خطة العمل واملوازنة
للسنوات 2015 - 2013
مقدمة
لقد عملت األمانة العامة التحاد جامعات العالم اإلسالمً ،منذ تأسٌس االتحاد سنة

 1987على

تنفٌذ خطة توجٌهٌة وأربع خطط ثالثٌة متتالٌة ،وكانت والزالت تحرص على أن ٌأخذ بعٌن االعتبار فً
تحضٌر الوثٌقة ،كل المالحظات والقرارات التً تتخذ فً المؤتمرات العامة والمجالس التنفٌذٌة لالتحاد.
وعلٌه ،فإن الخطة الثالثٌة لألعوام ( ٌ )2015-2013سعى بالدرجة األولى إلى تحقٌق األهداؾ المسطرة
فً مٌثاق االتحاد الذي ٌؤكد على:
 .1رفع مستوى البحوث العلمٌة فً المجاالت كافة ،وتبادل نتائجها وربطها بالمتطلبات
التنموٌة والحضارٌة لألمة اإلسالمٌة.
 .2رفع مستوى التعلٌم العالً وتطوٌره استجابة الحتٌاجات المجتمعات اإلسالمٌة واالستفادة
من المستجدات العلمٌة والتكنولوجٌة فً إطار الثوابت الحضارٌة لألمة اإلسالمٌة.
 .3تقوٌة التعاون بما ٌعزز تبادل التجارب والدراسات والبرامج والزٌارات فً مجال
التربٌة والعلوم والثقافة والتكنولوجٌا.
 .4دعم جهود مؤسسات التعلٌم العالً لمعالجة قضاٌا التعلٌم وترسٌخ قٌم التفاهم والتعاٌش
والسالم بٌن شعوب األمة اإلسالمٌة والعالم أجمع.
 .5االرتقاء بالقدرات البشرٌة والمعرفٌة للجامعات األعضاء.
كما روعً أن تكون الخطة الثالثٌة مستجٌبة لمعاٌٌر التوازن والشمولٌة والتنوع والتكامل
مواكبة المستجدات و التوجّ هات التربوٌة العالمٌة

ومستندة إلى المرجعٌات المعتمدة دونما ؼفلة عن

والتحدٌات على الساحتٌن اإلقلٌمٌة والدولٌة ،مع األخذ بعٌن االعتبار التطور المعلوماتً وتكنولوجٌا
االتصال الذي ٌشهده العالم الٌوم ،وما نتج عنه من تؽٌٌرات جوهرٌة شملت جمٌع المجاالت العلمٌة
والتعلٌمٌة والبحثٌة.
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وتستند الخطة على الوعً بكل التح ّدٌات والمخاطر الحضارٌة التً تواجه العالم اإلسالمً وتهدد
كٌانه وما ٌتعرض له من تح ّدٌات خارجٌة تستدعً توفٌر نظام تعلٌمً وبحثً واع بهذه األخطار متمسك
بالثوابت اإلسالمٌة وبالقٌم اإلنسانٌة المشتركة ،والمعالجة العلمٌة البناءة للمفاهٌم التربوٌة الحدٌثة .كما أن
هذه الخطة تهدؾ باألساس ،إلى تحدٌث وتطوٌر المنظومة التعلٌمٌة فً الجامعات األعضاء ،بما ٌرتقى
بمستوى جودتها إلى المنافسة الدولٌة ،وتوطٌن المستحدثات التكنولوجٌة فٌها ،وتأهٌل الموارد البشرٌة
واإلدارٌة والتربوٌة ،وتحسٌن أدائها ورفع مستوى خططها ومناهجها وطرائق تدرٌسها ،ومالءمة
مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل ،وتحسٌن مستوى مواردها وإنفاقها.
وعلٌه ،فإنّ هذه الخطة تجعل من التعاون والتكامل بٌن جامعات العالم اإلسالمً أولوٌة رئٌسة
من أولوٌات االتحاد ،هذا التعاون الذي ٌتجلى فً تبادل الخبرات ،واالستفادة من الكفاءات والتجارب مما
ٌمكن مختلؾ الجامعات األعضاء من مساٌرة متطلبات العصر ومستجداته.
وأما الجانب المالً للخطة ،فإن األمانة العامة أخذت باالعتبار القرار الذي اتخذه المؤتمر العام
فً دورته الخامسة ( 14-12ماٌو – 2010باكو ،جمهورٌة أذربٌجان ) والقاضً بالزٌادة فً موازنتها
بمبلػ  300.000دوالر أمرٌكً.
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خالصة خطة العمل واملوازنة للسنوات 2015 – 2013
رقم واسم احملور

 1.1.1السياسة
العامة

املوازنة
املالية
التقديرية

موازنة
االحتاد
التقديرية

موازنة اجلامعات
والتعاون
التقديرية

رقم واسم الربنامج

 -الدورة السادسة للمؤتمر العام

100.000

25.000

75.000

 -الدورات الثالث للمجلس التنفٌذي ()20-19-18

185.000

55.000

130.000

 اجتماعات مجلس أمناء الجامعة االفتراضٌةاإلسالمٌة واجتماعات مجالس أمناء الجامعات
األعضاء

75.000

45.000

30.000

 -تفعٌل وتوسٌع آفاق نشاط األمانة العامة

10.000

10.000

-

 المشاركة فً المؤتمرات والندوات واالجتماعاتلالتحادات والهٌئات الموازٌة

65.000

65.000

-

 تنفٌذ مشروعات اتحاد الجامعات (جائزةاالتحاد ،الهٌئة اإلسالمٌة للجودة واالعتماد،
الجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة ،التكامل المعرفً
بٌن المضامٌن العلمٌة فً الجامعات األعضاء،
شبكت انجبمعبث اإلسالميت نألعمبل  ،مشروع
إنشاء روابظ انكهيبث انمتنبظرة  ،مشروع إنشاء
شبكت خبراء انتخطيظ االستراتيجي في انجبمعبث
األعضبء ،مشروع إنشبء مركز أخالقيبث انتعهيم
انجبمعي وانبحث انعهمي ،مشروع إنشبء إدارة
تببدل انبرامج وانطالة وهيئت انتذريس ومعبدنت
انشهبداث وانتشريعبث انجبمعيت )

400.000

190.000

210.000

 -اإلعالم والنشر

10.000

10.000

100.000

30.000

70.000

90.000

40.000

50.000

 2.1.1االرتقاء
باملنظومة اجلامعيةً  -الجودة واالعتماد والتجدٌد واالبتكار والتخطٌط
 تطوٌر البحث العلمً فً التعلٌم الجامعًوالتقٌٌم

 3.1.1التعاون
والتكامل
والشراكة بني
اجلامعات األعضاء

 -انتكبمم بين انتعهيم انجبمعي وانقطبع انخبص

85.000

35.000

50.000

 -انتعهيم انجبمعي وانتنميت انمستذامت

40.000

20.000

20.000

 -تببدل انمعهىمبث وانذراسبث وانزيبراث

60.000

35.000

25.000

 انمجهس اإلسالمي نذعم روي االحتيبجبثانخبصت في انجبمعبث

100.000

50.000

50.000

-أسبىع اننشبط انجبمعي

140.000

60.000

80.000

100.000

50.000

50.000

 -الكراسً الجامعٌة

المجموع بالدوالر األمريكي

720 .000 1.560.000
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840.000

احملور ( :1.1.1السياسة العامة)
فً ظل التحدٌات التً ٌواجهها التعلٌم الجامعً فً العالم اإلسالمً ،وبخاصة فً مٌادٌن السبق
المعرفً والتنموي ووعٌا بضرورة تفعٌل البنى التربوٌة فً الجامعات األعضاء وتحدٌثها وتجوٌد
مخرجاتها وفق الثوابت اإلسالمٌة ،وانطالقا ً من دور اتحاد جامعات العالم اإلسالمً ،وأخذاً بالتوازن فً
التعامل مع المستجدات ،فقد أولت األمانة العامة التحاد جامعات العالم اإلسالمً موضوع تفعٌل وتوسٌع
آفاق أنشطتها ومشارٌعها التربوٌة اهتماما ً رئٌسا ً عبرت من خالله عن إٌمانها بأن التعلٌم الجامعً
والبحث العلمً المحقق لتطلعات األمة اإلسالمٌة وآمالهما فً الرقً والرفعة بٌن األمم ،ال ٌمكن أن ٌؤتً
أكله وثماره المرجوة بؽٌر التعاون والتكامل والشراكة بٌن الجامعات األعضاء .وسعٌا ً إلى تأكٌد الصلة
بٌن االرتقاء بالمنظومة التربوٌة الجامعٌة تأصٌال وتطوٌراً وتحدٌثا ً وتحقٌقا لقضاٌا األمة الحضارٌة
والتنموٌة ،فقد صبت األمانة العامة التحاد جامعات العالم اإلسالمً اهتمامها فً مجاالت التعلٌم
الجامعً والبحث العلمً ضمن خطة عملها الحالٌة (

