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تمهيد

العالي  التعلیم  مجال  دمج  على  تشجع  األبعاد  متعددة  عملیة  إفريقیا  في  العالي  التعلیم  تنسیق  يعتبر 
تطوير  في   ، واإلقلیمیة  اإلقلیمیة  دون  الحدود،  عبر  التعاون  تحقیق  إلى  هذا  يھدف  المنطقة.  في 
المناهج والمعايیر التعلیمیة وضمان الجودة ، والتقارب البنیوي المشترك، واتساق النظم، والتوافق، 
واالعتراف، وإمكانیة نقل الشھادات لتسھیل التنقل. يعد التنسیق أمًرا ضروريًا لتحقیق رؤية االتحاد 

األفريقي حول التكامل والسالم واالزدهار.

االتحاد األوروبي  بالتعاون مع  األفريقي،  باالتحاد  الخاصة  التنسیق  أجندة  لدفع  أفريكا  تونینغ  اعتمد 
من خالل اإلستراتیجیة المشتركة بین إفريقیا واالتحاد األوروبي. كان تنفیذ المرحلة الثانیة من تونینغ 
أفريكا أحد االلتزامات التي تم اتخاذها في قمة إفريقیا - االتحاد األوروبي 2014 (في عام 2014) 

في بروكسل، كمتابعة للمرحلة التجريبیة الناجحة للغاية التي جرت بین 2011 و 2013.

 ،2017 نوفمبر   / الثاني  تشرين  في  أبیدجان  في  انعقدت  التي  األوروبي  االتحاد   - إفريقیا  قمة  في 
التعلیم، بھدف زيادة فرص توظیف الشباب  التعاون والتبادل في مجال  التزم رؤساء الدول بتعمیق 
لبناء  أساسي  شرط  أفريقیا  في  القادمة  واألجیال  الشباب  في  االستثمار  أن  االعتبار  في  األخذ  مع 
التعلیم  مجال  في  الملموسة  المبادرات  من  المزيد  تشجیع  سیتم  السیاق،  هذا  وفي  مستدام.  مستقبل 

العالي التي تھدف إلى تحسین جودة التعلیم والتدريب.

من خالل المساهمة في تنسیق التعلیم العالي في أفريقیا ، فإن تونینغ أفريكا يكملبرنامج إيراسموس 
يعزز  مما   ،(Nyerere) نیريري وبرنامج  أفريقیا  في  األكاديمي  التنقل  وبرنامج   ،(+ Erasmus)
االعتراف بالمؤهالت األكاديمیة ويسھل التبادل تنقل الطالب في جمیع أنحاء القارة االفريقیة و في 
أوروبا. هذا أمر أساسي الكتساب المھارات والجدارات الرئیسیة المھمة لتحقیق التوظیف وضمان 
هو  ألفريقیا  مشترك  معتمدة  ساعات  نظام  حول  الحوار  إن  عالیة.  جودة  ذي  تعلیمي  تقديم عرض 

إنجاز رئیسي الستراتیجیة التعلیم القارية ألفريقیا.

وفر تونینغ أفريكا منبرا للحوار حول ضمان الجودة وتحسین التعلیم والتعلم والتقییم. لقد كان الجمع 
 ، الثانیة  المرحلة  هذة  في  أهمیة خاصة  ذلك  من  واألهم  العمل،  وأصحاب  األكاديمیة  األوساط  بین 

© University of Deusto 



12

الجامعات  من  هامة  كتلة  إشراك  في  أفريكا  تونینغ  نجاح  كان  لقد  للطالب.  الملموسة  المشاركة  هو 
وأصحاب المصلحة ، والتزام جمیع المعنیین، وكذلك توفیرقیادة شفافة وذات مصداقیة. 

تشكر كل من مفوضیة االتحاد األفريقي والمفوضیة األوروبیة جمیع الخبراء األفارقة واألوروبیین 
األوروبي  واالتحاد  إفريقیا  بین  الشراكة  مبادرة  عن  نتج  ما  وهو  الكتاب،  هذا  نشر  في  المشاركین 

المشتركة بین أفريقیا واالتحاد األوروبي.

مفوضیة االتحاد األفريقي والمفوضیة األوروبیة 

© University of Deusto 
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الفصل األول

 مقدمة

1.1 الهندسة الميكانيكية في السياق االفريقي

الھندسة المیكانیكیة هي التخصص الذي يطبق الھندسة والفیزياء ومبادئ علم المواد لتصمیم وتحلیل 
التي  الھندسیة  التخصصات  وأوسع  أقدم  من  واحدة  وهي  المیكانیكیة.  األنظمة  وصیانة  وتصنیع 
تتطلب فھم المجاالت األساسیة بما في ذلك المیكانیكا، الدينامیكا، الدينامیكا الحرارية ، علم المواد، 
التحلیل اإلنشائي، والكھرباء. باإلضافة إلى هذة المبادئ األساسیة ، يستخدم المھندسون المیكانیكیون 
منشآت  وتحلیل  لتصمیم  المنتج  حیاة  دورة  دراسة  و  الحاسوب،  بمساعدة  التصمیم  مثل  أدوات 
المركبات  الطائرات،  النقل،  أنظمة  والتبريد،  التدفئة  نظم   ، الصناعیة  واآلالت  المعدات  التصنیع، 
المائیة ، والروبوتات واألجھزة الطبیة واألسلحة وغیرها.تعتبر الھندسة المیكانكیة فرع من الھندسة 

يجمع بین التصمیم واإلنتاج وتشغیل اآلالت.

على الرغم من ان تطورها الذي يعود إلى آالف السنین في جمیع انحاء العالم، فقد ظھرت الھندسة 
الحین،  ذلك  ومنذ  أوروبا.  في  الصناعیة  الثورة  خالل   ،18 ال  القرن  في  كتخصص  المیكانیكیة 
تطورت باستمرار لتشمل التطور في الكثیر من المجاالت مثل المركبات، المیكاترونكس (میكانیكا 
الكترونیة)، وتكنولوجیا النانو. كما انھا تتداخل على نطاق واسع مع هندسة الفضاء الجوي والھندسة 
والھندسة  الكیمیائیة  والھندسة  اإلنتاجیة  والھندسة  الكھربائیة  والھندسة  المدنیة  والھندسة  المعدنیة 

الصناعیة والتخصصات الھندسیة األخرى بدرجات متفاوتة. 

التحديد  وجه  وعلي   ، الطبیة  الھندسة  مجال  في  أيضا  المیكانیكا  مھندسو  يعمل  األيام،  هذه  في 
 ، الحیوية  النانو  وتكنولوجیا   ، البیولوجیة  والمیكاترونیكس  النقل،  وظواهر   ، الحیوية  المیكانیكا 

ونمذجة النظم البیولوجیة. 

1.2 أهمية الهندسة الميكانيكية إلفريقيا

تفاوتات  تقريبا، مع  البلدان األفريقیة  القوي في جمیع  المیكانیكیة في وجودها  الھندسة  اهمیة  تظھر 
القوية عندما  التشابة  للتدريب. مع ذلك،نجد أوجة  التاريخیة  التقالید  إلى آخر بسبب  بلد  ملموسة من 
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القارة.  جامعات  في  المدربین  المیكانیكیة  الھندسة  أخصائي  من  المتوقعة  بالمھارات  األمر  يتعلق 
المواءمة من أجل تحقیق  الیة عملیات  الذي يتعین ان تستند  التشابة هذة هي اإلطار الشامل  وأوجة 
عملیة  تكتسي  افريقیا.  في  المیكانیكیة  الھندسة  مجال  في  الواحدة  الجامعیة  الدورات  مقارنة  قابلیة 
للسیاسة  رئیسیا  اإلقلیمي محورا  التكامل  يصبح  افريقیا حیث  في  اهمیة قصوى  اآلن  هذة  المواءمة 
في مجال  والمؤهالت  والدبلومات  بالمسارات  المتبادل  االعتراف  إلى  الحاجة  إلى  تؤدي حتما  التي 

التعلیم العالي االفريقي.

إن مھنة الھندسة المیكانیكیة هي واحدة من أكثر المھن المھمة و المطلوبة ألنھا تنطوي على مجموعة 
هائلة من المجاالت واألنشطة. وبسبب عبرتھا العرضیة ، فإنھا تقدم حلوالً فعالة للعديد من المشاكل 
التي تواجھھا هذة الشركات. يشارك المھندسون المیكانیكیون في افريقیا أيضا في البحوث التطبیقیة. 
االدوات  ذلك  في  بما   ، والحرارية  المیكانیكیة  األجھزة  واختبار  وبناء  بتصمیم وتطوير  يقومون  فھم 
المنتجات  العديد من  المیكانیكیین يصممون ويشرفون على تصنیع  المھندسین  والمحركات واآلالت. 
مثل  الطاقة  إنتاج  آالت  يصممون  انھم  كما  الجديدة.  والبطاريات  الطبیة  األجھزة  بین  تتراوح  التي 
المولدات الكھربائیة ، محركات االحتراق الداخلي، توربینات البخار والغاز، فضال عن اآلالت التي 
تستخدم الطاقة ، مثل نظم التبريد وتكییف الھواء. مثل المھندسین اآلخرين، يستخدم مھندسو المیكانیكا 
أجھزة الكمبیوتر للمساعدة في إنشاء وتحلیل التصامیم، عمل المحاكاة واختبار كیف من المرجح ان 
يعمل الجھاز. ينبغي لتعلیم هندسة المیكانیكا ان ينتج الخريجین الذين يتفھمون الدور الحاسم للھندسة 

المیكانیكیة في التنمیة االقتصادية إلفريقیا. مھندسین المیكانیكا عادة ما يقومون بما يلي:

تحلیل المشاكل لمعرفة كیف يمكن لألجھزة المیكانیكیة والحرارية ان تساعد على حل المشكلة. 	 

بمساعدة 	  والتصمیم  التحلیل  باستخدام  والحرارية  المیكانیكیة  األجھزة  تصمیم  أعادة  أو  تصمیم 
الحاسوب.

تطوير واختبار النماذج األولیة من األجھزة التي صمموها.	 

تحلیل نتائج االختبار وتغییر التصمیم حسب الحاجة. 	 

االشراف علي عملیة تصنیع الجھاز.	 

1.3 إصالح مناهج الهندسة الميكانيكية وتحديثها

أفضل  خدمة   : الوطنیة  التطلعات  ومدي  تنوع  عن  المیكانیكا  هندسة  برامج  تحلیل  يكشف 
تنفیذ  الذاتي؛  االكتفاء  العالي؛  التعلیم  أهداف  تحقیق  في  والدعم  والمساعدة   ، لالقتصاداالفريقي 
البرامج األساسیة بفعالیة وكفاءه؛ والمساهمة في التنمیة. بید ان فرادي البلدان األفريقیة تواجة قیودا 
أساًسا  يوفر  المصلحة  أصحاب  بین  تشاور  عملیة  تونینج  مشروع  منھجیة  تشمل  كبیره.  وتحديات 
يقوم على أساسة تحديد األهداف واألهداف واإلجراءات االستراتیجیة ، لبناء إصالحات قوية وبعیدة 

المدى للمناهج الدراسیة. 

لتحديد  تونینج  افريقیا تحديا وفرصة لمشروع  تنفذ في  التي  المتنوعة  المیكانیكا  تمثل برامج هندسة 
الطبیعة  والتواصل.  التنسیق  وتعزيز   ، الجودة  ، وضمان  الدراسیة  المناهج  مواءمة  ومعیار  وتیرة 
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الواسعة النطاق لھندسة المیكانیكا تعني ان إصالح المناهج الدراسیة بفعالیة وكفاءة سیكون لة نتائج 
بعیدة المدى بالنسبة للعديد من التخصصات الھندسیة األخرى، مما يسھم في التنمیة. 

1.3.1 االتجاة االستراتيجي

تطوير  هو  وتحديثھا  الدراسیة  المناهج  إلصالح  الرئیسي  االستراتیجي  التركیز  يكون  ان  ينبغي 
من  القارة  في  الشباب  من  عدد  الكثر  الجید  العالي  التعلیم  لتوفیر  اإلفريقیة  الجامعات  قدرات 
بین  قوية  أقامة عالقات  إلى  المھندسین. هناك حاجة  نسبة  كبیر في زيادة  إلى حد  المساهمة  أجل 
تقوية  وخارجھاتمكن  افريقیا  داخل  الجامعیة  والمجتمعات   ، اإلقلیمیة  ودون  اإلقلیمیة  الھیئات 
انحاء  جمیع  في  واإلنمائیة  التعلیمیة  تلبیةاالحتیاجات  من  والصناعة  الجامعات  بین  الروابط  ى 

القارة. 

المعرفة  على  التركیز  بین  األمثل  التوازن  إيجاد  يجب  هذه،  التعلیم  إصالح  خاللجھود  من 
الصناعة)  واهمیة  المشاكل  حل  مثل  العلیا  التفكیر  (مھارات  الطالب  من  المطلوبة  والمھارات 
فیما  النظر  يمكن  بھا.كما  والنظريةالمرتبطة  األساسیة  الھندسیة  المھارات  على  والتركیز 
(االتصال  الصناعة  مع  والربط  االتساع،  ولیس  العمق  العلیا،  التفكیر  مھارات  المعايیر،  يلي: 

الصناعي).

1.3.2 التنفيذ

تحديد أهداف تغییر المناهج الھندسیة. 	 

تحديد الحواجز وعوامل النجاح الرئیسیة في جھود التغییر هذه.	 

تحديد سمات خريجي الھندسة الجدد.	 

تقییممدى نجاح البرامج في غرس هذة الصفات في الخريجین.	 

اكتساب  على  اإلفريقية  التنمية  أولويات  تركز   ، الميكانيكية  بالهندسة  يتعلق  وفيما  باختصار، 
المهارات والتعامل مع ما يلي:

التنقل داخل افريقیا وخارجھا.	 

االعتراف بالمناهج الدراسیة في افريقیا وخارجھا.	 

البعد العالمي واالجتماعي للمناهج الھندسیة. 	 

برنامج ضمان الجودة. 	 
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هؤالء  بالمستقبل.  يتعلق  فيما  الجدد  المهندسين  من  والمزيد  المزيد  تدريب  هو  الرئيسي  الهدف 
المهندسين من المفترض ان يواجهوا االحتياجات العالمية وليس المحلية فقط دون إهمال الجانب 

التقني للتدريب، ينبغي ادراج الجدارات التالية :

مھارات اإلدارة (و التعلم) من أجل مواجھة البطالة.	 

احترام اآلخرين.	 

االبتكار والقدرة على بناء المنتجات الجديدة.	 

التكیف مع جمیع البلدان اإلفريقیة وخارجھا.	 

المرونة. 	 

األخالقیات المھنیة. 	 

االقتصادية  المشاكل  من  تأثر  افريقیا  في  العالي  "التعلیم  فان   ، األفريقیة  الجامعات  لرابطة  وفقا 
المؤسسیة  والقدرات  المرافق  المستويات؛  جمیع  علي  نسبیا  المنخفض  االلتحاق   : واالجتماعیة 
المستنفدة ؛ عدم كفاية الدعم االقتصادي والسیاسي واللوجستي للتعلیم العالي من الحكومات والشركات 
في  الخاصة  للمساهمات  المطورة  والثقافة غیر  الخاص  القطاع  المقدم من  الدعم  األفريقیة ؛ ضعف 
الجامعات؛ الروابط المتخلفة بین الجامعات والصناعة والحكومات والقطاعات االجتماعیة واإلنتاجیة 

لالقتصاد؛ وقضايا القدرات البشرية مثل تقادم هیئة التدريس و"نزوح األدمغة ".

يجري تدريب الھندسیة المیكانیكیة في افريقیا في سیاق التعلیم العالي. هذه هي البیئة التي يجب ان 
بین  الربط  أدناة   1.1 الجدول  ويحاول  افريقي.  بلد  في  المیكانیكا  هندسة  برامج  تطوير  فیھا  يحدث 

هیكل االقتصادات األفريقیة ومستويات البطالة والفقر العامة في القارة. 

 الجدول 1.1
تقییم مقارن للمحددات االقتصادية 

النسبة المئوية للسكان 
الذين يعيشون تحت 

خط الفقر

النسبة المئوية للقوي 
العاملة في الزراعة 

الحصة الزراعية من 
الناتج المحلي اإلجمالي 

)%(

حصة الصناعة من 
الناتج المحلي اإلجمالي 

)%(
البلدان

20 32 14.7 37.4 مصر
28.5 56 24.6 27.4 غانا

64 85 20.0 33.5 زامبیا
90 29.6 16.9 ملوي

50 9 2.4 32.1 جنوب افريقیا
48 70 19.8 30.9 الكامیرون

29.2 85 46.6 14.6 اثیوبیا
71 N/A 38.3 25.9 جمھورية الكونغو 

الديمقراطیة 
15.5 11.7 10.5 28.2 تونس
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زراعي  اقتصاد  أخرى  بلدان  تمتلك   ، ملحوظة  بصورة  تونس  و  مصر  افريقیا،  جنوب  باستثناء 
مرتفع ، حیث يعمل معظم العمال في القطاع الزراعي، ولكن مساهمة ذلك القطاع في إجمالي الناتج 
المحلي اإلجمالي منخفضة بشكل كبیر وغیر متناسبة. نسب السكان في البلدان المعنیة دون مستوي 

الفقر مرتفعة بشكل غیر مقبول وترتبط بانخفاض األرقام المتعلقة بالتصنیع.

إلى  االفريقي  المجتمع  في  اإلنتاجي  القطاع  هیكل  في  وتحوال  المكننة  من  كبیرا  قدرا  يتطلب  هذا 
ان  يمكن  الذي  المجال  هو  المضافة. وهذا  والقیمة  الصناعة  أساس  يقوم علي  تصنیعا  أكثر  اقتصاد 

يؤدي فیة تطوير الثقافة الھندسیة لزيادة نسبة المھندسین في السكان دورا وإحداث فرق.

هذه  في  ولثالثة  وثانیة  اولى  الدورات  في  المیكانیكیة  الھندسة  في  العالي  التعلیم  دورات  تقدم 
 (MSc/ MPhil) المؤسسات، و تؤدي عادة إلى منح دبلوم، لیسانس/رخصة أو درجة الماجستیر
الدورة  برامج  مدة  تتفاوت  مجاالت.  من  بھا  يتصل  وما  المیكانیكیة  الھندسة  في  الدكتوراة  وشھادة 
االولي من ثالث إلى خمس سنوات، وتتفاوت مدة برامج الدورة الثانیة بین سنة واحدة وسنتین، في 
حین ان إكمال الدكتوراة قد يتفاوت من ثالث إلى خمس سنوات تبعا للبلد والجامعة المحددين. يقدم 
البرنامج النموذجي تدريبا عاما عريض القاعدة للسنتین أو السنوات الثالث االولي مع تخصص في 
مجال معین من الھندسة المیكانیكیة التي تحدث في المراحل النھائیة من برنامج درجة البكالوريوس.

والمھنیین  المیكانیكیة  الھندسة  خريجي  من  العديد  فشل  الیوم  افريقیا  تواجة  التي  التحديات  بین  من 
االفريقیین في العمل بفعالیة مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، مما يحمل على ممارسة الھندسة 
المیكانیكیة في الصناعة والمھارات والجدارات التي من المتوقع ان تكون قد اكتسبت في مؤسساتھا 
على  المیكانیكیة  الھندسة  خريجو  إذا حصل  حلة  يمكن  اإلنمائي  التحدي  بان  إعتقادنا  مع  المختلفة. 
المیكانیكیة  الھندسة  في  ثورة  إحداث  على  تساعدهم  ان  يمكن  التي  الالزمة  والجدارات  المھارات 
التقلیدية القديمة من خالل تركیز المھارات الحديثة ، الجدارات والتكنولوجیا لتحسین إنتاج وتصنیع 
الھندسة المیكانیكیة في جمیع انحاء القارة. لذلك فان المشروع ملتزم برسم سلسلة الجدارات العامة 

والمحددة والتي هدفھا األساسي هو النھوض بتعلیم هندسة المیكانیكا من أجل اإلصالحات الحديثة. 

1.3.3 البلدان األعضاء في مجموعة الهندسة الميكانيكية في تونينغ افريكا

المناطق  المیكانیكیة  الھندسة  مجموعة  تشكیل  شمل  أولوية.  كمجال  المیكانیكیة  الھندسة  تحديد  تم 
الخمس في أفريقیا وكانت الجامعات المشاركة : يشار إلیھا في الملحق 1 (قائمة المساهمین - قائمة 

البلدان المشاركة والجامعات وممثلیھا)

تقدم الخريطة الواردة أدناة توضیحا لتوزيع تدريب الھندسة المیكانیكیة في القارة. وهو يوضح من 
ناحیة ثراء العرض التدريبي في هذا المجال، ومن ناحیة أخرى تنوعه.

البلدان الملونة باللون االحمر هي تلك التي لم نتعرف فیھا على تدريب الھندسة المیكانیكیة : غینیا 
وسیرالیون وغینیا االستوائیة وجمھورية افريقیا الوسطي وجنوب السودان والصومال.

بھا  تتمیز  التي  الخصوصیة  مع  المیكانیكیة  الھندسة  مجال  في  تدريب  لديھا  األخرى  البلدان  جمیع 
الجامعات في مشروع تونینغ افريكا  باللون األخضر والتي تشارك فیھا بعض  التي رسمت  البلدان 

(عرض المؤلف).
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 الشكل 1:
البلدان األعضاء في مجموعة الھندسة المیكانیكیة في تونینغ افريكا

 (Akli Mohand Oulhadj University of Bouira) (الجزائر ) جامعة أكلي محند اولحاج في البويرة

حصلت على المركز الجامعي في حزيران/يونیة 2012. الیوم يتألف هیكل الجامعة من 6 كلیات، 
ومعھدين، و23 قسما وأكثر من 24000 طالبا، 800 مدرسا، وحوالي 500 موظف إداري، مكتبات 
المستدامة ،  المواد والتنمیة  علمیة متجددة ، 8 مختبرات بحثیة بما في ذلك 32 فريق بحث بشأن: 
أدارة وتنمیة الموارد الطبیعیة وضمان الجودة ، وعملیات المواد، الطاقة ، المیاه، البیئة ، الحواسب 
العمل   ، التربیة   ، واللغوية  األدبیة  والدراسات  والغابات،  للزراعة  والفیزياء  الرياضیات   ، اآللیة 

والتوجیه، والعلوم الحديثة للرياضة والنشاط البدني.
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في  والدكتوراة  والماجستیر  واألكاديمي،  المھني  البكالوريوس  حول  تدريبیة  دورات  الجامعة  تقدم 
 : التالیة  المجاالت  في  الكالسیكیة  العلوم  في  والدكتوراة  الماجستیر  البكالوريوس،  دورات:  ثالث 
االجتماعیة  العلوم  واللغات،  اآلداب   ، والحیاة  ، علوم واألرض  الطبیعة   ، التطبیقیة  والعلوم  العلوم 
الجامعة  بمراعاة  السیاسیة.  والعلوم  القانون   ، واإلدارية  والتجارية  االقتصادية  العلوم   ، واإلنسانیة 
تدريس  هیئة  أعضاء  يعمل  والتخصصات.  المجاالت  تستكمل  فأنھا  للمجتمع،  الحديثة  االحتیاجات 
الجامعة بشكل مثمر في توسیع إنجازات جامعة محند اولحاج والعلوم التربوية العالمیة التي تشكل 
وشخصیة  الثقافیة  والتنمیة  الذاتي  اإلبداع  لتحقیق  الظروف  جمیع  وتھیئ  للدولة  الفكرية  اإلمكانات 
المعلمین. كجزء من األنشطة األكاديمیة والبحثیة ، تتعاون الجامعة على جمیع المستويات، بما في 

ذلك مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.

 (University of Yaoundé I) جامعة ياوندي األول

الجامعي على مساحة 95 هكتار  الحرم  يقع  افريقیا.  الجامعیة في وسط  الجامعة هي أكبر األقطاب 
الجامعة 57,000  تضم  نسمة.  ويسكنھا 3,000,000  الكامیرون،  ياوندي، عاصمة  مدينة  قلب  في 
اللغة  ثنائیة  الدولي.  الصعید  على  التدريبیة  دوراتھا  اعتماد  في  نجحت  وقد  مدرسا.  و1300  طالبا 
(الفرنسیة -اإلنجلیزية ) هي ما يمیزها. ويظھر التزام الجامعة بعملیة التدويل والمواءمة من خالل 
مشاركتھا النشطة منذ البداية في مشروع تونینج افريكا والعديد من الشبكات األخرى المشتركة بین 
الجامعات. وقد أدت خبرتھا في استضافة الطالب الدولیین إلى تعديل إجراءاتھا (التسھیالت اإلدارية 
، التأشیرات، المسكن، التامین، ودفع المنح الدراسیة ). اختار البنك الدولي الجامعة كمركز لالمتیاز 
ووسائل  المعلومات  تكنولوجیا  مجال  في  القوية  لمكانتھا  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجیات  في 
 )KWAME NKUMAH( االفريقي  االتحاد  جائزة  الجامعة  معلمي  من  العديد  ُمنح  االتصاالت. 

إلنجازاتھم في مجال العلوم.

(The University of Lubumbashi (UNILU)) جامعة لوبومباشي

جامعة لوبومباشي جامعة عامة في جمھورية الكونغو الديمقراطیة ، تقع في مقاطعة كاتانغا، بمدينة 
ورواندا- للكونغو  الرسمیة  الجامعة   : تتابعاً  وسمیت   ،1955 في  الجامعة  تأسست  لوبومباشي. 
ايلیزابیزفیل، الجامعة الرسمیة في الكونغو، جامعة الكونغو الوطنیة /حرم  اوروندي، جامعة والية 
لوبومباشي، جامعة زائیر الوطنیة /الحرم الجامعي من لوبومباشي وأخیرا جامعة لوبومباشي. تضم 

الجامعة ما يقرب من 33,000 طالبا في 10 كلیات و4 معاهد. لغة التعلیم هي الفرنسیة. 

 الجامعة المصرية الیابانیة للعلوم والتكنولوجیا 
Egypt - Japan University of Science and Technology (E-JUST)

الجامعة المصرية الیابانیة للعلوم والتكنولوجیا هي جامعة بحثیة ذات توجھات طموحة لتنمیة البیئة 
في  أنشئت  التعلیم.  مجال  في  األخرى  اإلفريقیة  والبلدان  لمصر  مرجعیة  نقطة  ولتصبح  األكاديمیة 
وقت  وفي   2009 أيار/مايو  في  والیابانیة  المصرية  الحكومتین  بین  ثنائي  اتفاق  كمشروع  البداية 
الحق من 2010 كانت مستعدة لقبول أول دفعة من الطالب وجعل الحلم حقیقة واقعه. كذلك، تخطط 
الجامعة لفتح مدرسة الدراسة الجامعیة األولي في أيلول/سبتمبر 2017 وتعد 7 برامج، بما في ذلك 
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لمشروع  المیكانیكیة  الھندسة  المشاركة في مجموعة  الجامعة من  تمكنت  "المیكاترونیات".  برنامج 
تونینج افريكا في المرحلة الثانیة. 

(Cairo University) جامعة القاهرة

جامعة القاهرة هي أحدي الجامعات المشاركة في مشروع تونینغ افريكا. وهي أقدم جامعة في مصر 
الي  الھندسي في مصر  التعلیم  بداية  الجامعة. وتعود  أقدم من  الھندسة  (تأسست 1908) ولكن كلیة 
تخصص  دراسة  وبدأت   1905 في  الجیزة)  في  اآلن  الكلیة  (مبني  الھندسة  كلیة  تأسست   .1816

الھندسة المیكانیكیة في 1916.

كلیة الھندسة – جامعة القاهرة تشارك في مشروع تونینغ افريكا من خالل مراجعة وتحسین برنامج 
هندسة التصمیم المیكانیكي. وهو البرنامج الجديد الذي تم تأسیسة باستخدام نظام الساعات المعتمدة 

في 2008.

 Jimma University (JU) جامعة جیما

في  تأسست  (التي  الزراعة  كلیة  بدمج   1999 األول/ديسمبر  كانون  في  الجامعة  تأسست 
عالي  تعلیم  مؤسسة  أول  وهي   ،(1983 في  أنشئ  (الذي  الصحیة  للعلوم  ومعھد   ،(1952
على  جیما  مدينة  في  تقع  أفرع  أربعة  الجامعة  تضم  مجتمعي.  توجة  ذات  اثیوبیا  في  مبتكرة 
الجامعة  في  يوجد  هكتارا.   409 مساحتھا  وتبلغ  ابابا،  اديس  غرب  جنوب  كیلومترا   352 بعد 
تقدم  والتي  للدكتوراه،  برامج  و3  علیا  دراسات  برنامج  و30  جامعي  برنامج   100 من  أكثر 
االجتماعیة  والعلوم  واالعمال  والزراعة  والھندسة  الطب  ذلك  في  بما  مختلفة  تخصصات  في 
تتكون  وهي  والخدمة.  والبحث  التدريس  بین  التكامل  هي  للجامعة  األساسیة  الفلسفة  والطبیعیة. 
المؤسستین.  من  واحدة  التكنولوجیا  ومؤسسة  ومؤسستین،  واحده،  ومدرسة  كلیات،  خمس  من 
اثیوبیا  في  اتحاديا  الممولة  الجامعات  من   42 بین  من  الثانیة  المرتبة  في  تقع  الراهن  الوقت  في 
تسجیل  لديھا   ، الماضیة  القلیلة  السنوات  في  العام  التعلیم  ألداء  األول  المقام  في  دائما  ولكنھا 
تطمح  إداريا.  موظفا  و1800  أكاديمیة  هیئة  عضو  و1300   43000 علي  يزيد  بما  طالب 
في  والمشھورة  اثیوبیا،  في  الرائدة  العامة  العلیا  التعلیمیة  المؤسسة  تصبح  ان  إلى  الجامعة 

العالم. في  بھا  والمعترف  افريقیا 

Eritrea Institute of Technology (JiT) مؤسسة التكنولوجیا اإلريترية

الھندسة  ككلیة  هیكلتھا  وأعید   ،1997 أيلول/سبتمبر  في   (JU) في  التكنولوجیا  كلیة  تأسست 
حجم  وترتیب  الزخم  لزيادة  نتیجة   2011 العام  في  مؤسسة  وأصبحت   2009 في  والتكنولوجیا 
القبول الطالب في برامج الھندسة ذات الصلة. حالیا لديھا 9500 طالب مسجل في إطار 8 برامج 
حوالي  األكاديمیة  الھیئة  أعضاء  عدد  الدكتوراه.  برامج  جانب  الي  ماجستیر  برامج  و6  جامعیة 
تبرز  في 1997  المؤسسة  األقسام  واحدة من  المیكانیكا،  هندسة  اإلداري.  الطاقم  الي جانب   263
في  الكلیة  هذة  وتشارك  الحاضر.  الوقت  في  طالبا   1650 تسجیل  مع  عام،  أداء  أفضل  لتقديمھا 

مشروع تونینغ.
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 جامعة كوماسي الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا 
Kumasi National University of Science and Technology (KNUST)

غرب  جھود  تقود   ، عالمي  مستوى  ذو  إقلیمي  أكاديمي  مركز  وهي   ، -غانا  كوماسي  في  تقع 
 .1951 في  أنشئت  التي  للتكنولوجیا  كوماسي  كلیة  بوصفھا  بدأت  التكنولوجي.  للتقدم  أفريقیا 
والتكنولوجیا  للعلوم  نكروماه  بجامعة كوامي  تسمیتھا  وأعید  األهلیة  كاملة  الكلیة جامعة  وأصبحت 
بموجب   1961 في   (Kwame Nkrumah University of Science and Technology)
(الزراعة  كلیات  و(6)  طالبا   45  000 عن  عددها  يزيد  طالبیة  مجموعة  تضم  برلماني.  قانون 
العلوم الصحیة  الھندسة ،  المبنیة ،  الفن والبیئة  الھندسة المعمارية والتخطیط،  والموارد الطبیعیة ، 
(الھندسة  أقسام  تسع  الھندسة  كلیة  لدي  بعد.  عن  للتعلیم  نابضة  مؤسسة  عن  فضال  والعلوم)،   ،
 ، المدنیة  الھندسة   ، البتروكیمیائیة  الھندسة  البترول،  هندسة   ، الكیمیائیة  الھندسة   ، الزراعیة 
للبحوث (المراكز االستشارية  المعدنیة ) ومركزان  المواد، والھندسة  الجیولوجیة ، هندسة  الھندسة 

.(The Brew-Hammond Energy Centre) التكنولوجیة ومركز الطاقة

قسم الھندسة المیكانیكیة في الجامعة يدير برامج البكالوريوس في هندسة المیكانیكا، وهندسة الفضاء 
الجوي، ماجستیر في الطاقة المستدامة واإلدارة ، وماجستیر تكنولوجیا الطاقة المتجددة والدكتوراة 

في الطاقة المستدامة. 

(UNIMA) جامعة مالوي

لدي مالوي أربع جامعات عامة وحوالي ثالث عشرة جامعة خاصه. جامعة مالوي هي أقدم جامعة 
بالنتیر،  هي  مدن  ثالث  في  تقع  تأسیسیة  كلیات  أربع  بھا  يوجد   .1964 في  أنشئت  مالوي،  في 
 ، التأسیسیة  الكلیات  أحدي  هو  التطبیقیة  للفنون  الفني  مالوي-المعھد  جامعة  ولیلنجوي.  وزومبا، 
الھندسة في مالوي  العالي في مجال  التعلیم  تقدم  التي  الرئیسیة  المؤسسة  الواقعة في بالنتیر. وهي 
منذ 1965. ولدي الكلیة خمس كلیات أكاديمیة ، و 17 قسم تقدم برنامج شھادة واحد، و 16 برنامج 
الفنون  للدكتوراه. تضم  دبلوم، و 45 برنامج بكالوريوس، و 23 برنامج ماجستیر، و 16 برنامجا 
اإلدارة  موظفي  من   224 و   ، أكاديمیة  هیئة  عضو   256 وهناك  طالبا.   6500 حوالي  التطبیقیة 

والدعم.

الھندسة  الدبلومات في  المقدمة هي  الھندسیة  البرامج  الھندسة في 1965. وكانت أول  أنشئت كلیة 
تم   ،1980 وفي  والكھربائیة.  والمیكانیكیة  المدنیة  الھندسة  في  التخصص  من  محدود  قدر  مع 
ادخال درجة عامة مدتھا ست سنوات في الھندسة. أدخلت تخصصات الھندسة المدنیة والكھربائیة 
تقدم  سنوات.  خمس  إلى  الدرجة  برنامج  مدة  وخفضت   1987 سنة  الحق  وقت  في  والمیكانیكیة 
-المیاة واإلنشاءات  المدنیة  الھندسة  البكالوريوس:  في  برنامجا متخصصا  أربعة عشر  اآلن  الكلیة 
االلكترونیات  والحواسیب،  االلكترونیات  وااللكترونیات،  -الكھرباء  الكھربائیة  الھندسة  والنقل؛ 
هندسة  والسیارات؛  والطاقة  والصناعیة  المیكانیكیة  الھندسة  ؛  الطبیة  الھندسة  واالتصاالت، 
للدراسات  برامج  أيضا  الكلیة  تقدم  المعادن.  وتصنیع  والمعادن  الجیولوجیة  والھندسة  التعدين 
في  ماجستیر  ؛  التحتیة  البنیة  وإدارة  تطوير  مجال  في   (MSc, MPhil and PhD) العلیا: 
الھندسة  في  والدكتوراة  والتعدين؛  والمیاة  المرافق  في  متخصصة  المستدامة  الھندسیة  اإلدارة 
منھم  السنة  في   210 البكالوريوس  ببرامج  حالیا  الملتحقین  الطالب  عدد  يبلغ  الطاقة.  ؛  الصناعیة 
27 في المائة من الطالبات. هناك 60 من أعضاء هیئة التدريس في الكلیة من بینھم خمس نساء. 
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والصرف  المیاة  النقل؛  تكنولوجیا  مركز   : التالیة  الوحدات/المراكز  أيضا  الكلیة  وتستضیف 
أقسام  وتقدم  والتجارية.  التقنیة  الخدمات  ووحدة  المناسبة  التكنولوجیا  تطوير  ومركز  الصحي 
استوديو  الكلیة  لدي  ذلك،  إلى  باإلضافة  التجارية.  المواد  الختبار  مركزا  أيضا  المدنیة  الھندسة 

تصمیم.

