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 مقدمـة:

ت يشهد العالم اليوم خطى سريعة نحو االستدامة في كافة المجااال

هادد تالتاي ةاتا  والميادين؛ وذلك اساتجاةة مححاة لتقااام المشاالت الةي ياة 

اسااااتمرااية الحياااااة الةشااااريةج وكاااا لك ماااان   اااا  ت ااااوي  ال شااااا ات 

ة الت مياااالات ااديةج واال تمايياةج والافافياة؛ لتااوث  كاار م ااندة لحةي اة و

 الشامحة والم تدامة ةشا  يام.

 التعحيم الجامعي ةوصاق  مركاا التواعاات العالياة ويفع يحى ياتق

لحخروج ةاالمجتمع مان المحان وااتماات الرا  اةج فنالو يان كونا    اد 

النمانات ااساسية لألمن الفوميج وةخاصة في ي ار اات ااد المعرفاة 

و متطااوااو   ذا والااواة المعحوماتيااة؛ ااماار الا ب يتطحاا  فااي ااساات تعحيمااا

و لمعاي  (10ج 2010ير يالمية. )ةدوبج  ودة يالية وففا

واء ويعاني التعحيم العالي في الو ن العرةي ة وات  التفحيديةج س

 كاث من  يث المنموث  م من  يث الادوا اال تمااييج مان ا اوا فاي 

تحفيااق دواا الت مااوبج فناالو ياان الف ااوا فااي  يااداد وت  ياا  الفاااو  

ع امة؛ وااد ير االةشرية اللتمة ل او  العما  وا تيا اات الت مياة الم اتد

 اامار فااي ذلاك  لااى  ث ماس ااات التعحايم الجااامعي مفاوماة لاا  م الجااودةج

وياات ولديها انحيات لحماضيج ونادااو ماا ت خا  الم اتفة  وتطحعاتا  فاي  ول

 (128ج 2006 فعالها واراااتها. )ليحةج 

                                                           
 

ويحتاج التعحيم العالي والجامعي  لاى نفحاة نويياة تتجااوت الار   

اساااات التفحيدياااةج واالنطااال   لاااى ؤفاااا   وساااع ةااار   والمقاااا يم والمما

ي رية تتماشى مع التو هات الحدياةج والتي مان   مهاا مقهاوم الجامعاة 

الم ااتدامةج والاا ب ماان خللاا  تةفااى الجامعااات وت ااتمرج وتتمتااع ةااالفةو  

والرضا مان اةا  اا ارال الم اتقيدين مان الخدماة التعحيمياة فاي الاداخ  

والجهات اإلدااب(ج وفي الخاااج )ولاي  -دايسوينو  ي ة الت -)الطال 

(ج وذلك من  ساات يما  ضاماث 11ج 2010والمجتمع( )ةدوبج  –اامر 

 .  ودة التعحيم

 وي ةغي  ث تاوث الجامعات  اءاو من العمحياة الت موياة ساواء مان

 ال ا يااة الماس ااية  م ماان نا يااة االنتاااج العحمااي والةحاااي؛  تااى يتحفااق

مة؛ ث  ودة التعحيم وم تحامات الت مية الم اتداالرةط والتواص  ةين ضما

وذلااك ماان خاال   يااداد  ياا  م ااتفةحي مااامن ةالت ميااة الم ااتدامة و تميااة 

دئ تحفيفهاج وتحك مهمة ال يمان تحفيفها  ال من خل   امعة تخناع لمةاا

و سااس تفياايم ت مويااةج ياان  ريااق مجمويااة ماان المعااايير ذات الجااودة 

لع اار وتحدياتاا  الت مويااة. )الخطياا ج العاليااةج التااي ت اساا  ضاارواات ا

 (349ج 2013

وااتنا  النارواة تة اي مقهاوم االساتدامة فاي التعحايم الجااامعي 

مجتمع ك يغة  ديدةج تعي   يحى الفيام ةدواا الم و  في الت مية وخدمة ال

والمحاف اة يحاى الةي ااة وفاق معااايير ون ام  اودة يالميااةج تما   خريجياا  

مان    العالميج كما  شاات  لاى ذلاك العديادالفداة يحى الم اف ة في ال و

(  يث  وصا  ةنارواة تقعيا  2010الدااسات ال اةفة كدااسة )ةدوب 

  معايير ضماث الجودة في التعحيم العالي لتحفيق الت مية الم تدامة.

 

  

م حول ضمان جودة 2021المؤتمر الدولي 

 مؤسسات التعليم العالي
 

 الجامعة المستدامة مدخل لضمان جودة التعليم العالي في ضوء بعض التجارب العالمية
 

 bأحمد خليل محمد عبد المجيدو  1aمحمد إبراهيم عبده

 

a م ر. –الفا رة  – امعة اات ر  -كحية الترةية  -ا م  صو  الترةية 
b م ر. –الفا رة  – امعة اات ر  -كحية الترةية  –ا م  صو  الترةية 

  الُملخص
 

و في  ق  ميع الماس ات؛ ن راو لما يمر ة  العالم ا ديات تحاليوم من تعد االستدامة في الوا  الرا ن  مراو ضروايا

ع  و يحااى اا اار  تهدياادات لححياااة يحااى كوكاا  اااهج ولعاا  ماان   مهااا التغياارات الم اخيااةج وففااداث الت ااو

ات وتاوفير الةيولو يج است اال الطااة وغير اج ولتحفيق االستدامة ي ةغي يحاى كافاة الماس اات تة اي اساتراتيجي

 ااا   ااد  راو لحاادوا الريااادب لحجامعااة ةايتةاامفومااات الةفاااء والتواصاا  لتحفيااق االسااتدامة ةاافااة  نويهااا. ون اا

  يان دوا ااالماس ات المعرفية التي ت هم في تفدم وااي المجتمعج من خل  دفع يجحة الت مية واالات ادج فنلو 

 دة التعحايمفي معالجة التحديات والمشالت المجتمعيةج ف هرت الجامعةالم تدامة ك  د المداخ  لتح ين وافع  او

 مشاالت .ي عاس ةدواا يحى تحفيق الت مية الم اتدامة فاي المجتماعج والم اا مة فاي  ا  انااياا و الجامعيج ال ب

وتح اين  التعرل يحىالجامعة الم تدامة كإ اا مقا يميج والتعرل يحى اداتها فاي افاعومن ثم يهدل الةحث  لى 

   لى ححيحي. لي الم هج الوصقي الت  ودة التعحيم العاليج واالستقادة من التجااب الدولية في ذلكج واستخدم الةحث

 تام وضاع ت اوا مفتارج لحجامعاة الم اتدامة كمادخ  لناماث ذلاك محة من التوصيات واالست تا اتج وفي ضوء 

  ودة التعحيم العالي.