 )2015-2013التً تعتبر امتداداً لخطة عملها

المنصرمة على تأكٌد استفادة الجامعات األعضاء من عضوٌة االتحاد وتشجٌعها على المشاركة والتعاون
فٌما بٌنها فً األنشطة والبرامج الكبرى تحت مظلة األمانة العامة لالتحاد.
وتتمثل أنشطة هذا المحور فً عقد دورات المجلس التنفٌذي لالتحاد والمؤتمر العام فضالً عن
أنشطة األمٌن العام لالتحاد وما تضطلع به األمانة العامة لالتحاد من مهام تنفٌذٌة وتنسٌقٌة .كما ٌهدؾ
هذا المحور إلى تحدٌد التوجّ هات االستراتٌجٌة الكبرى لالتحاد ،ودراسة الخطط والمشارٌع والبرامج
واألنشطة ،وآلٌات تنفٌذها ،وموازناتها ،والتقارٌر المقدمة من األمانة العامة حول جهودها ،واعتماد
األنظمة واللوائح لتأمٌن جودة الخدمات التربوٌة والعلمٌة والثقافٌة لالتحاد ،وتفعٌل رسالته حسب
التوجهات واألهداؾ المنصوص علٌها فً مٌثاقه ،وإبراز جهود األمٌن العام فً تنفٌذ برامج االتحاد،
وتوسٌع حجم عضوٌته .كما ٌهدؾ إلى إنشاء مرصد جامعً فً األمانة العامة لالتحاد لمتابعة المتؽٌرات
والتح ّدٌات المؤثرة سلبا ً وإٌجابا ً فً منظومة التعلٌم الجامعً فً العالم اإلسالمً واقتراح المعالجات
اآلنٌة والمستقبلٌة .كما ستعمل األمانة العامة لالتحاد ،من خالل هذا المحور على المشاركة الفاعلة فً
المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولٌة المعنٌة بقضاٌا التعلٌم الجامعً ،تحقٌقا ً ألهدافه وؼاٌاته ،وتبادالً
للتجارب والخبرات ،وارتقا ًء بالموارد والقدرات ،وتحقٌقا ألهداؾ برامج تطوٌر الجامعات بهدؾ تعزٌز
الجهود المبذولة وحفز المنظومة التعلٌمٌة إلى التطور ومواكبة متؽٌرات العصر ،وتطوٌر بنى البحث
العلمً وتطبٌقه لتكون أكثر تلبٌة وفعالٌة فً تحقٌق التنمٌة ومتطلباتها.
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وٌشتمل هذا المحور على البرامج التالٌة:

الربىامخ ( 1.1.1.1 :الدوزة الطادضة للنؤمتس العاو)
األهداف:
 تحدٌد السٌاسة العامة لالتحاد على ضوء المتؽٌرات والتحدٌات؛
 دراسة التقارٌر والمشارٌع والخطط والبرامج وإقرارها؛
 وضع اللوائح واقتراح اآللٌات والمناهج المحددة لمسٌرة االتحاد؛

الوصف العام:
ٌنعقد المؤتمر العام لالتحاد دورٌا ً كل ثالث سنوات فً دورات عادٌة ،وٌعكؾ على رسم
السٌاسات العامة لعمله استناداً إلى ما قدم إلٌه من رؤى مستقبلٌة ومشارٌع وخطط وبرامج ودراسات
ومقترحات لتطوٌر الجامعات األعضاء ،سواء أكانت ضمن تقرٌر األمٌن العام بٌن الدورتٌن أو فً
وثائق مستقلة مشفوعة بما تم إنجازه من قراراته وتوصٌاته فً الدورة السابقة.

الربىامخ ( 1.1.1.2 :الدوزات الثالث للنحلظ التيفيري)20 - 19 – 18
األهداف:
 دراسة تقارٌر األمٌن العام عن سٌر برامج االتحاد ونشاطاته ورفعها إلى المؤتمر العام
للمصادقة علٌها؛
 دراسة التقارٌر المالٌة لألمٌن العام واعتمادها ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة علٌها؛
 دراسة مشارٌع الموازنة ورفعها للمؤتمر العام للمصادقة علٌها؛
 اتخاذ التدابٌر الالزمة لتأمٌن تنفٌذ برامج االتحاد تنفٌذاً فعاال وفقا ً للقرارات الصادرة عن
المؤتمر العام؛

الوصف العام:
تنعقد دورات المجلس التنفٌذي مرة كل سنة ،وٌعكؾ على دراسة التقارٌر العلمٌة والمالٌة تمهٌداً
لرفعها للمؤتمر العام إلقرارها ،وٌتم فً هذا اإلطار إعداد مشارٌع جدول أعمال المجلس التنفٌذي
وإرسالها إلى أعضائه فً اآلجال المرسومة فً النظام الداخلً للمجلس ،صحبة الوثائق والتقارٌر
والمشارٌع والمقترحات ذات الصلة.
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الربىامخ ( 1.1.1.3 :اجتناعات جملظ أمياء اجلامعة االفرتاضية اإلضالمية واجتناعات جمالظ أمياء
اجلامعات األعطاء)
األهداف:
 متابعة تطور مشروع الجامعة االفتراضٌة اإلسالمً ة والعمل على تحقٌق أهدافها ،وتأمٌن
وسائلها وتعمٌم فائدتها؛
 متابعة تأسٌس وتسجٌل مشروع الجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة فً الشارقة؛
 تفعٌل خطة العمل ودراسة الجدوى وتجهٌزات البنٌة التحتٌة لتفعٌل الجامعة االفتراضٌة
اإلسالمٌة ؛
 تحدٌد آلٌات الدعم المالً للجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة من الجهات التموٌلٌة؛
 متابعة برامج الجامعات اإلسالمٌة األعضاء وكٌفٌة حسن تسٌٌرها حرصا ً على اطراد نموها
وتطورها فً خدمة المجتمعات اإلسالمٌة؛

الوصف العام:
هو برنامج مستمر لتفعٌل مشروع الجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة ،واإلعداد الجتماع مجلس
أمنائها وإعداد تقارٌر حول مراحل تنفٌذ قرارات وتوصٌات المجالس السابقة وتقدٌم مقترحات للدفع
بالمشروع نحو االكتمال ،كما ٌهتم بمتابعة تأسٌس وتسجٌل مشروع الجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة فً
الشارقة ،وتفعٌل خطة العمل ودراسة الجدوى استنادا إلى أبحاث السوق وتقٌٌم الواقع والبٌئة المحٌطة
والقدرات واإلمكانات المتاحة ،وتحدٌد وتوفٌر مكونات البنٌة التحتٌة الالزمة لبدء العمل بالجامعة
االفتراضٌة اإلسالمٌة ،ومجاالت عمل الجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة من حٌث تقدٌمها للبرامج األكادٌمٌة
وتقدٌم خدمات التعلٌم االلكترونً لجامعات العالم اإلسالمً ،وصٌاؼة قوانٌن ونظم وهٌاكل عمل الجامعة
االفتراضٌة اإلسالمٌة ،وتوفٌر التموٌل الالزم لتحقٌق أدوارها من خالل تحدٌد آلٌات الدعم المالً
للجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة من الجهات التموٌلٌة.
كما ٌعنى بمتابعة سٌر أعمال الجامعات األعضاء واإلطالع عن كثب على خططها ومشارٌعها
وكٌفٌة تسٌٌرها ،ومدى استفادتها من البرامج التً أعدها االتحاد لتطوٌر البحث العلمً ومناهج التعلٌم
العالً ،ومعاٌٌر الجودة واالعتماد األكادٌمً ،والعمل على دعم مجالس األمناء والجامعات لما تمثله من
دور هام فً نشر التعلٌم الجامعً وإظهار سماحة واعتدال الدٌن اإلسالمً.

7

الربىامخ ( 1.1.1.4 :تفعيل وتوضيع آفاق ىشاط األماىة العامة)
األهداف:
 مراجعة وتفعٌل تطوٌر الجوانب اإلدارٌة والتنظٌمٌة لخدمات االتحاد؛
 توسٌع عضوٌة الجامعات فً االتحاد مع األخذ بعٌن االعتبار المقاصد الحضارٌة لألمة؛
 اإلفادة من مختلؾ التجارب التً من شأنها تفعٌل رسالة االتحاد وتطوٌر البحث العلمً فً
الجامعات األعضاء والنهوض بها؛

الوصف العام:
ٌعنى هذا البرنامج بدراسة طلبات العضوٌة المقدمة من الجامعات والنظر فً سالمة وثائقها
وبرامجها ،واستجابتها للمعاٌٌر والنظم الضابطة لالتحاد ،وتحدٌد مدى االلتزام بتطبٌق شروط العضوٌة
من النظام األساس لالتحاد ،وتقدٌم تقرٌر عنها للمجلس التنفٌذي ،ومواصلة التطوٌر اإلداري والتنظٌمً
لخدمات االتحاد ،ومراجعة الجوانب اإلدارٌة والتنظٌمٌة لالتحاد ،وتعمٌق التواصل بٌن الجامعات
األعضاء فٌما بٌنها ومع الجامعات العالمٌة لتحقٌق جودة التعلٌم الجامعً.