 Cape Peninsula University of Technology جامعة كیب بینونسیال للتكنولوجیا

 (Cape Technikon) اندمجت  عندما   ،2005 الثاني/يناير  كانون   1 في  الجامعة  أنشئت 
تحويل  إلى  أدت  تحول وطنیة  عملیة  من  االندماج جزءا  هذا  كان   .(Peninsula Technikon)و
مشھد التعلیم العالي في جنوب افريقیا. مع ذلك، فان للمؤسسة بدايات متواضعة والتي يعود تاريخھا 

إلى أوائل 1900.

كیب  في  للتكنولوجیا  الوحیدة  الجامعة  هي  تاون،  كیب  في  مقرها  يوجد  التي  المؤسسة  هذة  الیوم، 
المجمعات  من  وعددا  طالبا،   30 من000  أكثر  وتضم   ، المنطقة  في  جامعة  أكبر  وهي   ، الغربیة 
التطبیقیة  العلوم  كلیات هي:  وتضم ست  برنامجا.  من 70  أكثر  تقدم  كلیات  ، وست  الخدمة  ونقاط 
المعلوماتیة  وأخیرا   ، الصحیة  والعلوم  الصحة   ، الھندسة   ، التربیة   ، واإلدارة  االعمال  علوم   ،

والتصمیم.

 ، الكیمیائیة  الھندسة  الكمیات،  ومسح  اإلنشاءات  أدارة   : التالیة  األقسام  من  الكلیة  هندسة  تتكون 
الھندسة المدنیة ، تكنولوجیا المالبس والمنسوجات، هندسة الصناعة واألنظمة ، الجیوماتیكا (المسح 

ورسم الخرائط)، والھندسة المیكانیكیة والمیكاترونكس

تغطي كلیة الھندسة مجموعة واسعة من التخصصات الھندسیة التي يجري تحسینھا حالیا لالستجابة 
لمتطلبات األولويات الصناعیة اإلقلیمیة والوطنیة والعالمیة في مجال التعلیم الھندسي. تھدف الكلیة ، 
من خالل مجموعة من المعاهد والمراكز البحثیة المتعددة التخصصات، إلى إدماج برامجھا التعلیمیة 
التعلیم ذو  لتلبیة احتیاجات  الحديثة  التكنولوجیا  والبحثیة في نظام متماسك، وتزويد الطالب بمناهج 
المنابر  هذة  تشمل  التعلم.  مع  المتكامل  العمل  من  عالیة  درجة  مع   ، للصناعة  والمستجیب  الصلة 
مركز الكفاءة اإلدارية لدورة حیاة المنتج، ويوفر المركز أحدث طرق التعلیم في تصمیم المنتجات 
میكنة  ومركز  المتقدم،  التصنیع  تكنولوجیا  ومختبر  المنتج،  حیاة  دورة  وأدارة  المحاكاة  خالل  من 
المحطات الفرعیة ونظم أدارة الطاقة ، على سبیل المثال ال الحصر. ومن خالل هذا النھج، تھدف 

الكلیة إلى الظھور كمحرك رئیسي للتغیر االجتماعي واالقتصادي في المنطقة. 

التكنولوجیا  في  بكالوريوس  (ND)؛  الوطني  الدبلوم  في  برامج  المیكانیكیة  الھندسة  أدارة  تقدم 
(B.Eng.(Tech)(Hons))؛  الھندسیة  التكنولوجیا  في  بكالوريوس  (B.Eng.(Tech))؛  الھندسیة 

.(D.Eng) ودكتوراة في الھندسة (M. Eng) ماجستیر في الھندسة

l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) المدرسة الوطنیة للمھندسین بتونس

الھندسة  مدارس  أقدم  وهي   ،1968 في  تونس  في  للمھندسین  الوطنیة  المدرسة  تأسست 
استقاللھا،  علي  للتو  حصلت  قد  كانت  التي  لتونس،  وفرت  انشائھا،  منذ  تونس.  في  التكنولوجیة 
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البلد  في  االولي  والصناعیة  والمدنیة  األساسیة  التحتیة  البنیة  حققت  التي  العالیة  التقنیة  اطرها 
التدريب  تطور  وقد  والمصانع وغیرها).  الكھربائي  واإلنتاج  والسدود  والھیاكل  الطرق  (شبكات 
واالضطالع  اإلنتاج  علي  القادرين  للمھندسین  التونسي  االقتصاد  احتیاجات  لتلبیة  باستمرار  فیھا 

واالبتكار.

رفیعة علي  إدارية  او  تقنیة  مناصب  يشغل  منھم  والكثیر  مھندس،  المدرسة حوالي 12000  دربت 
المدرسة  في  القبول  الخارج.  وفي  تونس  في  والخاصة  العامة  والشركات  العامة  الخدمات  رأس 
أفضل  بین  بالمدرسة هم من  والملتحقین  الھندسة.  لمدارس  الوطني  القبول  امتحان  يكون من خالل 
الفرنسیة  الھندسیة  المؤسسات  مع  المزدوجة  الدرجات  اتفاقات  اطار  في  االمتحان.  في  المرشحین 
الي  الدفعة ) يذهبون  المائة من  الھندسة (بنسبة 15 في  المرموقة ، كل عام حوالي 60 من طالب 

فرنسا للحصول على شھادة مزدوجة.

والتدريب  بالشركات  المرتبطة  للمشاكل  وفھم  دراية جیدة  المجتمع، علي  العالم وعلى  منفتحة على 
الوظائف  تولي  علي  قادرون  المدرسة  خريجي  به،  تضطلع  الذي  القوي  والتكنولوجي  العملي 
الخدمات  التخطیط،  النقل،  المعدات،   : االقتصادية  القطاعات  في مختلف  واإلدارية  والعلمیة  التقنیة 

الحضرية ، ، البیئة ، الطاقة ، التنمیة المستدامة والتكنولوجیات الجديدة. 

في أيلول/سبتمبر 2017، منحت العالمة المسماة EUR-ACE لتسع درجات هندسیة من الجامعة 
الدولیة  المعايیر  يستوفي  التدريب  ان   ، ناحیة  من   ، التسمیة  هذة  وتعني  سنوات.   6 أقصاها  لمدة 
هذا  ويضمن  تطلبا.  األكثر  األوروبیة  المعايیر  تستوفي  وكالة  قبل  من  اعتمد  انه  وثانیا   ، للجودة 
لممارسة مھنة  أيضا األهمیة  الھندسي ويكفل  التدريب  لبرنامج  العلمیة واألكاديمیة  الجودة  االعتماد 

الھندسة. وهذه الضمانات مفیدة للطالب والخريجین.

Copperbelt University جامعة كوبر بیلت 

التكنولوجیا،  أخصائي  المھندسون،   : بالھندسة  المتصلین  المھنیین  من  فئات  أربع  زامبیا  في  توجد 
هندسة  درجة  علي  للحصول  برامج  مؤسسات  ثالث  تقدم  الیدوية.  الحرف  في  والعاملون  التقنیون، 
الھندسیة  الدرجات  وبعدد  وتجاريه.  شھادات حرفیة  تقدم  دبلومات، وعشر  تقدم  المیكانیكا، وخمس 
 100 ب  سنويا  تمنح  التي  المیكانیكیة  الھندسة  درجات  تقدر   ،500 تبلغ  والتي  سنويا  الممنوحة 
 130,000 كل  من  لواحد  سنويا  تمنح  المیكانیكیة  للھندسة  واحدة  درجة  إلى  تترجم  والتي   ، درجة 
مواطن زامبي. يوجد إطار وطني للمؤهالت وبدأت هیئة للتعلیم العالي في 2013، بینما تنظم هیئة 
الھندسي  التعلیم   ، حكومیة  هیئة   ،(TEVITA) األعمال  وريادة  المھني  والتدريب  الفني  التعلیم 
والتعلیم التقني. يجب ان يحصل الشخص على درجة من جامعة معترف بھا تؤهلة الن يطلق علیة 
المھندسین، فضال عن  جمیع  تسجیل  يجب  القانون.  بموجب  محمي  "مھندس"  ولقب  مھندس،  لقب 
تجدد  والعضوية  المھنة  بممارسة  لھم  للسماح  في زامبیا  الھندسي  المعھد  لدي   ، الھندسیة  الشركات 
على أساس سنوي. باإلضافة إلى ذلك، يجب على أي شركة ان تصل إلى الحد األدنى من المھندسین 

قبل ان يمكن تسمیتھا شركة هندسیة. 

إلى  باإلضافة   ،  (SAG) المیكانیكیة  الھندسة  فريق  في  المشاركة  والجامعات  البلدان  عرض  يتم 
األسماء وتفاصیل االتصال الخاصة بممثلیھم في الملحق 1.
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1.4 أنواع برامج الدرجات في الهندسة الميكانيكية 

اإلفريقیة  الجامعات  في  المیكانیكا  هندسة  في  تقدم  التي  البرامج  وحجم  عدد  كان  الماضي،  في 
منخفضا: ففي غانا، لم تقدم هندسة المیكانیكا سوى في جامعة واحدة ألكثر من 40 سنه، ولكن اآلن 
هناك ثالث ، مثل زامبیا ومصر، ، وازاد عدد خريجین هندسة المیكانیكا. يمكن رسم صورة مماثلة 
والتكنولوجیا/العلوم  بالعلوم  االلتحاق  نسبة  تغییر  في  كبیرة  خطوات  احراز  يجري  حیث  إلثیوبیا 
االجتماعیة من 70:30 إلى 30:70، والترجمة المباشرة إلى زيادات في البرامج السنوية لاللتحاق 
الكامیرون،  القادمة. في  القلیلة  السنوات  إلى 5000) في  المتوسط  المیكانیكا (من 800 في  بھندسة 
الرغم  السنة. على  في  فبلغت اآلن 150 مھندسا   ، الحالیة  القدرات  العامة  االلتحاق  أرقام  تجاوزت 
من ان مالوي لديھا جامعة واحدة فقط تقدم التعلیم العالي في الھندسة ، هناك أيضا، ارتفعت األرقام 
نسبیا من  كبیرة  اعداد  هناك  افريقیا،  مثل مصر وجنوب  البلدان  من  قلیل  في عدد  ذلك،  مع  كثیرا. 
المتحدة  الواليات  مثل  بلدان  وبین  بینھم  الفارق  يجعل  مما  الھندسة  بكالوريوس  على  الحاصلین 
لزيادة  افريقیا  في جنوب  تزال هناك خطط  ذلك، ال  الرغم من  كبیرا. على  لیس  وألمانیا  األمريكیة 
عدد خريجي الھندسة من 7888 إلى 15000 في السنة من 2014. في 2009 وحدها منحت 1459 
الدراسات  إلى 111 على مستوي  البكالوريوس باإلضافة  المیكانیكا على مستوي  درجة في هندسة 
الھندسة  في  وقلیلة  نسبیا  صغیرة  برامج  هناك  كانت  عديدة  سنوات  منذ  انة  القول  خالصة  العلیا. 
المیكانیكیة في الجامعات اإلفريقیة ، ولكن تتزايد االعداد في السنوات األخیرة ، وان كان االزدياد 
بطیئا. يبدو ان هناك احتشادا مثیرا لالهتمام في الجھود المبذولة في الجامعات اإلفريقیة لزيادة عدد 
خريجین هندسة المیكانیكا من خالل زيادة عدد الجامعات التي تقدم هذة البرامج أو عن طريق زيادة 

االلتحاق بالبرامج القائمة. 

التقدم المحرز ويسلط الضوء على الحاجة إلى أعادة هیكلة برامج هندسة المیكانیكا  هذا يدل على 
سريع  اقتصادي  بمعدل  تنمو  التي  البلدان  المستقبل.  في  التحديات  لمواجھة  الدراسیة  ومناهجھا 
النسبة  هذة  وتحدد  عددالسكان.  الى  بالنسبة  المھندسین  من  عالیة  نسبة  لديھا  بان  عموما  معروفة 
البلدان  فان   ، النسبیة  الناحیة  من  للبلد.  التحتیة  البنیة  تنمیة  برنامج  (الكمیةوالنوعیة)  نجاح  أيضا 
والبلدان  المتقدمة  البلدان  عن  كثیرا  يقل  للسكان  المھندسینبالنسبة  عدد  لديھا  عامة  بصفة  اإلفريقیة 
الطابع  علیة  يغلب  اقتصاد  على  العتمادها  التفاوت  بھذا  افريقیا  تدين  األخرى.  طورالنمو  في 
عدد خريجي  نمو  تزايد  من  الرغم  على  األجنبیة.  التقنیة  الخبرة  على  وكذلك العتمادها  الزراعي 
المھارات  إلى  افريقیا  حاجة  لتلبیة  يكفي  وال  كافیا  يكون  ان  عن  بعید  النمو  هذا  فان   ، الھندسة 

المیكانیكیة.  الھندسیة 

1.5 العناصر األساسية لدراسات الهندسة الميكانيكية 

وافقت مجموعة خبراء تخصص الھندسة المیكانیكیة علي ان درجات الدورة االولي (البكالوريوس) 
المھني)  (التأهیل  المبكرة  المھنیة  الوظائف  المیكانیكا مع  المؤهلة مھنیا في هندسة  الدراسات  تسھل 
الھندسة  لبرامج درجة اضافیة غیر  أو  متقدمة  للحصول علي درجة علمیة  بجودة عالیة  وخريجین 
فیما  والعمق  للعرض  بالتفصیل  المیكانیكا  لھندسة  المھنیة  المواصفات  نوقشت  وقد  المیكانیكیة. 
التي يجب  المیكانیكا،  التخصصات األساسیة في هندسة  بالتخصصات داخل التخصص. ترد  يتعلق 
تواجدها في معظم الجامعات في الشكل الوارد أدناة إلى جانب المھام المھنیة الرئیسیة المرتبطة بھا. 
المھام األساسیة تستتبع اكتساب المعرفة (القدرة التكاملیة) من قبل الطالب من خالل تنمیط المناهج 

الدراسیة في هندسة المیكانیكا.
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 الشكل 2:
التخصصات األساسیة في الھندسة المیكانیكیة

 الشكل 3:
المھام األساسیة في الھندسة المیكانیكیة
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بعد الحصول على نظرة عامة عن مالمح الدرجات من الجامعات المشاركة والنظر في نتائج التعلم 
المیكانیكیة ، ظھر توافق في اآلراء  المحددة بالنسبة للدورة االولي من برامج الدراسة في الھندسة 

بشأن العناصر األساسیة للمناهج الدراسیة. 

ممارسة
%20

العلوم األساسیة
والتطبیقیة للھندسة المیكانیكیة

%50

تحلیل
%15

تصمیم
%15

االعتبار  في  يأخذ  الذي  المیكانیكي  الھندسي  التدريب  تعقید  مبسطة  بطريقة  أعاله  الشكل  يوضح 
والتحلیل  التصمیم  مثل  تحديًدا  أكثر  عناصر  إلى  باإلضافة  والتطبیقیة  األساسیة  العلوم  عناصر 

والممارسة.

الحركة  لعلوم  المادي  والشعور   ، بالمیكانیكا  المتعلقة  المعارف  مجموعة  هي  المیكانیكیة  الھندسة 
، من خالل  میكانیكي  منتج  هذا من تصمیم  المعرفة  يتراوح مجال  اآللیات.  لدراسة  التقني  والحس 
الترجیح  على  وآخر  میكانیكي  هندسي  تدريب  نظام  بین  الفرق  ويعتمد  تدويره.  وإعادة   ، تصنیعه 

المخصص لكل نموذج من التدريب األساسي وممارسة األعمال والتصمیم والتحلیل.

و  الطالب  تنقل  تسھیل  سیاق  في  أنه  هو  األول  الفصل:  هذا  من  مھمین  درسین  استخالص  يمكن 
المناهج ذات أهمیة  قابلیة مقارنة  المنسق ، تكون مسائل  العالي األفريقي  التعلیم  االساتذة في مجال 
اكتسبھا  التي  المھارات  حیث  من  المقارنة  قابلیة  مشكلة  تثیر  التي   ، أفريكا  تونینغ  منھجیة  حیوية. 
مع  تتداخل  ال  التي  الجامعات  بین  بنّاء  حوار  على  للحفاظ  وسیلة  هي   ، التعلم  فترة  خالل  المتعلم 
تقالید التدريب الخاصة لكل جامعة أو لكل بلد منھا. واألفضل من ذلك ، يحدد تونینغ أفريكا إطاًرا 
الخاص  الثاني  الدرس  هو  هذا  الدراسیة.  المناهج  تطوير  عملیة  في  الشركات  أيًضا  يشمل  للتشاور 
التنمیة االقتصادية يجعل من الضروري تدريب  بالھندسة المیكانیكیة ألن تقدم الدول األفريقیة نحو 
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تقنیین قادرين على قیادة مشاريع التصنیع. الھندسة المیكانیكیة ، التي تتعامل مع التصمیم والتحلیل 
يتم  التي  لقطاعات  في  جید  مكان  في  تظھر   ، المیكانیكیة  لألنظمة  والصیانة  والتشغیل  والتصنیع 

تطويرها من قبل هذه الدول التي ترغب في الحصول على قطاع صناعي قوي ومنتج. 

التدريب من أجل االستجابة بشكل كاف  تنظیم هذا  ، يجب  فعال  لكي يكون  أنه  نفھم  أن  السھل  من 
الحتیاجات الشركات. تتمثل میزة منھجیة تونینغ أفريكا في إشراك الشركات بشكل واضح وفعال في 

عملیة تطوير المناهج الدراسیة ، والتي تعتبر في حالة الھندسة المیكانیكیة أساسیة لالستخدام.

يبین هذا الفصل على وجه التحديد أنه حتى في سیاق اختالف تقالید التشكیل ، يمكن الوصول إلى 
صور وصفیة بطريقة متجانسة تساهم في إبراز المفاهیم الرئیسیة التي يمكن أن تبني منھاًجا مقبواًل 

للجمیع.
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الفصل الثاني

تعريف الجدارات العامة -منظور مواضيعي

البكالوريوس  مستوي  على  العامة  الجدارات  تعريف  عملیة  فإن  المیكانیكیة  بالھندسة  يتعلق  فیما 
افريكا  تونینج  مشروع  في  المیكانیكیة  الھندسة  مجموعة  قبل  من  تحديدها  تم  الماجستیر  أو 
أساس  علي  المجموعة  أعضاء  بین  واسعة  لألفكار  تبادل  وعملیة  مستديرة  مائدة  اجتماع  بعد 
واسعا  وصفا  وكذلك  المیكانیكا  لمھندس  المھنیة  الشخصیة  ومالمح  المیكانیكیة  الھندسة  مجال 
وجھات  بإدراج  المرحلة  هذة  في  اإلفريقیة  النكھة  من  لمسة  أضیفت  وقد  المطلوبة.  للجدارات 
جدارة   18 عن  أسفر  مما   ، اإلفريقیة  البلدان  بعض  من  محددة  برنامجیة  مواصفات  من  نظر 
هو  كما  األهمیة  والعامة  المشتركة  القواسم  أساس  علي  التخصص  فئات  جمیع  لتغطیة  عامة 

مبین في الجدول 2.1 الوارد أدناه:
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 الجدول 2.1
قائمة الجدارات العامة

القدرة على استیعاب المفاهیم والقدرة التحلیلیة والتفكیر التخلیقي1
االحتراف والقیم األخالقیة وااللتزام باوبونتو2
القدرة على التقییم النقدي والوعي الذاتي3

القدرة علي ترجمة المعرفة إلى ممارسه4
اتخاذ القرارات الموضوعیة وحل المشكالت بطريقة عملیة وفعالة من حیث التكلفة 5
القدرة على استخدام التكنولوجیات المبتكرة والمالئمة 6
القدرة على التواصل بفعالیة باللغة الرسمیة /الوطنیة والمحلیة 7
القدرة علي تعلم كیفیة التعلم والقدرة على التعلم مدي الحیاة 8
المرونة والقابلیة للتكیف والقدرة على استباق المواقف الجديدة واالستجابة لھا9

القدرة على التفكیر الخالق واالبتكاري10
مھارات القیادة واإلدارة والعمل الجماعي11
االتصال والمھارات الشخصیة المتبادلة 12
الوعي البیئي واالقتصادي13
القدرة على العمل في سیاق داخلي ومتعدد الثقافات و/أو دولي14
القدرة على العمل بشكل مستقل15
القدرة على تقییم الجودة واستعراضھا وتعزيزها16
الثقة بالنفس، روح ومھارات المبادرة في االعمال17
االلتزام بالحفاظ على الھوية اإلفريقیة والتراث الثقافي وأضافة القیمة لھما18

2.1 تحليل موجز للجدارات العامة الثمانية عشر من منظور هندسة الميكانيكا

1.  القدرة على التصمیم والتحلیل والتولیف.

حلول  توفیر  األخرى،  التخصصات  من  العديد  مثل   ، المیكانیكیة  للھندسة  الرئیسیة  الوظائف  من 
لمشاكل الحیاة الحقیقیة. هذة الجدارة تتوافق مع القدرة علي التمثیل الذهني للحلول الممكنة للمشكلة 
فضال  المختلفة  واآلثار  االبعاد  مراعاة  مع  المیكانیكا)،  هندسة  سیاق  في  میكانیكیة  هندسیة  (مشكلة 

عن اهمیة كل حل ممكن.

2.  االحتراف المھني والقیم األخالقیة وااللتزام باوبونتو (احترام رفاهیة البشر وكرامتھم).

تنظم ممارسة مھنة  التي  المقبولة  التوجیھیة  والمبادئ  للقواعد  االمتثال  القدرة على ضمان  هذة هي 
ذلك  في  (بما  نظام  أو  مشروع   ، معاملة  في  األطراف  لجمیع  واالنصاف  المساواة  مراعاة  مع  ما، 

هندسة المیكانیكا) من منظور قانوني، اخالقي أو من منظور الكرامة اإلنسانیة. 
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3. القدرة على التقییم النقدي والوعي الذاتي.

هي القدرة على اجراء تقییم دقیق وصحیح للنظم أو المواقف المحددة وتقییمھا بھدف تحديد مزاياها 
كذلك)  المیكانیكا  هندسة  (نظم  النظم  هذة  عن  شاملة  صورة  وتقديم  قصورها،  أوجة  أو  قیمتھا  أو 

كأساس التخاذ القرارات.

4.  القدرة علي ترجمة المعارف إلى ممارسة عملیه.

موقف  أو  بمشكلة  وربطھا  تكییفھا  أو  تعديلھا  أو  المكتسبة  المعارف  على ضبط  بالقدرة  ذلك  يتعلق 
في  مشكلة  حل  إلى  تؤدي  ان  يجب  المعرفة  هذة  المیكانیكا،  هندسة  سیاق  في  الحیاة.  في  حقیقي 

الھندسیة المیكانیكیة 

5.  اتخاذ القرارات الموضوعیة وحل المشاكل بطريقة عملیة وفعالة من حیث التكلفة. 

من  وفعالة  متحیزة  وغیر  واضحة  المیكانیكیة  بالھندسة  متعلقة  قرارات  اتخاذ  على  القدرة  هي  هذة 
االنتقام،  او   ، العاطفة  او   ، بالصداقة  يتأثر  ان  ينبغي  ال  المشكلة  حل  بان  العلم  مع   ، التكلفة  حیث 
أو غیرها من العوامل التي قد تؤدي إلى القاء ظاللھا على العملیة أو الحد من صالحیتھا في نظر 

األشخاص المعنیین.

6.  القدرة على استخدام التكنولوجیات المبتكرة والمالئمة. 

بھا،  المتعلقة  التطورات  متابعة  أو  اكتشافھا  أو  جديدة  تكنولوجیات  على  العثور  على  القدرة  تمثل 
ووضعھا موضع االستخدام الجید أو تكییفھا مع موقف معین.

7.  القدرة على التواصل بفعالیة باللغات الرسمیة /الوطنیة والمحلیة. 

المجموعة  او  بالمرء  الخاصة  المشاعر  او  األفكار  تجعل  وفعالیة  بسھولة  التعبیر  على  القدرة 
 ،( المحلیة  الوطنیة   ، الرسمیة  (باللغة  شفاهیا  او  كتابیا،  اما  المعلومات  إعطاء  أو   ، معروفة 
يمكن  بحیث  معین،  بانضباط  متعلقة  صور   ، البیانیة  الرسوم  مثل  األخرى،  الوسائل  ببعض  أو 

للمجموعة المستھدفة تقییم وفھم الرسالة. 

8. القدرة على تعلم كیفیة التعلم والقدرة على التعلم مدي الحیاة. 

بھا  واالرتقاء  وتحديثھا  المیكانیكیة  الھندسة  معارف  استیعاب  على  والقدرة  والرغبة  االستعداد 
وتعزيزها على أساس مستمر طوال حیاة المرء.
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9. المرونة والقابلیة للتكیف والقدرة على استباق المواقف الجديدة واالستجابة لھا.

القدرة على التفكیر بسرعة والتنبؤ في كیفیة تغیرنظم الھندسة المیكانیكیة أو نشاة المواقف الجديدة ، 
وكیفیة االستجابة بشكل مناسب من أجل حماية أو الحفاظ على النظم.

10.  القدرة على التفكیر الخالق واالبتكاري.

هذة هي القدرة على إنشاء أفكار جديدة تماما (أو المفاهیم في هندسة المیكانیكا)، التي، وان لم تكن 
جديده، يمكن تطبیقھا على الحاالت الجديدة لحل المشاكل.

11. مھارات القیادة واإلدارة والعمل الجماعي.

ومھارات  الكفاءة   ، الشخصیة  النزاهة  بالواجب،  الوعي  األخالق،  ذلك  في  (بما  المھارات  هذة 
ذلك مجموعات  (بما في  أو في مجموعة  فريق  بفعالیة في  العمل  المرء على  قدرة  تؤكد  التخطیط) 

العمل في هندسة المیكانیكا)، وخصوصا عندما يكون المرء مسؤوال عن أدارة وتوجیة المجموعة. 

12.  االتصاالت والمھارات الشخصیة المتبادلة. 

عالمیا، هي أساسا القدرة على الوضوح والتعبیر باللغة اللفظیة والجسدية وكذلك القدرة على االتصال 
الكفاءة  لتشمل  اللفظي  التعبیر  تتجاوز  االتصاالت  المیكانیكا،  هندسة  سیاق  في  الناس.  مع  بسالسة 
والرموز  والرسومات  الھندسیة  الرسومات  مثل  وسائط  التقنیة من خالل  المعلومات  التعبیر عن  في 

والنماذج، فضال عن الفھم الصحیح واستخدام المصطلحات التقنیة في االتصال اللفظي نفسه.

13. الوعي البیئي واالقتصادي.

تدابیر في  واتخاذ  البیئي  والتدهور  االقتصادي  النشاط  بین  بالصلة  الشديد  الوعي  إذكاء  القدرة على 
إطار سلطة الفرد للتخفیف من هذا التدهور أو الحد منة حیثما أمكن. بالنسبة للمھندسین المیكانیكیین، 
الھندسیة  والمنشآت  واألنشطة  المنتجات  على  المترتبة  البیئیة  لآلثار  الكامل  الفھم  يعني  هذا  فان 

المیكانیكیة والمسؤولیة التي يفرضھا ذلك علیھا لضمان الحفاظ على البیئة. 

14.  القدرة على العمل في سیاق ثقافي داخلي او متعدد الثقافات و/أو دولي.

القدرة على العمل بشكل جید مع الناس من جمیع األجناس أو الخلفیات العرقیة ، سواء في الوطن 
التكیف  يتطلب هذا  الخاصة وقد  الثقافة  ثقافات أخرى غیر  فھم  إلى  تدعو  اجنبیه. وهي  بیئة  في  أو 
بالقواعد  اإللمام  ذلك  يتطلب  المیكانیكا،  لمھندسي  بالنسبة  الثقافات.  بتلك  المتعلقة  الخصوصیات  مع 
والمعايیر المحلیة والوطنیة ، فضال عن المعايیر الدولیة التي تحكم التصمیم والتصنیع في الھندسة 

.ISO المیكانیكیة ، مثل تلك التي تصدرها مؤسسات المعايیر الوطنیة وال
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15. القدرة على العمل بصورة مستقله.

بعمله  المرء  يتطلب معرفة  بكفاءة وفعالیة ، دون اشراف. وهذا  العمل بشكل جید، اي  القدرة على 
التخطیط،  على  والقدرة  المعلومات،  من  مزيد  على  للحصول  مراجعتھا  يمكنه  التي  والمصادر 
يعني  هذا  فان  المیكانیكا،  لمھندس  بالنسبة  المرجوة.  النتائج  لتحقیق  بفعالیة  الوقت  وأدارة  التوجیه 
دون  التقنیة  المعلومات  بشأن  للمراجعة  الكتیبات،  ذلك  في  بما  المصادر،  معرفة  حتمیة  بصورة 

االعتماد على الزمالء على نحو ال مبرر له، وال سیما في المشاريع الصغیرة. 

16. القدرة على تقییم الجودة ومراجعتھا وتعزيزها.

المیكانیكا،  لمھندس  الجودة.  تلك  لتعزيز  المناسبة  التدابیر  واتخاذ  ما  تحديد جودة وحدة  القدرة على 
القدرة على استخدام االدوات المناسبة لتقییم الجودة لنظام هندسة میكانیكیة أو منتج واستخدام أدوات 

مماثلة مثل مراقبة الجودة إحصائیا/تقنیات ضمان لتعزيز جودة نظم الھندسة المیكانیكیة /المنتجات.

17. الثقة بالنفس وروح ومھارات المبادرة الحرة. 

هذة هي صفة الثقة بالنفس من حیث الفطنة والقدرة على تحقیق نتائج جیدة من وجھة نظر تجارية. 
الكفاءة  تمنحھا  التي  للسلطة  نتیجة  عادة  تكون  بالنفس  الثقة  هذة  فان  المیكانیكا،  لمھندسي  بالنسبة 
العمل  في  بسرعة  التعلم  القدرة على  تتطلب  فإنھا  لذلك  المھندسین.  المھنیة ألحد  والمھارات  التقنیة 
المطلوبة  السلطة  وبناء  الجدد،  الممارسین  مع  عادة  المرتبطة  بالنفس  الثقة  عدم  متالزمة  لطرد 

تدريجیا يمكن ان يضمن الثقة بالنفس دون االنجراف إلى الثقة المفرطة. 

18. االلتزام بالحفاظ على الھوية اإلفريقیة والتراث الثقافي.

حیثما  التفريق  من خالل  التراث  ذلك  على  بالحفاظ  الدائم  وااللتزام  الثقافي  بتراثھم  االفريقیین  فخر 
كان ذلك ممكنا أو ضروريا بحیث يمكن للھوية اإلفريقیة ان تبرز بجراه. بالنسبة لمھندس المیكانیكا 
الھوية  التعبیر عن  أجل  االقتضاء، من  إبراز هذا االختالف عند  يعني االعتزاز في  االفريقي، هذا 

اإلفريقیة في منتجات الھندسة المیكانیكیة. 

2.2 الجوانب الهامة التي لم يتم النظر فيها في القائمة األولية للجدارات العامة المتفق عليها

1.  االلتزام بالسالمة.

العامة  الجدارات  قائمة  في  إلدراجھا  البداية  في  الجدارة  هذة  اقترحت  قد  االولي  المجموعة  كانت 
ولكن لم يتم اختیارها. ربما يكون هذا اإلهمال انعكاسا للوعي المنخفض عموما بالسالمة في معظم 
المجتمعات اإلفريقیة. مع ذلك، أدرجتھا مجموعة الھندسة المیكانیكیة في وقت الحق في قائمتھا من 

الجدارات الخاصة لتسلیط الضوء على أهمیتھا في نظم الھندسة المیكانیكیة. 
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2.  القدرة على التفاوض وحل النزاعات.

المھارات اإلدارية والشخصیة  القول بان حیازة  انة يمكن  لم يعالج هذا الجانب بشكل صريح. غیر 
التقلیل من  انة يمكن  المختارة ، قد تعني ضمنا  العامة  الجدارات  التي تعالجھا بشكل كاف  الجیدة ، 

حاالت النزاع أو التعامل معھا بفعالیة كلما نشأت.

3.  القدرة على اجراء البحوث على المستوي المناسب.

باولوية وإلحاح  المجتمعات اإلفريقیة غیر متطورة عموما وينبغي ان تحظي  البحثیة في  المھارات 
عالیین. ونظرا لألهمیة المتدنیة المعطاة للبحث والتطوير، فان قدرات االبتكار المتصلة بالمنتجات 

منخفضة بالتالي في معظم الثقافات اإلفريقیة 

4.  المھارات في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

على الرغم من ان مجمل الجدارات العامة تجاهلت اهمیة تكنولوجیات االتصاالت والتكنولوجیا، فقد 
أدرجتھا المجموعة في قائمة الجدارات الخاصة بالموضوع للتأكید على أهمیتھا في تصور منتجات 

الھندسة المیكانیكیة وتصمیمھا وتحلیلھا وتصنیعھا.

2.3 الخاتمة

يتناول هذا الفصل قضیة ظلت لفترة طويلة حجر عثرة بین الجامعات األفريقیة في عملیة االعتراف 
المتبادل بالمناهج والدرجات. بالنسبة للعديد من هذه البلدان ، كان المعیار األساسي للمقارنة هو مدة 

الدراسات التي توحي بفكرة أنه كلما طالت مدة الدراسات ، كلما اكتسب المتعلم المعرفة.

فحص  يتم   ، محددة  بمواضیع  الخاصة  و  العامة  الجدارات  لمسائل  شاملة  طريقة  تقديم  خالل  من 
كامل من  بشكل  فھمھا  يمكن  والتي   ، المیكانیكیة  الھندسة  مقارنة دورات  تقوم علیھا  التي  العناصر 
المیكانیكیة والمفصل بشكل  بالھندسة  المغطى  التدريب  الواسع من  المجال  بعد  الشركات. حتى  قبل 
واضح في األدب ، من المھم أن نفھم أن أهم شيء للمتعلم هو مسألة قابلیة التوظیف في نھاية عملیة 

التدريب ،و لضمان ذلك تقوم الشركات بالتثبیت على الكفاءات التي اكتسبھا المتعلم.
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الفصل الثالث

 تحديد الجدارات الخاصة

عقد أعضاء مجموعة خبراء تخصص هندسة المیكانیكا مداوالت مثمرة ومكثفة خالل اجتماع تونینغ 
أفريكا الذي عقد في ياوندي ، الكامیرون ، في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2012 ، من أجل االتفاق 
صورة  بتطوير  المجموعة  قامت  وبالتالي   ، أفريقیا  في  المیكانیكیة  للھندسة  مشترك  تعريف  على 

وصفیة لخريج مھندس میكانیكي محترف.