 2020-06-28تاريخ االستقبال:

 2020-12-31تاريخ االستقبال:

 2021-01-31تاريخ القبول:
 2021-10-10تاريخ النشر:

 

 المفتاحية  الكلمات
الجامعات الم تدامةج  ودة 

ماس ات التعحيم العاليج 

 التجااب العالمية.
 لحةا ث الةريد االلاتروني1

mh.ad19706@gmail.com 
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( يحاى و اود ا تماماات تعحيمياة 2012و كدت دااساة )الاليت اي 

يفياة.  وانة  ال  رياة والتطةوةحاية تتعحق ةموضوع الت مية الم تدامة في 

و ث موضوع الت مية الم تدامة غير ماداج كمفارا م اتف  ضامن الخطاة 

التعحيميااة لحف ااامج و ااااءت التوصااايات ةنااارواة مااا   موضاااوع الت مياااة 

 الم تدامة المايد من اال تمام في المجاالت التعحيمية والةحاية.

(  لااى  ث التعحاايم العااالي فااي 2014وتوصااح  دااسااة الخطياا  )

  الااو ن العرةااي يعاااني ماان ا مالاا  لمقااا يم وانااايا االسااتدامة ممااا يجعحاا

يااا ااو يااان موا هااة التحاااديات الت مويااةج وتماااا  الجامعااات الم اااتدامة 

 فرصااة  فيفيااة لة اااء ااياادة ت مويااة ةشااريةج ماان خاال  الةحااو  التطةيفيااة

 والممااسات الميدانية.

ء (  لااى ضاارواة االاتفااا2015كمااا خح اا  دااسااة  جاااتب ) 

ا ةم ااتو  الم ااا ج فااي التعحاايم العاااليج وتعايااا المشااااكة المجتمعيااة ةماا

 يحفق م تفة  م تدام.

( مجموياة مان المعوااات 2016كما اصادت دااساة الخوالادة ) 

السااتدامة التعحاايم العاااليج وااتر اا  اال تمااام ةوضااع ا يااة اسااتراتيجية 

حيمياة و ا ا واضحة لحتعحيم الم تدام تشم   ميع الجوان  فاي العمحياة التع

 ما تع ي  الدااسة الحالية.

( فاارة الجامعاة الم اتدامة 2019وتة   دااساة )اةتهااج يعفاوب 

 والحرم الجامعي الم تدام كآلية لتحفيق الت مية الم تدامة.

( نموذج لحجامعاة الم اتدامة 2019كما وضع  دااسة سحيماث ) 

م ااربج فاي المجتماع الم ارب ةماا يت اساا  ماع واااع وثفافاة المجتماع ال

 ومن الممان االستقادة من ذلك في تعميم ال موذج في الو ن العرةي.

( ةنرواة  ث يشتم  2020و وص  دااسة  والايو وؤخروث ) 

 -مقهوم الجامعة الم تدامة يحاى ااةعااد الالثاة لحت مياة الم اتدامة )الةي اي

 اال تمايي(. -االات ادب

( يااان  ث الماااوااد الةشااارية 2020دااساااة  راةاااااا )وتوصاااح  

 الم ااتدامة وايااادة اايمااا  لحشااركات لهااا دوا كةياار فااي تعايااا اسااتدامة

 الجامعة من خل  االةتااا الم تدام.   

 مشكلة البحث

  صةح  استدامة التعحيم يامة والتعحيم العالي خاصة  ا ة مححاة

فااي مجااا  التعحااايمج لحجامعااات المعاصاارةج لااا لك  خاا ت الاادو  تت ااااةق 

 ا  اوت تجي  لمتطحةات استدامة التعحيم العالي في الجامعاتج ومن  ةارت 

المتطحةااات  ث يخاادم التعحاايم  ميااع ال اااتج ويفااوم يحااى  سااات مجاااالت 

المعرفااة كافاااةج و ث تعمااا  الجامعاااات يحااى  ياااادة ةرامجهااااج و ث تاااوفر 

 ع ماان م ااتو الاااوادا التداي ااية واإلداايااة الما حااة والمداةااةج و ث ترفاا

الخاادمات والةااارامجج و ث ت اااوع فااي خططهاااا وةرامجهااااج و ث ت اااتجي  

لمتطحةاااات الع ااار التاااي تحتااااج  لاااى تعحااايم م اااتدام يراياااي  ا اااات 

و لجود ة المجتمعاتج ويواك  التطواات والتغيرات ال ريعة؛ وذلك ضمانا

 التعحيم العالي.

اال اث  اااا  الجامعاااات ماااا تا  ياااامن ةقاااارة العمااا  التفحيااادبج  

ويتحام ةم ير الجامعات كياناات  رمياة تفحيدياة ةعيادة يان تحفياق فاارة 

استدامة التعحيم. فنلو ين  ث ماس ات التعحيم العالي لي   معدة اإليداد 

الاافي إل دا  الت مية الم اتدامة مان كونهاا ماس اات محاف اة ومفاوماة 

لجودةج فحديها انحيات تحفائي لحماضي وتراكمات   كار من استشارال ل  م ا

ج 2010(ج ويشااير )ةاادوب ومجا اادج 2003الم ااتفة  وتطحعاتاا  )تا اارج 

(  لى  ث يدداو مان المعوااات توا ا  اساتدامة التعحايم وصاوالو  لاى 44-52

م تو  الجودة والمعاايير العالمياة م هااد يادم االات ااع ةااساحوب والقاار 

د لنااماث  ااودة التعحاايم و دااة الجااودة الشااامحةج فناالو ياان ةعااد الجدياا

الم ااا ج الجامعيااة وخحو ااا ماان مقااا يم وانااايا االسااتدامةج ةمااا ال يقااي 

ةمتطحةات الع ر وا تيا ات الت مية الشاامحة والم اتدامةك كماا  شااا الاى 

( و  2016ذلك مجموية من الدااسات ال اةفة وم ها ج) دااسة الخوالادة )