الربىامخ ( 1.1.1.5 :املشازكة يف املؤمتسات واليدوات واالجتناعات لالحتادات واهليئات املواشية)
األهداف:
 مشاركة االتحاد مشاركة إٌجابٌة وفاعلة فً المؤتمرات الدولٌة المختصة فً مجال التعلٌم
العالً؛
 المساهمة فً الندوات العلمٌة التً ٌدعى االتحاد لحضورها؛
 المساهمة فً اجتماعات االتحادات والهٌئات الموازٌة والتً تربطها باالتحاد اتفاقٌات تعاون
أو برامج عمل مشترك؛

الوصف العام:
هو برنامج مستمر تتم من خالله المشاركة فً المؤتمرات التً ٌنظمها االتحاد والندوات العلمٌة
للجامعات األعضاء ذات الطابع اإلقلٌمً ،وتلبٌة دعوات االتحادات ذات االهتمام المشترك ،والهٌئات
التً تعنى بالتعلٌم الجامعً والبحث العلمً الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ،وتوثٌق عالقات التعاون فٌما
بٌنها.
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الربىامخ ( 1.1.1.6 :تيفير مشسوعات احتاد اجلامعات :جائصة االحتاد ،اهليئة اإلضالمية للحودة
واالعتناد ،اجلامعة االفرتاضية اإلضالمية  ،التلامل املعسيف بني املطامني العلنية يف
اجلامعات األعطاء ،شبلة اجلامعات اإلضالمية لألعنال ،مشسوع إىشاء زوابط اللليات
املتياظسة ،مشسوع إىشاء شبلة خرباء التخطيط االضرتاتيحي يف اجلامعات ،مشسوع
إىشاء مسكص أخالقيات التعليه اجلامعي والبحث العلني ،مشسوع إىشاء إدازة تبادل
الربامخ والطالب وهيئة التدزيظ ومعادلة الشهادات والتشسيعات اجلامعية )
األهداف:
 متابعة جائزة االتحاد؛
 متابعة مشروع الهٌئة اإلسالمٌة للجودة واالعتماد؛
 متابعة مشروع الجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة ؛
 متابعة مشروع التكامل المعرفً بٌن المضامٌن العلمٌة فً الجامعات األعضاء؛
 متابعة مشروع شبكة الجامعات اإلسالمٌة لألعمال؛
 إنشاء مشروع روابط الكلٌات المتناظرة؛
 إنشاء شبكة خبراء التخطٌط االستراتٌجً فً الجامعات؛
 إنشاء مركز أخالقٌات التعلٌم الجامعً والبحث العلمً؛
 إنشاء إدارة تبادل البرامج والطالب وهٌئة التدرٌس ومعادلة الشهادات والتشرٌعات
الجامعٌة؛

الوصف العام:
فً إطار سعً اتحاد جامعات العالم اإلسالمً لالرتقاء بالبحوث العلمٌة وربطها بالمتطلبات
التنموٌة والحضارٌة للعالم اإلسالمً ،ووفاء للعلماء وتشجٌعا ً للباحثٌن فً الجامعات اإلسالمٌة األعضاء
على إبراز جهودهم واجتهاداتهم فً مجال البحث العلمً ،فقد خصص االتحاد بالتعاون مع جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمٌة (المملكة العربٌة السعودٌة) جائزة للبحوث الجامعٌة ٌتم الترشٌح فٌها على
أساس مجموع أعمال الباحثٌن المتنافسٌن من كتب وبحوث علمٌة ودراسات مٌدانٌة على مدى سنوات
العطاء العلمً ،وٌأتً ذلك فً إطار مواصلة األمانة العامة جهودها فً مجال تشجٌع البحوث الجامعٌة
فً المجاالت كافة ،بما ٌخدم حاضر األمة ومستقبلها وٌواكب مستجدات العصر وٌعالج قضاٌاه ،حٌث
توجه الدعوة إلى الجامعات األعضاء للمشاركة ببحوثها فً الجائزة ،وذلك بناء على القرار الذي اتخذه
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المؤتمر العام لالتحاد فً دورته الخامسة (باكو ،جمهورٌة أذربٌجان،

 14-12ماٌو  ،)2010بشأن

الموافقة على استضافة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة للسكرتارٌة العامة لجائزة االتحاد للبحوث
الجامعٌة والترحٌب بعرضها بشأن تقدٌم كل التسهٌالت اإلدارٌة والعلمٌة والمادٌة لالرتقاء بهذه الجائزة
بالتنسٌق مع األمانة العامة لالتحاد ،فقد تم ربط الجامعات المشاركة فً جائزة االتحاد مباشرة مع جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة ،بحٌث تتلقى الترشٌحات من قبل الجامعات وتعمل على تشكٌل لجنة
علمٌة متخصصة بالتعاون مع االتحاد لفحص األبحاث المقدمة لنٌل جائزة االتحاد ،وبعد التنسٌق مع
االتحاد ٌتم اإلعالن عن الفائزٌن بالجائزة.
وٌهدؾ البرنامج إلى متابعة مشروع الجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة و دراسة الجدوى االقتصادٌة
لها ،استناداً إلى أبحاث السوق وتقٌٌم الواقع والبٌئة المحٌطة والقدرات واإلمكانات المتاحة،

وجعل

الجامعة قادرة على توفٌر التموٌل الذاتً الالزم لتطوٌر أدوارها ،وتحدٌد مجاالت عمل الجامعة
االفتراضٌة اإلسالمٌة من حٌث تقدٌمها للبرامج األكادٌمٌة وتقدٌم الخدمات اإللكترونٌة لجامعات العالم
اإلسالمً ،ودراسة قوانٌن ونظم وهٌاكل عمل الجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة

 ،و تحدٌد أدوار هٌئة

التدرٌس واإلدارة التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً تطبٌق مهام الجامعة االفتراضٌة اإلسالمٌة ،وتطوٌر قوانٌنها
وهٌاكل عملها.
كما ٌهدؾ البرنامج إلى متابعة مشروع الهٌئة اإلسالمٌة للجودة واالعتماد لمساعدة الجامعات
المعنٌة على الحصول على االعتماد األكادٌمً وتطوٌر وحدات الجودة ،والتأسٌس لثقافة الجودة ،وتطبٌق
المعاٌٌر الدولٌة المعترؾ بها فً مجاالت التعلٌم والتعلم والبحث ،واإلدارة والخدمات ،وخدمة المجتمع
وؼٌرها .وستعمل الهٌئة من أجل االستفادة القصوى من الموارد البشرٌة ،والخبرات العلمٌة المتوفرة لدى
الجامعات األعضاء بهدؾ توجٌهها للمشاركة الفاعلة فً عملٌات تعزٌز الجودة فً الجامعات المعنٌة،
كما تهتم الهٌئة بتنسٌق األنشطة والبرامج ذات الصلة بتعزٌز الجودة واالعتماد لدى الجامعات األعضاء
باتحاد جامعات العالم اإلسالمً .وذلك من خالل وضع الخطط وتنفٌذ األنشطة والبرامج التدرٌبٌة
والبحثٌة والعلمٌة التً تساهم فً تطوٌر آلٌات تعزٌز الجودة واالعتماد األكادٌمً ،وذلك من خالل
التنسٌق مع األمانة العامة التحاد جامعات العالم اإلسالمً والجامعات األعضاء لتحقٌق األهداؾ
االستراتٌجٌة للهٌئة اإلسالمٌة للجودة واالعتماد ،ووضع استراتٌجٌات وخطط لؽرض نشر ثقافة الجودة
ورفع مستوى الوعً حول معاٌٌر الجودة واالعتماد.
كما ٌهدؾ هذا البرنامج إلى متابعة مشروع التكامل المعرفً بٌن المضامٌن العلمٌة فً الجامعات
األعضاء ،وذلك لتوفٌر بنٌة أساسٌة معلوماتٌة متمٌزة ،وإعداد كفاءات أكادٌمٌة و بحثٌة متطورة قادرة
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على التطوٌر العلمً واإلنتاج البحثً العلمً المتمٌز ،وتوفٌر ثقافة علمٌة على مستوى المجتمع تؤدي إلً
استشراؾ المستقبل ،وٌتأتى ذلك البناء معرفً بٌن مختلؾ العلوم والمعارؾ بصفة عامة ،وبٌن العلوم
الطبٌعٌة واالجتماعٌة واإلنسانٌة بصفة خاصة ،وذلك من أجل

رصد وتحلٌل األداء االقتصادي

واالجتماعً والتنموي ،والتأكٌد على النظرة اإلسالمٌة الشمولٌة للمعرفة بهدؾ إعادة االعتبار للعلوم
اإلنسانٌة الحامٌة للقٌم األخالقٌة واالجتماعٌة والخصوصٌات الثقافٌة والحضارٌة ،خاصة فً هذا العصر
الذي عرؾ تطورات علمٌة وتكنولوجٌة متسارعة مستندة على رؤى فكرٌة جعلت من التطور العلمً
ؼاٌة للتنمٌة المجتمعٌة ،وتؤدي إلى عالقات فاعلة مع مؤسسات تعلٌمٌة وبحثٌة متمٌزة خارج العالم
اإلسالمً ،ومعالجة األزمة المعرفٌة الناتجة عن الفصل المصطنع بٌن المعرفة والدٌن وإفراغ العلم من
القٌم والمضامٌن الدٌنٌة والرؤى الفلسفٌة المنبثقة عنها ،وٌسعى هذا البرنامج إلى التعمّق فً معرفة
اإلسالم ومدارسه الفكرٌة والفلسفٌة ،واستصحاب الخبرة اإلنسانٌة فً مٌادٌن المعرفة المختلفة واستٌعابها
فً بنٌة الفكر اإلسالمً على نحو راشد وسلٌم ،وإلى تأكٌد أهمٌة التكامل والتعاٌش المبدع بٌن العلوم
الطبٌعٌة والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ،لتكوٌن شخصٌة مسلمة متوازنة تهتدي فً تفكٌرها ومناهجها
وسلوكها بالتناؼم المتالحم بٌن المعرفة العقلٌة والروحٌة والعلمٌة ،وذات