بالتالي   ، المیكانیكیة  الھندسة  وروسیا)  الالتینیة  وأمريكا  (أوروبا  السابقة  تونینج  مشاريع  تشمل  لم 
الرئیسي،  المؤسسي  باعتبارها مرجعھا   ، المیكانیكیة  الھندسة  استخدمت مجموعة خبراء تخصص 
الوطني العتماد  األمريكي  المجلس  يستخدمة  الذي  المیكانیكیة  الھندسة  لتدريب  الجدارات  مجموعة 
مالمح  أيضا  العامل  الفريق  استشار  ذلك،  إلى  باإلضافة   .(ABET, 2020) الھندسي  التدريب 
الفضاء.  البعد وبحوث  المصرية لالستشعار من  القومیة  الھیئة  اثیوبیا وأنظمة  برنامجیة محددة من 
في  معروضة  وهي  محددة.  جدارة  عشرة  تسع  على  المیكانیكیة  الھندسة  خبراء  مجموعة  اتفقت 

الجدول 3.1 أدناه، إلى جانب تعريف موجز لكل منھا:

ان  ينبغي  التي  والقیم  والقدرات  والمھارات  المعارف  إلى  بالموضوع  الخاصة  الجدارات  تشیر 
يحوزها االفراد الذين مروا بفترة من الدراسات المعتمدة بشأن موضوع معین. تداول فريق مجموعة 
خبراء الھندسة المیكانیكیة الجدارات التي يتوقعون من الخريجین امتالكھا بعد االنتھاء من برنامج 

الدرجة االولي في الھندسة المیكانیكیة. 

 الجدول 3.1:
تحديد الجدارات الخاصة 

معرفة 1 تطبیق  على  لقدرة  ا
العلوم األساسیة والتطبیقیة في 

هندسة المیكانیكا.

هذة هي القدرة اوال الستخالص، والثانیة لفھم الصلة بین موقف او مشكلة 
هذة  استخدام  يمكن  وكیف  المیكانیكیة  الھندسة  وعلوم  الحقیقیة  الحیاة  في 

العلوم لعرض و/أو حل تلك المشاكل في الحیاة الحقیقیة.
وتقییم 2 تحديد  على  لقدرة  ا

علي  تكنولوجیا  انسب  وتنفیذ 
السیاق في متناول الید.

هي القدرة على التعرف على احتیاجات اي موقف معین مع القدرة لیس 
ولكن  الموقف  هذا  مثل  في  المیكانیكیة  الھندسة  متطلبات  تقییم  على  فقط 
واألكثر  واألكفأ  األبسط  المیكانیكیة  الھندسیة  الحلول  تطبیق  على  القدرة 

فعالیة من حیث التكلفة.
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واالبتكار 3 اإلبداع  على  القدرة 
لتنمیة  ا في  همة  لمسا ا و

التكنولوجیة.

إدخال  خالل  من  التكنولوجیا  تحسین  في  المساهمة  على  القدرة  هي  هذة 
التكنولوجیا  جعل  على  تعمل  التي  األفكار  أو  الجديدة  المفاهیم  وتنفیذ 

أفضل.

تحلیل، 4 تصور،  على  القدرة 
لمنتجات  ا وتصنیع  تصمیم 

والنظم المیكانیكیة.

هذة الجدارة تمكن مھندس المیكانیكا من ان ينشا فكرة عن منتج أو نظام 
جديد للھندسة المیكانیكیة وان يأخذة بشكل منھجي من خالل كامل سلسلة 
هندسي  نظام  أو  منتج  تنفیذ  حتى  المنتجات/اإلجراءات  تحقیق  أنشطة 

میكانیكي.

وتنفیذ 5 تخطیط  في  المھارات 
مشاريع الھندسة المیكانیكیة.

والخدمات  والجدولة  التخطیط  مثل  المشاريع  أدارة  في  المھارات  هي   
اللوجستیة التي تطبق على االعمال والمھام الھندسیة المیكانیكیة. 

على 6 االشراف  على  القدرة 
نیكیة  لمیكا ا سة  لھند ا نظم 

وفحصھا ورصدها.

الھندسة  نظم  علي  والسیطرة  المسؤولیة  كامل  في  تكون  ان  على  القدرة 
المیكانیكیة النشطة مع القدرة على تتبع سلوك هذة النظم عن كثب إلجراء 
المستوي  في  النظام  على  الحفاظ  إلى  تھدف  التي  المناسبة  التعديالت 

المطلوب.

األنظمة 7 تشغیل  على  القدرة 
والحفاظ  المیكانیكیة  الھندسیة 

علیھا وإصالحھا.

عند وجود نظام هندسي میكانیكي، فان هذا يجعل النظام يعمل بشكل سلیم 
كما صمم والحفاظ علیة في حالة صالحة لالستخدام المستمر.

لتأثیر 8 ا تقییم  في  المھارات 
عي  جتما ال ا و لبیئي  ا
يع  ر للمشا ي  د قتصا ال ا و

المیكانیكیة.

منتجات  وأثار  البیئي  التدهور  إمكانات  وتقدير  فھم  على  القدرة  هي 
وانشطة ومنشآت الھندسة المیكانیكیة و البیئیة الضارة التي يمكن ان تنجم 

عن تقاعد هذة النظم في نھاية عمرها االفتراضي.

واالقتداء 9 محاكاة  على  القدرة 
سة  لھند ا ت  عملیا و بنظم 

المیكانیكیة.

المیكانیكیة  الھندسة  أنظمة  من  مقبولة  نماذج  تطوير  على  القدرة  هي   
الحقیقیة التي يمكن دراستھا ألغراض االستفادة المثلي من معايیر األداء 

الرئیسیة لھذة النظم.

وتعبئة 10 اختیار  في  المھارات 
رد  لموا ا  ، د لموا ا رة  ا د وأ
بفعالیة  والمعدات  واالدوات 

من حیث التكلفة.

المیكانیكیة  الھندسة  وسلوك  وهیكل  بخصائص  العملیة  المعرفة  حیازة 
من  المھندس  تمكن  التي  الصلة  ذات  والمعدات  والمكونات  والمواد 
التكلفة  تحقیق  مع  مقبولة  وظائف  ألداء  المناسبین  والتعبئة  االختیار 

والجودة المثلي.

الجوانب 11 تكامل،  على  القدرة 
القانونیة واالقتصادية والمالیة 
مشاريع  في  القرار  صنع  في 

الھندسة المیكانیكیة.

الھندسیة  النظم  أو  المنتجات  تشغیل  أو  تصنیع  أو  تصمیم  على  القدرة 
الصناعات  تصمیم  ضمان  مع  لقانونیة  ا لقیود  ا ضمن  المیكانیكیة 

االقتصادية وتتبع مبادئ التجمیع.

المكاني، 12 التجريد  على  القدرة 
م  لرسو ا و ني  لبیا ا لتمثیل  ا

الھندسیة.

لألنظمة  األبعاد  والثالثیة  الثنائیة  الذهنیة  التمثیالت  تصور  على  القدرة 
أو  الكمبیوتر  باستخدام  وغیرها  صلبة  نماذج  إلى  وترجمتھا  المیكانیكیة 

أسالیب رسم الھندسة الیدوية.

سة 13 لھند ا ل  حلو فیر  تو
المجتمع  لمشاكل  المیكانیكیة 

المتعلقة بالتنمیة المستدامة.

االجتماعي  وضعة  مع  جید  بشكل  والتواصل  الربط  علي  المھندس  قدرة 
في  الحقیقیة  للمشاكل  عملیة  حقیقیة  حلول  لتقديم  كأساس  واالقتصادي 

المجتمع.
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السالمة 14 مجال  في  المھارات 
نظم  في  المخاطر  وأدارة 

الھندسة المیكانیكیة 

المھارات في أدارة المخاطر تنطوي على القدرة على تقدير وتوقع جمیع 
المناسبة  الخطوات  واتخاذ  المیكانیكیة  الھندسة  نظم  في  السالمة  ثغرات 
الفعلي.  العمل  طريق  عن  منھا  الحماية  أو  إزالتھا  لضمان  والمنھجیة 
المحتملة  المخاطر  جمیع  تحديد  على  المخاطر  أدارة  مھارات  وتنطوي 
الخطوات  واتخاذ  وتواترها،  حجمھا  حیث  من  تصنیفھا  أو  وتصنیفھا   ،

المناسبة للتخفیف من حدتھا، مع إيالء االهتمام ألكثرها خطورة.

م 15 ا ستخد ا في  ت  ا ر لمھا ا
ت  ما لمعلو ا جیا  لو تكنو
الھندسة  وأدوات  والبرمجیات 

المیكانیكیة.

بما في  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجیا  االستفادة من  القدرة على  هي 
ذلك برامج الحاسوب، للتأثیر على وظیفة الھندسة المیكانیكیة في ابعادها 
وكذلك  والتكرار  واالتساق  العالیة  والجودة  السرعة  تحقیق  ألغراض 

تخفیض التكلفة.

عل 16 لتفا ا على  ة  ر لقد ا
ة  د متعد ت  عا مجمو مع 
تطوير  أجل  من  التخصصات 

حلول متكاملة.

تتفاعل  التي  بالتخصصات  الجیدة  والمعرفة  السريع  التعلم  على  القدرة 
عند  المیكانیكا  مھندس  يكون  بحیث  المیكانیكیة  الھندسة  أنظمة  مع  عادة 
من  للتمكن  الكفاية  فیة  بما  عالما  التخصصات،  متعددة  بیئة  داخل  العمل 

التواصل بفعالیة مع المھندسین والمھنیین من التخصصات األخرى.

تقنیات 17 استخدام  في  المھارات 
ره  دا أ في  للتحكم  ة  لجود ا
والموارد  والمنتجات  المواد 

والخدمات.

المنتجات  في  الجودة  تضمن  التي  الشاملة  الجودة  لمبادئ  والفھم  التقدير 
النظام. ويجب  تحقق  إلى  المفاهیم  المیكانیكیة من وضع  الھندسیة  والنظم 
الجودة  لضمان  اإلحصائیة  األسالیب  معرفة  التدابیر  هذة  تشمل  ان 

ومراقبتھا.

تقییم دورة 18 القدرة على اجراء 
حیاة المنتجات والنظم.

هي القدرة على النظر بالتفصیل في جمیع المراحل المھمة في حیاة نظم 
والكلي  الجماعي  الفردي، فضال عن  األثر  المیكانیكیة من حیث  الھندسة 
التركیب  وتكالیف  واالقتناء،  المنتجات،  تطوير  قبیل  من  مسائل  على 
في  منة  والتخلص  المنتج/النظام  تقاعد  تكالیف  عن  فضال  واالستخدام، 
على  سلبا  األنشطة  هذة  تؤثر  ان  يمكن  وكیف  االفتراضي،  عمرة  نھاية 

البیئة المادية.

القدرة على استخدام المھارات 19
لتحويل  المیكانیكیة  الھندسیة 
الي  المحلیة  الطبیعیة  الموارد 
أو خدمات من خالل  منتجات 

أضافة القیمة.

المھندسین  مع  العمل  خالل  من  المیكانیكیة  الھندسة  توطین  على  القدرة 
الموارد  تستغل  التي  المیكانیكیة  الھندسة  بأنظمة  للخروج  اآلخرين 

الطبیعیة المحلیة عن طريق تحويلھا الي منتجات ونظم مفیدة تجاريا.

المتاحة  التدريب  من  جدا  واسعة  مجموعة  هناك   ، المیكانیكیة  الھندسة  مجال  في   ، عام  بشكل 
العلوم  بكالوريوس  المیكانیكیة.  الھندسة  دبلوم  تسمى  مخطوطة  إصدار  إلى  أدى  مما  أفريقیا  في 
 ، (B.Sc. or BS) بكالوريوس العلوم ، (BE ، B.Eng.) بكالوريوس العلوم ،(B.Sc. or BS)
 (.B.Tech) التكنولوجیا بكالوريوس   ، بكالوريوس)   ، (بكالوريوس  العلوم  هندسة  في  بكالوريوس 
 (.BASc) التطبیقیة العلوم  في  بكالوريوس  أو   ،  (BME) المیكانیكیة الھندسة  في  وبكالوريوس   ،
كدرجة أو مع التركیز في الھندسة المیكانیكیة.. قبل منح الدرجة ، يجب على الطالب إكمال 3 إلى 6 
أشھر من العمل في شركة في مجال الھندسة. توجد أنظمة مماثلة أيًضا في جنوب إفريقیا ويشرف 

علیھا مجلس الھندسة في جمیع أنحاء القارة.

يبین هذا الفصل أنه في سیاق العمل الجماعي بین الجامعات من مختلف البلدان ، يمكن التوصل إلى 
تعريف مشترك للمھارات األساسیة التي تمیز التدريب الناجح في الھندسة المیكانیكیة.
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الفصل الرابع

المشاورات والتعليقات

4.0 مقدمة

أفريكا.  تونینغ  منھج  في  الرئیسیة  الخطوات  من  واحدة  هي  المصلحة  أصحاب  مع  التشاور  عملیة 
يبدأ كل شيء بتعريف المھارات العامة والمھارات المحددة لمجال دراسي معین. بعد هذه الخطوة ، 
هناك مسألة األهمیة النسبیة لكل مھارة. اإلجابة على هذا السؤال ، في حالة تونینغ ، هي من خالل 
للبیانات التي تم جمعھا  عملیة التشاور مع أصحاب المصلحة في التدريب. إن المعالجة اإلحصائیة 
من  الحاسمة  المرحلة  في  والنظر  األهمیة  المھارات حسب  ترتیب  الممكن  من  تجعل  الطريقة  بھذه 

بناء الصور الوصفیة ، والتي سیتم مناقشتھا في الفصل التالي.

4.1 عملية المشاورات

المصلحة  أصحاب  مغ  مكثفة  مشاورات  المیكانیكیة  الھندسة  في  المتخصصة  المجموعة  أجرت 
بواسطة استبیان. أرسلت استبیانات بشأن الجدارات العامة والخاصة بموضوع الھندسة المیكانیكیة 
اهمیة  يصنفوا  ان  المستجیبین  إلى  وطلب  والخريجین.  العمل  وأرباب  والطالب  األكاديمیین  إلى 
يجري  الجدارات  هذة  بان  اعتقادهم  ومدي  التسع عشرة  والخاصة  الثماني عشرة  العامة  الجدارات 
تحقیقھا حالیا. طلب من المجیبین أيضا ترتیب كل من هذين النوعین على نطاق أربع نقاط، منھا 1 

= "ال شيء"، و2 = "ضعیفة "، و 3 = "مھمة " و 4 = "قويه".

العامة ، بما في ذلك 579 من  قدم 4,323 ممن شملھم االستطالع إجابات على استبیان الجدارات 
أصحاب المصلحة في الھندسة المیكانیكیة ، وقدم 3,812 من المجیبین على اإلستبیان إجابات على 
الجدارات الخاصة بما فیھم 494 من مجموعة تخصص الھندسة المیكانیكیة. تمثل االجابات الواردة 

من مجموعة تخصص الھندسیة المیكانیكیة نحو 13 في المائة من جمیع الردود على االستبیانات.
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4.2 تحليل نتائج المشاورات المتعلقة بالجدارات العامة 

على  تركز  التي  المشاورات  عن  الناتجة  للبیانات  تحلیالت  المیكانیكیة  الھندسة  فريق  اجري 
مستويات األهمیة واإلنجاز وترتیب الجدارات. يبین الجدول 1 ردود أصحاب المصلحة في الھندسة 
أسفل حسب  إلى  اعلي  من  الجدارات  رتبت  وقد  عشرة.  الثماني  العامة  الجدارات  على  المیكانیكیة 
األهمیة. سجلت مستويات اإلنجاز المناظرة لكل جدارة. حددت المقارنة بین االثنین إلى حجم الفجوة 
المتصورة بین األهمیة واإلنجاز. فیما يتعلق بالجدارات العامة المشتركة الثماني عشرة ، تم تحديد 

الجدارات العامة السبع العلیا والسبع السفلي واألربع المتوسطة.

4.2.1 شرح ورصد نتائج الجدارات العامة ذات الصلة 

يشیر الجدول 4-1 إلى أن األكاديمیین والطالب اتفقوا على التصنیف للحصول على المرتبة العلیا 
"القدرة على ترجمة المعارف إلى ممارسة" (رقم) 4 والذي يتم تقییمه في المرتبة الثانیة من قبل 
أصحاب العمل والخريجین. تم تصنیف "القدرة على التفكیر المفاهیمي والتحلیل والتركیب" (رقم 
أرباب  قبل  من  والسادس  األكاديمیین  قبل  من  األهم  والثالث   ، الخريجین  قبل  من  األعلى  في   (1
(رقم  التكلفة"  حیث  من  الفعال  العملي  والحل  الموضوعي  القرار  صنع  عملیة  "صنفت  العمل. 
الطالب.  قبل  من  والسادس  الخريجین  قبل  من  والثالث   ، العمل  أصحاب  قبل  من  القمة  في   (5
زمالئھم  وكرامة  رفاه  بـأوبونتو(احترام  وااللتزام   ، األخالقیة  والقیم   ، االحتراف  تصنیف  "تم 
قبل  من  األوائل  السبعة  من  وأقل  األكاديمیین  قبل  من  األهمیة  في  كخامس   (2 (رقم  البشر)"  من 
بین  من   (17 (رقم  والمھارات"  المبادرة  وروح  بالنفس  "الثقة  واعتبرت  األخرى.  المجموعات 
على  والطالب  األكاديمیون  يتفق  المصلحة.  أصحاب  جمیع  حسب  األولى  السبعة  االختصاصات 
في  اختصاص  أهم  ثاني  باعتباره   (10 (رقم  واإلبداعي"  اإلبداعي  التفكیر  على  "القدرة  تصنیف 
تلخیص مؤشرات  تم  الخريجین.  قبل  من  والخامس  العمل  قبل أصحاب  من  سابًعا  تقییمه  يتم  حین 

الجدول 4.1 في الجدول 4.2.

الجدارات  في  تحديدها  تم  اإلنجاز  ومستويات  األهمیة  بین  الفجوات  اعلي  ان  مالحظة  أيضا  يمكن 
»االحتراف   ،» المبادرة  ومھارات  بالنفس  »الثقة   ،» الممارسة  إلى  المعرفة  »ترجمة  ب  المتعلقة 
البیئي  بالوعي  المتعلقة  الجدارات  كانت  القرار«.  في صنع  »الموضوعیة  و  األخالقي«،  وااللتزام 
/ الداخلیة  السیاقات  في  العمل  علي  والقدرة  االفريقي،  الثقافي  التراث  علي  والحفاظ  واالقتصادي، 
األدنى من  التصنیف  في  الجودة  تقییم ومراجعة وتعزيز  القدرة على  الثقافات، وتم تصنیف  متعددة 

حیث األهمیة ومستوى ترتیب اإلنجاز.

صنف الطالب والخريجون واألكاديمیون الجدارة رقم7 (القدرة علي التواصل بصورة فعالة باللغات 
/الوطنیة ال تستخدم  المحلیة  اللغات  للغاية. ويعكس هذا حقیقة ان  /المحلیة ) تصنیفا متدنیا  الوطنیة 
عادة في االتصاالت التقنیة والتقارير في تخصص الھندسة المیكانیكیة. وربما ينبغي ادراج االتصال 

الفعال باللغات المحلیة في المناهج المقبلة.
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الجدول 4.1
 

ت العامة 
ت الجدارا

صلحة في هندسة المیكانیكا على استبیانا
ب الم

صحا
ت الرئیسیة لردود أل

السما

ص بالجدارات العامة 
بيانات جميع الجهات المعنية المستجيبة لالستبيان الخا

األكاديميين
ارباب العمل

الطالب
المتخرجين

الجدارات

األهمية 

اإلنجاز

الفجوة 

الجدارات

األهمية 

اإلنجاز

الفجوة 

الجدارات

األهمية 

اإلنجاز

الفجوة 

الجدارات

األهمية 

اإلنجاز

الفجوة 

السبع األعلى

4
3.81

2.85
0.96

5
3.74

2.47
1.27

4
3.76

2.6
1.16

1
3.75

2.84
0.91

10
3.66

2.94
0.72

4
3.74

2.38
1.36

10
3.74

2.81
0.93

4
3.74

2.6
1.14

1
3.63

2.77
0.86

12
3.7

2.51
1.19

11
3.69

2.94
0.75

5
3.64

2.81
0.83

6
3.59

2.82
0.77

17
3.69

2.49
1.2

6
3.65

2.49
1.16

6
3.63

2.63
1

2
3.58

2.61
0.97

11
3.69

2.64
1.05

17
3.63

2.53
1.1

10
3.63

2.61
1.02

17
3.57

2.8
0.77

1
3.69

2.81
0.88

5
3.63

2.79
0.84

17
3.61

2.48
1.13

11
3.53

2.84
0.69

10
3.67

2.53
1.14

9
3.6

2.73
0.87

11
3.6

2.81
0.79

الجدارات 
المتوسطة 

15
3.52

2.74
0.78

16
3.66

2.62
1.04

16
3.6

2.69
0.91

16
3.59

2.66
0.93

16
3.49

2.76
0.73

6
3.66

2.66
1

12
3.52

2.87
0.65

12
3.56

2.67
0.89

5
3.47

2.67
0.8

2
3.64

2.51
1.13

1
3.52

2.91
0.61

3
3.53

2.54
0.99

7
3.45

2.7
0.75

9
3.62

2.7
0.92

3
3.48

2.75
0.73

2
3.51

2.52
0.99

السبع األدني

9
3.43

2.73
0.7

8
3.56

2.75
0.81

7
3.47

2.9
0.57

15
3.48

2.75
0.73

3
3.42

2.56
0.86

7
3.47

2.64
0.83

15
3.47

2.86
0.61

9
3.46

2.77
0.69

12
3.37

2.66
0.71

15
3.47

2.67
0.8

2
3.45

2.55
0.91

7
3.46

2.76
0.7

13
3.33

2.65
0.68

3
3.43

2.44
0.99

13
3.46

2.56
0.84

8
3.35

2.83
0.55

8
3.27

2.77
0.5

14
3.41

2.48
0.93

8
3.38

2.76
0.62

14
3.38

2.4
0.95

14
3.25

2.38
0.87

13
3.36

2.4
0.86

14
3.26

2.39
0.87

13
3.35

2.44
0.91

18
3.18

2.32
0.86

18
3.05

2.4
0.65

18
3.22

2.25
0.97

18
3.2

2.1
1.1
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 الجدول 4.2
مؤشرات ردود أصحاب المصلحة على االستبیان على الجدارات العامة 

المتخرجين لطالب ارباب العمل األكاديميين

10 11 12 8 #الجدارات بمستوي 
أهمیة <= 3.5 من 4

13 14 17 13  # الجدارات بمستوي 
اإلنجاز => 2.8 

من 4

الجدارات ذات الفجوة األعلى بين مستويات األهمية واإلنجاز 

 #4
 القدرة علي 

ترجمة المعرفة الي 
الممارسة 

 #4
القدرة علي ترجمة 

المعرفة الي 
الممارسة 

 #4
القدرة علي ترجمة 

المعرفة الي 
الممارسة 

 #2
القیم المھنیة 
واألخالقیة 

#17
الثقة بالنفس، 

ومھارات وروح 
المبادرة في األعمال

#17
الثقة بالنفس، 

ومھارات وروح 
المبادرة في األعمال

#5
 اتخاذ القرارات 

الموضوعیة 
وحل المشاكل 

بطريقة عملیة وفعالة 
من حیث التكلفة 

 #4
القدرة علي ترجمة 

المعرفة في 
الممارسة 

ترتيب مستوي األهمية 

4# القدرة علي ترجمة المعرفة الي الممارسة  المشتركة  الجدارات 
الخمس  المراتب  في 

األولي

14 # القدرة على العمل في السیاقات الثقافیة الداخلیة ، متعددة الثقافات و/أو الدولیة 
13 # الوعي البیئي واالقتصادي

18 # االلتزام بالحفاظ على الھوية اإلفريقیة والتراث الثقافي وأضافة القیمة لھما

المشتركة  الجدارات 
الخمس  المراتب  في 

االدني

ترتيب الجدارات

 4# القدرة علي ترجمة المعرفة الي الممارسة 
1# القدرة على استیعاب المفاهیم والقدرة التحلیلیة والتفكیر التخلیقي

المشتركة  الجدارات 
الخمس  المراتب  في 

األولي

14 # القدرة على العمل في السیاقات الثقافیة الداخلیة ، متعددة الثقافات و/أو الدولیة 
16# القدرة علي تقییم الجودة ومراجعتھا والنھوض بھا

المشتركة  الجدارات 
الخمس  المراتب  في 

االدني
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4.3 تحليل نتائج المشاورات المتعلقة بجدارات هندسة الميكانيكا الخاصة

يقدم الجدول 3 البیانات األولیة للردود على االستبیان بشأن الھندسة المیكانیكیة والجدارات الخاصة 
"إنجاز" كل جدارة  و  "اهمیة"  المصلحة  فئات أصحاب  بھا مختلف  تحدد  التي  بالكیفیة  يتعلق  فیما 
المیكانیكا  بھندسة  الخاصة  عشرة  التسع  الجدارات  صنفت  انھا  كما  الحالیة.  الدراسیة  المناهج  في 
والخمس  والسفلي  العلیا  السبع  المیكانیكیة  الھندسة  جدارات  تحديد  تم  بالمثل،  نظرهم.  وجھة  من 

المتوسطة. 

واستنادا إلى البیانات الواردة في الجدول 4.3 أدناه، يمكن إبداء المالحظات التالیة :

4.3.1 مناقشة نتائج المشاورة حول الجدارات الخاصة بالموضوع للهندسة الميكانيكية

مستويات  إلى  عموما  ينظر  كان  انه   ، العالم  أنحاء  جمیع  في  تونینغ  مشاريع  في  اثبت  كما 
لھا  كان  التي  االختصاصات  عدد  بلغ  األهمیة.  ذات  المستويات  من  أقل  أنھا  على  اإلنجاز 
من  المختلفة  المصلحة  أصحاب  لمجموعات  وفقا   ،  (4 أصل  (من   3.5 من  أعلى  أهمیة  مستوى 
بأقل  تم تصنیفھا  التي  الجدارات  تراوح عدد  إلى ستة عشر جدارة من أصل تسعة عشر.  عشرة 
من 2.8 درجة في اإلنجاز من قبل مجموعات أصحاب المصلحة األربعة من 12 إلى 15 مھنة 

من أصل تسعة عشر.

لتحويل  المیكانیكیة  الھندسة  مھارات  توظیف  على  القدرة  والخريجون  والطالب  األكاديمیون  حدد 
أن  حیث   ،  (19 رقم  (الجدارة  القیمة  إضافة  خالل  من  منتجات  إلى  المحلیة  الطبیعیة  الموارد 
بتحديد  والطالب  العمل  أرباب  من  كل  قام  كما  واإلنجاز.  األهمیة  بین  فجوة  أكبر  له  االختصاص 
 ،(14 رقم  (الجدارة  المیكانیكیة  الھندسة  أنظمة  في  المخاطر  وإدارة  السالمة  مجال  في  المھارات 
األكاديمیون وأرباب  األهمیة واإلنجاز. حدد  بین مستويات  كبیرة  تبین وجود فجوة  بوصفھا جدارة 
المتعددة  المجموعات  مع  والتفاعل   ، الحیاة  دورة  تقییم  اجراء  على  القدرات  والخريجون  العمل 
التخصصات، وخلق التنمیة التكنولوجیة وابتكارها والمساهمة فیھا، باعتبار ان بھا ثغرات كبیرة بین 

مستويات األهمیة واإلنجاز.

ارتبطت الجدارات األعلى ترتیبا بالقدرة على تطبیق المعرفة بالعلوم الھندسیة المیكانیكیة األساسیة 
والنظم  المنتجات  وتصنیع  وتصمیم  وتحلیل  تصور  علي  والقدرة   ،(1 رقم  (الجدارة  والتطبیقیة 
 ،(2 رقم  (الجدارة  المناسبة  التكنولوجیات  وتطبیق  وتقییم  تحديد  علي  والقدرة   ،(4 رقم  (الجدارة 
والقدرة علي اإلبداع واالبتكار والمساهمة في التطوير التكنولوجي (الجدارة رقم 3) والمھارات في 

تخطیط وتنفیذ مشاريع الھندسة المیكانیكیة (رقم 5).

واألكاديمیون  العمل  وأصحاب  الطالب  وضع  فقد   ، لترتیب  ا تمرين  بنتائج  يتعلق  فیما 
 3 رقم  الكفاءة  احتلت  األعلى.  الخمس  بین  من   2 و   4 و   1 رقم  المرتبة  في  االختصاصات 
العمل..  أصحاب  باستثناء  المصلحة  أصحاب  جمیع  جانب  من  عالیة  مرتبة  واالبتكار)  (اإلبداع 
"أضاعة  في  لیس  ولكن  التكنولوجیا  استخدام  في  العمل  أرباب  رغبة  الترتیب  هذا  يعكس  وربما 
الوقت" في مشاريع البحث والتطوير التي من شانھا ان تخلق التكنولوجیا. من ناحیة أخرى، حدد 
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فرعیة  كفئة  المعرفة  تطبیق  ويتصورون   ، المعرفة  تطبیق  عن  للتصمیم  اعلي  مرتبة  الخريجون 
قد  األكاديمیین  ان  إلى  اإلشارة  تجدر  المشاورات،  لنتائج  القراءة  هذة  مع  وتمشیا  التصمیم.  من 
واالبتكار  التكنولوجي  التطور  خلق  على  "القدرة  ل  األهمیة  من  بكثیر  اعلي  مستوي  خصصوا 

والمساهمة فیه" من أرباب العمل.

الجدارات ذات الصلة بوصفھا ذات أهمیة.  ثانیة من  المصلحة أيضا مجموعة  حدد معظم أصحاب 
تشمل تلك الجدارات التي تتناول "توفیر حلول هندسیة میكانیكیة للمشاكل المجتمعیة المتعلقة بالتنمیة 
(الجدارة رقم  إلى منتجات"  المحلیة  الموارد  "القدرة على تحويل  (الجدارة رقم 13)" و  المستدامة 
الطالب  ان  غیر  األعلى.  الجانب  على   19 رقم  الجدارة  المصلحة  أصحاب  جمیع  رتب  وقد   .(19
هذة  تحظي  ان  ينبغي  وإنجازها.  الجدارة  هذة  اهمیة  بین  كبیرة  فجوة  هناك  ان  يرون  والخريجین 
المالحظة باالهتمام عند تصحیح المناهج الدراسیة الحالیة. كانت الجدارات المتعلقة بضمان الجودة 
(الجدارة رقم 17)، وتقییم دورة حیاة المنتج (الجدارة رقم 18)، والسالمة وأدارة المخاطر (الجدارة 
رقم 14) في مرتبة منخفضة جدا من جانب جمیع أصحاب المصلحة تقريبا. ويعكس هذا االستنتاج 
للمسائل  عالیة  اولوية  إيالء  عدم  إلى  ادي  مما   ، القارة  في  التكنولوجي  التطور  مستوي  انخفاض 

المتصلة بثقافة الجودة. 

بالجدارات  يتعلق  فیما  واإلنجاز  األهمیة  مستويات  بین  صغیرة  فجوة  وجود  العمل  أرباب  قدر 
عرض  على  والقدرة   (1 رقم  (الجدارة  المیكانیكیة  الھندسة  مجال  في  المعارف  بتطبیق  المتصلة 
نماذج ومحاكاة نظم وعملیات الھندسة المیكانیكیة (الجدارة رقم 9). وهذا يدل على ان األكاديمیین 
من  المزيد   4.4 الجدول  ويوضح  الواجب.  النحو  على  مھمتھم  بأداء   ، نظرهم  في  قاموا، 

المؤشرات.
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الجدول 4.3
 

ضوع
صة بالمو

ت الخا
صلحة في الھندسة المیكانیكیة على االستبیان المتعلق بالجدارا

ب الم
صحا

ردود أ

ضوع
صة بالمو

ص بالجدارات الخا
بيانات جميع الجهات المعنية المستجيبة لالستبيان الخا

األكاديميين
ارباب العمل

الطالب
المتخرجين

الجدارات

األهمية 

اإلنجاز

الفجوة 

الجدارات

األهمية 

اإلنجاز

الفجوة 

الجدارات

األهمية 

اإلنجاز

الفجوة 

الجدارات

األهمية 

اإلنجاز

الفجوة 

السبع االعلي

1
3.82

3.11
0.71

15
3.72

2.8
0.92

1
3.82

3.03
0.79

1
3.74

3.16
0.58

4
3.69

2.9
0.79

14
3.71

2.3
1.41

15
3.78

2.72
1.06

5
3.67

2.85
0.82

15
3.66

2.85
0.81

1
3.69

3.07
0.62

4
3.78

2.89
0.89

19
3.65

2.57
1.08

3
3.65

2.83
0.82

6
3.67

2.94
0.73

3
3.74

2.5
1.24

4
3.64

2.82
0.82

12
3.63

2.86
0.77

4
3.66

2.71
0.95

2
3.72

2.62
1.1

7
3.64

2.73
0.91

2
3.62

2.69
0.93

12
3.64

2.75
0.89

9
3.71

2.62
1.09

2
3.63

2.65
0.98

19
3.62

2.55
1.07

19
3.64

2.42
1.22

5
3.71

2.84
0.87

3
3.62

2.63
0.99

5
3.61

2.84
0.77

2
3.63

2.59
1.04

14
3.7

2.69
1.01

14
3.62

2.57
1.05

6
3.53

2.83
0.7

5
3.6

2.73
0.87

12
3.69

3.06
0.63

6
3.61

2.83
0.78

7
3.52

2.74
0.78

17
3.56

2,52
1.04

13
3,67

2.66
1.01

13
3.6

2.7
0.9

13
3.48

2.64
0.84

7
3.56

2.56
1

6
3.67

2.7
0.97

15
3.59

2.81
0.78

10
3.47

2.73
0.74

10
3.55

2.48
1.07

19
3.65

2.46
1.19

12
3.53

2.93
0.6

السبع االدني

9
3.4

2.66
0.74

18
3.48

2.25
1.23

7
3.62

2.66
0.96

16
3.51

2.52
0.99

17
3.4

2.67
0.73

16
3.44

2.18
1.26

10
3.62

2.54
1.08

9
3.49

2.67
0.82

8
3.39

2.47
0.92

3
3.43

2.43
1

17
3.54

2.57
0.97

17
3.49

2.65
0.84

14
3.37

2.4
0.97

13
3.43

2.41
1.02

11
3.51

2.52
0.99

11
3.45

2.42
1.03

18
3.36

2.38
0.98

9
3.37

2.29
0.45

16
3.47

2.38
1.09

10
3.42

2.72
0.7

16
3.34

2.39
0.95

11
3.3

2.15
1.15

18
3.44

2.41
1.03

18
3.4

2.47
0.93

11
3.3

2.39
0.91

8
3.27

2.52
0.75

8
3.4

2.43
0.97

8
3.39

2.57
0.82
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 الجدول 4.4
مؤشرات ردود فعل أصحاب المصلحة على الجدارات الخاصة بالموضوع

المتخرجين لطالب ارباب العمل األكاديميين

13 16 12 10 #الجدارات بمستوي 
أهمیة <= 3.5 من 4 

13 15 15 12
# الجدارات بمستوي 

اإلنجاز => 2.8 
من 4

الجدارات ذات الفجوة األعلى بين مستويات األهمية واإلنجاز 

#19
القدرة عي استخدام 

مھارات الھندسة 
المیكانیكیة 

لتحويل الموارد 
الوطنیة المحلیة إلى 

منتجات أو
خدمات من خالل 

أضافة القیمة 

#3
القدرة على اإلبداع 

واالبتكار
والمساهمة 
في التنمیة 

التكنولوجیة 

#14
المھارات في مجال 

ادارة السالمة 
والمخاطر في نظم 

هندسة المیكانیكا

#19
القدرة عي استخدام 

مھارات الھندسة 
المیكانیكیة 

لتحويل الموارد 
الوطنیة المحلیة إلى 

منتجات أو
خدمات من خالل 

أضافة القیمة 

#14
المھارات في مجال 

ادارة السالمة 
والمخاطر في نظم 

هندسة المیكانیكا

#19
القدرة عي استخدام 

مھارات الھندسة 
المیكانیكیة 

لتحويل الموارد 
الوطنیة المحلیة إلى 

منتجات أو
خدمات من خالل 

أضافة القیمة 

#16
القدرة على التفاعل 

مع المجموعات
متعددة 

التخصصات
لتطوير

حلول متكاملة 

#18
القدرة على اجراء 

تقییم
دورة حیاة 

المنتجات والنظم

ترتيب مستوي األهمية 

1# القدرة علي تطبیق المعرفة بالعلوم األساسیة والتطبیقیة للھندسة المیكانیكیة 
4# القدرة علي تصور وتحلیل وتصمیم وتصنیع المنتجات والنظم المیكانیكیة 

الجدارات المشتركة في 
المراتب الخمس األولي

8# المھارات في تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة واالقتصادية للمشاريع المیكانیكیة 
في  القرار  صنع  في  والمالیة  واالقتصادية  القانونیة  الجوانب  إدماج  على  11#  القدرة 

مجال مشاريع الھندسة المیكانیكیة 

الجدارات المشتركة 
في المراتب الخمس 

االدني
ترتيب الجدارات

1# القدرة علي تطبیق المعرفة بالعلوم األساسیة والتطبیقیة للھندسة المیكانیكیة 
4# القدرة علي تصور وتحلیل وتصمیم وتصنیع المنتجات والنظم المیكانیكیة 

2# القدرة علي تحديد وتقییم وتنفیذ انسب التكنولوجیات لسیاق المشروع الحالي

الجدارات المشتركة 
في المراتب الخمس 

األولي

17#  المھارات في استخدام تقنیات مراقبة الجودة في أدارة المواد والمنتجات والموارد 
والخدمات

18# القدرة على اجراء تقییم دورة الحیاة للمنتجات والنظم

الجدارات المشتركة 
في المراتب الخمس 

األدنى
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االولي.  الدورة  في  المیكانیكیة  الھندسة  لدرجات  محددة  تعلیمیة  نتائج  أيضا  العامل  الفريق  حدد 
التأهیلیة مھنیا في الھندسة المیكانیكیة مع الوظائف المھنیة  درجات الدورة االولي تسھل الدراسات 
درجة  لبرامج  أو  المتقدمة  العلمیة  الشھادات  لبرامج  الخريجین  وتأهیل  المھني)  (التأهیل  المبكرة 

اضافیة أخرى في الھندسة المیكانیكیة. 