 (.2020( دااسة  والايو وؤخروث )2019سحيماث ) دااسة

لاحاي من خل د الادمج اوتتة ي الجامعة ثفافة االستدامة في التعحيم

)دماااج اناااايا االساااتدامة فاااي  مياااع المفاااراات والةااارامج الجامعياااة(  و 

الجائي ) فراد ةعض المفراات الخاصاة ةفناايا االساتدامة( كمادخ  مان 

ياةج العالي يحى ضوء ةعض التجااب العالممداخ  االاتفاء ةجودة التعحيم 

 ومن ثم يمان تحديد مشاحة الةحث في ال اا  الرئيس اآلتيد  

ء الجامعة المستدامة كمدخل لضمان جودة التعليم العالي في ضوما دور 

 ؟بعض التجارب العالمية

 وال ب يتقرع م   ااس حة اآلتيةد

 لمعاصر؟ما مقهوم الجامعة الم تدامة في اادب الترةوب ا -1

 ما   م التجااب العالمية في استدامة التعحيم العالي؟ -2

مااا معااايير ضااماث  ااودة التعحاايم العااالي ذات االاتةااا  ةالجامعااة  -3

 الم تدامة؟

يم ال موذج المفترج لحجامعة الم تدامة كمدخ  لنماث  ودة التعحاما -4

 العالي؟

 أهداف البحث.

 ي عى الةحاإلى تحفيق اا دال اآلتيةد

 الجامعة الم تدامةج   ميتهاج   دافهاج مةادئها. تححي  ما ية -

 التعرل يحى ةعض التجااب العالمية في استدامة التعحيم العالي. -

الاشااع ياان دوا الجامعااة الم ااتدامة فااي افااع م ااتو   ااودة التعحاايم  -

 العالي.

التعرل يحاى معااير ضاماث  اودة التعحايم العاالي ذات ال احة ةالجامعاة  -

 الم تدامة.

ااات تطوير العم  اال تمايي ةالجامعاتواطايات التعرل يحى م  -

 المجتمع ااخر .

وضع نموذج مفترج لجامعة م تدامة يحى ضوء ةعض التجااب  -

 العالمية.

 أهمية البحث:

 تر ع   مية الةحث الحالي  لى  ن د

امة ي هم فاي نشار ثفافاة االساتدامةج والت كياد يحاى دوا الجامعاة الم اتد -

 العالي.كمدخ  لنماث  ودة التعحيم 

 يتواع  ث تاوث نتائج الدااسة مقيادة لحجهاات الم ا ولة فاي وضاع خطاة -

استراتيجية ا تمايية يحاى الماد  الةعياد مان   ا   ياداد ااو  ةشارية 

 لديها الفداة يحى تحم  الم  ولية الم تفةحية.

ت ااهم فااي تيااادة الااويي المجتمعااي ة  ميااة التعحاايم العااالي فااي تحفيااق  -

مايياااة و اااودة الحيااااة لأل ياااا  الحاضااارة الرفا ياااة والعدالاااة اال ت

 والم تفةحية.
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و    تقيد ص اع ومتخ ب الفرااات ةالتعحيم العالي يموما والجامعاتعحى -

الخ وص في معرفاة  ةارت المشاالت التاي تعاو  تحفياق االساتدامة 

 .في التعحيم وسة  التغح  يحيها

 

 

 منهج البحث:

اإل اةاة يحاى استخدم الةحث الم هج الوصاقي التححيحاي مان   ا  

ت ااا الت ج  يااث يت اساا  مااع   اادال الةحااث و ااو ل سااحوب يعتمااد يحااى 

و د ايفاا دااسة الوااع  و ال ا رة كما تو د في الوااع وت هم ةوصقهاوصاقا

و )يةياادات وؤخااروثج  و  و كميااا  (ج191ج 2010ويعةاار ي هااا تعةيااراو كيقيااا

دخ  وذلك لحتعرل يحى   مية الجامعة الم تدامةوالاشع ين دوا اا كما

 لنماث  ودة التعحيم العالي يحى ضوء ةعض التجااب العالمية.

 مصطلحات البحث:

 Sustainable development التنمية المستدامة: -

يف ااد ةالت ميااة الم ااتدامةد  ااي الت ميااة التااي تحةااي ا تيا ااات 

اج  و الحاضر دوث اإلخل  ةمفداات اا يا  الفادمة يحى تحةية ا تيا اتها

راا لت مية التي تت ع ةاالستفراا وتمتحك يوام  االستم ي التعةير ين ا

ثاة ين ثلوالتواص ؛  ب  نها ت مية ااةحة للستمرااج و نها يمحية التقاي  ة

  ن مةد ن ام  يوبج ون ام اات ادبج ون ام ا تمايي.

 The sustainable university الجامعة المستدامة: -

و ة نهاااد الجامعااة التااي تحتااام ا ةم اااوليتها تجااا تُعاارل   رائيااا

يااة المجتمااع مااع ااخاا  فااي االيتةاااا اآلثاااا  ويحااة المااد  لفرااتهااا الحال

لحاارم والم ااتفةحيةج فيمااا يتعحااق ةاسااتدامة التعحاايمج واسااتدامة ااةحااا ج وا

م فاي الجامعي الم تدامج والتشااك اال تمايي الم تدامج ةالفدا الا ب ي اه

 تح ين  ودة التعحيم العالي.

 :عليم العاليضمان جودة الت -

و  د مجمويااااة ماااان المعااااايير ااكاديميااااة ويف ااااد ةهااااا   رائيااااا

 حاو والماس ية التي تتوافق مع ا ية واسالة الماس ة التعحيميةج يحاى ال

وج ويقااو  تواعاا و ومححيااا ات الاا ب يتقااق مااع المعااايير الم ااالرة لهااا يالميااا

 . الم تقيدين ال هائيين من الخدمات التي تفدمها الماس ات التعحيمية

ود اإل اا ال  رب  ثانيا

  والود الجامعة الم تدامة )المقهومج والتجااب الرائدة(

 ث مقهااوم االسااتدامة لاايس ةجديااد  و مةتااار؛ فهااو م ااطح  اااديم 

اماا مرتةط ةعلاة اإلن اث ةالةي ة المحيطة فاي   ااا مان التقايا  واالسات

و  و الجيد لم ادا الةي ة الطةيعيةج كما تشا  االستدامة ميادانا تاااتع لخ اةا

ياة الجهود ال ايية لحوصو   لى م تو   ااى لحياة الةشر من خل  الت م

االات ااادية واال تماييااة والحقااال الةي ااي يحااى م ااادا اااه و فااو  

ن ماااا يااا  الم ااتفةحية فيهاااج ويُع ااى ةاالسااتدامة اسااتخدام مااا  ااو متاااج 

لعدياد مان معاال ومهااات من     الت ميةج و و ماا ساع   لاى تحفيفا  ا

 الجامعات في سةي  تحفيق الجودة وضمانها ةماس ات التعحيم العالي.