مساهمة إٌجابٌة فً التنمٌة

البشرٌة ،ورصد وتحلٌل األداء االقتصادي واالجتماعً والتنموي.
وٌسعى هذا البرنامج إلى متابعة إنشاء شبكة عالمٌة لألعمال تضم جامعات العالم اإلسالمً،
لتكون بمثابة هٌئة قانونٌة تعمل على الصعٌد الدولً .وٌتمثل الؽرض األساس من هذه الشبكة فً الجمع
بٌن الجامعات واألعمال بهدؾ تحسٌن جودة التعلٌم العالً ،وإقامة فضاء مشترك بٌن المهنٌٌن
والموظفٌن من ذوي الكفاءة العالٌة ،وهً تستهدؾ إنشاء بنٌة تنظٌمٌة تضم تجهٌزات وبرامج فً مقر
شبكة الجامعات اإلسالمٌة لألعمال ،مع إمكانٌة توسٌع نطاق أنشطتها على امتداد العالم اإلسالمً ،سعٌا ً
إلحداث تؽٌٌر جذري فً نظام تأهٌل الخرٌجٌن بمهارات عالٌة ،ورفع مستوى التعلٌم ،وتحسٌن وضع
المناهج الدراسٌة ،وإقامة عالقات وثٌقة بٌن الجامعات ،وإنجاز البحوث المشتركة ،وفتح هذه الشبكة
لجمٌع الجامعات األعضاء فً اتحاد جامعات العالم اإلسالمً ،وصوالً إلى خدمة الجامعات ،وتحسٌن
شراكتها التنظٌمٌة المتعلقة باألعمال ،لٌس فقط فٌما بٌنها ،بل أٌضا عبر العالم أجمع.
كما ٌسعى البرنامج إلى متابعة مشروع رابطة الكلٌات المتناظرة فً الجامعات األعضاء وإعداد
اطار عام له ،بهدؾ تحقٌق األهداؾ المشتركة إلعداد الخرٌج القادر على خدمة المجتمع اإلسالمً
وتحقٌق تطلعاته ،من خالل التعاون والمشاركة فً دراسة وتطوٌر مجال تخصص الرابطة على مستوي
الجامعات األعضاء ،وإنشاء آلٌة لتوثٌق الصالت وتفعٌلها بٌن الكلٌات ،والعمل على توحٌد اإلطار العام
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للخطط الدراسٌة فً أقسام الكلٌات المتناظرة والنظام المتبع فٌها وتطوٌر نظام العمل ،وتطوٌر المناهج
والبرامج األكادٌمٌة وطرائق التدرٌس وتوظٌؾ مستحدثات التعلٌم اإللكترونً لتحقٌق األهداؾ المأمولة،
والتركٌز على الجوانب التطبٌقٌة والتدرٌب العلمً فً الخطط الدراسٌة لبرامج الكلٌات المختلفة ومدى
مالءمتها مع حاجة سوق العمل ،والتأكٌد على أهمٌة التعاون فً مجاالت التنمٌة البشرٌة ،ووضع برامج
تقوٌم مستمرة للكلٌات تقوم على معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد للبرامج األكادٌمٌة.
وٌهتم البرنامج بتشجٌع المؤسسات الوطنٌة العامة والخاصة فً الدول للتواصل مع الكلٌات
واالستفادة من الخبرات التً توفرها ،وتشجٌع البحث العلمً المشترك ،والتعاون فً مجال التألٌؾ
والنشر ،وتشجٌع التعاون بٌن الكلٌات األعضاء على صعٌد تبادل األساتذة والخبراء والطالب واألبحاث،
وتوفٌر آلٌة التخاطب بٌن

الكلٌات المشتركة واستمرارها ومدها بالمعلومات أوالً بأول من خالل

اإلنترنت ،و تشجٌع تبادل الخبرات العلمٌة وتبادلها بٌن

الجامعات عن طرٌق االتفاقٌات

األكادٌمٌة

والثقافٌة.
كما ٌهدؾ البرنامج إلى انشاء شبكة خبراء التخطٌط االستراتٌجً فً الجامعات ،والتً تهدؾ
إلى تقدٌم الدعم الفنً للجامعات األعضاء فً تطبٌق مدخل التخطٌط االستراتٌجً فً مؤسسات التعلٌم
الجامعً ،و المشاركة فً تطوٌر ودعم ومتابعة تنفٌذ الخطط

االستراتٌجٌة للدول فً مجال التعلٌم

الجامعً ،و إعداد وتطوٌر الخطط االستراتٌجٌة والتنفٌذٌة  ،و تطوٌر أنظمة القٌاس وإنتاج المؤشرات ،
و بناء القدرات فً مجال التخطٌط االستراتٌجً للتعلٌم وأنظمة الجودة واالعتماد

األكادٌمً ،و إجراء

تحلٌل  SWOTوعقد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل فً مجال التخطٌط االستراتٌجً واإلدارة
اإلستراتٌجٌة ،و اقتراح وتطوٌر وإعداد مشروعات بحثٌة لٌتم عرضها على الجهات المانحة للتموٌل
استناداً إلى الخطة االستراتٌجٌة التحاد جامعات العالم اإلسالمً ،و المساهمة فً تطوٌر السٌاسات
التعلٌمٌة المتعلقة بقضاٌا التموٌل والعمل مع شركاء آخرٌن من داخل المجال التعلٌمً وخارجه.
وٌهدؾ البرنامج أٌضا إلى انشاء مركز أخالقٌات التعلٌم الجامعً والبحث العلمً لتأكٌد رسالة
األخالقٌات اإلسالمٌة فً التعلٌم الجامعً والبحث العلمً ،بما ٌتطلبه ذلك من جمٌع العاملٌن لمراعاة
الضوابط اإلسالمٌة بأعلى درجة من المثالٌة والجودة فً أداء المهنة ،وبما ٌؤكد مسئولٌات العمل
الجامعً وواجباته ،لتحقٌق الؽاٌات الكلٌة التً تلٌق بمكانة جامعات العالم اإلسالمً وأدوارها الحضارٌة
واالجتماعٌة ،واتباع آلٌات محددة للممارسات العادلة وعدم التمٌٌز لضمان توفٌرهما بٌن أعضاء هٌئة
التدرٌس  /العاملٌن  /الطالب ،وااللتزام باألخالقٌات المهنٌة الجامعٌة من خالل إعداد دلٌل ألخالقٌات
المهنة ،ودلٌل للممارسات األخالقٌة للوظٌفة ،وإعداد جٌل متمٌز من الطالب متسلح بالعلم والخلق
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اإلسالمً الكرٌم ،وٌحمل الرسالة وقادر على تحمل المسئولٌة وأداء الواجب واالنتماء تجاه دٌنه ووطنه،
وااللتزام باألحكام الشرعٌة واألعراؾ والتقالٌد والموروثات األخالقٌة السائدة مع التقٌد بالعدل والمنفعة
وعدم اإلضرار وحماٌة الخصوصٌة والسرٌة والبٌانات فً أشكالها المتنوعة الشفهٌة والمطبوعة
واإللكترونٌة وؼٌرها.
كما سٌعمل البرنامج على إنشاء إدارة تبادل البرامج والطالب وهٌئة التدرٌس ومعادلة الشهادات
والتشرٌعات الجامعٌة ،والتً تهدؾ إلى توفٌر سٌاسات وإجراءات لتٌسٌر التبادل الطالبً وتتضمن:
المستوى التنظٌمً فوق القومٌات المحلٌة ،ومواءمة شروط القبول فً الجامعات ،والتنظٌم المؤسسً
المطلوب على مستوى كل جامعة ،و معادلة الشهادات ،وتحدٌد أنواع البرامج والسٌاسات والتشرٌعات
الالزمة لتٌسٌر تبادل برامج خاصة بأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئات اإلدارٌة ألؼراض مختلفة ولمدد
مختلفة ،واالعتراؾ المتبادل بالمؤهالت والشهادات والدراسات الجزئٌة ونتائجها التً ٌجرٌها الطالب فً
الجامعة المستضٌفة ،وتأمٌن برامج دراسٌة مشتركة بٌن الجامعات ،تتوج بمنح شهادتٌن صادرتٌن،
الواحدة عن المؤسسة المحلٌة ،واألخرى عن الجامعة المتعاونة ،و إعداد الدراسات واألدلة عن أنظمة
التعلٌم العالً والجامعات األعضاء من حٌث التوزٌع الجؽرافً والجهات المشرفة علٌها (حكومٌة أو
أهلٌة) ومستوٌاتها وإدارتها وتموٌلها وش ؤونها األكادٌمٌة  ،و تبادل المعلومات مع الهٌئات والمنظمات
اإلقلٌمٌة والدولٌة المختصة باالعتراؾ بالجامعات األعضاء ،وإعداد قوائم بالمؤسسات التعلٌمٌة
المعترؾ بشهاداتها ،و إعداد التقارٌر إلى لجنة معادلة المؤهالت العلمٌة حول صحة الشهادات المطلوب
معادلتها ،واالعتراؾ ببعض المؤسسات التعلٌمٌة أو الشهادات الدراسٌة  ،و الجامعات والمدارس الوهمٌة
التً ٌتم فٌها أو من خاللها تزوٌر الشهادات وبٌعها للحٌلولة دون استعمالها

 ،و تقدٌم المقترحات بشأن

إقامة العالقات بٌن مجالس الجامعات األعضاء  ،و جمع المعلومات والوثائق عن أنظمة ولوائح تقٌٌم
ومعادلة الشهادات العلمٌة فً دول العالم.