انھا  على  المیكانیكیة  الھندسة  تخصص  خبراء  مجموعة  حددها  التي  القدرات   4.5 الجدول  يلخص 
النتائج المتوقعة من (أ) العلوم الھندسة األساسیة ، (ب) التحلیل الھندسي، (ج) التصمیم الھندسي و 

(د) الممارسة الھندسیة. 

 الجدول 4.5
موجز النتائج المتوقعة من حاملي درجات دورة الھندسة المیكانیكیة األولى في أربعة مجاالت

A: العلوم األساسیة القدرة على إظھار المعرفة والفھم لألساسیات التالیة
والھندسیة 

الرياضیات بما في ذلك المعادالت التفاضلیة ، التفاضل والتكامل، الجبر الخطي، الجبر 
المتجه، األسالیب العددية ، االحتمال واإلحصاءات

البرمجة الرفیعة المستوي

میكانیكا األجسام الصلبة والسوائل؛ االستاتیكا والدينامیكا

علم وهندسة المواد، وقوة المواد

العلوم الحرارية : الدينامیكا الحرارية والحرارة وتحول الكتلة 

مبادئ اآلالت التوربینیة ، والمحركات واآلالت الترددية ، ومعدات إدارة المواد، الخ...

الدوائر الكھربائیة واإللكترونیة واآلالت الكھربائیة والمحركات

نظم التحكم

B:التحلیل الھندسيالقدرة على تحلیل

الكتلة والزخم وموازين الطاقة وكفاءة النظم

األنظمة الھیدرولیكیة والھوائیة 

العناصر اآللیة والنظم المیكانیكیة 

C الوسائل باستخدام كل من  المیكانیكیة  والنظم  اآللیة  العناصر  تنفیذ تصمیم  القدرة على 
التقلیدية واالدوات المدعومة بالحاسوب

التصمیم الھندسي

Dالممارسة القدرة على إثبات االستخدام األمن لمعدات الورش والمختبرات
الھندسیة 

القدرة على تشغیل وصیانة المعدات والنظم المیكانیكیة 

القدرة على فھم وتطبیق النظم األمنة والرموز والمعايیر في العمل

القدرة على اختیار واستخدام أنظمة التحكم واإلنتاج
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4.4 الخاتمة

هذا الفصل يثیر في الواقع مسألة كفاية بین التدريب والعمل. في الواقع ، هو يدعو إلى أن الحوار 
البناء لتطوير المناهج الدراسیة ينطوي بقوة على الشركات ويسمح لھا و لجمیع أصحاب المصلحة 
من  وبالتالي  جدارة.  لكل  المحدد  والوزن  الكفاءات  بشأن  نظرهم  وجھات  عن  بالتعبیر  اآلخرين 

الممكن تحديد المھارات التي تشكل جوهر العمل وتلك التي هي في الواقع ضمانات (أو مكملة).

تؤدي عملیة التشاور هذه في نھاية المطاف إلى ترتیب الجدارات ، إلى تحديد صورة وصفیة خاصة 
المرونة ال تزال موجودة وأنه حتى مع تصنیف مفصل  نفھم أن  بمنطقة معینة. من الضروري أن 
النتیجة المرجوة من  للجدارات ، ال يزال من الممكن لكل جامعة أن تسلك طريقھا الخاص لتحقیق 

الشركات: خريج قادر على التعامل مع القیود المفروضة في وظیفته في الشركة.
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الفصل الخامس

 اعداد الصور الوصفية

ال تزال الجامعات اإلفريقیة تتمیز بمالمح الموروثات التاريخیة الفرنسیة ، واإلنكلیزية ، واإلسبانیة 
، والبرتغالیة والھولندية ، والتي تفسر هذه التحیزات العنیدة والتفاوتات القوية التي ما زلنا نالحظھا 
كل  الوقت  بمرور  الفوارق  هذه  ولدت   ، الزمان  لعقود من  األفريقي.  العالي  التعلیم  في مشھد  الیوم 
علیھا مشروع  يتغلب  أن  يجب  التي  الحواجز  اآلن  أصبحت  التي  واالستثناءات  الخصوصیة  أنواع 
تونینغ أفريكا عن طريق وضع الطالب في صمیم عمله وتحويل الجدران إلى جسور ، بتوفیرأفضل 
والمواءمة  الحوار  منطق  أساس  على  للجمیع  المشترك  البناء  قاعدة  نظام  كل  لیصبح  متاح  هو  ما 
إلى  التي تھدف  المعاصرة  الرئیسیة  للمبادرات  امتداًدا منطقیًا  أفريكا  تونینغ  يعد مشروع  والتعاون. 
هیكلة منطقة تعلیم عال أفريقي. وهو يتعاون بالكامل مع اتفاقیة أديس أبابا المعدلة بشأن االعتراف 
األفريقیة  الدول  في  العالي  التعلیم  ألقاب  والدرجات وغیرها من  والدبلومات  والشھادات  بالدراسات 
لعام 2014 بشأن االعتراف بالدراسات والشھادات والدبلومات وغیرها من المؤهالت األكاديمیة في 

البلدان األفريقیة العلیا التعلیم.

المعتمدة وسیلة رئیسیة  بالدبلومات وإنشاء إطار مشترك لتحويل الساعات  المتبادل  يشكل االعتراف 
لتعزيز التنقل في نظم التعلیم في البلدان األفريقیة. ولكن كیف يمكننا أن نجعل الشھادات قابلة للمقارنة 
وما الذي يجعل درجة واحدة مكافئة عالمیاً اكثر من آلخرى؟ على سبیل المثال ، كیف تصبح درجة 
الھندسة المیكانیكیة تحصات علیھا من بلد أفريقي تعادل درجة أخرى حصلت علیھا في بلد آخر؟ كیف 

يمكن للمرء أن يقتنع بأن الجدارات التي تمنحھا هاتان الدرجتان هي نفسھا على الصعید العالمي؟

بشكل عام ، ما الذي يجعل درجة واحدة قريبة إلى أخرى؟ من الواضح أن قضیة االعتراف عامة 
االتفاقیة  تتناول   ، أفريقیا  في  العالي  للتعلیم  منطقة  إنشاء  سیاق  وفي  المقارنة.  قابلیة  مسألة  ولیست 
أيضا المشكلة الصعبة المتمثلة في االعتراف بالدبلومات في سوق العمل ، مما يرقى إلى الحد من 
الدبلومات. االعتراف  تمنحھا هذه  التي  الجدارات  مقارنة  إمكانیة  إلى  بین درجتین  المقارنة  إمكانیة 
هو في الواقع خالصة تجربة التعلم. بطريقة مبسطة ، يتم القیاس من خالل احتمال أن يكون المؤهل 
العلمي المكتسب في بلد ما صالًحا في بلد آخر ، كمؤشر موضوعي أن الخريج قد اكتسب المھارات 

المطلوبة لدخول سوق العمل أو إجراء الدراسات المستمرة في برنامج جامعي مكافئ في بلد آخر.

على ضوء ذلك ، يمكن القول بوضوح هنا أن دبلوم الجودة في إطار منطقة التعلیم العالي األفريقیة 
هو دبلوم ذا أهمیة اجتماعیة مؤكدة ، باإلضافة إلى حقیقة أنه سیكون قابالً للمقارنة بالدبلومات ذات 
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الطبیعة المتشابھة مع الحفاظ على هوية تعكس تنوع الدورات داخل المجال. لذلك فإن تلك الدرجات 
لیست بالطبع متطابقة ، ولكن مكافئة بشكل عام.

نتیجة  األفريقي.  المجال  في  العالي  التعلیم  لتدويل  بالنسبة  عامة  مسألة  أيضا  هي  االعتراف  مسألة 
لعملیة التدويل ، أصبح تنقل الطالب والمعلمین أكثر وأكثر تكراًرا ، ومن المرجح أن يتسارع هذا 
المؤهالت  لمطالب  المناسبة  اإلجابات  كل  تقدم  أن  بمفردها  أفريقیة  جامعة  ألي  يمكن  ال  االتجاه. 
رسمیة  منھجیة  هو  أفريكا  تونینغ  مشروع  المیكانیكیة.  الھندسة  مثل  مجال  في  المالءمة  المتزايدة 
التي  المرونة  كل  مع   ، أخرى  جامعات  من  مسموعة  إشارات  إرسال  للجامعات  خاللھا  من  يمكن 
تحتاجھا كل جامعة من هذه الجامعات للحفاظ على شخصیتھا الخاصة. ومن ثم من خالل التدويل ، 

يمكن للشركاء أن يقدموا للطالب دورات التمیز وتعزيز جودة عرض التدريب الخاص بھم.

إلى  أدت  قد  التعلم  عملیة  أن  إثبات  على  القدرة  على  االعتراف  قرار  يعتمد  أفريكا،  لتونینغ  وفقا 
هوية  لتأكید  واسعاً  مجاالً  يترك  التعريف  هذا  المطلوب.  فیالمستوى  المطلوبة  المھارات  اكتساب 
التدريب مع السماح بمجموعة واسعة من المسارات والعملیات لتحقیق األهداف. على سبیل المثال 
المناهج  من حیث  المسار  نفس  مختلفین  أفريقیین  بلدين  في  المیكانیكیة  الھندسة  لطالب  يكون  لن   ،
أكبر للتصنیع المیكانیكي بینما  الدراسیة. في إحدى الحاالت ، يتبع الجزء األول منھًجا يعطي وزناً 
أن  النھاية  في  يھم  ما  ألن  يھم حقاً  هذا ال  لكن  المواد.  تركز على  دورة  االستفادة من  لآلخر  يمكن 
في  شفافة  النتائج  هذه  تكون  أن  يجب  كما  المتوقع.  لألداء  االمتثال  الخريجین على  من  كل  هوقدرة 
المنھجیات والصرامة في أبحاثھم أو في اللغة ا المعتمدة في تقديم استنتاجاتھم. يجب أن تسمح أيًضا 

للجدل األكاديمي باالستمرار والتعمیق.

يتم  بحیث  ومنھجیة  جديًدا  نقاًشا  تستدعي  كبیرة  تحديات  طیاته  في  يحمل  هذا  التدويل  نھج  لكن 
تتبلور  التي  الجسور  تحديد  وتتیح   ، اآلخرين  قبل  من  شريك  كل  عن  الصادرة  اإلشارات  فھم 
 ، الدراسیة  والمناهج  البرامج  تنسیق  باسم  المعروف   ، الخطاب  هذا  التدويل.  استراتیجیة  خاللھا 
البرامج  مواءمة  ويتطلب  والمؤهالت.  الدورات  ومقارنة  وضوح  ضرورة  حول  الشراكة  يتحدى 
والمناهج بین المؤسسات شفافیة ويبني على المھارات و الساعات المعتمدة والحركة والقابلیة للنقل 

واالعتراف لتسھیل بناء الجسور بین المؤسسات الشريكة.

5.1 تطوير بيانات التعريف عن المجال

مكنت منھجیة تونینغ أفريكا في وضع معايیر محددة لكل مجال من مجاالت التعلم تقسمإلى وحدات 
بناء أساسیة وهي االختصاصات الممیزة للدبلومة الممنوحة في نھاية عملیة التعلم. بغض النظر عن 
يقدمونھا  التي  المساهمات  بلد معین ، يشارك األكاديمیون وفقًا لطبیعة  للمتعلمین في  المقدم  المسار 

لتدريب المتعلم.

في ضوء ذلك ، تصبح األسئلة التالیة مشروعة:

كیف ينبغي تشكیل مجموعة الجدارات؟	 

ما هي مجموعة المھارات التي تضعنا في صمیم العمل وما ينبغي بالتالي أن يكون في الدورات 	 
بغض النظر عن البلد؟
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بدرجة 	  مرنة  تكون  أن  المرجح  ومن  هامشیة  اعتبارها  يجب  التي  المھارات  مجموعات  هي  ما 
كبیرة من جامعة إلى أخرى؟

ووفقًا لمنھج تونینغ أفريكا، فإن عملیة تصنیف المھارات هذه في مجموعات تتبع عملیة تشاور مع 
أصحاب المصلحة تؤدي إلى ترتیب المھارات. وتجمع عملیة التفكیر حول عدد من المشكالت بین 
الخبراء حول هذه المعالم األساسیة. الخبراء يحللون ، من سیاقھم الخاص ، كیف تحدد كل مجموعة 

من األكاديمیین مجالھا المحدد.

فیما يلي األسئلة األساسیة التي ستتركز حولھا األفكار في مجال تعلیمي معین:

ما هي المھارات التي تجسد اإلسھامات األساسیة لكل من التخصصات لتطوير المجتمع وتقدمه؟ 	 

ما هي العناصر األساسیة في مجال معین من الدراسة أو المعرفة ، وكیف يمكن تحديدها؟	 

هذا 	  في  الشھادات  على  يحصلون  الذين  ألولئك  أساسیة  اعتبارها  يمكن  التي  المھارات  هي  ما 
المجال بالتحديد وعلى كل مستوى؟

ما هي المھارات غیر األساسیة التي تسعى إلیھا المنطقة؟	 

ألسباب  المقدمة  المتخصصة  للجوانب  األساسیة  العناصر  بین  التمییز  الواقع  في  الضروري  من 
الخاصة  بالجدارات  قوائم  إعداد  العمل هي  هذا  نتیجة  كانت  المختلفة.  الدراسة  مجاالت  في  مختلفة 
بكل مجال من مجاالت التعلم وإلى كل جزء من العالم. هذا يعطي المشاركین سیطرة على فھم كل 
من المجاالت ولكن أيضا خاصیة معینة على النتائج. لقد كان هذا استنتاًجا هاًما أثبت أنه مفید جًدا 
في أجزاء مختلفة من العالم. تعتبر المناقشات حول العناصر األساسیة لكل مجال واحدة من العملیات 

الرئیسیة في تونینغ أفريكا. 

الشھیرة في  الجدارات  إلى تصنیف  المصلحة هذه  لنتائج مشاورات أصحاب  الذكیة  المعالجة  تؤدي 
إزالة  دون  الدرجة  هوية  تحديد  إلى  معینة  منطقة  في  العمل  هذا  يھدف  الصلة.  ذات  المجموعات 
التي  المكونات  المواضیعیة على قوائم  المجموعات  اية جامعة. لذلك ، تتفق  بلد أو  المرونة من اي 
حددت جوهر ومستوى التنويع ، كما أنھا تذهب إلى أبعد من ذلك: فھي تصنف النتائج وتوجد بنیة 
باسلوب مترابط.  التعلم  تمنحھا عملیة  التي  الجدارات  فیھا  تتكون  التي  للتشكیل  فھمھا  كیفیة  توضح 

كیف يساهمون في تحديد هوية الشھادة. تسمى هذه الھیاكل ملفات الصورة الوصفیة.

إلى مجال  تعطي هويتھا  التي  المھارات  لمجموعة  تمثیل هیكلي  الوصفیة هي  الصورة  فإن   ، هكذا 
ذهنیة  بنیة  التعريفیة عبارة عن  للبیانات  الوصفیة  الصورة  إن  نقول  أن  أيًضا  يمكننا  دراسي معین. 

تصنف المھارات إلى مكونات رئیسیة معترف بھا وتوضح العالقة المتبادلة بینھا.

بلغة  وتفسیرها  تحديدها  إلى  باإلضافة   ، ووصفھا  األساسیة  للعناصر  فھًما  الوصفیة  الصورة  تقدم 
الشاملة.  الصورة  تشكل  التي  المختلفة  العوامل  من  والوزن  واألهمیة  الموقع  توفر  أنھا  واضحة. 
توفر الصورة الوصفیة مالمح حول أوراق االعتماد التي يمكن التعرف علیھا واإلعتراف بھا ألن 

العناصر األساسیة موصوفة بشكل صحیح.
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لھوية مجال  فھم  لتحقیق  أهمیة خاصة  ذات  أداة  تعلم معین  بمجال  المرتبطة  الوصفیة  الصورة  تعد 
الدراسة على مستوى المنطقة الفردية. هذا يجلب عددا من الفوائد.

أول هذه المزايا هي القدرة على تحقیق فھم جماعي عن طريق وضع مستوى النقاش حول العناصر 
األساسیة واإلضافات الثانوية في مجال الدراسة مثل الھندسة المیكانیكیة ، الھندسة المدنیة ، الطب ، 

االقتصاد ، الزراعة ، إعداد المعلم ، إدارة التعلیم العالي و / أو الجیولوجیا التطبیقیة.

باإلضافة إلى ذلك ، فإن هذا الفھم الجماعي مھم لتحقیق فھم مشترك لوثائق التفويض ألنه يركز على 
الدور المركزي للنقاط المرجعیة ووزنھا في برنامج تربوي. يوفر هذا التمثیل أيًضا الفرصة للتعبیر 
وايجاد المزيد من التفاصیل حول مجموعة العناصر. يجب أن يؤدي هذا التفكیر والنقاش عادة إلى 

عمق أكبر في التفاهم والجودة.

العالي  التعلیم  منطقة  خالل  من  علیھا  التعرف  يمكن  التي  الدبلومات  تطوير  إلى  الحاجة  كانت 
األفريقیة واحدة من أولى التطلعات لتجربة تونینغ. يتعلق األمر بالفھم الجماعي لمنطقة معینة وكذلك 

االتفاق على ما يشكل أساسیات المعارضة لمھارات متنوعة أو متخصصة.

ومع ذلك ، في العامین الماضیین ، تم تطوير مرحلة جديدة: باإلضافة إلى توفیر نقاط مرجعیة ، قام 
المشاركون في مشروع تونینغ بممارسة تمضي إلى أبعد من ذلك: تحلیل النقاط المرجعیة ومناقشة 
تصنیفھم وبنیتھم   والوزن المطلوب. كیف يمكن تجمیعھا ، أو ما قد تكون علیه العالقات واالختالفات 
مجموعات  تعد  میتا.  تعريف  ملفات  إنشاء  إلى  أدت  التي  القضايا  على  ثلة  م أ هي   ، األهمیة  في 
خبراء التخصصات (أو المجموعات المیدانیة = SAG) على أتم االستعداد للقیام بھذه المھمة على 
العالیة في تخصصاتھم ، هي مجموعات حقیقیة  الخبرة  المستوى اإلقلیمي ، ألن األكاديمیین ذوي 
مفتوحة  ضبطھا  يتم  التي  المجتمعات  فإن   ، ذلك  إلى  باإلضافة   .(Ecker t  ، 2006) للممارسة 
 ، للممارسة  األخرى  األكاديمیة  والمجاالت  األخرى  المناطق  من  الموازية  ات  ع للمجمو باستمرار 

وبالتالي يمكن اعتبارها مجتمعات أو شبكات تعلیمیة كما سیتم شرحه أدناه.

توفر الصور الوصفیة میزة إضافیة حول فرص االعتراف وتطوير درجة مشتركة. تقدم الصور 
الناتج  الدبلوم  في هوية  النسبي  ترجیحھا  إلى  باإلضافة  التعلم  لعملیة  األساسیة  المكونات  الوصفیة 
الفھم  تعزز  التي  األدوات  تصبح   ، الوطنیة  عبر  الدبلومات  انتشار  تزايد  ومع  التدريب.  عن 
اإلقلیمیة  الھیكلة  نحو  ومختلفًا  جديًدا  مساًرا  الوصفیة  الصور  تفتح  خاص.  كل  ش ب مفیدة  المشترك 

(Knight, 2012) والعولمة في اآلونة األخیرة.

المستوى  على  الوصفیة  الصور  تطوير  على  العمل  بالتحديد  هي  تونینغ  ة  منھجی خصوصیة  إن 
اإلقلیمي ، و أوروبا ، و أمريكا الالتینیة ، و أفريقیا ، وروسیا ، التي تم تطويرها بشكل مشترك ، 
المستوى اإلقلیمي. هناك عادة  التحقق من صحتھا على  ثم  یھا حسب االقتضاء ومن  وتم االتفاق عل
 ، ذلك  العالمي. ومع  المستوى  العالم وربما على  المقارنة مع مناطق أخرى من  أعلى من  مستوى 
فإن هذه الطريقة في الوصول إلى المستوى العالمي تعني أننا نشھد مرة أخرى (كما هو الحال دائًما 
في تونینغ) من النھج التصاعدي ، أي أن األقالیم صاعدة ؛ ولكن في هذه الحالة ، يكون لكل منطقة 
عملیة خاصة بھا ويمكن أن توافق على المقارنة أو المشاركة مع أخرى فقط إذا كانت تختار ذلك 
الذين هم في صمیم  المحلیین  العناصر األصلیة للسكان  فقط. بھذه الطريقة ، تحترم منھجیة تونینغ 
إلى  األسفل  من   - الشاملة  التنمیة  مؤشرات  حیث  من  كبیر  اختالف  وجود  يفترض  وهذا  العملیة. 

األعلى ولیس من األعلى إلى األسفل - ويفتح مساًرا جديًدا ومحّسنًا لتحقیق المؤشرات العالمیة.
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في أفريقیا ، حیث أنه سیكون واضحاً في النتائج المختلفة لكل مجموعة من المجموعات المواضیعیة 
بین  بالحوار  سمحت   ، أوالً  االستخدامات.  من  لعدد  إمكانیات  الوصفیة  الصور  وير  ط ت أتاح  فقد   ،
الثقافات الكبیر حول فھم كیفیة وضع المھارات المختلفة في كل درجة. وقد توصل الخبراء ، الذين 
يأتون من خلفیات مختلفة من حیث بلد المنشأ ، وتقالید لغوية وثقافیة مختلفة وكذلك مھن مختلفة ، 
لتحلیل كیفیة  ، كانوا مؤهلین أيضاً  ثانیاً  التي يجب أخذها في االعتبار.  الرئیسیة  العناصر  إلى فھم 

ترابط العناصر المختلفة بعضھا مع بعض ومستوى األهمیة التي تحتفظ بھا.

ثالثًا ، فیما يتعلق باالعتراف بالدبلومات ، وجد الباحثون أنه من المفید جًدا أن يكونوا قادرين على 
رؤية وزن الجدارات الممیزة مقارنةً بوزن أولئك الذين يقعون أكثر على األطراف. رابعاً ، قارنت 
كل مجموعة تخصص الصور الوصفیة مع عدد من الجامعات في مختلف البلدان لمعرفة العناصر 
 ، وأخیًرا  في سیاقات مختلفة.  الدرجات  تحسین  وكیفیة  زائداً  تمثیالً  ممثلة  أو  كانت غائبة  إما  التي 
الوصفیة من  الصور  لتطوير  التعريفیة كمرجع  المیزة  الموضوع ، ستستخدم هذه  وهذا هو جوهر 
النظرة اإلقلیمیة ومعايرتھا مع وضع  لمقارنة  لمنطقة. وأخیًرا ، سیتم استخدامھا  ا حیث خصوصیة 
مالمح الصور الوصفیة في مناطق جغرافیة أخرى ، وهي طريقة للوصول إلى منظور عالمي من 

أسفل إلى أعلى.

5.2 إعداد الصورة الوصفية لتخصص الهندسة الميكانيكية

مختلف  في  المستعرضة  المھارات  تطوير  إلى  المیكانیكیة  الھندسة  في  دريب  ت ال عرض  يھدف 
الھندسة  العامة.  المیكانیكیة  الھندسة  في  التدريب  من  كجزء  والمھارات  والدراية  المعرفة  مجاالت 
المتطلبات  مع  بكفاءة وسرعة  بالتأقلم  للخريجین  تسمح  التخصصات  متعددة  منطقة  ة هي  المیكانیكی

المختلفة والمحددة لسوق العمل الوطني والدولي.

المھن 	  لممارسة  الالزمة  المھارات  اكتساب  من  الخريجین  يمكن  المیكانیكیة  الھندسة  تدريب 
المھارات  قاعدة  إلى  باإلضافة  وتصنیعھا.  النماذج  وتطوير  والنظم  المنتجات  بتطوير  المتصلة 
السیاق  مع  التكیف  على  القدرة  ناحیة  من  الخريجین،  تنمیة  في  أيضا  التدريب  يسھم  هذه، 
على  القدرة  أخرى،  ناحیة  ومن  واالبتكار)،   ، المستدامة  والتنمیة   ، (اإلدارة  والبیئي  الصناعي 
إصدار األفعال وردود الفعل المتكیفة مع البیئة البشرية واالجتماعیة والدولیة (العمل الجماعي، 

االنفتاح على االتصال الدولي).

في نھاية التدريب المتعدد التخصصات، يُدعي خريج الھندسة المیكانیكیة إلى التدخل أثناء دورة 	 
حیاة المنتجات الصناعیة خالل مختلف مراحل المشروع. الحصول على مجموعة من المھارات 
التي تسمح له/ لھاان يكون له القدرة على تطبیق معرفته في المجاالت العلمیة والتقنیة وممارسة 
قدراته لتصمیم وتحلیل وتصنیع المنتجات والنظم النموذجیة في الوقت الذي تتكامل فیه الجوانب 

األخالقیة واالقتصادية واإلدارية. األنشطة الرئیسیة التي يقاد إلى ممارستھا هي:

تصمیم المنتجات	 

تطوير النماذج ومحاكاة سلوك المنتجات والنظم	 

التصنیع واإلنتاج	 
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إدارة اإلنتاج	 

البحث والتطوير	 

تنفذ هذة األنشطة أساسا في:

القطاعات الصناعیة : السیارات ، المالحة الجوية ، الصناعات الزراعیة ، الخ.	 

مراكز البحث والتطوير واالبتكار الصناعي.	 

قطاعات الخدمات: مكاتب التصمیم والمشورة والمساعدة الصناعیة وما إلى ذلك.	 

5.3 مستودع المهارات

يشمل إطار الجدارات المعتمدة ، من ناحیة ، الجدارات العامة الموصي بھا لكل التدريب الھندسي، 
خريجي  من  المتوقعة  المھارات  تحدد  التي  الخاصة  الجدارات  من  مجموعة  أخرى،  ناحیة  ومن 

الھندسة المیكانیكیة. وترد هذة الجدارات في الجدولین 5.1 و 5.2 في مجموعات.

 الجدول 5.1:
مجموعات الجدارات العامة 

المهارات العلمية والتقنية : اكتساب المعرفة العلمية والتقنية وإتقان تنفيذهم

CG1المعرفة والفھم لمجال العلوم األساسیة والقدرة على التحلیل والتخلیق

CG2القدرة على تعبئة الموارد لمجال علمي وتقني محدد

CG3إتقان أسالیب وأدوات المھندس

CG4القدرة على تصمیم وتنفیذ واختبار والتحقق من صحة الحلول واألسالیب

CG5 القدرة على أداء األنشطة البحثیة األساسیة أو التطبیقیة

CG6القدرة علي جمع المعلومات ذات الصلة وتقییمھا واستغاللھا

الجدارات المتصلة بما يلي: التكيف مع االحتياجات الخاصة لقطاع االعمال والمجتمع

CG7 مراعاة المسائل الصناعیة واالقتصادية والمھنیة

CG8 احترام القیم المجتمعیة

المهارات التنظيمية والبشرية : مراعاة البعد التنظيمي والشخصي والثقافي

CG9 القدرة على ادماج وتنشیط وتطوير منظمة

CG10القدرة على االضطالع واالبتكار

CG11القدرة على العمل في سیاق دولي
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 الجدول 5.2:
مجموعات االختصاصات المحددة 

التعريفالجدارة 

المهارات ذات الصلة بتطوير المنتج

CS1 تحلیل االحتیاجات الصناعیة
وترجمتھا إلى مواصفات فنیه

القدرة على التعرف على الحاجة وتقییمھا مع دمج ابسط وأكثر 
الحلول التقنیة فعالیة وأكثرها فعالیة من حیث التكلفة. 

CS2القدرة على تحلیل التوصیات واالحتیاجات الالزمة لتصمیم تصمیم منتج من خالل مواصفاته
المنتج.

المهارات ذات الصلة بعرض المنتج والنظم

CS3
عرض المنتج وابعادة والتحقق من 

صحة سلوكة 
القدرة على تطوير منتج عن طريق، على سبیل المثال، تحسین 

معايیر التحكم أو عن طريق التنبؤ بسلوكة تجاة المواقف 
المعقدة. 

CS4 تصمیم وعرض نظم الطاقة
للصناعة مع مراعاة القیود البیئیة 

القدرة على ان تكون مصدرا لفكرة مبتكرة وان تضمن تكییفھا 
بإدماج مفھوم المنتجات والنظم المستدامة. 

المهارات ذات الصلة بالتصنيع

CS5 تحلیل جدوى تصنیع منتج وتصمیم
وتنفیذ االدوات المفیدة لإلنتاج

القدرة على تحديد المداخل والمخارج اثناء إتمام المنتج مع توفیر 
الوسائل والموارد الضرورية. 

CS6
إدارة اإلنتاج وتنفیذ استراتیجیة 

لتحسین األداء من خالل نشر 
مؤشرات قابلة للقیاس.

القدرة على التحكم في المنتجات واألنظمة عن طريق اتباع 
سلوكھا عن كثب إلجراء التعديالت المناسبة وضمان أداء 

اإلنتاج.

CS7
تصمیم وتعريف وتنظیم وتنفیذ 

اإلجراءات المختلفة التي تضمن 
جودة المنتج

هذة المھارات هي مھارات أدارة المشاريع مثل التخطیط 
والتنظیم وتعبئة اللوجستیات المالزمة لتحسین معايیر التأهیل 

لمنتج ما.

 5.4 تطوير الصورة الوصفية 

متكاملة  تدريبیة  مجموعات  ثالثة  على  مبني  المقدم  التدريب  فان   ، المطلوبة  الجدارات  لتحقیق 
المشتركة  الدورات  على  مجموعة  كل  وتعتمد   .5.1 الشكل  في  المبین  النحو  على  ومترابطة 

والتخصصیة التي تسھم بصورة مشتركة في بناء بعض المھارات المتوقعة. 

الشكل المعنون "العلم والتكنولوجیا" (باللون األزرق): يشكل القاعدة العلمیة والتقنیة التي تمیز 	 
التدريب في مجال الھندسة المیكانیكیة. وهي تشمل ثالثة عناصر تدريبیه:

 	 ،CG4  ،CG3  ،CG2 الجدارات  فیھا  تساهم  والتي  والنظم،  المنتجات  نماذج  تصمیم 
.CS2و CS1 ،CG6
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 	 CG1، CG2، CG3، CG4، CG5، الجدارات  فیھا  تساهم  والتي  المنتجات،  تطوير 
.CG6، CS3 ،CS4

 	 CS6  ،CS5  ،CG6  ،CG4  ،CG3  ،CG2 الجدارات  فیھا  تساهم  والتي  التصنیع، 
 .،CS7

الھندسة 	  خريجي  قدرات  تطوير  علي  تركز  التي  البرتقالي):  (باللون  "التكیف"  مجموعة 
 CS6 و   CG7 اإلدارية  األنشطة  في  والمشاركة  الشركة  متطلبات  مع  للتكیف  المیكانیكیة 
في  المستدامة  والتنمیة  البیئیة  الجوانب  واخذ   (GC10) واالبتكار  األعمال  وريادة   ،CS7 و 

(CS4. و CG8) االعتبار

المیكانیكیة 	  الھندسة  خريج  عند  االتصال  مھارات  تطوير  إلى  تھدف  التي  السلوك:  مجموعة 
الدولي  السیاق  في  العمل  علي  والقدرة   (CG9) الجماعي  العمل  في  والمشاركة  وااللتزام،   ،

.(CG11)

 الشكل 5.1:
الصورة الوصفیة للتدريب
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5.5 الخاتمة

الجدارات  عن  األساسي  السؤال  هو  للتوظیف  المتعلمین  قابلیة  حول  المستمر  النقاش  جوهر  إن 
المكتسبة واألهمیة التي يولیھا لھم أصحاب المصلحة في عملیة التدريب. من خالل عملیة التشاور ، 
يعبر أصحاب المصلحة في التدريب عن أنفسھم ويمكن تكوين مجموعة من المھارات التي ستكون 

حاسمة في عملیة التدريب و تطوير المناهج الدراسیة.

األساسیة  المتطلبات  التالیة:  بالمعايیر  المطلوبة  للمھارات  الھندسي  التعبیر  الوصفیة  الصورة  تمثل 
للتدريب والمھارات التكمیلیة للفريق و ضمان القدرة على التكیف في بیئة عمل معینة.
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الفصل السادس

مقارنة الصورة الوصفية على الصعيد اإلقليمي

6.1 مقارنة الصورة الوصفية والمواصفات الحقيقية على مستوى الجامعة

العالي  التعلیم  نطاق  في  المعاصرة  الرئیسیة  للمبادرات  منطقي  امتداد  هو  أفريكا  تونینغ  مشروع 
األفريقي ، بالتآزر مع اتفاقیة أديس أبابا المعدلة لعام 2014 بشأن االعتراف بالدراسات والشھادات 

والدبلومات والدرجات وغیرها من ألقاب التعلیم العالي في الدول االفريقیة.