و شاااااملو لحجامعااااة  Creightonواااااد يااااره كريتااااوث  تعريقااااا

و وذات ةي اة مريحاة  و ومالياا الم تدامة ة نهاد ماس ة تعحيمياة م اتدامة ةي ياا

لحم ااتخدمينجموفرة لحطااااة ومحاف ااة يحااى الةي ااة المحيطااةج تعااات الةي ااة 

التعحيميةج ذات تاحقة تشغيحية احيحة يحىمد  يمر المة ى وتحةي اال تيا ات 

المححيااااة الحفيفيااااة مااااع االلتاااااام ةمةااااادئ الة اااااء ااخناااار ةشااااا  يااااام 

(Creighton, 1998, 1158.) 

وتُعاارل الجامعااة الم ااتدامة يحااى  نهاااد ل ماس ااة تعحاايم يااالي 

  ااحةية الةي يااةجتشااااك ةشااا  مححااي  و يااالمي فااي التفحياا  ماان ااثاااا ال

ي فااالات اديةج اال تماييةج وال احية ال اتجاة مان اساتاماا ا لموااد اا 

 تحفيق مهامها كالتادايسج والةحاو ج التويياةج الشاراكةج و ار  اإلدااة

 الداخحيااة التااي ماان شاا نها  ث ت ااايد المجتمااع فااي انتهاااج  سااحوب الحياااة

 .(Ting, et. Al. 2012: 209الم تدامل )

م اطح  الجامعاة الم اتدامة يف اد ةا  ل مياع  الةعض  ث وير 

 لتعحايم نواع اانشطة تح  ا ية الت مية الم تدامةل. و نهاتماا  م ا ولية ا

ة العااالي ماان   اا  ت ميااة المجتمااع المححيوالاادوليج وير ااع مقهااوم لالت مياا

شار الم تدامةل  لى يحماء الحقال يحاى الةي اة فاي  واخار الفارث التاساع ي

ج ال ين ا تموا MuirوPinchotو  Marchنج ما  و وائ  الفرث العشري

 تطوا ااةعحم الةي ة والت مية الم تدامة و لهاا تواتث الماوااد الطةيعياة و

 (.Geng, Y. et.al, 2012,1-7وتطةيفها )

 Qualityوتعرفهاااا  ي اااة ضاااماث الجاااودة ةالممحااااة المتحااادة 

Assurance ,Agency for Higher Education(5 ك

,2014QAAلجامعة التي يتم من خللها تاويد الطلب ةالمعرفاة ( ة نهاا

والقهاام والمهااااات وال ااقات المطحوةااة لحعماا  والحياااة ةطريفااة تحمااي 

الم ااال  الةي يااةج واال تماييااة واالات ااادية لااا  ماان اا يااا  الحاليااة 

يشير مقهوم الجامعة الم تدامة  لى كا  ماس اة  كما. واا يا  الم تفةحية

ج  و  اء م هاج تشجع وتادير وتشاااك فاي التخقياع مان في التعحيم العالي

المشاك  الةي ياة واالات اادية واال تمايياة وال احية ال اشا ةمن اساتخدام 

مااوااد الةي ااة ااادا اإلمااااثجوفي الوااا  الحاضاار اااد ايترفاا  ماس ااات 

التعحيم العالي في ك  مااث ة  مية الت مية الم تدامة ةشا  متاايدج ون اراو 

واال تمام ةه ا التطواج  ااءت فاارة الجامعاة الخناراءفي لايادة الويي 

ماس ااات التعحاايم العااالي لححقااال يحااى موااد اااج واالسااتقادة ماان المااوااد 

 .(Nookhong and Nilsook, 2017, 722الطةيعية ةشا  كام )

و ة نهاااد ل ذلااك الم ااطح  الاا ب يت اام ةالحداثااة   كمااا تُعاارل  ينااا

و وال ب ي ةاق م   تنمي ات  و يعود صدا لق يا ا في وممااسات اديمة ن ةيا

ين الغال   لى الجان  اال تماييج والةي ي لحجامعاةج فهاي تجماع ةاين اطةا

 (.Jora, O.D.2020: 307متنادين الحداثة والمحاف ة يحى الفديمل )

ومااع تطااوا الاا  م اإلداايااة المختحقااة ولهااوا مقهااوم المياااة 

يحاااى االخاااتلل يااان  الت اف ااايةج اساااتحام مااان الجامعاااة  ث تااااوث اااااداة

م اف ااايها؛ يااان  رياااق تخقااايض التاااااليع  و تفاااديم ميااااة لحعمااالءج ةماااا 

يتماشااى معتحفيفمةااادئ ومقااا يم الجامعااة الم ااتدامة المتماحااة فاايد ة اااء 

يفحيات م تدامة وتح ين العلاات ةين ال اسوةي تهمج والوصو  ةالمجتمع 

ناى مان المعااال  لى ت مية شامحةج مان خال  تاوياد خريجيهاا ةالحاد ااد

كما تحتوب الجامعة الم تدامة يحى  نشطة تت م ةالحيوية ةي يوا .والمهااات

وا تماييوااا وثفافيوااا واات اااديوا؛  ذ يُعةااار ياان التحااو  نحااو االسااتدامة فااي 

الجامعات تحديدواج ة ن  انعاات لحوضع اال تماايي والافاافي واالات اادب 

 .(www.mq.edu.au)لحم طفة واإلاحيم المو ودة ة  الجامعة 

والتحو   لى الجامعة الم تدامة لم يعد افا ية ة   ا ة مححةج 

ولي   كما يديي الاةعض  نهاا لاا رة  و موضاة وسات تهيج  ياث ي اهم 

http://www.mq.edu.au/
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التحو  ةالجامعة  لى ال مط الم تدام في تحفيق الت مية الم تدامةج وخقض 