الربىامخ ( 1.1.1.7 :اإلعالو واليشس)
األهداف:
 تطوٌر مجلة االتحاد " الجامعة" لطباعة ونشر البحوث والدراسات الرائدة فً الجامعات
األعضاء وإصدار نسخة إلكترونٌة منها؛
 التعرٌؾ بالجامعات األعضاء والقائمٌن علٌها؛
 تعزٌز التعارؾ والتكامل بٌن الجامعات األعضاء؛
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 التنسٌق والتقرٌب بٌن الرؤى الفكرٌة والعلمٌة والتربوٌة والمنهجٌة فً التعلٌم العالً؛

الوصف العام:
ٌسعى هذا البرنامج إلى التعرٌؾ بالجامعات األعضاء فً االتحاد وبجهود الباحثٌن الجامعٌٌن
األكفاء ،وإبراز مساهماتهم المعرفٌة وجهودهم العلمٌة ،وخبراتهم من خالل نشر البحوث والدراسات
الرائدة فً الجامعات األعضاء فً مجلة " الجامعة" المتخصصة فً قضاٌا التعلٌم الجامعً بمختلؾ
جوانبه ،مع تخصٌص مجال علمً واحد لكل إصدار من المجلة ،وتنوٌع أشكال إصدارات المجلة من
خالل إصدار نسخة إلكترونٌة من مجلة االتحاد " الجامعة" لتعمٌم استفادة الجامعات األعضاء منها ،كما
ٌسعى أٌضا ً إلى طباعة ونشر البحوث والدراسات المعدة فً إطار أنشطة األمانة العامة لالتحاد ،تقرٌبا ً
بٌن الرؤى الفكرٌة والعلمٌة والتربوٌة والمنهجٌة فً مٌادٌن التعلٌم العالً ،وتروٌجا ً للنشر الجامعً
وجعله أداة من أدوات المدخالت الفكرٌة .كما ٌهتم هذا البرنامج أٌضا ً بتفعٌل موقع االتحاد على شبكة
االنترنٌت ومتابعة أنشطة االتحاد والجامعات األعضاء ،ونشر الدلٌل الجدٌد للجامعات األعضاء فً موقع
االتحاد تعمٌما ً للفائدة وتسهٌال للتواصل السرٌع.

احملور ( 2.1.1 :االرتقاء باملنظومة اجلامعية)
نظراً للتطور العلمً الذي ٌعٌشه العالم الٌوم ،فً مختلؾ المجاالت سواء منها التكنولوجٌة أو
التربوٌة أو الثقافٌة ،فإنه أصبح من الضروري على كل المجتمعات مواكبة تلك المستجدات المعرفٌة.
ولتحقٌق ذلك البد من تطوٌر بنٌات التعلٌم الجامعً ،الذي ٌعد ركٌزة أساسٌة للتنمٌة والتقدم ،وتحدٌث
خططه ومناهجه ومصادر معارفه وتموٌله ،باإلضافة إلى تأهٌل أطره لمواجهة التحدٌات واالستجابة
للحاجات والتطلعات التنموٌة والحضارٌة .ولن ٌتأتى ذلك إال بالعمل على تخطٌط استراتٌجً ٌحدد
منطلقات وخصوصٌات وأولوٌات العمل التربوي الجامعً ،استنادا إلى مرجعٌات قٌمٌة وفكرٌة موجهة
كأنماط جامعٌة جدٌدة ،ومطورة لمصادر ووسائل البحث والمعرفة والتموٌل استشرافا للنهوض بمستقبل
الجامعات اإلسالمٌة.
وعلٌهٌ ،هدؾ هذا المحور إلى تفعٌل التوجهات التربوٌة الحدٌثة فً المنظومة التربوٌة بداٌة من
توظٌؾ مهارات التخطٌط التربوي فً البرامج وتصمٌم المناهج التعلٌمٌة وأنشطتها ،واستخدام الطرائق
الحدٌثة وتدرٌب هٌئة التدرٌس علٌها ،وتمكٌن أسالٌب اإلدارة الجامعٌة الحدٌثة من أداء أدوارها،
وتوظٌؾ مستحدثات تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات فً العملٌة التعلٌمٌة واإلدارة الجامعٌة.

14

كما ٌهدؾ هذا المحور إلى تحدٌث الوظائؾ الرئٌسة للتعلٌم الجامعً ،التً تأتً من رفع مستوى
جودة التعلٌم ،من حٌث تأهٌل موارده البشرٌة ،وإعداد قٌاداته الفكرٌة والمهنٌة ،وتأهٌلها لالضطالع
بدورها الحضاري ،ورفع مستوى بحوثه العلمٌة ،وتحسٌن أداء مناهجه وطرائقه التدرٌسٌة ،وتوطٌن
المستحدثات التكنولوجٌة فً أنماطه التعلٌمٌة.
من هنا كان االهتمام فً اتحاد جامعات العالم اإلسالمً بكل ما من شأنه المساهمة الفعالة فً
تحقٌق جودة التعلٌم الجامعً وتطوٌر مناهجه وبرامجه ،وتأهٌل قدراته وموارده البشرٌة.
وٌشتمل هذا المحور على البرامج التالٌة:

الربىامخ  :2.1.1.1تطويس البحث العلني يف التعليه اجلامعي
األهداف:
 مساعدة الجامعات فً إنشاء كٌانات بحثٌة ومراكز تمٌز علمً بالمشاركة مع المؤسسات
العالمٌة؛
 تحدٌد الموارد المالٌة الجدٌدة والتشرٌعات الالزمة النطالق البحث العلمً التطبٌقً المواكب
للتقدم العلمً العالمً فً جامعات العالم اإلسالمً؛
 تنمٌة الرصٌد البحثً المعرفً وحتمٌة المشاركة فً تنمٌة المجتمع ومساندة قطاعات اإلنتاج
والخدمات؛
 االستفادة من التجارب الرائدة فً مجال ربط البحث العلمً بالتنمٌة االقتصادٌة؛
 ربط البحث العلمً بمتطلبات التنمٌة اإلنتاجٌة وسوق العمل.

الوصف العام:
ٌعد البحث العلمً من العوامل الفاعلة فً تنمٌة المجتمع وركٌزة أساسٌة فً عملٌة التطوٌر
والنم و  ،وإذا كانت الجامعة هً الحاضن الطبٌعً للبحث العلمً ،فإنه من األهمٌة أن تبقى جامعات العالم
اإلسالمً على وعً بأهمٌة البحث العلمً ودوره فً التقدم االقتصادي والرفاهة االجتماعٌة ،لذا كانت
ضرورة مساعدة الجامعات األعضاء فً إنشاء

كٌانات بحثٌة متعاونة فٌما بٌنها و تمكٌن التٌسٌرات

التشرٌعً بٌن الجامعات من تبادل البرامج واألبحاث لتحقٌق االستثمار األكادٌمً ،وتأسٌس مراكز تمٌز
ة
علمً بالمشاركة مع المؤسسات العالمٌة تعمل على االرتقاء بوظائؾ وتطبٌقات البحث العلمً ،وتوفر له
الموارد المالٌة الجدٌدة الالزمة النطالق البحث العلمً التطبٌقً فً جامعات العالم اإلسالمً بما
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ٌساعدها على مواكبة التقدم العلمً العالمً ،وٌؤدي إلى تنمٌة الرصٌد البحثً المعرفً لٌساهم فً تنمٌة
المجتمع ومساندة قطاعات اإلنتاج والخدمات.
ولما كان البحث العلمً ٌعد من الوظائؾ الجامعٌة المهمة ،فإنه ٌجب توجٌه البحث العلمً
ألؼراض تنموٌة شاملة وتوفٌر بٌئة بحث علمً مالئمة ،وعلى اإل

دارة الجامعٌة تطوٌر رؤٌته ا

االقتصادٌة لإلبداع العلمً والتكنولوجي بما ٌساعد على أداء الجامعة لرسالتها ،ولتصبح الجامعة مؤسسة
رائدة تنتج بحوث متمٌزة ومنارة إشعاع حضاري لتنمٌة المجتمع ،وعلٌه ٌتوجب تفعٌل البحث العلمً
وتشجٌعه بربطه بمتطلبات التنمٌة اإلنتاجٌة وتعزٌز التفاعل بٌن الجامعة وقطاعات اإلنتاج.

الربىامخ  :2.1.1.2اجلودة واالعتناد والتحديد واالبتلاز والتخطيط والتقييه
األهداف:
 تحدٌد خصوصٌة المعاٌٌر اإلسالمٌة الضابطة لمفهومً الجودة واالعتماد؛
 إعداد برنامج اعتماد أكادٌمً موحد لبرامج وجامعات العالم اإلسالمً؛
 تبنً نظام جودة متكامل من معاٌٌر وتشرٌعات فً الجامعات األعضاء؛
 إنشاء وحدات جودة داخل الجامعات تابعة لمكتب هٌئة الجودة اإلسالمٌة؛
 دراسة التح ّدٌات المواجهة لنظم الجودة واالعتماد فً التعلٌم الجامعً؛
 تبادل الخبرات والتجارب بٌن المسؤولٌن عن التعلٌم الجامعً فً العالم اإلسالمً؛
 االستفادة من التجارب الدولٌة فً مجال الجودة واالعتماد؛
 تطوٌر منظومة التعلٌم الجامعً و تقٌٌم مخرجاته ؛
 تحسٌن محتوٌات المناهج التعلٌمٌة الجامعٌة.