 (Tuning Africa) " أفريكا  تونینغ   " مبادرة  اإلفريقي  اإلتحاد  تبنى  أوروبا،  في  استحداثھا  بعد   
األفريقي  التكامل  لتحفیز  األعضاء  الدول  جمیع  بین  المشتركة  النیة  لتجسید  أدوات  لتصمیم  كنھج 
التنقل من خالل عملیة موضوعیة وشفافة  و  األفارقة  األكاديمیین  وتعزيز  العالي  التعلیم  من خالل 

وموثوقة لالعتراف المتبادل بالمؤهالت األكاديمیة.

إلى  استناًدا  التدريب  ملفات  بمقارنة  المشاركة  للمؤسسات  يسمح  تعاونیًا  منھًجا  أفريكا  تونینغ  يعد 
النتائج المتوقعة والجدارات المحددة في مجال دراسي معین.

 ، واإلسبانیة   ، واإلنكلیزية   ، الفرنسیة  التاريخیة  الموروثات  بمالمح  تتسم  تزال  التي ال  أفريقیا  في 
والبرتغالیة والھولندية التي تشرح التحیزات العنیدة والتفاوتات الكبیرة التي الزلنا نالحظھاالیوم في 
مشھد التعلیم العالي ، تطور تونینغ أفريكا في مفاهیم موضوعیة لغوية واضحة إبراز أوجه التوافق 
 ، الزمان  من  لعقود  والمؤهالت.  والدبلومات  بالمناهج  المتبادل  لالعتراف  المقارنة  قابلیة  وضمان 
ولدت هذه الفوارق بمرور الوقت كل أنواع الخصوصیة واالستثناءات التي احدثتالعديد من العوائق 
التي يمكن أن تتغلب علیھا تونینغ أفريكا عن طريق تحويل الجدران إلى جسور ، ووضع الطالب 
في صمیم عمله ، بحیث يوفرأفضل مايمكن لكي يصبح الشريك االساسي للبناءالمشترك على أساس 
منطق الحوار والمواءمة والتعاون. يعتبر االعتراف المتبادل بالدبلومات وإنشاء إطار نظام إفريقي 

لتحويل الساعات المعتمدة وسیلة رئیسیة لتعزيز التنقل في أنظمة التعلیم في القارة.

ال يمكن ألي جامعة أفريقیة بمفردها أن تقدم جمیع االستجابات المناسبة للمطالب الملحة المتزايدة 
للمؤهالت في مجال متنوع وفعال مثل الھندسة المیكانیكیة. من الضروري حتما أن يكون التجمع 
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أمًرا ضروريًا ، ويوفر تونینغ أفريكا إطاًرا تقلیديًا يمكن للجامعات من خالله العمل مًعا من خالل 
للمجموعة  العلمیة  واإلمكانات   ، والكمیة  النوعیة  من  قدر  أقصى  لتحقیق  التكامل  مبدأ  اعتماد 
التجمیع  هذا  الشراكة.  المجموعات.  أعضاء  من  لكل  الفردية  المھارات  على  االعتماد  خالل  من 
تمكن  والتي   ، والمعلمین  اإلداريین  والموظفین  للمدرسین  هذه  التنقل  عملیة  أساس  هو  للمھارات 
بین  ومتماسكة  منظمة  جسور  تنظیم  خالل  من  نوعیة  دورات  لتقديم  معا  العمل  من  الجامعات 
وتعزيز جودة  التمیز  للطالب دروسا من  يقدموا  أن  للشركاء  يمكن   ، التدويل  الشركاء. من خالل 

الدورات التدريبیة.

تُفھم  حتى  الشركاء  بین  الشفافیة  تستدعي  كبیرة  تحديات  طیاته  في  يحمل  هذا  التدويل  نھج  لكن 
من خاللھا  تتبلور  التي  الجسور  تحديد  وتتیح  اآلخرين  قبل  من  كل شريك  الصادرة عن  اإلشارات 
يتحدى   ، الدراسیة  والمناهج  البرامج  تنسیق  باسم  المعروف   ، الخطاب  هذا  التدويل.  استراتیجیة 
والمناهج  المناهج  مواءمة  ويتطلب  والمؤهالت.  الدورات  ومقارنة  الشراكة حول ضرورة وضوح 
 ، والتنقل   ، المعتمدة  الساعات  و   ، المھارات  على  واالعتماد  الشفافیة  المؤسسات  بین  الدراسیة 

والقابلیة للنقل واإلعتراف لتسھیل بناء الجسور بین الشركاء.

لنھج تونینغ أفريكا، فإن االختالفات بین المناهج تعكس أيضاً  لكن التنسیق ال يعني التوحید. ووفقاً 
الصورة  تقدم  معینة.  بیئة  في  المرغوبة  المھارات  األولويات على  الحساسیات في طريقة إصرار 
بالجدارات  يتعلق  فیما  المنھج  مفاهیم  وتصور  الدراسیة  المناهج  لھیكل  بصرياً  تمثیالً  الوصفیة 
العامة و الخاصة المقررة للتدريب. على الرغم من أنه في حالة الھندسة المیكانیكیة ، فإن النطاق 
والشركات  المؤسسات  تطلعات  كاف  بشكل  يعكس  الخاصة  والجدارات  العامة  للجدارات  الواسع 
بالضرورة  تصبح  لن  األولويات  تصبح  المقبوألن  غیر  فمن   ، البشرية  الموارد  تنمیة  حیث  من 
، فمن  ذلك  إلى أخرى. ومع  أو من منطقة  آخر  إلى  بلد  أو من   ، إلى أخرى  متطابقة من مؤسسة 
آخر  إلى  بلد  من   ، أخرى  إلى  منطقة  من  التدريب  نفس  إدراك  كیفیة  عن  السؤال  طرح  الطبیعي 
اإلقلیمیة  بالموجزات  مقارنتھا  في  العمل  لفريق  المتابعة  مھمة  تتمثل  أخرى.  إلى  جامعة  من  أو 
العملیة  هذه  استخدام  يتم   ، الوقت  نفس  في  والتشابه.  االختالف  نقاط  تحديد  هو  والھدف   ، القائمة 
وفقًا  الحالیة  والتغییرات  بھا  الخاصة  المناهج  في  للتفكیر  المعنیة  الجامعات   / المناطق  قبل  من 
للغاية في هذا التمرين في استخدام نفس االختصاص في الصور الوصفیة  لذلك. ويتمثل نھج بناء 
لوضع مالمح إقلیمیة ، وتحديد الفارق النسبي والمصادفة. تطلب هذا التمرين من المناطق دراسة 
مشروع  حددها  التي  والخاصة  العامة  الجدارات  مقابل  حالیا  منھا  بكل  الخاصة  الدراسیة  المناهج 

أفريكا. تونینغ 

نقطة االنطالق هنا هي اجتماع نوفمبر 2012 في بروكسل حیث اجتمع خبراء من أفريقیا وأمريكا 
ذكرت   ، المناسبة  هذه  في  تونینغ.  منھجیة  تطبیق  في  والنتائج  المقاربات  لمقارنة  وروسیا  الالتینیة 
مجموعة أفريقیا عن عملھا في الھندسة المیكانیكیة وهندسة البناء. عملت مجموعات أمريكا الالتینیة 
اإلقلیمیة  المجموعات  هذه  أن  وبما  البیئیة.  والھندسة  المدنیة  الھندسة  في  التوالي  على  والروسیة 
المختلفة قد استخدمت منھجیة تونینغ ، فإن اهتمام هذا االجتماع كان بالتحديد لمقارنة النتائج التي تم 

الحصول علیھا في هذه السیاقات المختلفة جداً واستخالص الدروس منھا.

أخرى  مع مجموعات  لالجتماع  األفريقیة  واإلنشائیة  المیكانیكیة  الھندسة  لمجموعة  الفرصة  أتیحت 
من الھندسة من أمريكا الالتینیة ومن روسیا. وألن هذه المجموعات اإلقلیمیة استخدمت نفس طريقة 
تونینغ، كان من المتوقع أن يرى المشاركون النتائج ويقارنون بین ملفات الصور الوصفیة الخاصة 

بھم.
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التي  الثالث  المھارات  مجموعات  إنشاء  خالل  من  تونینغ  منھجیة  بتحسین  الروسي  الفريق  قام 
هي: (أ) المھارات العامة التي هي مستعرضة ألي مھندس. (ب) المھارات العامة الخاصة بمجال 
في  بارًزا  مكانًا  الجودة  تحتل  البیئیة.  الھندسة  مجال  في  محددة  مھارات  (ج)  و  البیئیة  الھندسة 
من  الخامسة  السنة  في  البیئیة  بالھندسة  الخاصة  العامة  المھارات  تطوير  ويتم  الروسي  النموذج 

التدريب. تتضمن القائمة النھائیة العامة ما يلي:

القدرة على التفكیر المجرد والتحلیل والتولیف  (1

القدرة على العمل في فريق  (2

القدرة على تولید أفكار جديدة (اإلبداع)  (3

القدرة على تحديد ووضع وحل المشاكل  (4

القدرة على تصمیم وإدارة المشاريع  (5

القدرة على تطبیق المعرفة في المواقف العملیة  (6

القدرة على التواصل في لغة ثانیة  (7

مھارات في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  (8

القدرة على التعلم والبقاء على اطالع على المستجدات  (9

القدرة على التواصل على حد سواء شفويا ومكتوبة في اللغة األم  (10

القدرة على العمل بشكل مستقل  (11

القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة  (12

القدرة على التفكیر النقدي  (13

تقدير واحترام التنوع والتعدد الثقافي  (14

القدرة على العمل مع المسؤولیة االجتماعیة والوعي المدني  (15

القدرة على التصرف على أساس المنطق األخالقي  (16

االلتزام بحفظ البیئة  (17

القدرة على التواصل مع غیر الخبراء في مجال واحد  (18

القدرة على تخطیط وإدارة الوقت  (19
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القدرة على تقییم والحفاظ على جودة العمل المنتجة  (20

القدرة على أن تكون انتقادية وانتقادات ذاتیة  (21

القدرة على البحث عن المعلومات ومعالجتھا وتحلیلھا من مصادر متنوعة  (22

االلتزام بالسالمة  (23

المھارات الشخصیة والتفاعلیة  (24

القدرة على إجراء البحوث على المستوى المناسب  (25

المعرفة والفھم بمجال الموضوع وفھم المھنة  (26

القدرة على حل النزاعات والتفاوض  (27

القدرة على التركیز على الجودة  (28

القدرة على التركیز على النتائج  (29

القدرة على االبتكار  (30

بالھندسة  العامة الخاصة  بالمھارات  المھارات هذه ، قدم الخبراء الروس قائمة  إلى قائمة  باإلضافة 
البیئیة:

القدرة على العمل في فريق  (1

القدرة على تولید أفكار جديدة (اإلبداع)  (2

القدرة على تطبیق المعرفة في المواقف العملیة  (3

المھارات في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  (4

القدرة على العمل بشكل مستقل  (5

القدرة على تخطیط وإدارة الوقت  (6

القدرة على تقییم والحفاظ على جودة العمل المنتجة  (7

المعرفة والفھم للموضوع وفھم المھنة  (8

القدرة على حل النزاعات والتفاوض  (9

© University of Deusto 



63

تتعلق حالة أمريكا الالتینیة فقط بالھندسة المدنیة. كشف العرض الذي قدمه خبراء أمريكا الالتینیة 
االجتماعیة  التالیة:  األربع  المجموعات  في  الجدارات  تجمیع  الخبراء  قرر   ، المنطقة  هذه  في  أنه 

والمعرفیة واألخالقیة. حدد الخبراء قائمة من 27 جدارة العامة:

القدرة على التجريد والتحلیل والتولیف  (1

القدرة على تطبیق المعرفة في الممارسة  (2

القدرة على تنظیم وتخطیط الوقت  (3

المعرفة المتعلقة بمجال الدراسة والمھن ذات الصلة  (4

المسؤولیة االجتماعیة والتزام المواطنة  (5

القدرة على االتصال الشفوي والكتابي  (6

القدرة على التواصل في لغة ثانیة  (7

القدرة على استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  (8

القدرة على التحقیق  (9

القدرة على تعلم وتحديث التعلم  (10

القدرة على البحث عن ومعالجة وتحلیل المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر  (11

القدرات الحرجة والنقدية الذاتیة  (12

القدرة على االستجابة للحاالت الجديدة  (13

خلق المھارات  (14

القدرة على تحديد ووضع وحل المشكالت  (15

القدرة على اتخاذ القرارات  (16

القدرة على العمل كجزء من فريق  (17

مھارات التعامل مع اآلخرين  (18

القدرة على تحفیز والعمل نحو األهداف المشتركة  (19

االلتزام بالعناية بالبیئة  (20
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االلتزام بالبیئة االجتماعیة الثقافیة  (21

قیمة واحترام التنوع والتعدد الثقافي  (22

القدرة على العمل في الدولیة في السیاقات الدولیة  (23

القدرة على العمل بشكل مستقل  (24

القدرة على صیاغة وإدارة المشاريع  (25

االلتزام األخالقي  (26

االلتزام بالجودة  (27

حدد خبراء أمريكا الالتینیة ، على نھج مثال الخبراء الروس ، قائمة بأكثر المھارات ذات الصلة في 
الھندسة المدنیة:

القدرة على التجريد والتحلیل والتولیف  (1

القدرة على تطبیق المعرفة في الممارسة  (2

المعرفة المتعلقة بمجال الدراسة والمھن ذات الصلة  (3

القدرة على تحديد ، ووضع ، وحل المشاكل  (4

القدرة على استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  (5

القدرة على اتخاذ القرارات  (6

القدرة على العمل كجزء من فريق  (7

القدرة على صیاغة وإدارة المشاريع  (8

االلتزام األخالقي  (9

االلتزام بالجودة.  (10

لھذا  مطلوبة  مھارة   37 حددوا  أن  المدنیة  الھندسة  مجال  في  عملوا  الذين  األفارقة  للخبراء  سبق 
التخصص. وقد أدى تحلیل أكثر تفصیالً لھذه المھارات إلى تقلیل هذا العدد إلى المھارات العشرين 

المذكورة أدناه:

القدرة على تنسیق وإدارة ومراقبة ومراقبة إدارة البناء  (1

القدرة على ترجمة وتفسیر للبیانات و / أو الرسومات في الفعلیة  (2
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والھیاكل  النظم  ومحاكاة  نمذجة  على  والقدرة  المعلمات  وحساب  وقیاس  تصمیم  على  القدرة   (3
والمشاريع والعملیات

القدرة على تحلیل وإعادة تكوين وتطبیق الرسومات والبیانات والتكنولوجیا ذات الصلة والقدرة   (4
على نقل متطلبات المشروع إلى رسومات وتوضیحھا للعمالء

المعرفة إلعادة بناء وصیانة وإعادة تأهیل وتجديد ومعرفة صیانة البنیة التحتیة  (5

المھارات في التكلفة والجودة والوقت وتحسین تقنیات مراقبة الجودة القیادة  (6

المھارات في التعامل مع البیانات أو المعلومات (بیانات المسح ، معلومات التربة. ..) التحلیل  (7

القدرة على تحديد الحاجة إلى بناء أي نوع وهیكل والقدرة على تحديد الخیارات المختلفة  (8

المعرفة بمبادئ إدارة البناء األساسیة وإدارة البرامج  (9

االلتزام بالصحة والسالمة والقدرة على إدخال تدابیر السالمة في البناء والمواد  (10

القدرة على اختبار جودة المواد إدارة الجودة  (11

إدارة الجودة والمھارات الالزمة لمعالجة عیوب ومشاكل الجودة الجودة  (12

القدرة على تحلیل (خلفیة تجريدية رياضیة كأساس لصنع القرار)  (13

المعرفة حول معايیر البناء الوطنیة والدولیة اللوائح  (14

القدرة على تطوير تفاعل فعال ومھني مع المھن األخرى وللحصول على حلول متكاملة  (15

المھارات في تطوير تقنیات ومواد بناء جديدة ومالئمة ومستدامة  (16

مھارات لوضع اللمسات األخیرة على اآلثار المالیة وتحديد المسؤولیات واألطر القانونیة   (17

المعرفة عن المصنع والمعدات  (18

الفھم األساسي لإلدارة التعاقدية والمالیة وكذلك جوانب التأمین وضمان الجودة  (19

مھارات في تقییم األثر البیئي واالجتماعي ومعرفة السیاق وتحديات التنمیة  (20

فقط على  فھي  وبالتالي   ، االولويات  ترتیب  أي  تعكس  إلیھا ال  المشار  المحددة  المھارات  قائمة  إن 
الھندسة  في  التدريب  لب  التي تشكل  المھارات  تلك  التي ستظھر  الالحقة  المعالجة  مستوى عملیات 

المدنیة وتلك التي تقع في األطراف. 
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في نھاية الیوم ، حددت المجموعة 18 جدارة عامة مھمة لخريجي الھندسة المدنیة. ثم تم تجمیع هذه 
االختصاصات العامة 18. كانت المجموعات للمجاالت التالیة: التفكیر النقدي ، االحتراف ، اإلبداع 
، االتصال ، القیادة ، والتنظیم. صنف الخبراء األفارقة هذه الجدارات في ثالث مجموعات: التصمیم 

والتحلیل والبناء وإدارة المشاريع.

6.2 تحليل

عندما  ، حتى  الجدارات  عناوين  أن  على  الخبراء  جمیع  اتفق   ، المناطق  بین  مقارنة  ألية  كمقدمة 
على   ، وهكذا  للمنطقة.  الخاصة  االحتیاجات  تراعي  بطريقة  تُفھم  أن  يجب   ، متطابقة  تكون 
األكاديمیین  فإن   ، المدنیة  الھندسة  على  جمیعھا  عملت  قد  الالتینیة  وأمیركا  إفريقیا  أن  من  الرغم 
تتعلق  الحاجة  فإن   ، أفريقیا  في  بینما  "بالبناء"  الصالت  من  العديد  لديھم  الالتینیة  أمريكا  في 
الجدارات  مجموعات  من  واحدة  لكل  اإلنجاز  مستوى  وصف   ، ذلك  غضون  في  "بالتصمیم". 
بمكان  األهمیة  من   ، المھارات  أوصاف  صیاغة  عند  أنه  على  األكاديمیون  اتفق  أخرى.  صعوبة 

فھم وتحقیق مستوى االمتثال المطلوب.

العمل  ظروف   (2)  ، المجتمعات  وحاجة  المحلیة  البیئة   (1) الحسبان:  في  المقارنة  تأخذ  أن  يجب 
جمیع  من  أكاديمیون  خلص  األخالقیة.  القیم   (4) و  الفرد  تحرك  عدم)  (أو  إمكانیة   (3)  ، المحلیة 
المناطق (إفريقیا وأمريكا الالتینیة وروسیا إلى أن أوجه الشبه بین المناطق قد تكون قريبة من تحقیق 
ولكن  العالمیة  األفكار  ويشاركوا  مشتركة  لغة  األكاديمیون  يستخدم  المطلوب.  التنسیق  من   ٪80

مفاهیم األنشطة مختلفة. مقارنة البرامج بشكل منصف ، والمرونة شرط أساسي.

الثالث أوجه  الالتینیة والروسیة  المجموعات األفريقیة واألمريكیة  المقارن لمنھجیات  التحلیل  أبرز 
قصیرة  وقائمة   ، العامة  بالمھارات  يسمى  ما  لتحديد  والروسیة  الالتینیة  أمريكا  مناهج  في  التشابه 
بالمھارات العامة المحددة المستخرجة منھا والممیزة من نطاق معین. وبما أن المجموعتین لم تعمال 
بالفعل في المجاالت نفسھا ، فلیس من الممكن استخالص استنتاج أكثر إدراًكا بشأن إمكانیة المقارنة 

بین سمات الصور الوصفیة.

إلى  الحاجة  على  الثالث  المجموعات  جمیع  اتفقت  فقد   ، عام  بشكل  المقارنة  بقضايا  يتعلق  وفیما 
جداً  المناسب  من  لذلك  خاصة.  أو  عامة  كانت  سواء   ، المذكورة  للجدارات  واضح  تعريف  تقديم 
كل  في  الموجودة  المھارات  مرة  في كل  الالتینیة  أمريكا  تحدد مجموعة  أن   ، المقارنة  ، لتسھیل 
والتكنولوجية  والمعرفية  االجتماعية  الخبراء:  حددها  التي  األربعة  المجموعات  من  مجموعة 

واألخالقية.

عملت المجموعات األفريقیة وأمريكا الالتینیة في مجاالت متطابقة: هندسة البناء والھندسة المدنیة. 
بأن  اعترفنا  إذا  حتى   ، متطابقة  غیر  المدنیة  الھندسة  تدريب  مراكز  أن   ، السیاق  حسب   ، يبدو 
عنصرا  المخاطر  إدارة  تعتبر   ، الالتینیة  أمريكا  في  النھاية.  في  للمقارنة  قابلة  المكتسبة  المھارات 
التجارب األكاديمیة في  البناء. تم تصمیم  التركیز على برامج  المدنیة مع  الھندسة  أساسیا في منھج 
أمريكا الالتینیة لتوفیر مستوى عاٍل من الخبرة العملیة بالتزامن مع دورات الفصول الدراسیة. في 
أفريقیا ، من ناحیة أخرى ، تحدث الخبرة العملیة بشكل رئیسي في مجال التدريب المھني. استثناء 

واحد هو فترة التأهیل المستخدمة حالیا في إثیوبیا.
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كانت مجموعة الھندسة المدنیة اإلفريقیة معجبة للغاية ومھتمة بالنھج األمريكي الجنوبي واألوروبي 
دقیق  محفز  الالتینیة  أمريكا  لدى  الدراسة.  سنوات  لعدد  وفقًا  المھارة  مستوى  واصفات  مع  للعمل 

للمھارات المحددة للھندسة بمعناها الواسع.

التصنیفات  في  مقدما  تنظیمھا  تم  أنه  الالتینیة  أمريكا  في  للمھارات  األخرى  الخصائص  من 
مع  تطابقت  قد  األفريقیة  المجموعة  أن  حین  في   ، واألخالقیة  والتكنولوجیة  والمعرفیة  االجتماعیة 

المجموعات بعد تحديد المھارات العامة والخاصة للمواضیع.

اإليكولوجیة(البیئیة).  بالھندسة  األمر  يتعلق  المدنیة.  الھندسة  بعد  الروسیة  تونینغ  تجربة  تتضمن  لم 
المھارات  مصطلح  تفضل  انھا  المھارات.  من  فئات  ثالث  بین  الروسي  تونینغ  خبراء  نھج  يمیز 
البیئیة  الھندسة  في  عملوا  الذين  الروس  األكاديمیون  قام  الشاملة.  الجدارات  حساب  "على  "العامة 

بتصنیف المھارات على النحو التالي:

الجدارات العامة للھندسة (برامج عامة واسعة النطاق).  أ) 

الجدارات العامة للھندسة البیئیة. ب) 

الجدارات الخاصة بالموضوع للھندسة البیئیة. ج) 

حد  إلى  متجانسة  البرامج  كانت  فقد  ومعايیرها:  برامجھا  في  أقالیمھا  بین  الروس  الخبراء  يمیز  ال 
كبیر. حدد فريق عمل تونینغ الروسي للھندسة البیئیة "الجودة" كموضوع مركزي. ولكن من الجید 
اإلشارة إلى أن جمیع المجموعات كانت على دراية بالحاجة إلى تأمین الجودة. ومع ذلك ، تفرض 
يجب  التي  والمشكالت  واألولويات  البلدان  باختالف  تختلف  التي  التنازالت  مسائل  عالمیاً  الجودة 

مواجھتھا.

تحديد  بعد  الجدارات  من  مجموعات  وجود  بسبب  تعقیًدا  أكثر  المناطق  بین  العالقة  أصبحت 
المتوقعة.  النتائج  تجمیع  من  االقتراب  الخطوة  هذه  يستغرق  والموضوعیة.  العامة  االختصاصات 
على   ، الالتینیة  أمريكا  فمھارات  المتوقع.  للمعنى  تعريفات  إلى  الحاجة  الناتجة  المناقشة  أوضحت 
سبیل المثال ، قد تحتاج إلى تعريف "المعرفي" على أنه "القدرة على تطبیق النظرية في الممارسة" 
من  الجدارة  هذه  األكاديمیون  يعتبر   ، الالتینیة  أمريكا  في   ، وبالتالي  الشركة.  في  توظیفھا  أثناء 

الجدارات المعرفیة.

. ويعطي األكاديمیون الروس األولوية لبعض المھارات (مثل "القدرة على التعلم") ألنھا تندمج في 
ثقافتھم اإلقلیمیة" كما أن أحد األماكن األخرى في تونینغ روسیا هي "القدرة على العمل".

هذا  مثل  أن  من  الرغم  على  أنه  اعتبار  على  وأفريقیة  التینیة  وأمريكیة  روسیة  مجموعات  اتفقت 
بطريقة  البكالوريوس  درجة  مع  يتوافق  ال  أنه  إال   ، البكالوريوس"  "درجة  على  سیحصل  الخريج 
الجامعات  وإذا حصلت بعض   ، العلیا"  الدراسات  أو "درجة  الشرف"  مثل "درجة  إنھا  كالسیكیة. 
مستوى  على  المؤهل  على  المناطق  جمیع  وافقت  فقد   ، الدراسة  من  سنوات  ثالث  بعد  لقب  على 
العالي. ينبغي إجراء دراسة محددة في مرحلة الثالث  التعلیم  "فني" ، ثم في إجراء إصالحات في 

سنوات.
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6.3 تحليل أوزان العناصر المهيمنة المختلفة 

في جمیع المؤسسات المشاركة التي تم اخذ فكرة عنھا، صودفت درجة عالیة من التآزر فیما يتعلق 
بالجدارات األساسیة -وال سیما تلك المتعلقة بعلوم الھندسة المیكانیكیة والجودة واالبتكار واإلبداع، 
وبدرجة اقل، الجودة. تشمل هذة العرض والمحاكاة. قد يكون الترجیح على علوم الھندسة المیكانیكیة 
إلى ذلك)  الحرارية وما  العلوم األساسیة والمیكانیكا والدينامیكا  التي تشمل  المواضیع  (بما في ذلك 
يحظى بقدر أكبر من التركیز على حساب الجدارات المھملة المتصلة باالستدامة ، والتي تنبثق االن 
حیاة  دورة  تحلیل  على  القدرة  الجدارة  هذة  وتشمل  العالمي.  الصعید  على  أساسیة  جدارة  بوصفھا 

(Ryan, P.,“Editor”, 2014) .المنتج

 ،" المجتمعیة  و"المشاركة  المشاريع،  تنظیم  ب"مھارات  المتصلة  الجدارات  ان  حین  "في 
و"االحتراف واألخالقیات" غیر مرجحة نسبیا، فمن الواضح ان تحديث المناهج الدراسیة ضروري 
لتغطیة هذة المجموعات من الجدارات علي نحو كاف. ومن ناحیة أخرى، يبدو ان االرتباط الجید 

.(Akatieva, L.et al., 2014) عموما يسود فیما يتعلق بالمشاركة المجتمعیة

6.4 الخاتمة

بطريقة  تحديد  على  قادرين  يكونوا  أن  القارة  في  المختلفة  الجامعات  لممثلي  أفريكا  تونینغ  سمح 
االستجابة  من  يتمكن  حتى  للمتعلم  الالزمة  المھارات   ، المیكانیكیة  الھندسة  مجال  في   ، متضافرة 
بفعالیة من قبل الشركات. أدت عملیة التشاور التي أعقبت إلى تصّور يسمى الصورة الوصفیة يجمع 

الجدارات وفقًا ألهمیتھا في عملیة التدريب.

التي وضعت من قبل األكاديمیین األفارقة  الفصل قضیة أكبر: تعكس الصورة الوصفیة  تناول هذا 
فإن   ، الناس  تنقل  فیه  يتزايد  منفتح  عالم  في  ولكن  المیكانیكیة.  الھندسة  لتعلیم  األفريقي  اإلدراك 
السؤال الذي يطرح نفسه هو مقارنة المناهج الدراسیة لیس داخل المنطقة األفريقیة ، بل على نطاق 

أوسع ، بین المنطقة األفريقیة والمناطق األخرى.

إن عمل التحلیل المقارن بین أعمال األفارقة وأعمال أمريكا الالتینیة والروس في مجاالت الھندسة 
يظھر في النھاية اختالفات طفیفة في تعريف الجدارات. ومع ذلك ، تجدر اإلشارة إلى أن تصنیف 

الجدارات المذكورة لیس بالضرورة هو نفسه ، مما يؤدي إلى صور وصفیة مختلفة إلى حد كبیر.

وختاما هذا الفصل بأكمله هو في النھاية يؤدي الى أن سرد الجدارات من منطقة إلى أخرى هو نفسه 
في النھاية. ما يصنع الفرق هو األهمیة التي يولیھا أصحاب المصلحة لكل من الجدارات المدرجة. 
التي  األهمیة  إلدراك  نتیجة  األساس  في  هي  أخرى  إلى  منطقة  من  التشكیل  عملیة  في  االختالفات 
تتعلق بكل جدارة لتحديد بطريقة متضافرة ، في مجال الھندسة المیكانیكیة ، المھارات الالزمة لتعلم 

المتعلم.
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الفصل السابع

 بعض األمثلة على البرامج المنقحة /الجديدة

) E-JUST( 7.1 البرنامج الجامعي الجديد "الميكاترونيات" في الجامعة المصرية اليابانية

تمكنت الجامعة المصرية الیابانیة للعلوم والتكنولوجیا من المشاركة في مجموعة الھندسة المیكانیكیة 
لمشروع تونینج افريكا في المرحلة الثانیة. في االجتماع العام، ناقش الفريق الموضوع الذي ينبغي 
أعضاء  اختار  وقد  الماجستیر.  درجة  على  للحصول  المشتركة  الدورة  لمناقشة  كعملیة  فیة  النظر 
الدرجة  برنامج  إنشاء  الفريق  ناقش  ثم  "المیكاترونیات".  موضوع  المیكانیكیة  الھندسة  مجموعة 
ذلك  في  ابابا.  واديس  القاهرة  اجتماعات  في  "المیكاترونیات"  في  االفتراضي  المشترك  الرئیسیة 
في  المیكاترونیات  مثل  التخصصات  متعدد  برنامج  اهمیة  االعتبار  في   E-JUST أخذت  الوقت، 
اعداد  الجامعة  أكملت  وهكذا،  "المیكاترونیات".  البكالوريوس  برنامج  أعدت  وقد  الجامعي  التعلیم 

برنامج البكالوريوس "المیكاترونیات".

7.1.1 اعداد برنامج البكالوريوس الجديد

المیكانیكیة  للھندسة  الطرق  مفترق  في  التخصصات  متعدد  مجال  هو  المیكاترونكس  هندسة  أن  بما 
والھندسة  المیكانیكیة  الھندسة  من  مترابط  غیر  كمزيج  يظھر  أن  ينبغي  ال  فإنه   ، واإللكترونیات 
الكھربائیة ، وخاصة بالنسبة للتعلیم الجامعي. من أجل تجنب هذا وإنشاء برنامج صالح ، أثبت التعلم 
أنه مفید  أفريكا،  تونینغ  برنامج  ، والذي درسناه في  النتائج  إلى  المستند  الجدارة والتعلم  القائم على 
هیئة  أعضاء  جمیع  شارك  الجديد.  البرنامج  تصمیم  في  المشاركین  التدريس  هیئة  ألعضاء  للغاية 

التدريس في الدورة التدريبیة عبر اإلنترنت التي يقدمھا مشروع تونینغ أفريكا.

االحتیاجات االجتماعیة 

يتطلب الطلب المتزايد على االتمتة الصناعیة مھارات هندسیة جديدة تجمع بین المھارات المیكانیكیة 
برنامج  لتطوير  هوالحافز  هذا  األلى.  الحاسب  وعلوم  التحكم  وهندسة  واإللكترونیة  والكھربائیة 
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المشاكل  وحل  لتصمیم  استعداد  على  مبتكر  مھندس  تنتج  التي  الجامعیة  للھندسة  المیكاترونیات 
المتصلة بالكھرومیكانیكا ومشاكل التحكم.

مھندس المیكاترونیات يستطیع ان يعمل في صناعة السیارات، في االتمتة المنزلیة ، هندسة الفضاء، 
والمنتجات االستھالكیة واألجھزة. ويمكنه العمل في جمیع المجاالت التي تشمل الروبوتات للتصنیع 
في  يعمل  ان  أيضا  يمكنه  المیكروسكوبیة.  والنظم  الطبیة  األجھزة  والخدمات، فضال عن  والتجمیع 

القطاعات الصناعیة التي تتطلب التحكم المنطقي القابل للبرمجة والرقابة اإلشراف. 

وصف الصورة الوصفیة للبرنامج الجديد

هندسة المیكاتترونیكس هي التكامل المتآزر لألجھزة الدقیقة وااللكترونیات وتكنولوجیا المعلومات 
لتصمیم مكونات ونظم مبتكرة إلنشاء منتجات فعالة وذكیة. األولويات البحثیة للبرنامج في مجاالت 
/ الذكیة  االستشعار  أجھزة   ، الذكیة  التحكم  نظم  ذاتیا،  المستقلة  الروبوتات  البیو-میكاترونیات، 
المشغالت، میكرو/نانو الكھربائیة المیكانیكیة (MEMS/NEMS) للنظم الصناعیة ، والسیارات، 

والتطبیقات الحیوية الطبیة. 

المجال  لھذا  الوصفیة  الصورة  ان نحدد  أوالً  المجاالت، علینا  المھندسین في هذة  من أجل رعاية 
هي  المیكاتترونیكس  هندسة  فان  األساس،  في  برنامجنا.  ونتائج  جدارات  بتعريف  الھندسي، 
المیكانیكیة  بالنظم  المتعلقة  التكنولوجیات  وتشمل  وااللكترونیات  المیكانیكیة  الھندسة  يجمع  مجال 
 ، أدناه  ]انظر   7.1 الشكل  في  مبین  هو  كما  والحواسیب  التحكم  ونظم  اإللكترونیة  والنظم 

المالحظة مع الشكل[.

تعريف الجدارات

الصورة  من  البرنامج  هذا  في  الطالب  علیھا  يحصل  أن  ينبغي  التي  الجدارات  استخراج  تم 
العامة.  والجدارات  الخاصة  الجدارات  فئتان؛  الجدارات  هذة  أعاله.  المذكور  النحو  على  الوصفیة 
تشمل  الخاصة  الجدارات  ان  حین  وفي  والمتوسطة.  األساسیة  المستويات  العامة  الجدارات  وتشمل 

التخصص. وترد الجدارات في األقسام التالیة. 

الجدارات العامة 

والمجتمع   ، المحلیة  والمجتمعات  والشركاء  المھندسین  مع  التواصل  من  للتمكن  جدارات   G1.
الدولي.

جدارات لتقديم التقارير بشكل صحیح وتقديم النتائج للجمھور..  G2.

جدارات القیادة وإدارة الفريق.  G3.

الفنون اللیبرالیة والحس السلیم.  G4.
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جدارة في األخالقیات الھندسیة.   G5.

القدرة علي التقییم النقدي والوعي الذاتي.  G6.

االلتزام بالتعلم مدي الحیاة.   G7.

مرونة وقابلیة التكیف.  G8.

الجدارات الخاصة 

جدارات لفھم الخلفیة العلمیة لقواعد الھندسة المیكانیكیة وتطبیقھا علي هندسة المیكاترونیات.  S1.

الجدارات لفھم الخلفیة العلمیة للمراقبة ونظم الكمبیوتر وتطبیقھا علي هندسة المیكاترونیات.  S2.

جدارات لتحديد المشاكل المحددة وحلھا.  S3.