  الجااودةج وفاات  فاارص يماا  واسااتاماا لحطاالب ال قفاااتج وافااع م ااتو

والعاااامحين ةالجامعااااتج و صاااحاب الم اااححة خاااااج  ساااواا الجامعاااةج 

فالجامعة في القار ااخنر الم تدام لي   مجرد ماس اة تعحيمياة ةحاياة 

مانحة لحادا ات العحمياة ففاطج ةا   اي  كاار و ةعاد مان ذلاك فهاي محارك 

و مهم و وت شر القاار ااخنار وتاصا  لعجحة العم ج تادب دوااو اات اديا ا

 (.1د 2018في المجتمع  ر  ووسائ   ودة الحياة )  اث ي فاوبج 

 .أهداف الجامعة المستدامة

ا يتاي  لحجامعاة ات خااذ تهدل الجامعة الم تدامة  لى توفير   ااو

ححاد ما  و م اس  ل روفها ةقايحية؛ ةف د خقض التاحقةج واتخاذ تاداةير ل

طااااوير الماس ااااةج وتاااار   امعااااة ماااااكواا  ماااان اسااااتهلك الطااااااة لت

(Macquarie university)  ث الجامعاااة الم اااتدامة ت اااعى لتحفياااق 

 داالن جام والتواتث في الجوان  ااتية

  مايااة الةي ااةد ماان خاال  تفحياا  نشااا ات الجامعااة يحااى الةي ااةج تعايااا -

 الت وع الحيوبج وضماث االستخدام القعا  لحموااد.

ة فير فارص مت ااوية لحعما ج وال ارول الملئماالعدالة اال تماييةد تو -

  لى ل ج توفير متطحةات الحياة الاريمة والم اوة ةين الج  ينج وصوالو 

 الرفاا اال تمايي.

الرفاا االات ادبد مان خال  تح اين الوضاع االات اادب لحجامعاة ةماا  -

 يعااود ةالقائاادة يحااى المااولقين والطحةااة والمجتمااع ةمااا ال يت ااافى مااع

 خر .المةادئ اا

الت اااوعد فاااي الجااا س والعمااار الحغاااةج العااار  الافافاااةج وينااامن الت اااوع  -

االيتااارال ة  فياااة اافاااراد فاااي الاااتعحم ةطااار  مختحقاااةج مماااا ي اااتحام 

 ضرواة الت وع في  سالي  التدايس و رائق التعحم.

 .المبادئ األساسية للجامعة المستدامة

 وةاااالرغم مااان  ماانياااة التعةيااار يااان الجامعاااة الم اااتدامة ةطااار 

مختحقةج  ال  ث   اك مةادئ  ساسية واضحة المعاالم تمياا الجامعاة ليُطح اق 

-http://sustainability.yale.edu/officeيحيهااا م ااتدامة؛ و اايد )

sustainability) 

ةادلاة التواتث والتقاير الم هجي؛  يث يف د ة  االيتارال ةالعلااة المت -

ماادخ  التقاياار  ةااين الةي ااة الطةيعيااة والمجتمااع واالات اااد ماان خاال 

 الم هجي الا ب يفار ةا ث الفارااات داخا  ال  اام الوا اد ااد تااثر يحاى

 ن ام ؤخر.

ثااا التايع والمرونة؛  يث  ث الجامعة الم تدامة ت اعى  لاى تفحيا  اآل  -

ال احةية يحااى  يويااة ال  اام اإلياولااو ي وصااحة اإلن ااثج مااع الفااداة 

واعاة ماع ماروا يحى التايع والتحم  في موا هة التغيارات غيار المت

 الوا ج وذلك من خل  التخطيط ةعيد اامد.

اإلشاارال والتواصاا  المجتمعاايج ماان خاال  ا تاارام و ثااراء ال االمة   -

الةي يااة لححاارم الجااامعي ماان خاال  الممااسااات التااي تعااات لاايس ففااط 

ع نويية الحياة في الحرم الجامعيج ولان  ينا اةاط الجامعاة ةاالمجتم

  الخاا ي.

تركا يحى التعاوث ةين  صحاب الم ححة والجامعاات الم اءلة؛  يث   -

 في التخطيط والت قي  في مجاالت االستدامة والم اءلة ي ها.

اإلةااداع وة اااء الفااداات؛  يااث يركااا  اا ا المةااد  يحااى تعايااا ثفافااة   -

االستدامةج من خل  توفر فرصا لحتحدب ةاستمرااج فنل ين تعايا 

حياات في ال هاية  لى تح اين العممهااات اإلةداع واالةتااا؛ مما يادب 

 الجامعية كافة.

و  اا   اا ا المةااادئج اةحاا  الجامعااات التحاادب المتمااا  فااي  ث 

تاااوث  ااي الفائااد والمحهاام افناا  الممااسااات فااي خحااق ونشاار المعرفااةج 

السياما و ثا التحو   لى اات ااد المعرفاة يخحاق تحاديات  ديادةج لا ا  فاي 

ا  ائحة  .الوا  نق   يخحق فرصو

يم وافع االهتمام بالجامعة المستدامة كتوجه حديث لتحقيق  جقودة التعلقد

 العالي. 

يعااااد لهااااوا الجامعااااة الم ااااتدامة ضاااارواة مجتمعيااااةج وتحةيااااة 

 خرةج لحمتغيرات والتحاديات العالمياةج التاي شاهد ا العاالم فاي العفاود المتا

 التهديادات والتي صاات ةمااةة تهديدات لححياة يحى الاوك ج ومان ذلاكد

ي يادد فاةي ية التي تحيط ةاالمجتمع العاالمي الياومج ماا د الطقارة الهائحاة ال

مان  ال ااثج وتغيرالم اخج وااتقاع ن ةة التحو ؛ مما يتطح  دا ة يالية

و  اك  الويي والمعاال والمهااات والفيم لخحق مجتمع صحي وم تدام.

