنوات الدراسة بها خمس ةومدّ  ،المدارس الرئيسية
 .المهني التدريب بمدارس لاللتحاق

 أعلى اتعليميً   وتمنح هذه المدارس الطالب مستوىً  سنوات، ست الدراسة بها  ، ومّدةالمتخصصة المدارس
مهارات  إلى تحتاج لمهنوالالزمة نظريًا وتطبيقيًا  الضرورية القدرات وتنمي ،ةالرئيس تقدمه المدارس الذي من

 .متخصصة معرفةوموصفات و 
 أكاديمياً  تعليمياً  المدارس هذه سنوات، وتعطي تسعالدراسة بها  ومّدة( Gymnasium)رس الثانوية المدا

 .ثانوية  شهادةحها نبم الجامعات أو بالكليات لاللتحاق مباشرة يقود ،عاماً 
 ،ل مبكرةفي مراح الخريجين يؤهل لكي ؛العام التعليم مراحل من يبدأاهتمامًا  التقني ملمانيا التعليلقد أولت أ

 الحكومية، مؤسسات التعليميةوال العمل أرباب بين( التعاوني)وذلك باعتماد نظام تعليمي يعرف بنظام التعليم الثنائي 
 ، وهذادائمة وظائف لهم يضمنو  ،عالٍ  مستوىً  ذات قدرات الطالب يكتسب حيث ،ةً طيب نتائجَ  التعاون هذاعطى وقد أ
 .خرىاأل الصناعية بالدول مقارنة بابالش بين البطالة نسبة من ليقلّ بدوره 

 ثنائي مهني تعليم نظام الستحداث التعاوني التعليم في والخبرة الثنائي المهني التدريب نظام نجاح ىد  أ وقد
 التعليم عن جذابٍ  بديلٍ  توفيروذلك ل؛ المهنية باألكاديميات تعرف التي المؤسسات في وذلك ة،الثانوي بعد متكامل
 تدريب في فعال بدور لقيامصحاب الشركات لأل الفرصة إعطاء ذلككو  العامة، الثانوية المرحلة لخريجي القائم العالي

حيث  ذوي كفاءة عالية، خريجين على للحصول ؛الوظائف المطلوبة في هذه الشركات نحو موجهاً  تدريباً  الطالب
 ،البكالوريوس درجة على نالخريجو  طالبُ ال ويحصل العمل، بمواقع شهور   تعقبها باألكاديمية شهوراً  الطالب يقضي

 (.م4119 ،نصارياأل) .الجامعات تمنحها التي للدرجة المناظرة
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 :التوصياتالنتائج و 
عدد من النتائج، والتي ُيمكن في المذكورة توصل الباحثان إلى  العربية والدولية التجارب طالع علىاالبعد 

 :، وهيفي ليبيا التعليم التقني العاليصالح إبرنامج دعم  التي من شأنها ظلها طرح حزمة من الُمقترحات
 .وضع رؤية خاصة بالتعليم التقني العالي من قبل وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة العمل

 .دعم دوِر الّتعليِم التَِّقني العالي في تحقيق المعرفِة من أجل التنمية
ت المجتمع المدني؛ لتغيير النظرة الدونية لدى المجتمع وضع برامج من قبل وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسا

 .لمؤسسات التعليم التقني العالي
دعم التعاون بين مؤسسات التعليم التقني العالي والقطاعين العام والخاص؛ لدعم هذه المؤسسات، وتوفير 

 .فرص عمل لخريجي مؤسسات التعليم التقني العالي
لالستفادة من مجاالت التعاون الدولي، وذلك بفتح قنوات تواصل مع  دعم مؤسسات التعليم التقني العالي؛

 .الدول الشقيقة والصديقة؛ لدعم مشاريع التطوير، واالستفادة من تجارب هذه الدول
وضع استراتيجية وطنية؛ لسد الفجوة الواسعِة بين ُمخَرجات نُظِم الّتعليم التقني واحتياجاِت سوق العمل، 

 ، والمنطقةي السنوات األخيرة في ليبيا خاصةً مشكلة البطالة التي تفاقمت ف :التي تواجهه ابيعتبر من أهم األسبو 
 .وبالتالي االعتماد على العمالة الوطنية المؤهلة بداًل من العمالة األجنبية, ةً مالعربية عا

الوطنية، وذلك بتحديد مواصفات قيام الوزارة من خالل الهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني بإعداد المعايير المهنية 
خريج مؤسسات التعليم التقني العالي، من خالل تطوير المناهج والبرامج وتحديثها، وربطها بالتطور المتسارع في 

 .التقنية وأساليب العمل؛ لتلبية احتياجات سوق العمل
العالم في مجال التعليم  إدخال تقنية المعلومات في مشاريع التطوير المقترحة؛ لمواكبة التطور الحاصل في

 .التقني العالي
لتحقيق أهداف التعليم التقني العالي من أجهزة وتجهيزات وأماكن مناسبة  ،توفير اإلمكانيات المالية الالزمة

 .للتدريب من ورش ومعامل وغيرها، وكذلك التدريب العملي في الشركات والمؤسسات المربتطة بالتعليم التقني
 .وانين المنظمة الستجالب العمالة األجنبية؛ إلتاحة الفرصة للعمالة الوطنيةإعادة النظر في الق
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 :المراجع
، متوفرة على "لعربيةا الدول على التقني وتطبيقاتها التعليم في حديثة تجاهاتا"، (4119)األنصاري، عيسى بن حسن 

 (4142سبتمير  44زيارته يوم  حدثت: )يالرابط اآلت
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024059.pdf 

 لتشغيل األول العربي ، المؤتمر"الشباب لتشغيل والتقني المهني والتدريب التعليم إصالح"، ، علي خليلالتميمى
 .4115الشباب، الجزائر 
 لقيادات األول الملتقى ، "وعالمياً  عربياً  والمهني الفني الرائدة في التعليم التجارب"، (4143)حمد التهامي، عمر أ

 .العربي، تونس الوطن في والمهني التعليم الفني وخبراء
 ، المؤسسة"ليبيا عملية تورينو" ،(4141)البعتي، منير وجويلي، المختار والكوت، عبدالحميد والجالي، عبدالسالم 

 .والفني في ليبيا التقني للتعليم ة الوطنيةالهيأ  بمشاركة ليبيا في للتدريب األوروبية
: التعليم التقني والتقاني في السودان"، (4149) عبد الرحمن أحمد, و عبد اهلل، فضل السيد عمر الخضر عبد الغني

 (4142سبتمير  44حدثت زيارته يوم : )اآلتي على الرابط ، رسالة دكتوراه متوفرة"المشكالت والحلول
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/14080 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024059.pdf
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/14080
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