الجدارات لتصمیم نظم جديدة للمیكاترونیات.  S4.

القدرة علي اإلبداع واالبتكار والمساهمة في التنمیة التكنولوجیة   S5.

المھارات في تصمیم وبناء أنظمة المیكاترونیات.  S6.

القدرة علي دمج الوحدات الكھربائیة والمیكانیكیة والبرمجیات لتصمیم نظام المیكاترونكس.  S7.

القدرة على توفیر حلول هندسیة میكاترونیكیة للمشاكل االجتماعیة.   S8.

وصف النتائج التعلیمیة المستھدفة 

كخطوة تالیة، تم تعريف النتائج التعلیمیة المتوقعة وفقا للجدارات التي نوقشت في الجزء السابق.

أهداف التعلم المقصود المرتبطة بالجدارات العامة

سيكون الخريج قادرا على:

تطبیق المعارف المتعلقة بالرياضیات والعلوم والمفاهیم الھندسیة على حل المشاكل الھندسیة.  ا) 

تصمیم التجارب واجراءها فضال عن تحلیل البیانات وتفسیرها. ب) 

تصمیم نظام؛ العنصر والعملیة لتلبیة االحتیاجات المطلوبة ضمن قیود واقعیه. ج) 
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العمل بفعالیة في الفرق المتعددة التخصصات. د) 

تحديد المشاكل الھندسیة األساسیة وصیاغتھا وحلھا. ه) 

التحلي بالمسؤولیة المھنیة واألخالقیة ؛ وفھم السیاق. و) 

التواصل بفعالیة.  ز) 

النظر في اثار الحلول الھندسیة على المجتمع والبیئة.  ح) 

االنخراط في التعلم الذاتي والطويل المدى. ط) 

إظھار المعرفة بالمسائل الھندسیة المعاصرة.  ي) 

استخدام التقنیات والمھارات واالدوات الھندسیة الحديثة الالزمة للممارسة الھندسیة.  ك) 

أهداف التعلم المقصود المرتبطة بالجدارات الخاصة

المیكانیكا وااللكترونیات والبرمجیات  الھندسة والعلوم األساسیة في  إظھار معرفة وفھم أسس  ل) 
وواجھاتھا؛

بین  المشتركة  المجاالت  في  وحلھا  وصیاغتھا  المشاكل  تحديد  أساسیات  وفھم  معرفة  إظھار  م) 
التخصصات في المیكاترونیات؛

إظھار المعرفة والفھم لمبادئ التصمیم والتطوير المستدامین؛ ن) 

تحديد، بمستوي مناسب، التصمیم واإلنتاج والتداخل واالحتیاجات البرامجیة ألجزاء مختلفة من  س) 
نظم المیكاترونیات.

البینیة بطريقة خالقة ،  المیكاترونیات وخاصة للتصنیع والصیانة والمشاكل  إيجاد حلول لنظم  ع) 
مع مراعاة القیود الصناعیة والتجارية. 

المنافسة المتعمقة في تخصص هندسي واحد على األقل، اي المیكانیكا وااللكترونیات والبرامج  ف) 
البینیة والبرمجیات؛

ص) أدارة المشاكل المیدانیة وتحديد الھوية والصیاغة والحل؛

استخدام نھج النظم العملیة في التصمیم وتقییم األداء؛ ق) 

تطبیق مبادئ التصمیم والتطوير المستدامین؛ ر) 
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التحقق من تناسق نتائج التعلم المتوقعة من البرنامج مع الجدارات.

الجدول 7.1 يظھر نتائج التحقق من اتساق نتائج التعلم المتوقعة من البرنامج (ا~ ر) و(G1~8)، و 
(S1 ~ 8). من هذه النتیجة ، وجد ان نتائج التعلم المتوقعة تشمل الجدارات.

 الجدول 7.1
التحقق من اتساق نتائج التعلم المتوقعة من البرنامج مع الجدارات

رقصفعسنملكيطحزوهدجبا

G1xx

G2xxx

G3xxx

G4xxx

G5xx

G6xx

G7x

G8x

S1xxxx

S2xxxx

S3xxxxx

S4xxxxx

S5xxx

S6xxxx

S7xxxxxxx

S8xxx

7.1.2 وصف دورة البرنامج

المیكاترونیات  برنامج  يتألف  للبرنامج.  النمطیة  الوحدات/الدورات/النماذج  حددنا   ، النھاية  في 
لتحقیق  التعلم  استراتیجیات  إلى  يتم اإلشارة   ، أيضا  الجدول 7.2.  التالیة في  الدورات  الھندسي من 

الجدارات، مثل المحاضرات والبرامج التعلیمیة والمختبرات.
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 الجدول 7.2
وصف الدورة التدريبیة وعبء العمل

ل 
عم

 ال
بء

ع
من

اآل

ال
ص

الت
ت ا

عا
سا

بر
خت

الم

ة 
اس

در
 ال

ات
حلق

ات
ضر

حا
الم

ت 
عا

سا
ال

دة 
تم

مع
ال

رة 
دو

 ال
سم

ا

رة 
دو

 ال
ود

ك

وي
ست

الم

90 2 0 - 2 2 األمان وإدارة األزمات  EMG 111

1

90 2 0 - 2 2 كتابة تقرير تقني CRC 114
135 4 0 2 2 3 الرياضیات (1) MTH 111
135 4 0 2 2 3 CHM 111 الكیمیاء (1)
135 4 0 2 2 3 أساسیات علوم المواد (الخصائص + اختبار) MSE 111
135 4 0 2 2 3 المیكانیكا (ستاتیكا + میكانیكا) MCE 111
90 4 4 - - 2 معمل العلوم األساسیة 2- (كیمیاء + مواد) CHM 112

135 4 1 1 2 3 الرسم الھندسي IME111
0 2 0 - 2 0 اللغة الیابانیة (1) CRC 121

2

90 2 0 - 2 2 االتصال، العرض والمھارات الشخصیة  CRC 122
135 4 0 2 2 3 الفیزياء (1) PHY 121
135 4 2 - 2 3 برمجة الحاسبات CSE 121
90 4 4 - - 2 معمل العلوم األساسیة – 1 (الفیزياء) PHY122
135 4 1 1 2 3 مقدمة لعملیات التصنیع IME 121
135 3 0 - 3 3 مقدمة في الطاقة ، والھندسة البیئیة ، والكیمیائیة  CPE 121
135 6 6 - - 3  معمل الھندسة االساسیه1-

(الكیمیائیة + الطاقة + الھندسة البیئیة )
CPE 122

0 2 0 - 2 0 اللغة الیابانیة (1) CRC 231

3

135 4 0 2 2 3 الرياضیات (2) MTH 211
135 4 0 2 2 3 الھندسة الكھربائیة (الدارات + اآلالت) EPE 211
135 4 0 2 2 3 القیاسات وأدوات القیاس EPE 212
135 6 6 - - 3 معمل الھندسة االساسیه2- (كھربائیة + ادوات) EPE 213
90 2 0 - 2 2 الحوسبة والربط الشبكي CSE 211

135 4 1 1 2 3 السوائل الحرارية  ERE 211
90 2 0 - 2 2 االقتصاد الھندسي EMG 222

4

135 4 0 2 2 3 االحتماالت واإلحصاءات MTH 221
135 4 1 1 2 3 مقدمة في هندسة االلكترونیات ECE 221
135 4 1 1 2 3 نظرية االالت MTE 221
135 4 0 2 2 3 قوة المواد MTE 222
135 4 0 2 2 3 االهتزازات المیكانیكیة  MTE 223
135 6 6 - - 3 التحلیل العددي MTE 224
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ل 
عم

 ال
بء

ع
من

اآل
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سا
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 ال
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حلق

ات
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حا
الم
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 ال
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ك
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90 2 0 - 2 2 العلوم اإلنسانیة االختیارية 1

5

90 4 4 - - 2 حلقة دراسیة بشأن هندسة المیكاترونكس MTE 311

135 4 2 - 2 3 التصمیم المیكانیكي (1) MTE 312

135 4 1 1 2 3 الدوائر الكترونیه ECE 312 

135 4 0 2 2 3 األنظمة المضمنة  MTE 315 

135 4 1 1 2 3 التحكم التلقائي (1) MTE 313

135 4 1 1 2 3 مقدمة للمیكاترونیكس MTE 314

90 2 0 - 2 2 أدارة المشاريع EMG 323

6

90 2 0 - 2 2 العلوم اإلنسانیة االختیارية 2

135 4 1 1 2 3 األنظمة الھوائیة والھیدرولیكیة  MTE 321

90 2 0 - 2 2 التعلم القائم على المشروع في هندسة المیكاترونكس MTE 322

135 4 0 2 2 3 تصمیم أنظمة المیكاترونكس MTE 323

135 4 1 1 2 3 التصمیم المیكانیكي (2) MTE 324

135 4 1 1 2 3 علم الروبوت MTE 325

90 2 0 - 2 2 مقدمة في االعمال MGT 111

7

90 2 0 - 2 2 األخالق والقیم CRC 481

135 4 0 2 3 هندسة المیكاترونكس اختیاري 1 MTE 4xx

135 4 2 2 3 هندسة المیكاترونكس اختیاري 2  MTE 4xx

135 4 2 2 3 هندسة المیكاترونكس اختیاري 3 MTE 4xx

270 18 18 - 0 4 + 2 مشروع السنة النھائیة (1) MTE 410

90 2 0 - 2 2 مقدمة للمبادرة في المشاريع ENT 241

8
135 4 2 2 3 هندسة المیكاترونكس اختیاري 4 MTE 4xx

135 4 2 2 3 هندسة المیكاترونكس اختیاري 5 MTE 4xx

270 18 18 - 0 4 + 2 مشروع السنة النھائیة (2) MTE 420

3 التدريب الصناعي (وحدتان)

152 المجموع

عبء العمل اآلمن=3(ساعات معتمدة x األسبوع/ الفصل الدراسي)

© University of Deusto 



76

والتدريس  التعلم   - المتوقعة  التعلم  (الجدارات-نتائج  برمتھا  والمواءمة  التكامل  عملیة  ان  وجدنا 
والتقییم) 

شاملة نظرا ألنھا تأخذ في االعتبار النظم الكاملة التي ينطوي علیھا برنامج الدراسات الجامعیة   (1)
المقترحة. 

تكاملیة ألنھا تأخذ في االعتبار الجھات المعنیة بالعملیة التعلیمیة.   (2)

منتظمة ألننا انتقلنا من الجدارات إلى المواءمة التكاملیة ، بخطوات تدريجیه.  (3)

مھمة  المتوقعة  التعلم  نتائج  صیاغة  الیھا  تستند  التي  باللبنات  األساسیة  المعرفة  الن  تقدمیة   (4)
لصیاغة برنامج تعلیمي يركز علي الطالب.

تتمتع بالتسلسل الھرمي ألن عملیة المحاذاة من األعلى إلى األسفل ، من جدارات الخريجین ،   (5)
إلى البرنامج ، إلى وحدة "اإلخراج الموجه" ؛

دورية في أنھا سوف تخضع لتقییم وصقل مستمرين.  (6)

7.1.3 ملخص

إفتتاحھا  تم  بنجاح في E-JUST، والتي  الجديد "المیكاترونیات"  البكالوريوس  برنامج  اعداد  تم 
الدراسات  في  التعلیم  تجربة  إلى  استنادا  البرنامج  هذا  أعددنا  وقد   .2017 أيلول/سبتمبر،  في 
للبنود  وفقا  افريكا،  تونینج  مشروع  اجتماع  في  علیھا  الحصول  تم  التي  المعرفة  والي  العلیا، 

 : التالیة 

صورة وصفیة عن برنامج المیكاترونیات الجديد.   (1)

تحديد الجدارات العامة والخاصة بالموضوع.   (2)

العالقات بین الجدارات والصورة الوصفیة.   (3)

وصف النتائج المتوقعة المتصلة بالجدارات.   (4)

هیكل ومنھج دورات هندسة المیكاترونیات.   (5)
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لقد وجدنا أن هذه المنھجیة مفیدة إلكمال البرنامج الجديد.

 الشكل 7.1
الصورة الوصفیة لبرنامج "المیكاترونیات".
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7.2 البرنامج الرئيسي المنقح في جامعة جيما )Jimma University(، اثيوبيا

7.2.1 اسم البرنامج الجديد أو المنقح

هندسة الطاقة المستدامة اسم البرنامج )المنقح(

M.Scمستوي الدرجة 

الھندسة المیكانیكیة الكلیة

2011-2010 ؛ النسخة المنقحة 2016-2017 فصاعداسنة البدء

سنتانالمدة الرسمیة للبرنامج

اإلنكلیزية اللغات الرسمیة 

ju.edu.et/Institute of Technology/School of Mechanical Engineeringالموقع االلكتروني للكلیة 

الموقع االلكتروني 
لبرنامج الدرجة 

 ju.edu.et/Institute of Technology/School of Mechanical
Engineering

مدير الدراسات العلیا والبحوث والنشرمكتب المرجعیة 

,School of Mechanical Engineering, Jimma Institute of Technology عنوان الكلیة
KitoFurdisa Campus, P.O. Box;378, Jimma, Ethiopia

7.2.2 تبرير البرنامج الجديد أو األساس المنطقي لتنقيح البرنامج الحالي

مجال  في  (M.Sc) جديد  ماجستیر  برنامج  المیكانیكیة  الھندسة  وضعت مجموعة خبراء تخصص 
الطاقة المتجددة وجامعة جیما في اثیوبیا قد نقحت، وفقا لمنھجیة مشروع تونینج، برنامج الماجستیر 
القائم في هندسة الطاقة المستدامة الذي هو حالیا تحت التنفیذ. يشمل التنقیح أيضا الحاجة إلى تنقیح 
دينامي للمناهج الدراسیة في السیاق الحالي للتصمیم من أجل االستدامة واالتجاهات الناشئة المتعلقة 
من  التنقل  برامج  كأحد  أيضا  مدرج  البرنامج  هذا  واالنتقالیة.  المتجددة  للمسارات  التقني  باالقتصاد 
خالل مشروع للتنقل داخل افريقیا بعنوان " MOUNAF " الذي تعد جامعة جیما شريكا فیه. وفیما 

يلي األساس المنطقي لمراجعة البرنامج الحالي.

7.2.3 تحديد الميادين المستقبلية أوقطاعات توظيف الخريجين

الحكومات والوكاالت الوطنیة والدولیة 	 

البحث والتطوير ومديرون في إنتاج الطاقة وشركات تولید الكھرباء	 

أصحاب المشاريع (المحلیة والعالمیة )	 
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االستشاريین في مجاالت الطاقة واالستدامة 	 

التعلیم واألوساط األكاديمیة ، ومؤسسات البحوث	 

في المنظمات غیر الحكومیة في مجالي الطاقة والبیئة 	 

صناعات المعالجة 	 

7.2.4 وصف طول البرنامج ومستواه

المائة  في   70 بنسبة  معتمدة  120ساعة  من  ويتكون  سنتان،  ومدته  الماجستیر،  برنامج  تطوير  تم 
محتوي أساسي و 30 في المائة من المواضیع االختیارية التي تتناول ثالثة مسارات مختلفة ، وهي 

نظم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحفظھا (بجانب سیاسات واقتصاد الطاقة). 

تسمي  أخرى  دورة  إلى  باإلضافة  البحثیة  األطروحات  ألعمال  واحد  دراسي  فصل  سیخصص 
معینه،  محلیة  مجتمعات  في  أسابیع  ستة  الطالب  سیمضي  حیث  اإلنمائي،  الفريق  تدريب  برنامج 
حیث سیؤثرون على التنمیة بالقیم الحقیقیة المادية التي يمكن التحقق منھا بینما يعملون مع أصحاب 
بین  والتنسیق  التعاون  تعزيز  هو  ذلك  من  القصد  بأنفسھم.  المطلوبة  الموارد  ويجمعون  المصلحة 
العمل  تشجیع  مع  ذلك،  إلى  وما  الحكومیة  والوكاالت  اإلنمائیة  الوكاالت  مختلف  بین  القطاعات 
األطروحة  ستتبع  التخصصات.  متعدد  نھج  لغرس  التخصصات  مختلف  من  مھنیین  تضم  فرق  في 
البحثیة الفردية بعد ذلك برنامج تدريب الفريق االنمائي. يتم التأكید على االبتكار واإلبداع في المجال 
األوسع ذي الصلة ، الجدوى التقنیة والجدوى االقتصادية. سیتم إبراز المناهج المتعددة التخصصات 

والتفكیر القائم على النظم مع اقتراح حلول مستدامه.

الدراسات اإلضافیة 

للطالب  يمكن  التخرج  عند  فانة  التخصصات،  متعددة  ذاتھا  حد  في  التدريبیة  الدورة  طبیعة  ان  بما 
متابعة دراسات الدكتوراة الرائدة في مجاالت التخصص المختلفة مثل:

الطاقة المتجددة 	 

هندسة أنظمة الطاقة 	 

هندسة السوائل الحرارية 	 

دينامیكا الموائع الحسابیة 	 

الیة التنمیة النظیفة 	 

تغیر المناخ	 

© University of Deusto 



80

الھندسة البیئیة 	 

اإليكولوجیا الصناعیة 	 

أدارة الطاقة 	 

7.2.5 تعريف الجدارات 

يمكن  الماجستیر.  برنامج  مستوي  في  ذاتیا  مفسرة  السواء  على  والخاصة  العامة  المعلنة  الجدارات 
أيضا التأكد من المنظور والنطاق األوسع للجدارات من الرسم البیاني بالروابط المرتبطة به. نتائج 
التعلم المختلفة المتوقعة المرتبطة بتصمیم نظم الطاقة المتجددة وتحسینھا وتركیبھا وتشغیلھا بكفاءة 

هي أساسا جزء ال يتجزأ من مفھوم االستدامة كخیط مشترك.

الخاصة  و/أو  العامة  الجدارات  مستويات  حيث  من  المنقح  البرنامج  درجة  مالمح  7.2.6  وصف 
بالموضوع

 الجدول 7.3
الجدارات العامة ومستوياتھا

المستوي اسم الجدارة العامة  GC

2 تحلیل المعارف المتعددة التخصصات وتولیفھا وتقییمھا لحل المشاكل المعقدة في میدان الطاقة 
المستدامة 

G1

3 مستدام  نحو  على  واستخدامھا  وتوزيعھا  الطاقة  لتولید  والبیئیة  االجتماعیة  المتطلبات  تقدير 
هذة  لتلبیة  تطبیقھا  يمكن  التي  والناشئة  الحالیة  وللتكنولوجیات   ، بسرعة  ينمو  اقتصاد  في 

االحتیاجات.

G2

3 من  النظم  وتطبیقات  والمحوالت  الطاقة  موارد  في  األساسیة  للمھارات  الناقد  والفھم  المعرفة 
أجل مستقبل أكثر استدامه

G3

2 للمشاكل داخل  القائمة ووضع حلول أصلیة وخالقة  للممارسات  النقدية  المراجعة  القدرة على 
المجال؛

G4

2 تعزيز إنتاج المعارف المحلیة وأدارتھا G5

3 تیسیر تطوير الحوار والشبكات والتعاون والشراكات مع أصحاب المصلحة المعنیین G6

2 استخدام التكنولوجیات المبتكرة لحل المشاكل المعقدة في مجال هندسة الطاقة المستدامة  G7

3 التواصل والعمل بفعالیة مع النظراء والموظفین األكاديمیین في مجموعة متنوعة من المھام، 
مما يدل على مستويات مناسبة من االستقاللیة والمسؤولیة 

G8

2 تقدير االختالفات متعددة الثقافات مع الشركاء ضمن فريق/مجموعه G9

2 االستفادة من مھارات تنظیم المشاريع لتحويل أفكار الطاقة المستدامة إلى نماذج عمل واقعیه G10
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 الجدول 7.4
الجدارات الخاصة ومستوياتھا

المستوي اسم الجدارة الخاصة  SSC

2 إجراء دراسات جدوى لموارد الطاقة  S1

2 تخطیط وتصمیم وتحلیل وتطوير أنظمة وأجھزة تحويل الطاقة  S2

2 تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة واالقتصادية لنظم الطاقة  S3

2 اجراء تحقیقات لتحسین تكالیف تشغیل نظم الطاقة  S4

2 تركیب نظم الطاقة المتجددة وتشغیلھا وصیانتھا S5

1 وسالمة  جودة  لتقییم  ووسائل  الطاقة  أنظمة  الختبار  االختبارات  اعدادات  وتطوير  تحلیل 
وموثوقیة أداء النظم

S6

3 اجراء تدقیق في الطاقة واقتراح تدابیر لتحسین كفاءة الطاقة  S7

3 تنفیذ وتقییم تدابیر حفظ الطاقة  S8

1 تقییم موارد الطاقة المتجددة ودراستھا S9

2 البحث والتطوير من أجل االبتكار في تكنولوجیات الطاقة المتجددة  S10

1 وضع سیاسات الطاقة ووضع الخطط االستراتیجیة  S11

2 تقییم وأدارة مشاريع الطاقة المتجددة  S12

3 تحسین كفاءة الطاقة وتحقیق االستفادة المثلي S13

1 نشر تكنولوجیا تحويل الطاقة المتجددة  S14

2 التأثیر على كھربة الريف لتحسین الوصول إلى الطاقة في المناطق البعیدة عن الشبكة  S15

3 تخطیط وتنفیذ مشروع مھم للبحث أو التحقیق أو التطوير في مجال اختصاصي ضمن ساحة 
الطاقة المتجددة ، مما يدل على فھم شامل ومفصل وانتقادي لھذا التخصص

S16

7.2.7 وصف نتائج التعلم المتوقعة المتعلقة بالجدارات

إظھار القدرة على إنتاج تصمیم فعال لمنتجات ونظم الطاقة المستدامة  ا) 

اجراء دراسات جدوى تقنیه-اقتصادية لتقییم استخدام موارد الطاقة  ب) 

تخطیط وتصمیم وتحلیل وتطوير النظم واالجھزة لتحويل الطاقة المستدامة  ج) 

تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة واالقتصادية  د) 

تحقیق االستخدام األمثل لتكالیف تشغیل نظم الطاقة  هـ) 
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تركیب وتشغیل وصیانة أنظمة الطاقة المستدامة  و) 

تحلیل وتطوير اعدادات االختبارات لنظم وأجھزة الطاقة  ز) 

اجراء عملیات مراجعة للطاقة واقتراح تدابیر لكفاءة الطاقة  ح) 

تنفیذ وتقییم تدابیر الحفاظ على الطاقة ط) 

وضع استراتیجیات لتحقیق أهداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة  ي) 

التواصل مع الوكاالت اإلنمائیة والمنظمات غیر الحكومیة وأصحاب المصلحة  ك) 

7.2.8 الصورة الوصفية 

 الشكل 7.2
الصورة الوصفیة لبرنامج هندسة الطاقة المستدامة
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متحدة  دوائر  ثالث  على  مبني  الشمسیة  الطاقة  تشكیل  أن  بوضوح  الوصفیة  الصورة  هذه  توضح 
التدريب:  لمثل هذا  الدائرة األولى من وحدات مركزية  تتكون  الوحدات.  فیھا جمیع  المركز توجد 
تجتاح األولى من  التي  الثانیة  الدائرة  تتكون  الرياح.  الحیوية ، طاقة  الطاقة   ، الكھرومائیة  الطاقة 
ونقل  الحرارية  والدينامیكا  الھجینة  والطاقات  الطاقة  وتوفیر  الطاقة  تخزين  مثل  تكمیلیة  وحدات 
عرضیة  أكثر  الثالثة  الدائرة  وتتكون  واإلبداع.  واالبتكار  والتحكم  الكھربائیة  والمحركات  الطاقة 

مثل ريادة األعمال ، والتعددية الثقافیة ، و الطاقة النووية ، و الطاقة الحرارية األرضیة.

هذا  مناقشة مدى مالءمة  الممكن  يجعل من  الوصفیة  الصورة  العناصر عن طريق  أن تصور  كما 
خارج  والتحكم  كھربائیة  ومحركات  األرضیة  الحرارية  الطاقة  مثل  وحدات  لوجود  نظًرا  المنھج 

الدائرة التي تشكل قلب التدريب.

7.2.9 التحقق من الصلة بين الجدارات والصورة الوصفية المتفق عليها أو التي طورت

مختلف  لتحقیق  البرنامج  مواصفات  تصمیم  تم  أدناه،  المبین   7.5 الجدول  من  نري  ان  يمكن  كما 
عناصر مجال الصورة الوصفیة. 

 الجدول 7.5
الصلة بین الجدارات والصورة الوصفیة 

الدورات المصممة مرتبطة بمجال في الصورة الوصفية المجال

الطاقة الشمسیة 1
الھندسة الحرارية الشمسیة 

الھندسة الفولتضوئیة الشمسیة 

الطاقة الحیوية 2
نظم الطاقة الحیوية 
نظم الطاقة الحیوية 

الطاقة الحرارية األرضیة األرضیة 3
هندسة الطاقة الكھرومائیة المائیة 4
هندسة طاقة الرياحالرياح5

الدينامیكا الحرارية والنقل6
ظواهر النقل المتقدمة 

مختبر ظواهر النقل المتقدم.
الدينامیكا الحرارية لتحويل الطاقة 

كفاءة الطاقة وحفظھا7

تدقیق الطاقة 
كفاءة الطاقة وحفظھا

استرداد الحرارة المبددة والتولید المشترك
الكفاءة في استخدام الطاقة وأدارة جانب الطلب

عرض نظام الطاقة والمحاكاة 
نظم توزيع وتخزين الطاقة تخزين الطاقة 8
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الدورات المصممة مرتبطة بمجال في الصورة الوصفية المجال

اقتصاديات وإدارة الطاقة 9

الطاقة والبیئة 

اقتصاديات ومالیات وإدارة الطاقة 

أدارة واقتصاد الطاقة 

اآلالت الكھربائیة وآلیات التحكم10
االجھزة وآلیات التحكم ألنظمة الطاقة 

اآلالت والمحركات الكھربائیة 

التعريف بنظم الطاقة المستدامة الھیدروجینیة والنووية 11

االبتكار واالبداع12

التقنیات الحاسوبیة لنظم الطاقة 

المختبر الحسابي

معمل الطاقة المتجددة 

التخطیط المتكامل للطاقة 

هندسة النظم/تحلیل النظم

تصمیم متكامل لنظام الطاقة المستدامة 

الربط الشبكي (بما في ذلك اشراك أصحاب المصلحة والشراكة )

أطر سیاسات الطاقة وتغیر المناخ

سیاسة وتخطیط الطاقة المتجددة 

أطروحة 

أسالیب البحث العلمي

أدارة المشروع والمبادرة في االعمالالمبادرة في األعمال13

تعدد الثقافات14
برنامج تدريب الفريق التنموي

ندوة 

7.2.10 تحديد الوحدات/الدورات/النماذج النمطية للبرنامج

رقم الدورة  الساعات 
المعتمدة 

قائمة الدورات اسم النموذج رقم 
النموذج

SEE 6011 2 التعريف بنظم الطاقة المستدامة  نظم الطاقة المستدامة 
01

SEE 6012 3 الدينامیكیات الحرارية لتحويل الطاقة 

SEE 6021 2 الطاقة والبیئة  إدارة الطاقة 

02SEE 7022 2 أدارة المشروع والمبادرة في األعمال

SEE 7021 2 أدارة واقتصاد الطاقة 
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رقم الدورة  الساعات 
المعتمدة 

قائمة الدورات اسم النموذج رقم 
النموذج

SEE 6031 3 ظواهر النقل والتدفق المتقدمة 

لنظم  الحاسوبیة  التقنیات 
الطاقة  03

SEE 6033 1 مختبر ظواهر النقل والتدفق المتقدمة 

SEE 6032 3 التقنیات الحسابیة في نظم الطاقة 

SEE 6034 1 مختبر األسالیب الحسابیة في نظم الطاقة 

ECE 6041 3 االجھزة وآلیات التحكم ألنظمة الطاقة  التحكم  وآلیات  االجھزة 
ألنظمة الطاقة  04

 ECE 6042 3 اآلالت والمحركات الكھربائیة 

SRE 6051
SRE 6052
SRE 6053
SRE 6054
SRE 6055
SRE 6056

3 الھندسة الحرارية الشمسیة 
الھندسة الفولتضوئیة الشمسیة 

مشروع تصمیم نظام متكامل للطاقة المستدامة 
نظم الطاقة الحیوية I ؛ كیمیاء حرارية 
نظم الطاقة الحیوية II؛ كیمیاء حیوية 

هندسة الطاقة الحرارية األرضیة 

اختیاري
تیار الطاقة المتجددة  05

SEC 7061
SEC 7062
SEC 7063
SEC 7064
SEC 7065
SRE 6053

3 كفاءة الطاقة وحفظھا
تدقیق الطاقة 

استرداد الحرارة المبددة والتولید المشترك
هندسة النظم/تحلیل النظم

عرض نظام الطاقة والمحاكاة 
المستدامة  للطاقة  متكامل  نظام  تصمیم  مشروع 

اختیاري
كفاءة الطاقة وتیار الحفظ  06

SEP 7071
SEP 7072

SEP 7073
SEP 7074
SEP 7075
SEP 7076

3 التخطیط المتكامل للطاقة 
أصحاب  اشراك  ذلك  في  (بما  الشبكي  الربط 

المصلحة والشراكة )
أطر سیاسات الطاقة وتغیر المناخ
سیاسة وتخطیط الطاقة المتجددة 

الكفاءة في استخدام الطاقة وأدارة جانب الطلب
اقتصاديات ومالیات وادارة الطاقة 

اختیاري
ر  تیا و قة  لطا ا سة  سیا

االقتصاديات
07

SEE 6082 3 هندسة طاقة الرياح طاقة الرياح 08

SEE 7091 3 هندسة الطاقة الكھرومائیة  الكھرومائیة  09

SEE 7101 1 معمل الطاقة المتجددة  ممارسة الطاقة المتجددة  10

SEE 6111 3 نظم توزيع وتخزين الطاقة  تخزين الطاقة  11

ROIT 7119 3 أسالیب البحث العلمي لبحث  ا لیب  سا وأ ندوة 
العلمي 12

SEE 7133 1 ندوة 

DTTP 7002 3 برنامج تدريب الفريق التنموي التعلیم المجتمعي  13

SEE 7152 12 أطروحة  بحث 14
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جدول تقديم الدورة 

الساعات عنوان الدورة كود الدورة 
ECTSالمعتمدة 

محضارات 
≥-حلقات دراسة 

- عملي

I الفصل الدراسي

1SEE 6011 0-0-242التعريف بنظم الطاقة المستدامة
2SEE 6031 0-3-362ظواهر النقل والتدفق المتقدمة
3SEE 6021 0-0-242الطاقة والبیئة
4 ECE 6041 1-2-362االجھزة وآلیات التحكم ألنظمة الطاقة
5SEE 7091 0-3-362هندسة الطاقة الكھرومائیة
6SEE 6033 3-0-120معمل ظواهر النقل والتدفق المتقدمة

7-8-142810المجموع

II الفصل الدراسي

1SEE 6032 0-3-362التقنیات الحسابیة في نظم الطاقة
2SEE 6012 0-3-362الدينامیكا الحرارية وتحويل الطاقة
3SEE 6111 0-3-362نظم توزيع وتخزين الطاقة
4ElectiveI 0-3-362اختیاري
5SEE 60820-3-362هندسة طاقة الرياح
6SEE 6034 3-0-120معمل الحاسوبیة

3-15-163210المجموع

III الفصل الدراسي

1SEE 7021 0-2-242إدارة واقتصاديات الطاقة
2ElectiveII 0-3-362اختیاري
3 ElectiveIII 0-3-362اختیاري
4SEE 70220-2-242إدارة المشاريع والمبادرة في األعمال
5SEE 7133 3-0-120ندوة
6 ROIT71190-3-362أسالیب البحث العلمي
7SEE 7101 3-0-120معمل الطاقة المتجددة

06-13-153010المجموع

IV الفصل الدراسي

1DTTP 70025-0-350تدريب الفريق التنموي
2SEE 7152 30-0-12250اطروحة

35-0-15300المجموع
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قائمة االختیاري: تیار الطاقة المتجددة 

الساعات عنوان الدورة كود الدورة 
محضارات -حلقات النقاطالمعتمدة 

دراسة -عملي

االختياري
1SRE 6051 0-3-362الھندسة الحرارية الشمسیة
2SRE 6052 0-3-362الھندسة الفولتضوئیة الشمسیة
3SRE 6053 0-3-362مشروع تصمیم نظام متكامل للطاقة المستدامة
4SRE 6054 ؛ كیمیاء حرارية I 0-3-362نظم الطاقة الحیوية
5SRE 6055 ؛ كیمیاء حیويةII 0-3-362نظم الطاقة الحیوية
6SRE 6056 0-3-362هندسة الطاقة الحرارية األرضیة

قائمة االختیاري: تیار كفاءة وحفظ الطاقة 

الساعات عنوان الدورة كود الدورة 
محضارات -حلقات النقاطالمعتمدة 

دراسة -عملي

االختياري
1SEC 7061 0-3-362كفاءة وحفظ الطاقة
2SEC 7062 0-3-362تدقیق الطاقة
3SEC 70630-3-362استرداد الحرارة المبددة والتولید
4SEC 70640-3-362هندسة النظم/تحلیل النظم
5SEC 7065 0-3-362عرض نظم الطاقة والمحاكاة
6SRE 6053 0-3-362مشروع تصمیم نظام متكامل للطاقة المستدامة

قائمة االختیاري: تیار سیاسات واقتصاديات الطاقة 

الساعات عنوان الدورة كود الدورة 
محضارات -حلقات النقاطالمعتمدة 

دراسة  -عملي

االختياري
1SEP 7071 0-3-362التخطیط المتكامل للطاقة
2SEP 7072 الربط الشبكي (بما في ذلك اشراك أصحاب المصلحة

والشراكة )
362-3-0

3SEP 70730-3-362أطر سیاسات الطاقة وتغیر المناخ
4SEP 7074 0-3-362سیاسة وتخطیط الطاقة المتجددة
5SEP 70750-3-362الكفاءة في استخدام الطاقة وأدارة جانب الطلب
6SEP 7076 0-3-362اقتصاديات ومالیات وادارة الطاقة
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7.2.11 االتساق بين الجدارات ونتائج التعلم المتوقعة

 الجدول 7.6
التحقق من اتساق البرنامج مع الجدارة 

كيطحزوهـدجبأ

G1xxx

G2xxxx

G3xxxxx

G4xx

G5xx

G6xxx

G7xxxx

G8x

G9xxx

G10xx

S1xx

S2xxxx

S3xxxx

S4xxx

S5xxx

S6xxxxxx

S7xxxx

S8xxxxxxx

S9xxxxx

S10xxxxx

S11xx

S12xxxx

S13xxxxx

S14xx

S15xxx

S16xxxxxxxxxx

© University of Deusto 



89

7.2.12 شروط األهلية والقبول

القبول

والبیئیة 	  والكھربائیة  المیكانیكیة  الھندسة  في  البكالوريوس  درجة  علي  الحاصلون  الطالب 
والكیمیائیة وهندسة الطاقة والمعالجة ؛

الطالب الذين يحملون شھادة البكالوريوس في الكیمیاء أو الفیزياء التطبیقیة ، إلى جانب تجربة 	 
العمل في مجال الطاقة يمكن اخذها في االعتبار بعد اجتیاز امتحان الدخول

البكالوريوس مثل هندسة الطاقة الكھربائیة ، اآلالت والمحركات 	  يمكن أن تؤخذ دورات درجة 
الكھربائیة ، وما إلى ذلك كأداة لسد الفجوات ومواءمة خلفیة مقدم الطلب مع متطلبات القبول.