يات راالتهديدات اال تمايية التي تحيط ةالمجتمع العالميج مماحة في ال 

م ثاوالحروب وضعع العدالة اال تماييةج والتمييا ةين الا كوا واإلناا ج 

ج تاا تي التهدياادات االات اااديةج والتااي تتمااا  فااي ضااعع اإلنتاااج الم ااتدام

لاى واحة فرص العم ج وااليتماد يحى الت  يع غير الم تدام دوث ال  ر  

 (Gül Günes,2017)  ماية الموااد الطةيعية.

  ااك  محاة مان الادوافع التاي ت اا م فاي  دياة  وفي  فيفاة اامار

ماس اااات التعحااايم العاااالي فاااي التو ااا  نحاااو تة اااي الجامعاااة الم اااتدامة 

 (http://www.sustainableuni.kk5.org)دم ها

 ددافع المسئولية

ات الم  ولية الت  يميةد  يث ت تهحك الجامعاة كمياما ةين  وتت وع

مجتماع ة الحد من ؤثاا ا يحى الكةيرة من المواادج ل لك تفع يحيها م  ولي

ن والةي ااةج والم اا ولية المعرفيااةد  يااث يتطحاا  تعفااد انااايا االسااتدامة ماا

الجامعااة  يجاااد  حااو  ماان خاال  المعرفااةج لاا لك فإناا  يفااع يحااى ياتفهااا 

وم م ا ولية المعرفااة فااي المجتمااعج فالم ا ولية اال تماييااة وةمفتنااا ا تفاا

وااادة سياسايين اااداين يحاى الجامعة ةتداي  كوادا اا لي اةحوا خةاراء 

صاا ع ااارااات لهااا ؤثاااا كةياارة يحااى االسااتدامة يحااى الم ااتو  المححاايج 

مجتماع اإلاحيمي والعالميج ل لك يفع يحى كا   الجامعة الم ا ولية تجااا ال

 اإلنتاج اتجا ات  يدة تجاا االستدامة ولتخريج  ي  ذب كقاءة.

 دافع الضرورة ويكمن في:

سياسااة الحاومااة تتجاا  ةشااا  م ااتمر نحااو االلتاااام الفنااائيد  .1

 االستدامة؛فنااعع االلتاااام ةااالحوائحوالفوانين ياةااد الجامعااات

 تااليع  ضافية.

ومن الحاوماة  .2 و مادياا و  متطحةات التموي ج تتحفى الجامعاات ديماا

الجهات الخيريةج فإذا كااث  داء الجامعاة غيار مرضاي ةال  اةة 

 موي .للستدامة فإث ذلك يعرضها  لى خ ااة الت

 ويتما  فيد دافع الفرصة

 توفير التاااليع؛ مان خال  تشاجيع االساتخدام القعاا  لحماوااد  .1

 والمرافق تح    اا ثفافة االستدامة.

ى التوليعدفاالتجاا نحو االستدامة يادب  لى تيادة الطح  يحا  .2

الخريجي ااكقاءج فت ة  االستدامة ي  ر  ساسي في توليع 

 الخريجين.

و لحادخ  التعاوث التجاابد .3   يث تعتةر الشاراكة م ادااو ائي ايا

 المالي لحجامعةج والشركات ةعامة تقن  التعاوث مع الجامعات

 الم تدامة.

دم الت ااويق والعلمااة التجاايااةد االسااتدامة كافافااة مجتمعيااة تفاا  .4

لحجامعة فرص الت ويفوالعلمات التجااية لج ب  فن  الطحةة 

 ستشااات.والمولقين وشركاء اايما  والتمويحواال

 متطلبات االستدامة في التعليم الجامعي
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تتطحاا  االسااتدامة فااي التعحاايم الجااامعي كتو اا  معاصاار يرتفااي 

 ااث )  ةالجامعة وةجودة التعحيم ةها؛ تحفيق مجموية من المتطحةات م هاد

 (79د 2018ي فاوبج 

ة صااياغة واضااحة ومتاامحااة لحم اااولية اال تماييااة وااخلايااة والةي ياا -

 . ية واسالة و ن مة الجامعةت هر في ا

دمااااج االسااااتدامة اال تماييااااة واالات ااااادية والةي يااااة فااااي المفااااراات  -

يااة الدااسايةج وااللتاااام ةااالتقاير ال اااادج وتعاادد التخ  اااتج ومحااو  م

 .االستدامةج وتعريع صقات الخريج العالمي

يماا  ةحااو  متخ  ااة فااي موضااويات االسااتدامةج ومراياااة  ميااع  -

 . ميع  نواع الةحو  ااخر   وان  االستدامة في

التويية وخدماة المجتماع يحاى نطاا  واساعج ةماا فاي ذلاك الشاراكة ماع  -

 .المداات والم  مات الحاومة وغير الحاومية والم انع

تخطاايط الحاارم الجااامعيج وت ااميم وتطااوير الهياحااة واإلدااة؛ لتحفيااق  -

الوصااو  الااى صااقر الارةااوثج و يفااال  اادا الميااااج والفناااء يحااى 

 .يات؛ لت ة  م  مة متجددة في سيا  اإلاحيم المححي الحيوبال قا

ااينج   راء ال يانة والعمحياات القيايائياة التاي تركاا يحاى الاديم والتم -

وتحفيااق   اادال الحقاائ الةي اايج ةمااا فااي ذلااك الرصااد القعااا  و يااداد 

 .التفااير والتح ين الم تمر

يااااة وضااع سياسااات وممااسااات تعاااات الم اااواة والت ااوع و ااودة الح -

 .لحطلب والمولقين والمجتمع ال ب تو د ة  الجامعة

التعام  مع الحرم الجاامعي كمختةار  ايج يفاوم يحاى مشاااكة الطالب  -

ي ااة ةفاي مجااا  تطةيفااي لحااتعحم الةي اايج يااتم فياا  تحوياا  ةي ااة الااتعحم الااى 

 .م تدامة

 .تطةيق الشمولية والت وع الافافي -

و ويالمياسم   ر لديم التعاوث ةين الجامعات يحى  - و  د سواءج مححيا  .ا

( مجموية من اإل راءات اللتمة 1990في مياا  تالواا ) و اء

 TheTalloires Declaration 10 pointلتحفيق الجامعة الم اتدامة 

Action plan, 1990,17)و يد ) 

 خحق ثفافة ماس ية للستدامة.  -

و.ام ةي يم تدتيادة الويي تجاا الت مية الةي ية الم تدامة لتحفيق م تفة   -  ا

مة خحق ترةية ةي ية لحخاريجين مان خال  دماج متطحةاات الت مياة الم اتدا -

 الةي ية في م ا ج التعحيم الجامعي.