الوصف العام:
تعتبر جودة النظم التعلٌمٌة الطرٌق إلى جودة المنتج التعلٌمً الذي ٌساهم فً مواجهة تحدٌات
المنافسة لمتطلبات سوق العمل بالدول اإلسالمٌة ،وألن الكم فً التعلٌم الجامعً فً العالم اإلسالمً لم
ٌواكبه تقدم ملموس ومقنع فً الكٌؾ ،فإن ذلك ٌدعو إلى العمل بجدٌة وانتظام على ضبط جودة برامج
ومؤسسات التعلٌم الجامعً ،إضافة إلى توفٌر خصوصٌة للمعاٌٌر اإلسالمٌة الضابطة لمفهومً الجودة
واالعتماد ،وإعداد برنامج اعتماد أكادٌمً موحد لجامعات العالم اإلسالمً ،قائم على نظام جودة متكامل
من معاٌٌر وتشرٌعات للجامعات األعضاء ،وذلك ٌتطلب تطوٌر المعاٌٌر األكادٌمٌة وتنمٌة االتجاهات
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نحو التجدٌد واالبتكار وتطوٌر البرامج فً مسارات جدٌدة وواعدة ،مع كون تطوٌر التعلٌم سٌؤدي إلى
التنمٌة القطاعٌة الشاملة.
لذا فإنّ توفٌر الجودة الشاملة فً التعلٌم الجامعً تعمل على تحقٌق

التنمٌة الذاتٌة للمجتمع

األكادٌمً والبحثً ،وتحفٌز التمٌز العلمً لتوفٌر مجتمع أكادٌمً على مستوى عال من الكفاءة وااللتزام،
بما ٌؤدي إلى تحوٌل خرٌجٌه إلى مبدعٌن قادرٌن على تطوٌر المجتمع ،وبلوغ درجة رفٌعة من المعرفة
اإلنتاجٌة والكفاٌة الوظٌفٌة.

الربىامخ  ( :2.1.1.3التلامل بني التعليه اجلامعي والقطاع اخلاص)
األهداف:
 بناء شراكات استراتٌجٌة بٌن التعلٌم الجامعً والخاص والمؤسسات االقتصادٌة والصناعٌة
والخدمٌة؛
 التعاون بٌن التعلٌم الجامعً والقطاع الخاص فً توفٌر مصادر جدٌدة لتموٌل الجامعات
تعتمد على تسوٌق البرامج واألبحاث العلمٌة وخدمة المجتمع؛
 دعم التنافس الحر والبناء بٌن التعلٌم الجامعً فً المؤهالت العلمٌة والقدرات المختلفة
وتطوٌر البرامج والخطط األكادٌمٌة بما ٌتوافق وحاجات السوق والمجتمع؛
 التعرّ ؾ على تجارب رائدة فً هذا المجال من خالل تنظٌم زٌارات للمسؤولٌن للدول
األعضاء؛

الوصف العام:
تهتم الدول اإلسالمٌة باستحداث أنماط جدٌدة من نظم التعلٌم العالً والبحث العلمً ،مع االلتزام
بتوفٌر جودة وكفاءة فً األداء عالٌة لتحقٌق مجتمع أكادٌمً على مستوى عال من الكفاءة وااللتزام ،ومع
ظهور القطاع الخاص فً مختلؾ المجاالت الحٌاتٌة الذي أصبح ٌتقوى وٌفرض نفسه مع مطلع األلفٌة
الثالثة ،ومن بٌنه قطاع التعلٌم العالً الخاص .وال شك أن من النتائج اإلٌجابٌة المحسوبة على هذا
القطاع ،تحمله بعض األعباء المالٌة والتربوٌة التً كانت تضطلع بها اقتصادٌات الحكومات سابقاً،
وتشجٌع روح التنافس الشرٌؾ والبناء.
وتحقٌقا لتكامل الجهود وتوحٌد السٌاسات التربوٌة بٌن القطاعٌن بهدؾ تطوٌر نظم وآلٌات العمل
األكادٌمً والبحثً بما ٌنعكس على كافة عناصر منظومة التعلٌم الجامعً فً إطار نظام شامل لتحقٌق
الجودة الشاملة وتقٌٌم األداء بالجامعة ،أصبح لزاما ً على النظامٌن توفٌر العوامل المساعدة للتطوٌر الذاتً
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المستمر للهٌاكل التنظٌمٌة والوظٌفٌة وتنسٌق مجهوداتهما واستراتٌجٌاتهما وخططهما بدءاً من تقاسم
المسؤولٌات التربوٌة واالختصاصات التعلٌمٌة ،ودرءاً ألي ازدواجٌة ؼٌر مرؼوب فٌها ،ووصوال إلى
تعلٌم عال ذي قٌمة اقتصادٌة مضافة ٌؤدي إلى توفٌر درجات علمٌة معترؾ بها عالم ٌا.
وفً هذا اإلطار ،ستقام لقاءات فً بناء شراكات إستراتٌجٌة بٌن التعلٌم الجامعً الحكومً
والخاص والمؤسسات االقتصادٌة والصناعٌة والخدمٌة ،وتنظٌم اجتماعات حول التعاون بٌن التعلٌم
الجامعً والخاص فً توفٌر مصادر جدٌدة لتموٌل الجامعات تعتمد على تسوٌق البرامج واألبحاث
العلمٌة وخدمة المجتمع ،وعقد دورات تدرٌبٌة لدعم التنافس الحر والبناء بٌن التعلٌم الجامعً فً
المؤهالت العلمٌة والقدرات المختلفة وتطوٌر البرامج والخطط األكادٌمٌة بما ٌتوافق وحاجات السوق
والمجتمع ،وتنظٌم زٌارات للمسؤولٌن عن هذٌن القطاعٌن للوقوؾ على نجاحات بعض البلدان فً هذا
المجال.

الربىامخ ( 2.1.1.4 :التعليه اجلامعي والتينية الشاملة املطتدامة)
األهداف:
 ربط التعلٌم الجامعً بتنمٌة البٌئة المحلٌة والقطاع اإلنتاجً؛
 تطوٌر النظم الجامعٌة لمواجهة تحدٌات العصر ومواكبة التطور العلمً والتقنً المتسارع؛
 رفع القٌمة االقتصادٌة واالجتماعٌة للخرٌجٌن؛
 توظٌؾ التعلٌم الجامعً لخدمة حاجات المجتمع وتحقٌق التنمٌة الشاملة؛
 تطوٌر إطار جامعً شامل للمؤهالت العلمٌة والتكنولوجٌة.

الوصف العام:
ٌتعاظم الوعً فً المجتمعات اإلسالمٌة بضرورة تعلٌم طالب الجامعات وإعدادهم وتدرٌبهم بما
ٌتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتٌاجاته بما ٌؤدي إلى تنمٌة البٌئة المحلٌة وإقامة تعاون وثٌق بٌن
التعلٌم الجامعً والمؤسسات االقتصادٌة ،وٌعزز مواكبة تأثٌر التكنولوجٌا فً المهارات المطلوبة
للعاملٌن للحد من البطالة وما ٌترتب علٌها من آثار سلبٌة فً المجال االقتصادي ،وٌحقق التنمٌة
االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة للمجتمعات ،وذلك ٌتطلب توفٌر مزٌد من التموٌل للتعلٌم الجامعً
لٌتمكن من توسٌع تخصصاته والمحافظة على كفاءة الموارد البشرٌة لتحقٌق التنمٌة الشاملة المستدامة،
والمساهمة فً المسؤولٌة االجتماعٌة ،وتفعٌل دور هٌئة التدرٌس فً إطار االشتؽال على إعداد نظام
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تعلٌمً مرتبط بسوق العمل ،وٌستثمر الطاقات البشرٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة ،مما ٌستدعً االهتمام
بالبرامج التعلٌمٌة للوفاء باالحتٌاجات والمهارات المرتبطة باألنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة المختلفة.
وٌحظى التعلٌم الجامعً باهتمام صانعً القرار وواضعً السٌاسات التعلٌمٌة والخطط
المجتمعٌة ،بداٌة من االستثمار فٌه وتموٌل مشارٌعه واإلنفاق على احتٌاجاته والعمل على إصالح هٌاكله
لتفعٌل مساراته وتقوٌة مسالكه وأنساقه وتعزٌز بنٌته ،وحماٌة هوٌته المتمٌزة من تٌارات التشوٌه،
وصوال إلى ربط مدخالته علمٌا ً وهٌكلٌا ً بمتطلبات سوق العمل ومستلزمات التنمٌة القطاعٌة الشاملة،
لٌصبح أداة فاعلة وفعّالة فً خدمة القضاٌا الكبرى والمصالح العلٌا لدول العالم اإلسالمً من خالل
مواءمة مخرجاتها لالحتٌاجات التنموٌة للعالم اإلسالمً وتطوٌر منظومتها الجامعٌة لمواجهة تحدٌات
األلفٌة الثالثة ،تحقٌقا ً للتقدم االقتصادي والتطور االجتماعً والعلمً والثقافً.