يجب ان يظھر المتقدمون ويتأهلوا من خالل امتحان الدخول. 	 

الطالب يجب ان يمتلك الحد األدنى من معدل الدرجات التراكمي (CGPA) من 2.75 من 4.0. 	 

7.3 الخاتمة

هذا  التعبیر عن  يتم  معینة.  ببیئة  الخاصة  المھارات  بتنمیة  االهتمام  إلى  الدراسیة  المناهج  تستجیب 
التشاور  عملیة  وأن  ضرورية  تعتبر  والتي  والخاصة  العامة  الجدارات  من  قائمة  خالل  من  القلق 
مع أصحاب المصلحة تجعل من الممكن ترتیب األولويات. تتیح هذه األولوية لتحديد التصور على 
شكل الصورة الوصفیة. بھذه الطريقة ، فإن مھندًسا میكانیكیًا تم تدريبه وفقًا للمواصفات األفريقیة 
للمتطلبات  الالتینیة أو روسیا وفقًا  الذي تم تدريبه في أمريكا  ، سیكون بالضرورة مختلفًا عن ذلك 
تكون  أن  المحتمل  غیر  فمن   ، متشابھة  االختصاصات  كانت  لو  حتى  أنه  هو  يتبدَّى  ما  األخرى. 

أولويات المھارات متطابقة من بلد إلى آخراو من منطقة إلى أخرى.
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الفصل الثامن

 تأمل في احتياجات ومتطلبات تنمية قدرات
األكاديميين، مستوى مجموعة خبراء التخصص

8.1 مقدمة

في عالم تتنافس فیة المعرفة من أجل حیز جديد يتسم بالتمیز والقدرة التنافسیة والجاذبیة ، تضطر 
والقارية  واإلقلیمیة  الوطنیة  المستويات  على  والشراكة  التواصل  إلى  العالي  التعلیم  مؤسسات 
والدولیة. يتطلب ذلك ان تصبح هذه المؤسسات دولیة وأن تیسر تنقل الباحثین والمدرسین والطالب 

من أجل تحسین قدرتھا على تطوير ونقل المعرفة بطريقة منسقة.

الھدف النھائي لمبادرة تونینغ أفريكا هو دعم مواءمة برامج التعلیم العالي وإنشاء منطقة تعلیم عاٍل 
إفريقیة مرنة وجذابة وتنافسیة في نھاية المطاف ، من خالل التعاون الداخلي. يقترح تونینغ أفريكا 
األفريقیة.  العالي  التعلیم  منطقة  إطار  في  التدريب  بتدويل  المتعلقة  القضايا  جمیع  لمعالجة  منھجیة 

الیوم ، تشارك 120 جامعة أفريقیة في المرحلة الثانیة.

المبادرة ، تتعلم الجامعات المشاركة تطوير مناهج جديدة ذات صلة وطرق تدريس  من خالل هذه 
أكثر فاعلیة. في هذه العملیة، يتعلمون بناء أطر عمل رسمیة لتبادل الطالب في 8 مجاالت للدراسة.

األسئلة ذات الصلة ، والتي كان من الصعب تصوراجابة مناسبة لھا ، وجدت ا حال لھا في إطار 
لتنقل  شامل  إطار  وإنشاء  الجدارات،  على  القائم  النھج  في  القدرات  بناء  ذلك  يشمل  أفريكا.  تونینغ 
الطالب و األكاديمیین ، أو ، على نطاق أوسع ، إنشاء منطقة تعلیم عال أفريقي كمكون رئیسي في 

التكامل األفريقي.

يتمثل السؤال الرئیسي الذي يظھر في هذا السیاق في كیفیة ضمان بناء قدرات الجامعة لتبني منھجیة 
تونینغ أفريكا. كیف ننظم بناء القدرات، و كیف تنشأ مسألة تطوير األكاديمیین مع نتائجھا الطبیعیة 

من حیث تقییم االحتیاجات واإلمكانیات في مجال معین.
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8.2 األهداف

يجب  التي  بالعالمات  الوعي  زيادة  إلى  األكاديمیین  تطوير  أنشطة  تھدف   ، أوسع  نطاق  على 
أفضل  على  المطلوبة  التعلم  نتائج  تحقیق  أجل  من  مشتركة  تدريبیة  برامج  تطوير  عند  مراعاتھا 
لنھج  أفضل  فھم  إلى  المطاف  نھاية  في  األكاديمیین  بتطوير  المتعلقة  الموضوعات  تھدف  وجه. 
المتعلم  عمل  وعبء  الجدارة،  على  القائم  النھج  مثل  موضوعات  على  التركیز  مع  أفريكا  تونینغ 
عملیة  في  الجودة  ضمان  ؛  والتقییم  والتعلم  التعلیم  وأسالیب   ، المتعلم  حول  المتمحور  والنھج   ،

التدريب والتعلم.

بھدف تطوير األكاديمیین، تم تصمیم دورات مصممة خصیًصا لتوفیر استجابة مناسبة لحاجة معینة 
العملیة  الذين يرغبون في تعمیق مھاراتھم  التعبیر عنھا من قبل مجموعة معینة من األكاديمیین  تم 
في مجال معین ، على سبیل المثال: برامج ناجحة وممیزة قابلة للمقارنة ومتوافقة ، أو حاجة محددة 

، على سبیل المثال ، لتصمیم درجات مشتركة لغرض تدويل التدريب.

 دورات التدريبفي شكل حلقات دراسیة وحلقات عمل داخلیة حول مختلف القضايا المتعلقة بالتعلیم 
العالي ومصممة خصیًصا لالحتیاجات التي تعبر عنھا المجموعات المستھدفة.

يتمكن  حتى  التخصص  مناطق  مجموعات  في  للعمل  تونینغ  نھج  على  األكاديمیین  تطوير  يعتمد 
المشاركون من مشاركة األفكار وأفضل الممارسات ، باإلضافة إلى التعلم من الزمالء والمتحدثین. 
األنشطة التفاعلیة وتشمل مشاركة الخبراء وعرض الدراسات الحديثة. وهي تقدم بأشكال مختلفة ، 
وتدعمھا مجموعة واسعة من األسالیب والتقنیات التكنولوجیة الحديثة ، بما في ذلك التعلم المختلط 

والتعلم عن بعد ، حسب االقتضاء.

التعلیم  مجتمع  و/أو  اإلداريین  والموظفین  المیكانیكیة  الھندسة  تطوير  في  التدريس  هیئة  تسترشد 
العالي والجامعات ووزارة التعلیم العالي باالعتقاد المزدوج:

التنمیة التي تنطوي علي تعزيز قدرات أعضاء الھیئة العلمیة واألكاديمیة.   .i

وضع برامج محددة تتراوح بین الدعم الفردي والدعم المقدم للمجتمع بأسره.  .ii

والمصدر  النوعیة  الجید  التعلیم  توفر  التي  األساسیة  الكیفیة"  "معرفة  صناعة  هو  العالي  التعلیم 
تقدم  أو  المعولم  للمجتمع  الفورية  االحتیاجات  تلبي  ان  يمكن  التي  المستدامة  للبحوث  المناسب 
المعرفة. ال تكفل أدارة الموارد البشرية الثابتة كفاية برامج التدريب وسوق العمل. هذا يخلق شراكة 
لالبتكار  الجديدة  االتجاهات  نحو  الخبرات  تبادل  والشركات من خالل  العالي  التعلیم  بین مؤسسات 
والتطوير في مجال البحث. ضمان بقاء التعلیم الذي يستوفي المعايیر؛ وفقا للواقع والتنبؤ بالمستقبل 
األفضل، هو التركیز على التعلیم المستمر. هذا أيضا ال يقتصر على المتدربین من الطالب، ولكن 
العمل  أو  والمختبرات  العمل،  توحید حلقات  النتائج عن طريق  تقییم  التمیز، في  لترجمة  نھج جديد 
الدراسیة  المناهج  على  يقوم  الذي  المناسب  التطور  منطق  اتباع  أجل  من  الشركات،  في  المیداني 

المنسقة والتكمیلیة. 
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طريق 	  عن  والماجستیر  الدكتوراة  أطروحات  علي  والمشرفین  واألساتذة  المدربین  تطوير  دعم 
المتقدمة  الصناعات  في  المھني  والتأهیل  والبحث  التدريس  مجاالت  في  الفردي  التدريب 

للتطبیقات الطلیعیة ، بدال من نقل التكنولوجیا والتكنولوجیا اإلقلیمیة المستعملة ؛

تعزيز دينامیكیات التعلیم والبحث بین بلدان الجنوب و بلدان الجنوب والشمال لتعزيز مھاراتھم 	 
واستقاللیتھم وقدرتھم علي المنافسة في بیئة دولیة وإقلیمیة ووطنیة.

تشجیع التنقل لیس فقط لألكاديمیین ولكن أيضا للمسؤولین اإلداريین لالندماج مع البیئة الدولیة. 	 

8.3 وصف أوجه القوة والضعف الرئيسية 

 8.3.1 اوجه القوة

عالیا  تأهیال  مؤهال  موظفا  يصبح  بان  االهتمام  يعني  مما  التفوق،  إلى  دائما  أكاديمي  كل  يسعى 
ومتحمس بدرجة عالیة. هذه الحالة النفسیة اإليجابیة للتعلیم هي قوة ال تستغل بسبب قلة الفرص.

أو 	  التحسن  من  جید  مستوي  إلى  للوصول  ألنفسھم  الدراسات  يملون  العلمیة  الھیئة  أعضاء  ان 
إلعداد الماجستیر وأطروحات الدكتوراه.

اإلدراك بان التنمیة تمر عبر سوق المعرفة هي قوة صامتة. 	 

تقدم العديد من المنظمات الدولیة الزماالت، زماالت بحثیة وفرص للدراسات حول العالم.	 

مبالغ كبیرة من المال (الملیارات) متاحة الستغاللھا.	 

8.3.2 اوجه الضعف

عدم وعي المشرفین المحلیین بالتنمیة. 	 

عدم التعاون بین المعلمین أنفسھم وبین أعضاء الھیئات األكاديمیة والعلمیة والمؤسسات. 	 

البحث، 	  لمعدات  المصنعة  الجھات  مثل  التدريبیة  المؤسسات  بین  واضح  تعاون  وجود  عدم 
والھندسة التعلیمیة ، والمختبرات وورش العمل، وحتى الصناعات

الفخر وروح اإلقصاء لآلخرين قبل المعلمین هو الضعف.	 

المقیدات وقیود السن يشكالن عائقا لمزيد من التطور، ويبلغ متوسط عمر أعضاء الھیئة العلمیة 	 
50 سنة.
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8.4 االحتياجات الرئيسية من حيث التنمية 

هناك حالیا تغیر عمیق في االحتیاجات التعلیمیة : 

مستويات المھارات المطلوبة في سوق العمل اصبحت اعلى.  .i

المعرفة متعددة التخصصات.  .ii

المعرفة تتقادم بسرعة   .iii

يجب على االفراد ان يبرهنوا على قدرتھم علي التنقل و القدرة على التعلم مدي الحیاة  .iv

تصبح مسارات التدريب فردية  .v

يجب االعتراف بالمعارف والمھارات علي الصعید الدولي  .vi

التدريس متعدد اللغات  .vii

استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التدريس والبحث.   .viii

في افريقیا تعد الحاجة إلى التعلیم التقني والھندسي المحدثة باستمرار مسألة محورية، ولھذا السبب 
فان تجديد أو تعزيز قدرات موارد الكلیات هو من االحتیاجات ذات األولوية. 

إلى  المعارف  كفاية  عدم  من  التخفیف  بغیة  للمعلمین،  مستمرا  تحسینا  الھندسیة  الدورات  تتطلب 
الممارسات في مواجھة احتیاجات الشركات المتصلة بالوفاء برفاهیة الجمیع.

8.5 المقترحات

8.5.1 تحسين الحوكمة

بناء القدرات المتعلقة بالیات الحكم الرشید	 

مؤسسات 	  واستدامة  المستمرة  التنظیمیة  المراجعة  خالل  من  النظام  إنعاش  علي  القدرة  تعزيز 
التعلیم العالي العامة والخاصة. 

تعزيز نظام المعلومات الخاص بتخطیط اإلدارة القائمة علي النتائج في افريقیا	 
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8.5.2 التحسين المستمر للجودة

ضمان المساواة من خالل التعلیم المستمر	 

ضمان كفاية برامج التدريب وأهمیتھا لسوق العمل من خالل الندوات والتطوير المھني المستمر.	 

التطوير المستمر لمسارات البحوث العلمیة والتكنولوجیة من خالل التحسین المستمر للتنمیة. 	 

إدماج النظام التعلیمي في الحركة العالمیة من خالل الدورات المتقدمة. 	 

بدء حلقات عمل لتنفیذ تكنولوجیات االتصاالت واالنفتاح الرقمي في مؤسسات التعلیم العالي.	 

الحد من التفاوتات بین الجنسین في العلم والتكنولوجیا.	 

القضاء علي الفوارق بین المقاطعات ومكافحة المناوئین في الدوائر الجامعیة عن طريق التوعیة. 	 

مع  الحراري  واالحتباس  الطاقة  (تحدي  عالمي  بعد  لھا  المواضیع  بعض  المیكانیكیة  الھندسة  في 
الجر  بمحركات  عاما  ثالثین  في  إلستبدالھا  الحاجة  و  الحرارية  المحركات  من  العادم  غازات 
منفرد،  بشكل  والتدريس  بالبحوث  القیام  يمكن  ال  التوضیح)،  ألغراض  ذلك  إلى  وما   ، الكھربائیة 
الكتلة الحرجة  المعلمین الزمالء، من أجل تعبئة مھارات واسعة ومتنوعة وجمع  بالشراكة مع  انما 
الالزمة للنھوض بالمعرفة وجلب المزيد من الناس إلى القطاعات الحیوية للصناعة، مثل المركبات 
من  أيضا  ولكن  المعلمین،  من  فقط  لیس  تحسن  وإحداث  وغیرها،  والطائرات  والقوارب  تصنیع 
بیئة مختلفة غیر عادية  في  المرء  تحفیز معرفة  إن  الطالب.  تنقل  ناهیك عن  اإلداريین،  الموظفین 
حاجة  هناك  وأخیرا،   ، الروتین  خالل  من  عادة  الشخص  يفعله  عما  التساؤل  على  التشجیع  يثیر 
المشتركة  المنشورات  البحوث.  على  الدولیة  المنافسة  في  عملنا  لتسجیل  الدولي  التعاون  إلى  أيضا 
سیاق  في  المتطورة  الصناعیة  بالعملیات  المعرفة  وتعزز  عملنا  جودة  ضمان  هي  شركائنا  مع 
التنقل إلى اإلشراف المشترك على األطروحات ، والمنشورات المشتركة ،  تنافسي دولي. سیؤدي 

والمشاريع المشتركة التي ستضمن ضمان الجودة الذي ندافع عنه.

8.6 تقييم احتياجات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

الجدول  في  ويرد   ، المشاركة  الجامعات  من  التدريس  هیئة  اإلنمائیة ألعضاء  االحتیاجات  جمع  تم 
8.1 موجز لالحتیاجات المقدمة من الجامعات المجیبة. 

في وقت الحق، وضعت الجامعات المعنیة مقترحات تستند إلى تقییم احتیاجاتھا واستعرضت جمیع 
وضع  مشتركة  بصورة  تم   .2017 نیسان/ابريل  في  جوهانسبرغ  اجتماع  في  المقدمة  االقتراحات 
مخطط ألحد هذة المقترحات بعنوان "تمكین الطالب من التعلم من خالل ممارسات التقییم المبتكرة 
"، ويشمل ذلك جامعة جیما (Jimma University) وجامعة شبة جزيرة كیب للعلوم والتكنولوجیا 
ستیلینبوش  وجامعة   (Cape Peninsula University of Science and Technolgy)
 .(University of Western Cape) إلى جانب جامعة كیب الغربیة (Stellenbosch University)

بھذا الصدد، يسلط الجدول 8.2 الضوء على االقتراح الكامل الذي وضعتة جامعة جیما.
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 الجدول 8.1
احتیاجات تدريب الموظفین التي حددتھا الجامعات الشريكة المستجیبة

االحتياجات المبلغ عنهاأسم الجامعة 
(ما هي مجاالت تطوير المناهج والتدريس للتقييم والتقييم التي 

تعتقدها أنت وهل يرغب زمالؤك في عقد ورشة عمل؟)

تحديد االحتياجات

جامعة اكلي محند 
ولدحاج من البويرة 

 Université
 Akli Mohand

 Oulhadj de
Bouira

ورش برمجة للمعلمین الجدد.	 
تعمیم النھج الجديدة للتدريس على أساس المھارات	 
اإلستمرار في تعمیق منھجیة تونینغ	 
في 	  الجديدة  األسالیب  هذه  لدمج  میسرين  زمالء  إنشاء 

التعلیم العالي
وداخل 	  الدولة  داخل  الجامعات  بین  مشتركة  برامج  إنشاء 

القارة األفريقیة.
إنشاء نظام ائتمان أفريقي.	 
تطوير التنقل الداخلي.	 
تحسین جودة التعلیم في التعلیم العالي.	 
ترجمة جمیع النظريات المكتسبة إلى الممارسة.	 
تقلیل الفاقد في التعلیم العالي	 

تنمیة الجدارات العامة	 
استقراء المعلمون الجدد	 
الجدارة: 	  على  القائم  المنھج 

كیفیة التنفیذ
 	TLA تحسین
الدراسیة: 	  المناهج  تطوير 

مشترك
درجة	 
العمل 	  (وعبء  االعتمادات 

الطالب)

المدرسة الوطنیة 
العلیا للعلوم 

التطبیقیة
جامعة ياوندي 

األول
 l’École

 Nationale
 Supérieure

  Polytechnique
 Université de

Yaoundé I

تركز احتیاجات بناء القدرات على إتقان األسالیب الجديدة
التعلیمیة  األدوات  استخدام  على  أساسا  التربیة  علم  ركز 
الرقمیة وتنفیذ األسلوب وفقا لمنھجیة تونینغ أفريكا. منذ ذلك 

الحین ، المواضیع الرئیسیة لبناء القدرات
1. النھج القائم على الجدارة

2. أدوات وطرق التعلیم الرقمي
3. طرق التقییم للمجموعات الكبیرة

4. مشاكل ضمان الجودة في تدريب المھندسین

النھج القائم على الجدارة: 	 
كیفیة التنفیذ

T & L تونینغ أفريكا 	 
استخدام تكنولوجیا 

المعلومات واالتصاالت
فصول كبیرة (تقییم)	 
ضمان الجودة (الھندسة 	 

درجة)

المعھد العالي 
للتقنیات التطبیقیة

 Institut
 Supérieur de
 Techniques
 Appliquées

 (ISTA-KIN,
RD CONGO

كیفیة إنجاز تحقیق الھدف خالل الجلسة مھارات التدريس أو 
التشكیالت الفوقیة.

في الھندسة على "معرفة-الكیفیة" ، ما هي المنھجیة لجعل 	 
الطالب يمارسون الدروس النظرية؟

يمكن لإلعفاءات العرقیة أن تكون موضوع أسئلة مفتوحة 	 
في تحسین جودة التدريس والبحث؟

تحتاج إلى موظفین أكاديمیین متخصصین.	 
إعادة المساعدين ورؤساء األشغال إلى مستويات حاملي 	 

درجة الدكتوراة المتخصصین في الھندسة.

TLA أقل على المستوى 	 
(فیما يتعلق الجدارات 

وبرنامج والصورة 
الوصفیة)

تطوير الجدارات : ترجمة 	 
المعرفة إلى الممارسة

جامعة القاهرة
 Cairo

University

الھندسة  كلیة  في  والتعلم  التدريس  لتعزيز  الالزمة  الورش 
-جامعة القاهرة هي:

1. نھج التعلم المتمحور حول الطالب
2. أسالیب التعلم المبتكرة في التعلیم الھندسي

3. نھج التعلم القائم على المشروع في التعلیم الھندسي
4. إدارة الموارد

منھجیة التعلم المتمحور 	 
حول الطالب

T & L: التعلم في التعلیم 	 
الھندسي

T & L: التعلم القائم على 	 
المشاريع (في الھندسة)
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االحتياجات المبلغ عنهاأسم الجامعة 
(ما هي مجاالت تطوير المناهج والتدريس للتقييم والتقييم التي 

تعتقدها أنت وهل يرغب زمالؤك في عقد ورشة عمل؟)

تحديد االحتياجات

جامعة مصر 
والیابان للعلوم 

والتكنولوجیا
 Egypt-Japan

 University of
 Science and
Technology

بالتخطیط  لتدريس  ا هیئة  أعضاء  تطوير  لجنة  ستقوم 
أن  يمكن  والتي   ، التدريس  هیئة  أعضاء  تطوير  لمحتويات 
الطالب  القائمة على  للمھارات  العملي  التنفیذ  تعطي موظفینا 

والتي تركز على الجدارة.
ولھذا الغرض ، يشارك 8 موظفین ، أعضاء في لجنة تطوير 
هیئة التدريس ، في الدورة التدريبیة على اإلنترنت 2 التي قدمتھا 
تونینغ أفريكا منذ منتصف ديسمبر. هؤالء األعضاء سیلعبون 
أدوار أعضاء ورشة العمل األساسیین. سیتم مناقشة الموضوعات 
التي يتم تناولھا في الندوة وورشة العمل والمحاضرات وتنفیذها 
من قبل هذه اللجنة. الجزء الرئیسي من ورشة العمل يمكن أن 

يكون مناقشات جماعیة ينظمھا أعضاء اللجنة.

المنھج القائم على الجدارة: 	 
كیفیة التنفیذ

جامعة ديال
 Dilla

University

1.  تعزيز المناهج وفقا ألحدث االتجاهات والتطورات.
2.  مراجعة المنھج لجمیع السنین.

3.  تعزيز موظفینا المحلیین على مستوى اإلدارة من أجل 
تحسین منھجنا في التدريس والتعلم.

4.  توفیر التدريب من قبل خبراء الصناعة على تقنیات 
البرمجیات المختلفة وأحدث االتجاهات و ترقیة مھارات 

موظفینا.
5.  من خالل ربط ترقیة الصناعة بمنھجنا والتدريس والتعلم 

من خالل ربط قسمنا بالصناعات والجامعات األجنبیة 
األخرى. من خالل برمجة تبادل الموظفین وبرامج 

الرعاية الماجستیر والدكتوراة و تعزيز تعلیم الموظفین. 

تطوير المناهج الدراسیة 	 
(على أساس الجدارات و 
أهداف التعلیمالمستھدفة)

تطوير المناهج الدراسیة: 	 
المراجعة

T & L: استخدام تكنولوجیا 	 
المعلومات واالتصاالت

جامعة جیما
 Jimma

University

ضمان الجودة في التعلیم والتعلم	 
تقییم للتعلیم القائم على الكفاءة	 
استخدام التكنولوجیا لتعزيز فعالیة التعلم والتعلم	 
االعتماد االكاديمي	 

 	T & L ضمان الجودة في
تقییم: الجدارات 	 
T & L: استخدام 	 

تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت

االعتماد االكاديمي	 
KNUST 	ورشة عمل تدريبیة في تطوير المناهج

مھارات التدريس الفعالة وتقنیات تقییم الطالب	 
تصمیم الدورة من الكفاءة إلى التقییم 	 

تطوير المناهج 	 
الدراسیة(على أساس 

الجدارات و أهداف التعلیم 
المستھدفة)

TLA: تحسین	 
المواءمة: من الجدارات 	 

اإلى التقییم
تقییم: الجدارات 	 

جامعة مالوي-
البولیتكنیك

 University of
 Malawi-The
Polytechnic

نحتاج إلى ورش عمل تدريبیة في مجاالت التعلیم والتعلم 
والتقییم.

نحتاج إلى التدريب على أفضل السبل إلدارة وفحص التعلق 
الصناعي ، بحیث تمیز الدرجات بین األفضل من الطالب 

الضعفاء

 	TLA
 	 / التدريب  فترات  التقییم: 

التوظیف
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االحتياجات المبلغ عنهاأسم الجامعة 
(ما هي مجاالت تطوير المناهج والتدريس للتقييم والتقييم التي 

تعتقدها أنت وهل يرغب زمالؤك في عقد ورشة عمل؟)

تحديد االحتياجات

المدرسة الوطنیة 
للمھندسین تونس

 École Nationale
 d'Ingénieurs de

Tunis

 CTI كجزء من طلب مدرستنا للحصول على شھادة من
(اللجنة الفرنسیة حول المؤهالت الھندسیة) ، لدينا احتیاجات 

من حیث تطوير مھارات طاقم التدريس لدينا. ولذلك فنحن 
نلجأ إلى جمیع أنواع ورش العمل مع تفضیل المناهج 

التعلیمیة الجديدة واستراتیجیات التقییم.

TLA: طرق جديدة	 
التقییم: مناهج جديدة	 

عنوان ورشة العمل: تمكین الطالب من التعلم من خالل الممارسات التقییمیة المبتكرة

من إعداد: أ.د. : أ. فینكاتا رامیا (جامعة جیما)

المدة اإلجمالية (على سبیل المثال ، الساعات 3:30): 4 ساعات

عدد المشاركين (يرجى اإلشارة إلى الحد األدنى والحد األقصى): 30-20

بتدريس  يقومون  الذين  األكاديمیین  ، جمیع  جدد  أكاديمیین  (مثل  إن وجد   ، المشارك  تعريف  ملف 
برنامج XYZ ، إلخ.): جمیع األكاديمیین الذين يدرسون أي برنامج متعلق بالھندسة

الهدف (بیان واضح وموجز لما سیخرج به المشاركون من ورشة العمل):

تمكین الموظفین األكاديمیین من استكشاف ممارسات التقییم المبتكرة التي تسھل ملكیة الطالب للتعلم 
، مما يؤدي إلى حدوث تحول في النموذج. 

أهداف فرعية هي:

إجراء تقییم أكثر لتجربة تعلم بدالً من الوسائل لقیاس التحصیل	 

المرء أن يكون 	  الذي يوجد فیه اآلن وإلى أين يريد  المكان  الفجوات بین  تقییم  إحداث تغییر في 
ويجب أن يكون

ضبط التقییم نحو تطبیق المعرفة بدالً من المعرفة نفسھا من أجل صقل الكفاءات المتوقعة	 

تعزيز الشفافیة في عملیات التقییم وتعريف الطالب بالملكیة من خالل التعلم التحويلي	 

بناء الثقة بین المحاضرين والطالب من أجل مزيد من المساءلة	 
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الجدول 8.2
 

إطار ورشة العمل

الجدول الزمني
ف )إلزامي(

ص
عنوان النشاط )اختياري( والو

نوع النشاط
ردود الفعل

الموارد المطلوبة
صائح للميسرين

ن

ثالثة أيام قبل 
الدورة

قبل ورشة عمل
ضع المشاركون بشكل فردي لمواد الدراسة 

سیخ
ورشة 

األساسیة التي يرسلھا المیسرون قبل 
العمل.

تجھیز
ب المشاركون 

سیكتس
ت 

فكرة عن استراتیجیا
التقییم المبتكرة

مناقشة بین جمیع 
المشاركین عند الشروع 

ت الحقة
في جلسا

میكروفون
ضعة

مناقشة متوا

9.00-9.05
مقدمة وإحاطة في ورشة العمل

من قبل المیسر إلى جمع المشاركین 
ف ورشة العمل 

شرح أهدا
ف التعلیم المستھدفة

/ أهدا
	

میكروفون
ضع 

التركیز على الو
الحالي والسیاق

9.05-9.35
ضر على

ض من قبل المحا
عر

س لعلم األندراغوجیا و" 
صول التدري

"علم أ
هوتاغوجي "- النقلة النوعیة في سیاق التقییم من 

أجل التعلیم القائم على الجدارة" -
ف ورشة 

على المالءمة والسیاق لھد
التركیز 

العمل

ت
المدخال

	
ض 

شاشة عر
أوراق لوحیة ، 

األقالم ، میكروفون

التركیز على المالءمة 
ف ورشة 

والسیاق لھد
العمل

9.35-10.05
ضر

ض من قبل المحا
عر

ب لملكیة التعلم"
"تأطیر تقییم الطال

ت
المدخال

	
ض 

شاشة عر
أوراق لوحیة ، 

األقالم ، میكروفون

التركیز على المالءمة 
ف ورشة 

والسیاق لھد
العمل

10.05-10.35
صميم التقييم باالبتكار من أجل ملكية 

إعادة ت
الطالب للتعلم

ت 
ف ، في مجموعا

ت اإلشرا
1: تح

الخطوة 
ضر 

5 يحددها المحا
4 إلى 

عددها من 
يتراوح 

على 
ف الذهني 

ص
، يشارك المشاركون في الع

ت ما قبل ورشة العمل 
األفكار المكتسبة من قراءا

ت التي يمكن 
ض االبتكارا

ى ومالءمة بع
وجدو

ب للتعلم من أجل تحديد 
تقديمھا لتمكین ملكیة الطال

ت في سیاق السیاق والتنفیذ
األولويا

ضي قدما 
مناقشة سبل الم

ستقوم كل مجموعة 
صق يدرج 

بإعداد مل
التقییم الذي أعدته 

ض في الجلسة التالیة
للعر

ف يقوم مسؤول 
سو

الجلسة باإلجابة على 
األسئلة والمناقشة المعتدلة 

بین المشاركین

ض 
شاشة عر

أوراق لوحیة ، 
األقالم ، میكروفون

ب الكراسي 
يتم ترتی

مثل طاولة مستديرة

تجمیع األسئلة ونقاط 
ش للحفاظ على 

النقا
التركیز

10.45-10.55
إستراحة
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10.55-11.10
الخطوة 2

ضي على األفكار 
ض العمل الجماعي بالترا

عر
صلحة اآلخرين بالتنسیق مع 

/ النُھج الجديدة لم
المیسر

ت في التقییم في 
ض المشاركون لالبتكارا

سیتعر
السیاق الحالي

مناقشة لتجربة األشیاء
ت 

سیتم إعطاء التعلیقا
الشفھیة بواسطة 

ضر وكذلك 
المحا

ت األخرى إلى 
المجموعا

ض التقديمي من قبل 
العر

مجموعة معینة ؛
ت 

ستتبادل المجموعا
ض

ضھا البع
عمل بع

ض 
شاشة عر

أوراق لوحیة ، 
األقالم ، میكروفون

ت 
المرور على اقتراحا

بناءة للتنفیذ

11.10-11.30
صميم تقييم مبتكر

ص وت
صي

تخ
الخطوة 1

ت ، سیقوم المشاركون 
س المجموعا

في نف
صمیم نشاط تقییم لوحدة نمطیة محددة في دورة 

بت
ت النشاط 

ب أن يثب
واحدة تختارها المجموعة. يج

ض النظر عن مواءمة التقییم 
مركزية المتعلم بغ

صودة
مع نتائج التعلم المق

صمیم 
ب المشاركون الثقة في محاولة وت

سیكتس
أنشطة التقییم التي ستؤدي إلى زيادة ملكیة 

ب للتعلم
الطال

تجربة األشیاء في 
ت

مجموعا

ستقوم كل مجموعة 
صق يدرج 

بإعداد مل
التقییم الذي أعدته 

ض في الجلسة التالیة
للعر

ت من 
مالحظا

ت 
ضرين وتعلیقا

المحا
المشاركین اآلخرين

ض 
شاشة عر

أوراق لوحیة ، 
األقالم ، میكروفون

ب الكراسي 
يتم ترتی

مثل طاولة مستديرة

ضوع 
االختیار الدقیق لمو

التقییم أو الدورة التدريبیة 
ث 

/ الوحدة النمطیة بحی
ت 

يمكن لجمیع المجموعا
س 

العمل على نف
ضوع من أجل التقییم 

المو
المقارن والتخمین على 
ت المبتكرة

االستراتیجیا

11.30-11.45
الخطوة 2

ض من قبل ممثل المجموعة
عر

ف يرى المشاركون الفرق في نھج التقییم 
سو

المبتكر

التفكیر والتقییم لعمل 
المجموعة المختلفة

ضر
عن طريق المحا

میكروفون
ب 

لإلشارة إلى الجوان
ت 

اإلبداعیة من مجموعا
مختلفة العمل مع التركیز 

ف العمل 
على أهدا

المرجوة لورشة العمل 
11,45-12.00

عنوان :
بأي طريقة أخرى ، كان يمكن القيام بها لتعزيز 

ملكية الطالب
ش جمیع المشاركین مًعا

ف يتناق
سو

سیتم تقییم المشاركین من الكتل العقلیة التي تعوق 
التفكیر اإلبداعي

التفكیر والتقییم بین 
المشاركین حول التقییم 

صیاغته 
المبتكر الذي تم 

ت سابق
في وق

كل مجموعة عن األخرى
میكروفون

ضوعي 
لتعزيز التقییم المو

لعمل كل مجموعة من قبل 
مجموعة أخرى
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12.00-12.20
عنوان:

التخطيط للمستقبل
ب "التناول" 

ض جوان
كل مشارك لإلشارة إلى بع

صة بھم 
من ورشة العمل الستراتیجیة التقییم الخا

ب ورشة العمل
وخططھم نحو التنفیذ في أعقا

خلق الوعي وتحقیق اإلدراك المتغیر على ملكیة 
ب لنشاط التعلم 

الطال

ما بعد ورشة العمل
من قبل جمیع المعنیین
كالتزام ذاتي للتحسین

میكروفون
ت 

لتجمیع االستراتیجیا
الفردية المذكورة للتنفیذ 

والمتابعة

12.20-12.50
عنوان:

التفكير والتقييم
ت من المشاركین بواسطة 

جمع المالحظا
ت التي تم 

ضر باستخدام نماذج التعلیقا
المحا

صمیمھا سابقًا
ت

ث عن 
سیتم تشجیع المشاركین حتى على التحد

ضافة إلى 
ب اإليجابیة لحلقة العمل باإل

الجوان
ت للتحسین

اقتراحا
ب 

ب االنسحا
ضوء على جوان

يسلط المشاركون ال
من ورشة العمل

ت
صة وتقاسم الخبرا

التفكیر في ممارساتھم الخا

التفكیر والتقییم بین 
المشاركین

من قبل جمیع المعنیین
میكروفون

ض 
و شاشة عر

ت 
إلعداد نموذج المالحظا
ث يستلزم مراجعة 

بحی
ت إلعادة 

نقدية وإقتراحا
التوجیه

12.50-1.00
عنوان:

ص و الختام
التلخي

ص النتائج وإبراز 
ضر بتلخی

سیقوم الُمحا
ضي 

ضیحھا وطريقة الم
ت التي تم تو

االبتكارا
ب للتعلم من خالل تحديد 

قدًما لتحقیق ملكیة الطال
ت التي يمكن أن يتبناها الجمیع

التدخال

صة وطريقة 
الخال

ضي قدما
الم

ضر
المحا

میكروفون
ض

و شاشة عر
ضر 

ب علی المحا
يج

ص علی تسجیل 
الحر

األفکار التوافقية والمبتکرة 
ض في 

وتجھيزها للعر
ت

نھاية الجلسا
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8.7 الخاتمة

المشاركة النشطة من جانب العديد من الجامعات في مشروع تونینغ أفريكا هي عالمة توضح تماًما 
بالدبلومات  باالعتراف  يتعلق  فیما  وآثارها  الجدارات  نھج  لفھم  الجامعات  هذه  تولیھا  التي  األهمیة 

والدورات وتنظیم التنقل بین الجامعات.

قبل  من  واعتمادها  الجامعات  داخل  المنھجیة  نشر  هو  الرئیسي  التحدي  يصبح   ، السیاق  هذا  في 
الدول. إن عملیة النشر داخل الجامعات حساسة من حیث أنھا تنطوي على تغییر جذري في بعض 

األحیان في العملیة التربوية واعتماد أسلوب منھجي جديد من قبل المعلمین. 