معاة محو اامية الةي ية لد  الطحةة وتطاوير الممااساات الماس اية لحجا -

من خل  وضع سياساات وممااساات لح  اام الةي اي الماس اي لححقاال 

 وير.يحى الموااد و يادة التد

 التعاوث المشترك ةي  التخ  ات والةحو  المختحقة  يث  ث التعاوث -

ةاااين  ينااااء  ي اااة التااادايس واإلدااياااين لتطاااوير الم اااا ج المتعاااددة 

 . التخ  ات المختحقةج يديم نمط االستدامة لحم تفة 

و     امعة ةحيمو  فإث  دااة الجامعاة يحاى  ساات م اتدام 

 Playmouth University) ديتطحاااا  التاامهااااا ةااااااموا التاليااااة

Sustainability Strategy (2013-2020) ,4) 

شاا   ث تغطي الجامعة  ميع تااليقها االات اادية انشاطتها ةالااما  وة -

 م تمر.

  كاال االستاماا فاي الة ياة التحتياة )المادياةج الةشارية والقارياة( ةمعاد -

 لححقال يحى الفداة االنتا ية الم تفةحية.

ماا ع الجامعة من خل  التداي  والتعحايم الم اتمر ةتماين  يناء مجتم -

 ينمن التغيير الماس ي نحو االستدامة.

ومما سةق يتن   ث الجامعة في سةي  تحفيفها ل مط االساتدامة 

فااي التعحاايم يحيهااا العماا  فااي ياادة  واناا ج الجاناا  التعحيمااي وذلااك ةاادمج 

انااايا االسااتدامة فااي م ااا ج التعحاايم والمفااراات الدااساايةج وفيمااا يتعحااق 

ةالةحث العحمي ي ةغي العم  يحى تو يا  الةحاو  والدااساات الماس اية؛ 

افة االستدامة ةال فد والتححي ج  ما ما يتعحق ةجان  خدمة المجتمع لت او  ثف

ياا تي اال تمااام ةفنااايا الةي اااة والتغياارات الم اخيااة يحااى ا ت  ولوياااات 

الجامعةج فنلو ين ديم الشراكة مع اطايات العم  واإلنتاج وماس ات 

المجتمع ااخر  لترشيد استهلك الجامعة من الماوااد المتجاددةج وتفحيا  

 جم ال قايات النااة؛ من     الحقال يحى الةي ة. 

 التحديات التي تواجه االستدامة في التعليم الجامعي. 

تفع مجموية من العفةات والعرااي   مام محاوالت اإلصلج  

رةياة والتجديدج وك نها س ة كونيةج وتوصع تحك العمحية من اة  يحمااء الت

حايم ي التعفا د تة ي ثفافة االساتدامة ةافافة المفاومة لحتغييرج فا لك الحا  ي

الجااامعيج تفااع ثمااة تحااديات اااد تفحاا  ماان تحفيااق نمااط االسااتدامة فااي 

( نفالو 48د49ج 2015الجامعات ومان ذلاك ماا  معتا  دااساة ) جااتبج 

 ين  خرين.

مااة ااتةااا  ماس ااات التعحاايم العااالي مااع ثلثيااة التعحاايمج والةحااو ج وخد -

 ي تحديد ااولويات فيما ةي ها.المجتمعج مما يادب  لى  شاالية ف

ت ااوع  صااحاب الم ااححة التااي تتعاماا  معهااا ماس ااات التعحاايم العااالي  -

المجتماااع المااادني(؛ مماااا يتطحااا   - دااياااين - ااالب -) ي اااة تداي اااية

 خدمات مختحقة ومت وية ةت ويهم.

 الم اف ة الجديدة مع الجامعات الخاصة وانخقاه الح اة ال اواية مان -

فادم انخقاه  يرادات الجامعاة التاي تااثر يحاى التالطحةةج ما يادب  لى 

 في ةرامج االستدامة.

 تعاوث.الهيا  الت  يمي التفحيدب مما يعو  يمحية التقاير التاامحي وال -

 يدم و ود ا ية واضحة. -

 نفص الويي والمعرفة ة  مية االستدامة. -

 يدم اال تمام الاافي ةاالستدامة من نا ية الةحو  والدواات. -

 د المالية المخ  ة لت قي  االستدامة.    نفص المواا -

ولحتغح  يحى تحك العرااي  والمعوااات ي ةغاي العما  يحاى تحفياق 

و  و مناافا ليهااج  المتطحةات والخطوات اإل رائية التي اصدتها الدااسة ؤنقاا

االستقادة من تجااب وخةارات ةعاض الادو  المتفدماة فاي مجاا  اساتدامة 

ميج ةعااد الافااافي لحعااالم العرةااي واإلساالالتعحاايم الجااامعيج مااع مراياااة ال

ويتناا  ذلااك ماان خاال  يااره ةعااض التجااااب و و اا  االسااتقادة م هااا 

و يحى ال حو التالي. و و احيميا  مححيا

 . أهم التجارب الرائدة في مجال استدامة التعليم الجامعي

 (www. aucegypt. eduالجامعة األمريكية بالقاهرة. ) -

ي الجامعااة اامريايااة ةالفااا رة لحعااام الراةااع يحااى التااوال اختياارت

لحح و  يحى مركا متميا ضمن تفييم ةري  اتوث لحجامعاات والم اتدامة 

تائج ن(ج واد اختيرت الجامعة   ا العام است ادا  لى 2018الخنراء لعام )

ج ةاإلضاافة الاي ا اراء دااساة 2018 - 2017اساتةانة ااد   ريا  خال  

لةي ة اوات الماضيةج لتححي  مد  التاام تحك الجامعة تجاا خل  اااةع س 

  وتحفيق االستدامة.