احملور ( 3.1.1 :التعاون والتكامل والشراكة بني اجلامعات األعضاء)
ٌعد التعاون والتكامل بٌن الجامعات األعضاء فً االتحاد مطلبا ً ضرورٌا وشرعٌا ،أكدته تعالٌم
اإلسالم الحاثة على نشر ثقافة العدل والسالم والتسامح واإلخاء اإلنسانً  ،م ن أجل تجدٌد بناء الحضارة
اإلنسانٌة المعاصرة ،واإلسهام فً صناعة المستقبل اآلمن المستقر للمجتمعات اإلسالمٌة وتقوٌة للصؾ
اإلسالمً من خالل التعاون والتضامن وتعزٌز الجهود المشتركة ،كما جاء فً قوله تعالى" :

وتعاونوا

على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان" (المائدة.)2/
وتحقٌقا ً لتماسك المجتمع اإلسالمً ووحدة أمته انطالقا من قوله تعالى" إن هذه أمتكم أمة واحدة
وأنا ربكم فاعبدون " (األنبٌاء )92/فإن دعوته لم تقؾ عند حدوده اإلسالمٌة ،بل دعا البشرٌة كلها على
اختالؾ مذاهبها وألوانها ولؽاتها إلى هذا التعاون والتعارؾ من أجل خٌر البالد والعباد فً قوله تعالى:
"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا " (الحجرات .)13 /من هنا
كان التعاون بمستوٌٌه الداخلً والخارجً من خصائص المنهج القرآنً ،ولذلك سٌعمل هذا المحور على
تعزٌز التعاون والتكامل الجامعٌٌن .كما ٌهدؾ إلى تفعٌل آلٌات التعاون والتكامل بٌن الجامعات
األعضاء ،تبادال للخبرات واستفادة من تجاربها الرائدة ،عن طرٌق تبادل الزٌارات بٌن رؤسائها وهٌئات
التدرٌس والطالب ،والمشاركة فً مناقشة أطروحاتها واالعتراؾ بشهاداتها ،ومنح المتمٌزٌن فً
خدماتها الشهادات ،واالستفادة من خططها ومناهجها وإصداراتها.
وٌشتمل هذا المحور على البرامج التالٌة:

الربىامخ  ( :3.1.1.1تبادل املعلومات والدزاضات والصيازات)
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األهداف:
 التعاون و المشاركة فً الدراسات و إدارة البحوث والتطوٌر بٌن الجامعات األعضاء فً
مجاالت تنمٌة المجتمعات اإلسالمٌة؛
 تبادل المعلومات والتجارب الرائدة لتوفٌر جودة وكفاءة األداء الجامعً؛
 االستثمار المشترك للطاقات والقدرات المعرفٌة واستحداث أنماط جدٌدة من نظم التعلٌم
العالً والبحث العلمً؛

الوصف العام:
تحقٌقا آللٌة تعزٌز التعاون والشراكة بٌن جامعات العالم اإلسالمً  ،ولتأكٌد دور االتحاد فً
معالجة القضاٌا األهم فً المجتمعات اإلسالمٌة ،سٌعمل االتحاد على عقد لقاءات وتنظٌم زٌارات بٌن
الجامعات األعضاء ،وتٌسٌر تبادل المعلومات بٌن الجامعات األعضاء حول إمكانٌاتها وبرامجها،
وتعزٌز صٌػ التعاون مع الجامعات فً األنشطة التً ستنفذها تلك الجامعات ،وتوسٌع مساهمة االتحاد
فً تنفٌذ األنشطة والبرامج باعتباره مظلة لتنفٌذ األنشطة اإلقلٌمٌة والدولٌة ونشر المعلومات حولها،
وتٌسٌر التعاون البٌنً مع الجامعات األخرى وتسهٌل التواصل والتعاون مع الجهات العلمٌة الخارجٌة
والجامعات الدولٌة ،كما سٌسعى إلى ترجمة هذا التعاون إلى صٌػ جدٌدة تتمثل فً تبادل الرأي حول
البرامج والدراسات ،وتوسٌع آفاق هذا التعاون لٌشمل األطر اإلدارٌة والفنٌة فً التعلٌم الجامعً،
والتعرؾ على الخبرات والتجارب الجامعٌة المتنوعة والمشاركة فً المنتدٌات واللقاءات الفكرٌة
والعلمٌة لالستفادة من تطبٌق االتجاهات والسٌاسات المستقبلٌة الالزمة لتبادل المعلومات والتجارب
الرائدة بما ٌحقق تطوٌر التعلٌم فً الجامعات.
كما سٌعمل االتحاد على تشجٌع عقد شراكات بٌن الجامعات األعضاء فً االتحاد وبٌن جامعات
أخرى ؼٌر أعضاء على أساس مبدأ الفائدة المتبادلة ،وتحقٌق

االستثمار المشترك للطاقات والقدرات

المعرفٌة واستحداث أنماط جدٌدة من نظم التعلٌم العالً والبحث العلمً ،بما ٌخول تعبئة قدرات
الجامعات اإلسالمٌة األعضاء فً االتحاد.

الربىامخ  :3.1.1.2اجمللظ اإلضالمي لدعه ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلامعات
األهداف:
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 إنشاء قاعدة بٌانات خاصة بالطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة ،وتقدٌم الدعم اإلرشادي
والتوجٌهً واألكادٌمً والوقائً لهم فً الجامعات األعضاء؛
 تبنى استراتٌجٌة موحدة للجامعات األعضاء تتنوع فٌها برامج ذوى االحتٌاجات الخاصة
وتتناسب مع احتٌاجاتهم؛
 توحٌد اللوائح والقوانٌن الالزمة لذوي االحتٌاجات الخاصة ،ودراسة اإلنجازات والقرارات
والتقارٌر التً تصدرها الجامعات األعضاء؛
 تطوٌر استراتٌجٌات تدرٌس بالجامعات األعضاء تضع فً اعتبارها فئات ذوي االحتٌاجات
الخاصة ،وتدرٌس المصطلحات العلمٌة واألكادٌمٌة لهم بهدؾ دمجهم فً المحتوى الدراسً
الجامعً؛
 إنشاء مركز بحثً فً كل جامعة لتشخٌص وتقوٌم وتصنٌؾ ذوي االحتٌاجات الخاصة
وتصمٌم البرامج وإجراء البحوث والدراسات ،وتبادل الخبرات ونشرها فً الجامعات
األعضاء؛
 التنسٌق بٌن الجامعات األعضاء والجهات الحكومٌة والمؤسسات األهلٌة فً الدول لدعم
دمج الطالب ذوى االحتٌاجات الخاصة ومتابعة التجارب الخاصة بهذه الفئات؛
 تصمٌم وتنفٌذ موقع إلكترونً ٌهدؾ إلى تبادل الخبرات واإلطالع على التجارب
والممارسات الناجحة فً مجال دمج ذوى االحتٌاجات الخاصة؛
 العمل على تفعٌل ومشاركة ذوي االحتٌاجات الخاصة فً المناشط الثقافٌة والرٌاضٌة
إقلٌمٌا ودولٌا؛
 تشجٌع المؤسسات واألفراد على إنشاء البرامج الخاصة ،والجمعٌات والمؤسسات الخٌرٌة
لرعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة من طالب وطالبات الجامعات األعضاء والبحث عن
فرص العمل المناسبة لهم.

الوصف العام:
ألهمٌة قضٌة الطالب ذوى االحتٌاجات الخاصة بشقٌها ،كان ومازال اتحاد جامعات العالم
اإلسالمً حرٌصا على توفٌر الفرص العادلة والمناسبة لهؤالء الطالب ،لالنتفاع ببرامجه وخدماته
وأنشطته ،مع توفٌر البٌئة المهٌأة لذلك ،كدعمهم بالخدمات والوسائل الخاصة المقدمة لهم ،لذا كانت أهمٌة
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تذلٌل جمٌع العقبات والتحدٌات التً تقؾ فً طرٌق ذوي االحتٌاجات الخاصة فً المرحلة الجامعٌة من
خالل توظٌؾ جمٌع اإلمكانات البشرٌة والمادٌة المتاحة لتلبٌة احتٌاجاتهم الفردٌة فً التعلٌم الجامعً
وتقدٌم البرامج المتخصصة فً الرعاٌة والتأهٌل والدعم والمشورة التربوٌة ،للحصول على حقهم العادل
فً التعلم واالستفادة.
وعلٌهٌ ،أتً العمل إلنشاء المجلس اإلسالمً لدعم ذوي االحتٌاجات الخاصة فً الجامعات
لٌكون نموذجا ً مثالٌا ً لتقدٌم برامج دمج الطالب من ذوي االحتٌاجات الخاصة تقوم على الشراكة والتعاون
بٌن الجامعات األعضاء ،وذلك من خالل صٌاؼة السٌاسات واإلجراءات التً تدعم الطالب ذوي
االحتٌاجات الخاصة للتعرٌؾ بحقوقهم ،وواجباتهم ،وآلٌة حصولهم على الخدمة المطلوبة ،والعمل على
تنفٌذها ،مما ٌتطلب معه تضافر الجهود وقٌام الشراكات المجتمعٌة بٌن الجامعات األعضاء والقطاع
الخاص ومنظمات المجتمع المدنً ،بهدؾ توفٌر ما ٌلزم من الوسائل والخدمات وتطوٌر اإلمكانٌات
الحالٌة سعٌا لدعم الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة فً مشوارهم الجامعً ،وتوفٌر الفرص العادلة
والمناسبة من التعلٌم لهم لالنتفاع ببرامج وخدمات وأنشطة الجامعة المختلفة ،مع توفٌر البٌئة المهٌأة لذلك
وصوال إلى تأمٌن ربط الطالب ذوى االحتٌاجات الخاصة بتقنٌة المعلومات واالتصاالت لصقل قدراتهم،
وبما ٌؤدي إلى دمجهم فً الحٌاة الجامعٌة وٌضمن لهم المشاركة الفاعلة فً المجتمع الجامعً واالستفادة
من فرص التعلٌم الجامعً.