مرجعیة  أداة  لتصبح  أفريكا  تونینغ  إلى  الطريق  ويفتح  نشرها  تم  التي  التجارب  الفصل  هذا  يوجز 
إلضفاء الطابع المھني على التعلیم العالي في أفريقیا.
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الفصل التاسع

التفكير في عبء عمل الطالب

9.0 مقدمة 

جمیع  من  الرغم  على  التعلم.  تجربة  جودة  مفھوم  حول  العالي  التعلیم  دوائر  في  كبیر  جدل  هناك 
بقدرة  الجودة  مفھوم  ربط  يجب  أنه  اآلراء  في  توافق  يظھر   ، المفھوم  هذا  يثیرها  التي  االختالفات 

الطالب على تحقیق األهداف الرئیسیة المحددة في نھاية عملیة التعلم.

يبدو أن مفھوم الجودة هنا مثیر للجدل للغاية.

معايیر  أهمیة  أ)  مثل:  عوامل  إلى  تقديره  ويستند  ما  نوًعا  ذاتي  هو  المفھوم  هذا   ، للبعض  بالنسبة 
على  التعلیقات  وسرعة  ونوعیة  كمیة  (ب)  ؛  منھم  متوقع  هو  ما  بفھم  للطالب  يسمح  مما   ، التقییم 
العمل الجاري تقییمه ؛ ج) جودة بیئة التعلم ؛ د) مستوى استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
األكاديمي  األداء  لتحسین  االعتبار  في  الطالب  مالحظات  أخذ  على  المؤسسة  قدرة  ه)  ؛  التعلم  في 

باستمرار.

لعبء  مناسب  تقدير  دمج  على  قدرته  خالل  من  البرنامج  جودة  قیاس  يتم   ، تونینغ  لمنھجیة  ووفقًا 
البرنامج. وبھذا المعنى ، فإن تبني مفھوم  التعلم المحددة في  العمل المطلوب للطالب لتحقیق نتائج 
باألنشطة  المرتبط  العمل  فقط  ولیس   - للطالب  اإلجمالي  العمل  عبء  لقیاس  المعتمدة  الساعات 
على  يركز  برنامج  إنشاء  على  وتحث  والتعلم  التدريس  عملیتي  في  تبتكر  عملیة  هو   - الرسمیة 

الطالب في الجامعات األفريقیة.

ومع ذلك ، فإن مفھوم عبء العمل يمثل إشكالیة في أفريقیا حیث ال يزال الوعي الشعبي يرى المعلم 
ساعات  بعدد  وثیقًا  ارتباطًا  مرتبطة  التدريب  جودة  بأن  يعترف  وبالتالي  للمعلومات  وحید  كمصدر 
الدراسة ووجود الطالب في أمام المعلم. ال يوجد نظام ساعات معتمدة جامعي تتقاسمه جمیع البلدان 
المنطقة غیر مألوفة  العالي في  التعلیم  العديد من مؤسسات  إلى ذلك ، ال تزال  األفريقیة. باإلضافة 
نسبیا مع نظام الساعات المعتمدة الذي يھدف إلى دعم تغییر البرنامج ودفع التغییر نحو نھج يركز 

على الطالب.

© University of Deusto 



104

الدراسة  فیه  يُتوقع من الطالب  الذي  بالوقت  المجدولة  التعلیمیة والتدريسیة  تتمیز األنشطة  عادة ما 
أو   ، المتابعة  أعمال  أو   ، المجدولة  للجلسات  التحضیر  المستقلة  الدراسة  تتضمن  قد  بشكل مستقل. 

قراءة أو ممارسة أوسع ، أو إكمال مھام التقییم ، أو المراجعة.

هذا  ينبع  األفريقیة.  الجامعات  في  للطالب  الشخصي  العمل  االعتبار  بعین  يأخذ  واضح  تعقید  هناك 
التعلم وأن تحقیق  الطالب كشريك في عملیة  إلى  تقلیديًا ، ال يُنظر  أفريقیا  أنه في  التعقید من حقیقة 

أهداف التعلم هو تحٍد شائع للطالب والمعلم.

لھذا السبب ، تم تحديد مسارين للعمل بوضوح على مستوى تونینغ أفريكا:

المجموعة  مسؤولیة  من  الخطوة  هذه  ستكون  ألفريقيا:  معتمدة  ساعات  نظام  بشأن  اقتراح   (1
المجموعة هو دعم  لھذه  الرئیسي  الدور  TAPAG). وسیكون   ) أفريكا  تونینغ  في  االستشارية 
جمیع المبادرات التي طورتھا الجامعات ، وال سیما للمساهمة في تعريف أساس نظام الساعات 

المعتمدة ألفريقیا.

مع  الثانیة  الخطوة  هذه  تنسیق  يجب  أفريقيا:  في  الطالب  عمل  عبء  عن  العلمي  البحث   (2
فقط.  الجامعات  مسؤولیة  هذه  ستكون   ، ذلك  ومع  أفريكا.  تونینغ  في  االستشارية  المجموعة 
المعلمین  نظر  من وجھة  أفريقیا  في  الطالب  تقدير عبء عمل  شامل حول  إجراء مسح  سیتم 
بعض  في  واألساتذة  الطالب  من  عدداً  تستشیر  أن   120 الـ  الجامعات  جمیع  على  والطالب. 
الدورات / الوحدات التي تمثل فصل دراسي. ستوفر عملیة التشاور صورة مجملة لعبء العمل 
مجاالت  في  بنجاح  الدورات  إلنجاز  أفريقي  طالب  يحتاجه  الذي  الساعات)  حیث  (من  الكلي 
الدراسة الثمانیة التي يغطیھا مشروع تونینغ أفريكا. سوف يعتمد المسح على إدراك ما يعتبره 
المعلمون والطالب هو الوقت المطلوب ، أو المخصص ، باإلضافة إلى اكتساب نتائج التعلم في 

الدورات ذات الصلة خالل فصل دراسي معین في كل مجال من مجاالت الدراسات.

9.1  اهمية نظام الساعات المعتمدة القاري. القضايا التي تؤثر على اعتمادة التي تتعلق بمجموعة 
خبراء التخصص.

المیكانیكیة في اهمیة وجود نظام ساعات معتمدة قاري.  الھندسة  نظرت مجموعة خبراء تخصص 
نقل  امكانیة  لتیسیر  مشترك  معتمدة  ساعات  نظام  إنشاء  إلى  حاجة  هناك  ان  على  عموما  اتفق 
إلى  القیام بذلك، كانت هناك حاجة  انة قبل  بید  الجامعات.  بین  المتنقلین  الدراسیة للطالب  الساعات 
دراسة الممارسات الحالیة في المؤسسات المشاركة بالتفصیل. واتفق على الحصول على المعلومات 

التالیة من كل من المؤسسات المشاركة :

وصف الضوابط المؤسسیة /الوطنیة المتعلقة بساعات االتصال/ساعات العمل المستقل  .1

الدراسیة  السنة  في  "العادي"  العمل  وعبء  األسبوع  في  "العادي"  العمل  عبء  حجم  تقدير   .2
للطالب في كل مؤسسه.

مقارنة بین جمیع المؤسسات فیما يتعلق بعبء العمل الطالبي.  .3

االتفاق فیما يتعلق بنطاق ساعات عمل الطالب.  .4
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تم استخدام النموذج (الجدول 9.1.1) لتجمیع هذه المعلومات.

 الجدول 9.1.1
النموذج المستخدم لجمع البیانات

النموذج الموحد لحساب عبء عمل الطالب في المؤسسات
يتم ملئه بواسطة كل أعضاء المجموعة

اسم المؤسسة 1

اسم البرنامج2

عدد الفصول الدراسیة في السنة 3

عدد األسابیع في الفصل الدراسي 4

عدد السنوات للحصول على الدرجة 5

متوسط عدد وحدات الدورات في السنة 6

نظام الساعات المعتمدة 7

عدد نقاط الساعات المعتمدة للدرجة 8

عدد ساعات االتصال في األسبوع9

عدد ساعات عمل الطالب المستقل المقدر في األسبوع 10

عدد ساعات االتصال في الفصل الدراسي11

عدد ساعات عمل الطالب المستقل المقدر في الفصل الدراسي12

عدد ساعات االتصال في السنة 13

عدد ساعات عمل الطالب المستقل المقدر في السنة 14

عدد ساعات االتصال في الدرجة 15

عدد ساعات عمل الطالب المستقل المقدر في الدرجة 16

حساب وقت االمتحان على عبء عمل الطالبمالحظات

العمل المستقل= كل األنشطة خارج فصل الدراسة : العمل في المنزل 

عبء عمل الطالب= ساعات االتصال + ساعات العمل المستقل

متوسط تقدير عبء عمل الطالب في األسبوعملخص

متوسط تقدير عبء عمل الطالب في السنة 

متوسط تقدير عبء عمل الطالب للدرجة 

يشكل  لما  اإلعتبار  في  أخذها  ينبغي  التي  لألنشطة  أوصافا  التخصص  ثم وضعت مجموعة خبراء 
موجزا  أدناة   2-1-9 الجدول  ويقدم  للطالب.  مستقال  عمال  تشكل  التي  وتلك  لوجه  وجھا  العمل 

لألنشطة التي تشكل هذين النوعین من أنشطة التعلم؛
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 الجدول 9.1.2
أنشطة االتصال وساعات العمل المستقلة 

ساعات العمل المستقلساعات االتصال (في الفصل الدراسي)
العمل الطالبي خارج الفصول الدراسیة المحاضرات 

إجراء الواجبات المنزلیة حلقات العمل الموجھة 
إنھاء المھماتكل أنواع العمل في الفصول 

كتابة تقارير المعمل/ المشروعالعمل الموجة في المختبر
مراجعة المحاضرات

المشاركة في مشاريع المجموعة 
إجراء األبحاث المكتبیة او المیدانیة 

تنفیذ المشاريع في حلقات العملغالبا ما يوصف بساعات االتصال في ضوابط البرنامج

وإدراًكا بأن التنفیذ وحالة اللوائح قد تملیھا األنظمة الوطنیة إلى حد كبیر ، جمعت مجموعة خبراء 
التخصص معلومات حول ما إذا كانت هناك لوائح وطنیة أو مؤسسیة ، أو كلیھما ، تسترشد بسیاسة 

االتصال و / أو عبء العمل المستقل للطالب.

يبین الجدول 9.1.3 أدناة وصفا لحالة اللوائح الوطنیة /المؤسسیة المتعلقة بعبء عمل الطالب.

 الجدول 9.1.3
الضوابط في مختلف البلدان المشاركة 

حالة الضوابط الوطنية / المؤسسية المتعلقة بساعات االتصال/ العمل المستقل≥

الضوابط المؤسسية الضوابطالدرجة الجامعة البلدالرقم

المستقلة االتصالالمؤسسية الوطنية 

نعمنعمنعمنعمB.Sc Eng بكالوريوسJimmaاثیوبیا1
النعمنعمنعمB.Sc Eng بكالوريوسCopperbeltزامبیا2
النعمنعمنعمM. Eng ماجستیرYaonde-1الكامیرون3
النعمنعمنعمB.Sc Eng بكالوريوسالقاهرة مصر4
النعمنعمنعمM. Eng ماجستیرKinshasa-Istaالكونغو5
النعمنعمنعمB.Sc Eng بكالوريوسKISTرواندا6
نعمنعمنعمنعمB.Sc Eng بكالوريوسStellenboschجنوب افريقیا7
النعمنعمنعمB.Sc Eng بكالوريوسKNUSTغانا8
نعمنعمنعمنعمB.Sc Eng بكالوريوسCPUTجنوب افريقیا9

نعمنعمنعمنعمB.Sc Eng بكالوريوسPolytechnicمالوي10

© University of Deusto 



107

ثبت ان جمیع البلدان التسعة قید النظر لديھا لوائح وطنیة ومؤسسیة بشأن عبء عمل الطالب، ولكن 
عمل  حساب عبء  عند  المستقل  العمل  ساعات  االعتبار  في  تأخذ  التسع  المؤسسات  من  فقط  ثالثا 

الطالب، في حین ان البقیة تأخذ في االعتبار فقط ساعات االتصال وجھا لوجه. 

في  المؤسسات  في  الھندسیة  الدرجات  برامج  مدة  ترشد  أو  توجة  التي  العوامل  لتحديد  محاولة  في 
البلدان قید المناقشة ، قررت مجموعة خبراء التخصص أيضا الحصول على معلومات عن متوسط 
العمر ومتوسط عدد سنوات الدراسة قبل دخول الطالب الجامعة. وترد هذة المعلومات في الجدول 

9.1.4 الوارد أدناه.

في  عاما   12 يقضون  الطالب  وان  سنة   18 هو  بالجامعة  االلتحاق  سنوات  عدد  متوسط  ان  ثبت 
يمضي  الكامیرون حیث  باستثناء  فیھا  ينظر  التي  البلدان  في جمیع  بالجامعة  التحاقھم  قبل  المدرسة 
خبراء  مجموعة  جمعت  سبق،  بما  القیام  بعد  الجامعة.  دخول  قبل  المدرسة  في  سنة   13 الطالب 
التخصص معلومات عن متوسط عبء العمل الطالبي في األسبوع، ثم عبء عمل الطالب في السنة 
، وأخیرا المجموع لبرنامج الدرجة كاملة. كما تم جمع المدة التي تستغرقھا برامج الدرجات للمقارنة 

وتظھر النتائج في الجدول 9.1.5 المبین أدناه.

 الجدول 9.1.4
تفاصیل متطلبات ما قبل الجامعة 

سنوات الدراسة ما قبل الجامعية ومتوسط عمر االلتحاق بالجامعة 

سنوات الدراسة الدرجة الجامعة البلد
السابقة 

متوسط العمر عند 
االلتحاق بالجامعة 

B.Sc Eng1218 بكالوريوسJimmaاثیوبیا1

B.Sc Eng1218 بكالوريوسCopperbeltزامبیا2

M. Eng1317 ماجستیرYaonde-1الكامیرون3

B.Sc Eng1218 بكالوريوسالقاهرة مصر4

M. Eng1217 ماجستیرKinshasa-Istaالكونغو5

B.Sc Eng1218 بكالوريوسKISTرواندا6

B.Sc Eng1218 بكالوريوسStellenboschجنوب افريقیا7

B.Sc Eng1218 بكالوريوسKNUSTغانا8

B.Sc Eng1218 بكالوريوسCPUTجنوب افريقیا9

B.Sc Eng1218 بكالوريوسPolytechnicمالوي10
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 الجدول 9.1.5
ملخص عبء عمل الطالب

تقدير عبء عمل الطالب في 10 برامج لهندسة الميكانيكا

عدد الدرجة الجامعة البلد
السنوات

عبء عمل 
الطالب 

بالساعات 
في االسبوع

عبء عمل 
الطالب 

بالساعات 
في السنة 

عبء عمل 
الطالب 

بالساعات 
في الدرجة 

55116118082بكالوريوس العلوم في الھندسة المیكانیكیة Jimmaاثیوبیا1

بكالوريوس الھندسة درجة الشرف في الھندسة Copperbeltزامبیا2
المیكانیكیة 

55015007500

55416208100ماجستیر الھندسة في الھندسة المیكانیكیة Yaonde-1الكامیرون3

التصمیم القاهرة مصر4 هندسة  في  العلوم  بكالوريوس 
المیكانیكي

55218369180

65417208400ماجستیر الھندسة في الھندسة المیكانیكیة Kinshasa-Istaالكونغو5

45014005600بكالوريوس العلوم في الھندسة المیكانیكیة KISTرواندا6

45015006000بكالوريوس الھندسة في الھندسة المیكانیكیة Stellenboschجنوب افريقیا7

45015006000بكالوريوس العلوم في الھندسة المیكانیكیة KNUSTغانا8

45411774707بكالوريوس التكنولوجیا في الھندسة المیكانیكیة CPUTجنوب افريقیا9

بكالوريوس الھندسة - هندسة المیكانیكا (درجة Polytechnicمالوي10
الشرف)

56019209450

 " للتكنولوجیا  بینونسیال  كیب  جامعة  في  التكنولوجیا  ببكالوريوس  الخاصة  األرقام  ان  لوحظ 
صممت  التي  الدرجة  طبیعة  بسبب  الدرجات  برامج  بقیة  عن  تماما  مختلفة  كانت   "  CPUT
العمل  عبء  متوسط  حساب  في   CPUT من  الواردة  األرقام  تدرج  لم  لھذا،  للتكنولوجیین. 
األسبوع  في  الواحد  الطالب  عمل  عبء  متوسط  ان  تبین  البیانات،  تحلیل  خالل  من  الطالبي. 
 1500 بین  يتراوح  السنة  في  الطالب  عمل  عبء  بینما   ، ساعة   60 و  ساعة   50 بین  يتراوح 

ساعة و 1920 ساعة. 

9.2 القضايا الرئيسية الناشئة عن التشاور بشان عبء العمل

يعتبر  الطالب.  بعبء عمل  المتعلقة  المرجعیة  النقاط  بعض  توفیر  الطلب على  يتزايد  العالم،  حول 
النظام األوروبي لتحويل وتراكم النقاط المعتمدة ، المختصر ب " ECTS" من الوسائل التي تشجع 

على المقارنة والتوافق في التعلیم العالي األوروبي.

في  الطالب  عمل  عبء  يتألف  العمل.  عبء  بمسالة  أيضا  المعتمدة  الساعات  نظام  يرتبط 
المحاضرات  حضور  مثل  المقررة  التعلم  أنشطة  جمیع  إلنجاز  الالزم  الوقت  من   ECTS
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واالمتحانات  المشاريع  واعداد  واالختبارات  والخاصة  المستقلة  والدراسات  الدراسیة  والحلقات 
وما إلى ذلك.

االتجاة العام هو ان 60 ساعة معتمدة تقیس عبء عمل الطالب المتفرغ خالل سنة دراسیة واحدة. 
ويبلغ حجم العمل الطالبي لبرنامج تفرغ دراسي في أوروبا وروسیا في معظم الحاالت نحو 1500-
1800 ساعة في السنة ، وفي تلك الحاالت، تساوي الساعة المعتمدة الواحدة نحو 25 إلى 30 ساعة 

عمل، في حین ان عبء العمل يعادل 1440 إلى 1980 ساعة في السنة في أمريكا الالتینیة. 

9.2.1 تعليقات حول النظام االفريقي لنقل الساعات المعتمدة 

تحتاج أفريقیا إلى وسائل موثوقة لقیاس ونقل المعرفة المكتسبة في تحقیق متطلبات وأهداف السیاسة 
األساسیة المعلنة. في الوقت الحاضر ، ال يوجد نھج مشترك لقیاس ونقل سجالت أنشطة التعلم في 
في  المعتمدة  الساعات  أنظمة  من  مختلفة  أنواع  وجود  حقیقة  إن  األفريقیة.  العالي  التعلیم  مؤسسات 
أفريقیا تقید تنقل الموظفین والطالب. من أجل تعزيز تطوير نظام تحويل الساعات المعتمدة القاري 
مثل   ، أفريقیا  أنحاء  في جمیع  مناطق مختلفة  في  أجري مسح   ، العالي  التعلیم  لمؤسسات  األفريقي 

الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط.

والتي   ، المیكانیكیة  الھندسة  منطقة  مجموعة  في  الدراسة  خالل  من  دول  تسع  تغطیة  تمت 
بوحدة  يتعلق  فیما  الطالب  عمل  والطالب حول عبء  األكاديمیین  من  التأمالت  جمع  إلى  تھدف 
االتصال  بساعات  يتعلق  فیما  العمل  حجم  إلى  بالنظر  الدراسة  أجريت  معینة.  وحدة   / دورة   /
في  التدريب  في  المستغرق  الوقت  مقدار  االتصال  ساعات  تغطي  المستقل.  والعمل  الكاملة 
وتشمل  معینة.  وحدة   / دورة   / وحدة  دراسة  في  الجامعة  موظفي  من  غیره  أو  بالمعلم  االتصال 
؛  المیداني  والعمل  المشروع  وعمل  والمختبر  العملیة  والممارسات  والندوات  المحاضرات 
لإلشراف.  الخاضعة  غیر  التعلم  أنشطة  في  يقضیه  الذي  الوقت  هو  المستقل  العمل  أن  حین  في 
ويشمل هذا األخیر نصوص القراءة أو األدب ، والعمل المیداني ، والعمل المخبري ، واإلعداد 
المؤقت  للتقییم  والتحضیر   ، اإلنترنت  مع مصادر  والعمل   ، المكتوبة  األعمال  / عرض  والتنفیذ 
الھندسة  تخصص  خبراء  مجموعة  تضم  األخرى.  األنشطة  ومختلف   ، النھائیة  واالمتحانات   ،

اثنتي عشرة جامعة. الدراسة  التي أجرت  المیكانیكیة 

الفصل  امتداد  على  وحدة/دورة/نموذج  بدراسة  المرتبطة  االتصال  ساعات  مجموع  إجمالي  بلغ 
 320.56 و  األكاديمیین  قبل  من   313.72 المیكانیكیة  الھندسیة  المواضیع  مجموعة  في  الدراسي 
ساعات  لتقدير  أفضل  مالءمة  هناك  ان  أظھرت  بیاناتنا  أن  النتائج  هذه  أشارت  الطالب.  قبل  من 
ساعات  متوسط  قدر  األخرى.  المواضیع  مجموعات  من  والطالب  األكاديمیین  بین  االتصال 
المنطقة.  انحاء  جمیع  في  منفصل  بشكل  المیكانیكیة  الھندسیة  المواضیع  مجموعة  في  االتصال 

وتبین النتائج في الجدول 9-2-1 أدناه.
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 الجدول 9.2.1
مجموع ساعات االتصال المطلوبة من مختلف المناطق ووجھات النظر

البلدالمنطقة 
مجموع ساعات االتصال لدراسة الوحدة /الدورة /النموذج على 

طول الفصل الدراسي

الطالباألكاديميين 

302.24316.36الجزائر، مصر، تونسالشمال
272.95306.20غاناالغرب

359.74307.28مالوي، جنوب افريقیاالجنوب
286.58304.21اثیوبیاالشرق
348.75339.05الكامیرون، الكونغوالوسط

1570.261573.1المجموع

من الجدول ، يبدو أدراك األكاديمیون إلى الحاجة إلى زيادة مجموع ساعات االتصال في المناطق 
يحتاجون  أنھم   ، الغربیة  المنطقة  الطالب من  أجاب  أكثر من غیرها. مع ذلك،  الجنوبیة والوسطي 
إلى ساعات اتصال أكثر من األكاديمیین. عموما، فان مجموع ساعات االتصال لدراسة الوحدة التي 

قدرها األكاديمیون يعادل تقريبا انعكاسات الطالب في جمیع المناطق في انحاء افريقیا.

كشفت األفكار األخرى التي تم الحصول علیھا من البیانات التي جمعت عن الوقت الالزم إلكمال العمل 
الخاص/الدراسة عن وحدة/دورة/نموذج ان تخصیص الوقت للدراسة الخاصة يختلف استنادا إلى نوع 
إلكمال  الالزمة  للساعات  اإلجمالي  العدد  والطالب  األكاديمیون  توقع  ذلك،  مع  وطبیعتھا.  األنشطة 
التوالي. ويحتاج الطالب إلى وقت اقل مما اقترحة  العمل الفردي بحوالي 513.75 و434.01 على 
األكاديمیون لالنتھاء من العمل الخاص. نسلط الضوء على هذا الموجز في الجدول 9.2.2 الوارد أدناة 

مع الفرق في التصور المبین في المخطط الدائري المقدم كما هو مبین في الشكل 1-2-9

 الجدول 9.2.2
ملخص تقديرات االتصال وساعات العمل المستقلة

المجموع في الفصل الدراسي ساعات االتصال ساعات العمل المستقل

827.47 513.75 313.72 األكاديمیون
754.57 434.01 320.56 الطالب

 الشكل 9.2.1
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9.3 خاتمة

تم تحلیل عبء عمل الطالب في 10 برامج للھندسة المیكانیكیة في 9 بلدان.

تبین ان مجموع ساعات حجم عمل الطالب في األسبوع تراوحت بین 50 ساعة و60 ساعة ، بینما 
الطالب 52 ساعة في األسبوع. يضاهي هذا جیدا متوسط حجم عمل  ان متوسط عبء عمل  تبین 
تراوح  الالتینیة.  أمريكا  في  ساعة   51 من  المتكون  المدنیة  الھندسة  درجة  علي  للحصول  الطالب 
حجم عمل الطالب سنويا بین 1500 ساعة و1840 ساعة. وهذا أيضا يضاهي جیدا ساعات عمل 
الطالب من أمريكا الالتینیة التي تتراوح بین 1440 إلى 1980 وروسیا وأوروبا التي تتراوح بین 

1500 إلى 1800 ساعة في السنة. 2,3

و6   4 بین  المیكانیكیة  الھندسة  في  العلمیة  الدرجة  برنامج  إلكمال  المطلوبة  السنوات  عدد  تتراوح 
أو بمتوسط  الجامعي  قبل  التعلیم  بعدد سنوات  تتأثر  الشھادات ال  أيضا ان مدة برامج  تبین  سنوات. 
تم  التي  المؤسسات  بین  الطالب  بین حجم عمل  التشابة  أوجة  بالجامعة. وتشیر  االلتحاق  قبل  العمر 
المعتمدة  الساعات  نظام  إدخال  فان  الطالب،  عمل  بحجم  األمر  يتعلق  ما  بقدر  انة  إلى  فیھا  النظر 
الوطنیة  التنظیمیة  الھیئات  التشاور مع  إلى  تكون هناك حاجة  قد  انة  يكون مشكله. غیر  لن  القاري 
هذا  اعتماد  في  توخیھا  يمكن  تحديات  اي  والتماس  قاري  معتمدة  ساعات  نظام  إلى  الحاجة  بشأن 

النظام.

تمت دراسة الطرق المختلفة لقیاس ونقل حجم العمل الطالبي في ثمانیة برامج للھندسة المیكانیكیة 
المناطق  جمیع  في  والطالب  األكاديمیین  أن  ُوجد  أفريقیا.  من  مختلفة  مناطق  في  بلدان  تسعة  في 
 / وحدة  لدراسة  المطلوبة  االتصال  لساعات  اإلجمالي  العدد  نفس  من  قريبین  يكونوا  أن  قدروا  قد 
الدراسة  أنشطة  أقل الستكمال  وقت  إلى  بحاجة  أنھم  الطالب  رأى  فقد   ، ذلك  ومع  نموذج.   / دورة 
غیر الخاضعة للرقابة الالزمة من األكاديمیین.بوجة عام، هناك تشابة في تقدير الوقت لقیاس ونقل 
سیتیح  االستقصائیة.  الدراسة  شملتھا  التي  المناطق  جمیع  في  والطالب  األكاديمیین  بین  المعارف 
العالي  التعلیم  مؤسسات  جمیع  إلى  افريقیا  المعتمدة  الساعات  تحويل  نظام  لتنفیذ  كبیرة  فرصا  ذلك 

اإلفريقیة. 
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الفصل العاشر

االستنتاجات

مع  التعامل  كیفیة  حیث  من  الدراسیة  المناهج  قراءة  لتسھیل  أفريكا  تونینغ  منھجیة  تصمیم  تم  لقد 
المھارات  أو  الجدارات  من  بدءاً  المتعلمین.  المھارات وتوظیف  بتنمیة  المتعلقة  الصلة  القضايا ذات 
العامة والقدرات أو الجدارات الخاصة بالموضوع المحددة في مجال معین ، يصبح من السھل اتخاذ 
قرار موضوعي حول قابلیة المناهج ومدى توافقھا ، والتي بدورها تسھل الشفافیة ، في الخلفیة ، في 

عملیة عرض تنقل الطالب بین الجامعات والظواهر الالحقة لالعتراف بالدورة التدريبیة.

افريكا  تونینج  مشروع  منھجیة  تلقي  تم   ، القارة  انحاء  جمیع  في  انة  لوحظ  هذه،  النظر  وجھة  من 
باهتمام خاص ألنھا تنبع من نھج علمي صارم يسمح بطرح مسالة التأهیل المھني المزعجة بطريقة 
اشمل. و هي تأخذ في اإلعتبار الدروس المستفادة من أجل الحد من بطالة المتعلمین، وجمیعھا في 
سیاق االلتحاق المكثف للطالب في الجامعات. هذه النقطة ، الحاسمة بالنسبة لجمیع البلدان األفريقیة 

، فجأة تھم جمیع الجامعات ألنھا تواجه مشكلة أهمیة التدريب.

فیما يتعلق بالھندسة المیكانیكیة ، يقر المشاركون باإلجماع بأهمیة هذا التخصص بالنسبة للتصنیع 
اي  تعیق  ما  كثیرا  التي  التدريب،  نھج  في  الرئیسیة  التفاوتات  هذة  على  التشديد  مع  المنطقة  في 
افريقیا  في  المواءمة  منھجیة  ان  مفادة  الذي  التحلیل  ان  جمیعا  المشاركون  يري  للمقارنة.  محاولة 
الدراسیة  المناهج  مختلف  بین  المرجعیة  النقاط  تنشأ  ثم  ومن  الشاملة  التشابة  أوجة  على  تؤكد 
المھارات  على  التركیز  خالل  من  المیكانیكیة.  الھندسة  على  التدريب  في  المتبعة  النھج  ومختلف 
أو الجدارات ، المفھومة بمعناها الواسع ، فانھا تتیح للجمیع، دون التخلي بالضرورة عن تقالیدهم 
الخاصة ، ان يضعوا أنفسھم في حوار مع اآلخرين في بیئة إقلیمیة حیث هناك المزيد والمزيد من 
واالعتراف  الدراسیة  المناهج  تنسیق   ، المعتمدة  الساعات  نقل  وقابلیة  الطالب،  تنقل  على  الطلب 
الھندسي  للتدريب  نظام  اي  الواقع  في  يوجد  ال  انة  على  المشاركون  واتفق  بالمسارات  المتبادل 
اآلخرون  يفھمھم  لكي  جھدا  يبذلون  وجمیعھم  متشابھون  فالجمیع  اآلخر:  من  أفضل  المیكانیكي 

على نحو أفضل.

التقدم  معدل  على   ، المتعلمین  بمدى حصول  تقاس  التدريب  نظام  فعالیة  أن  على  المشاركون  يتفق 
توظیفھم  في  فعالة  لتكون  الخريجین  من  الشركات  تتطلبھا  التي  والمھارات   ، نظام  لكل  المحدد 
وتحقیق النمو االقتصادي. في هذا الصدد ، فإن استنتاج المشاركین هو أن جودة نظام التدريب يمكن 
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توظیفھم  بمستوى   ، المطاف  نھاية  في   ، الذين  العمل  أصحاب  مع  التفاهم  درجة  حیث  من  قیاسھا 
للمتعلمین ، بعد التخرج ، يجعل من الممكن الحكم على مدى كفاية التدريب فیما يتعلق باحتیاجات 
حلول  إيجاد  على  والقدرة   ، المھارات  أكثر عن  يتحدثون  العمل  أرباب  فإن   ، ذلك  ومع  الشركات. 
مجال  أو  معین  مجال  في  المعرفة  مستويات  من  أكثر   ، المبادرات  اتخاذ  على  والقدرة   ، للمشاكل 

معین ، وهو أمر ضروري.

األعمال  ورجال  الجامعات  بین  البناء  للحوار  المناهج  تطوير  في  مفھومة  حتمیة  يشكل  هذا  كل 
المحاورين  بین  الحوار  هذا  في  المشاركة  أن  المشاركون على  يتفق  اآلخرين.  المصلحة  وأصحاب 
من  ويخفف  الدراسیة  المناهج  بناء  في  البراغماتیة  من  جرعة  يجلب  األكاديمیین  غیر  اآلخرين 
ينغمسون في مواجھات  ، دون شك ، سوف  تركوا ألنفسھم  ما  إذا  الذين  األكاديمیین  بین  التبادالت 

عقیمة حول المعرفة الممنوحة لھم. ولیس عن المھارات التي يجب اكتسابھا.

بالنسبة ألسالیب  تماما  إلى ممارسات مختلفة  المیكانیكي  الھندسي  التعلیم  في  المختلفة  التقالید  تؤدي 
التدريب. غیر ان نقطة التقاء اثارها أعضاء مجموعة الھندسة المیكانیكیة تتعلق بعبء العمل الملقي 
ان  إلى  باإلجماع  المیكانیكیة  بالھندسة  المعني  العامل  الفريق  أعضاء  خلص  الطالب.  عاتق  على 
عبء العمل كثیرا ما ال يؤخذ في االعتبار عند تخطیط العملیة التعلیمیة. وكان المشاركون مدركین 
تماما للحاجة إلى تغییر الممارسات الحالیة بإدراج هذا المعیار. ولكن بعد ذلك كیف ستكون عملیة 
الممارسة  في  دمجھا  سیتم  كیف  ذلك،  جانب  والي  المعیار؟  هذا  تتضمن  التي سوف  الجديدة  التعلم 

الحالیة ؟

اروشا  اتفاقیة  مع  تام  اتساق  في  واقعة  حقیقة  أصبح  افريقیا  في  والمعلمین  للطلبة  الدولي  الحراك 
االعتراف  ضمان  أجل  من   (2007) العالي  للتعلیم  اإلفريقیة  المواءمة  باستراتیجیة  المتعلقة 
بالدراسات والشھادات والدبلومات والمؤهالت األكاديمیة األخرى في التعلیم العالي االفريقي. وهو 
التعلیم  التكامل االفريقي من خالل  إلى تحفیز  الرامیة  الرئیسیة  المعاصرة  للمبادرات  امتداد منطقي 
البلدان  بین  األكاديمي  الحراك  لتعزيز  األكاديمیة  المؤسسات  بین  التعاون  زيادة  طريق  عن  العالي 
اإلفريقیة من خالل الھدف، اآللیات الشفافة ، واالعتراف المتبادل الموثوق بة للمؤهالت األكاديمیة. 

وفقا لما ذكره المشاركون في الفريق العامل المعني بالھندسة المیكانیكیة ، فان مشروع تونینج افريكا 
يوفر نھجا منھجیا تعاونیا يسمح للمؤسسات المشاركة بمقارنة مالمح التدريب وفقا للنتائج المتوقعة 
اإلدارة  ان  المشاركون جمیعا على  يتفق  ذلك،  الدراسة. مع  المحددة في حقل معین من  والمھارات 
من  تتطلب شكال  الواسع  بالمعني  بالدراسات  باالعتراف  المتعلقة  الالحقة  والمشاكل  للتنقل  الرشیدة 
مكان  كل  في  تكون  تكاد  الدروس  ان  على  اتفقنا  وإذا  التدريب.  عملیة  تنظیم  بشأن  التنسیق  اشكال 
من  كان  وإذا   ، المعتمدة  الساعات  ستساوية  ما  بشأن  يثار  السؤال  فان   ، معتمدة  ساعات  شكل  في 
الممكن انشاء نظام افريقي لتحويل الساعات المعتمدة (ACTS). قدم فريق العمل مقترحات جريئة 
المعتمدة ال يزال  تنفیذ نظام افريقي لتحويل الساعات  وطموحة في هذا الصدد، على الرغم من ان 

مصدر قلق الیوم.

في النھاية ، أنجز الكثیر من العمل وال يزال يتعین القیام بالكثیر. ولكن ال شك اننا نتحرك بطريقة 
واضحة وموثوق بھا نحو الفضاء االفريقي للتعلیم العالي، وهو شيء كان غیر متصورا قبل بضع 

سنوات.
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