الربىامخ ( 3.1.1.3 :أضبوع اليشاط اجلامعي)
األهداف:
 تنظٌم أسبوع لألنشطة الطالبٌة وٌتضمن تنظٌم العدٌد من المسابقات المتنوعة واللقاءات
والندوات الثقافٌة ،من بٌنها القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ والشعر والقصة القصٌرة
والخطابة والثقافة العامة والشعرٌة والفنٌة والعروض المسرحٌة واللوحات الشعبٌة
واألنشطة الرٌاضٌة ،والرسوم التشكٌلٌة ،والكورال  ،ومسابقة التراث الشعبً....الخ؛


تنظٌم أسبوع تسوٌق األبحاث العلمٌة ،وٌهتم بنشر تطبٌقات البحث العلمً بما ٌشكله من
البحوث التطبٌقٌة والبحوث الثقافٌة واالجتماعٌة  ،وتوجٌه البحث العلمً ألؼراض
تنموٌة شاملة وتوفٌر مصادر التموٌل الجدٌدة وتسوٌق وبٌع األبحاث العلمٌة؛

 العمل على االستفادة القصوى من اإلمكانٌات المتاحة فً كل جامعة ،وتشجٌع التعاون
البٌنً لتبادل اللقاءات اإلقلٌمٌة والدولٌة ما بٌن الجامعات فً كافة األنشطة الطالبٌة؛
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تفعٌل مواءمة األبحاث العلمٌة مع احتٌاجات سوق العمل ،وربط تسوٌق األبحاث
العلمٌة بالشبكات اإلقلٌمٌة والعالمٌة للتسوٌق والبٌع؛



تنظٌم أسبوع تكنولوجٌا المعلومات واالبتكارات العلمٌة ،وٌهتم بتشجٌع

المواهب

والمهارات العلمٌة عند الطالب ،وتنمٌة قدراتهم على االبتكار وتكنولوجٌا المعلومات
فً المجاالت العلمٌة والتكنولوجٌة؛
 توفٌر إدارة اقتصادٌة لإلبداع العلمً والتكنولوجً واالبتكار  ،وإنشاء منظومة من
الحاضنات والمتنزهات العلمٌة والتكنولوجٌة فً الجامعات األعضاء تهتم بتنمٌة اإلبداع
واالبتكار لدي الطالب؛
 تأكٌد الحضور الفاعل والمستمر دولٌا على المستو ٌٌن التعلٌمً والبحثً لعرض
االبتكارات واألنشطة الطالبٌة بالجامعات األعضاء؛
 تفعٌله كتظاهرة شبابٌة تنظم ها إحدى الجامعات األعضاء خالل فترة زمنٌة محددة ٌتم
االتفاق علٌها ،بهدؾ توطٌد أواصر التعاون والصداقة بٌن شباب الجامعات األعضاء
وتبادل الخبرات بٌنهم؛
 تنظٌم اللقاءات الفكرٌة والثقافٌة والفنٌة لكبار المفكرٌن والفنانٌن من الدول األعضاء،
من خالل برنامج موازي للفعالٌات الرسمٌة لألسبوع؛

الوصف العام:
ٌعد أسبوع النشاط الجامعً بمثابة تظاهرة شبابٌة ألسابٌع األنشطة المتخصصة بٌن الجامعات
األعضاء وتنظمه إحدى الجامعات األعضاء خالل فترة زمنٌة محددة ٌتم االتفاق علٌها فً أي من
المجاالت الثالث الرئٌسة ،والتً تتضمن أسبوع األنشطة الطالبٌة ،وأسبوع تسوٌق األبحاث العلمٌة،
وأسبوع تكنولوجٌا المعلومات واالبتكارات العلمٌة  ،وٌهدؾ إلى توطٌد أواصر التعاون و الصداقة بٌن
شباب الجامعات األعضاء ،وتبادل الخبرات فً مجال األنشطة الطالبٌة والفعالٌات.
وٌهتم أسبوع األنشطة الطالبٌة بتشجٌع الطالب المشاركٌن من الجامعات األعضاء على المنافسة
الشرٌفة تحقٌقا ً للتالقً والتعارؾ بٌنهم ،وتبادل الخبرات بٌن طالب الجامعات األعضاء فً االتحاد من
خالل تنظٌم العدٌد من المسابقات المتنوعة واللقاءات والندوات الثقافٌة ،من بٌنها القرآن الكرٌم والحدٌث
الشرٌؾ والسنة النبوٌة والشعر والقصة القصٌرة والخطابة والثقافة العامة والفنٌة والعروض المسرحٌة
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واللوحات الشعبٌة واألنشطة الرٌاضٌة ،والرسوم التشكٌلٌة ،والكورال ،ومسابقة التراث الشعبً ،
واالستفادة القصوى من اإلمكانٌات المتاحة فً كل جامعة.
كما ٌهتم أسبوع تسوٌق األبحاث العلمٌة بنشر ثقافة البحث العلمً فً المراحل الجامعٌة األولى،
وتوجٌه البحث العلمً ألؼراض تنموٌة شاملة ونشر تطبٌقاته إقلٌمٌا بما ٌشكله من

البحوث التطبٌقٌة

والثقافٌة واالجتماعٌة  ،والبحث عن مصادر التموٌل الجدٌدة تتضمن مصادر تموٌل إسالمٌة ومشاركة
مجتمعٌة للتموٌل  ،وتفعٌل مواءمة األبحاث العلمٌة مع احتٌاجات سوق العمل  ،و ربط تسوٌق األبحاث
العلمٌة بالشبكات اإلقلٌمٌة والعالمٌة للتسوٌق والبٌع  ،و بناء شراكات بٌن الجامعات األعضاء والمؤسسات
االقتصادٌة والصناعٌة والخدمٌة فً الدول.
وٌعمل أسبوع تكنولوجٌا المعلومات واالبتكارات العلمٌة على االهتمام بتشجٌع
والمهارات العلمٌة عند الطالب ،وتنمٌة قدراتهم على االبتكار
العلمٌة والتكنولوجٌة من خالل إنشاء

المواهب

وتكنولوجٌا المعلومات فً المجاالت

منظومة من الحاضنات والمتنزهات العلمٌة والتكنولوجٌة فً

الجامعات األعضاء تهتم بتنمٌة اإلبداع واالبتكار لدى الطالب ،وتوفٌر التموٌل الالزم لذلك ،وتأكٌد
الحضور الفاعل والمستمر دولٌا على المستوٌٌن التعلٌمً والبحثً لعرض االبتكارات واألنشطة الطالبٌة
بالجامعات األعضاء.

الربىامخ( 3.1.1.4 :اللساضي اجلامعية)
األهداف:
 تطوٌر وتحدٌث التعلٌم العالً لخدمة قضاٌا التنمٌة فً العالم اإلسالمً؛
 بناء منظومة إلكترونٌة لإلدارة الجامعٌة؛
 تعزٌز استقاللٌة مؤسسات التعلٌم العالً؛
 تحسٌن مدخالت التعلٌم العالً من خالل مراجعة مسارات التعلٌم العام؛
 تحصٌن التعلٌم العالً من آفات االنؽالق واالستالب؛
 التعرٌؾ بعطاءات اإلسالم الحضارٌة وقٌمه اإلنسانٌة المشعّة؛
 تصحٌح الصور النمطٌة المسٌئة لإلسالم والمسلمٌن؛

الوصف العام:
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عمل االتحاد على إنشاء كراسً جامعٌة فً إطار البرنامج الذي ورد فً الخطة الثالثٌة (-2004
 )2006التحاد جامعات العالم اإلسالمً حول "إنشاء كراسً متخصصة لمعالجة قضاٌا التعلٌم العالً فً
العالم اإلسالمً" ،وتنفٌذاً لقرار المؤتمر العام فً دورته الثالثة (الشارقة ،)2004/3/11-9 ،الذي صادق
على إنشاء كراسً االتحاد فً الجامعات األعضاء ،وبنا ًء على الدور الحضاري والتنموي الذي ٌمكن أن
تنهض به هذه الكراسً ،كما ٌستند إلى تجربة االتحاد خالل خطط عمله السابقة وما تم خاللها من إنشاء
لعدد من الكراسً الجامعٌة المتخصصة فً العدٌد من الجامعات األعضاء ،وفً مختلؾ المجاالت
المتصلة بتعزٌز قٌم الحوار وثقافة السالم .كما أن االتحاد سٌعمل على توسٌع هذا النشاط لٌشمل أكبر
عدد ممكن من الجامعات األعضاء ،بحسبانها نافذة معرفٌة جدٌدة لتطوٌر التعلٌم العالً وخدمة قضاٌا
األمة اإلسالمٌة ،وتطوٌر وتحدٌث التعلٌم العالً لخدمة قضاٌا التنمٌة فً العالم اإلسالمً ،وتطوٌر
اإلدارة الجامعٌة كمنظومة عمل إلكترونٌة ،وتعزٌز استقاللٌة مؤسسات التعلٌم العالً لتحقٌق مبدأ اإلدارة
الرشٌدة فً التعلٌم.
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