ولتحفياااق اساااتراتيجية االساااتدامة داخااا  الحااارم الجاااامعي تاااديم  

الجامعااة اامريايااة ااةحااا  ااكاديميااة فااي مجااا  التغيياار الم اااخيج كمااا 

اتهاا ت عي لتفديم ةي ة م تدامة داخ  الحرم الجامعيج لا لك كااث مان  ولوي

و يحاى المعاايير الةي ياة والحاوث  و ومحاف اا و وم اتداما  ث ي ة   رمها ن يقا

ااخناار؛ وذلااك ةالحااد ماان الة اامة الارةونيااة واسااتهلك الطااااةج ودياام 

التعحاايم وااةحااا  الةي يااةج وتطةيااق  ن مااة إليااادة تاادوير ال قايااات ةااالحرم 

لةي ية وذلك يةار الجامعيج وت  يم  نشطة لايادة التويية العامة ةالفنايا ا

 نشاء مات  االساتدامةج ومعهاد ةحاو  الةي اة الم اتدامةج ومركاا الت مياة 

الم ااتدامةج ولج ااة الحاارم الجااامعي للسااتدامةج وماان ثاام تتحفااق  واناا  
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االساااتدامة مماحاااة فااايد اساااتدامة الموااااعج والتشااااي  الم اااتدام والطاااااة 

 كقاءة  دااة المياا.  المتجددةج واستخدام مواد ة اء صديفة لحةي ةج فنلو ين 

إدارة التغيير وف  منظقور مقمولي ممرحقل. )تجربقة جامعقة تشقالمر   -

 للتقنية( 

 Chalmers تشااااالمرت لحتف يااااة»تهاااادل تجرةااااة  امعااااة 

University of Technology  لااى وضااع  سااتراتيجية لاادمج تعحاايم 

االستدامة في الجامعة وفق م  وا شمولي ممر   في ضوء  دااة تغيير 

خطوات محامةج ومن ذلاااللتاام التام من اإلدااة العحيا نحو م  لة تت م ة

االستدامة والعم  يحى التحقياج وت مين الموااد والمتطحةات اللتمةج ماع 

تج اا  تاحيااع ا اام يحمااي معااين ةمهمااة الةاادء ةمشااروع تعحاايم االسااتدامة 

 (79ج 2015)الةريدبج 

يمادت فاي  وتو     ا الجامعة نحاو االساتدامة  ااء مةاارا  ياث

م  لااى ايتماااد سياسااة تعحيميااة تتحااام ةوضااع محتااو  تعحيمااي 1985يااام 

  ةااب فاي مجاا  االساتدامةج مدتا  خم اة  سااةيع كامحاةج ماع ااخا  فاي 

االيتةاااا كافااة التااداةير واإل ااراءات اللتمااة لاا لكج ماان دواات ووا  

 س   الجامعة مركااا  1989يم  ومتاةعة وتفويم وغير ذلكج وفي يام 

و متخ    ا في الةي ة واالستدامةج واد  ضاحى  ا ا المركاا مرصاداو يحمياا

( اساتطاي  2009لحةا اين المتخ  ين في مجا  االستدامةجوفي يام )

ج الجامعة  ث ت قر ةارسي ةحاي من اليون او فاي مجاا  تعحايم االساتدامة

ج 2015مع يفد العديد من الماتمرات الدولية في   ا المجاا . )الةريادبج 

80.) 

 British Columbiaجامعقققققة بقققققريت  كولومبيقققققا بكنقققققدا  -

University: 

تعد  امعاة ةاريتك كولومةياا مان كةار  الجامعاات الم اتدامة فاي 

العاااالمج وااااد اتخااا ت الجامعاااة يااادة مةااااداات لتطةياااق االساااتدامة الةي ياااة 

 ,.Moore et, al,2005,66-67) Rojas Aةالجامعاة ومان ةي هااد 

Richer L., Wagher J., 2007,87 ) 

فاااي ياااام  Talloires Declarationالتواياااع يحاااى ايااالث تاااالواا  -

و ةتطةيق االساتدامة الةي ياة فاي1990) م التعحاي (ج وال ب يعد التااما دوليا

 العالي.

فاااي ياااام  Halifax Declarationالتواياااع يحاااى ايااالث  اليقاااا س -

ة (ج وال ب ياكد يحى الدوا الفيادب لحجامعات في  رياق الت ميا1991)

 دامة. الم ت

  (ج وكانا   و1997تة   الجامعة سياسة لحت مياة الم اتدامة فاي ياام ) -

 امعااة ك ديااة تفااوم ةاا لك ةهاادل  ث ت ااة   امعااة اائاادة فااي مجااا  

االسااتدامةج و كاادت  اا ا المةاااداة يحااى  ث تحتااام الجامعااة ةممااسااات 

م اااتدامة فاااي  مياااع يمحياتهاااا و فعالهاااا و ث يات ااا   مياااع الطااالب 

 عة معرفة ين االستدامةالمحتحفين ةالجام

ج ماتاا  االسااتدامة لححاارم الجااامعيج والاا ب سااايد ۱۹۹۸ نشاا ت يااام  -

 الجامعة يحى تحفيق تفدما في سياسة الت مية الم تدامة.

وي هر  رص  امعة ةاريتك يحاى تطةياق ةارامج االساتدامة مان 

خاال  ياادة مجاااالتد و ااي التعحاايمج والةحااث العحماايج وخدمااة المجتمااعج 

ي اي لعمحياات الجامعاةج فمان خال  التعحايم تفادم الجامعاة وخقض ااثار الة

ةرامج دااسية مت وياة فاي المر حاة الجامعياة ومر حاة الدااساات العحيااج 

تت وع ةين و دات دااسية  و مفراات كامحة  و تخ اص فاي االساتدامةج 

وفااي مجااا  الةحااث  نشاا ت الجامعااة ياادة مراكااا ةحايااة متخ  ااة فااي 

فااي مجااا  خدمااة المجتمااع تفاادم الجامعاااة  ةحااا  وانااايا االسااتدامةج و

مجموية مت وية من الةرامج واانشطة داخ  الحرم الجامعي تهادل  لاى 

نشر ثفافة االستدامة ومشااكة الطلب والعامحين و يناء  ي ة التادايس 

في ةرامج متعددة لتحفيق االستدامةج كما تفوم ةعفد شاراكات ماع المجتماع 

ساااتدامة خاااااج الجامعاااةج وتحااارص المححاااي لحم اااايدة يحاااى تحفياااق اال

الجامعة يحى خقض  ثر ا الةي اي ال ااتج يان يمحياات الجامعاة مان خال  

تطةيق ممااسات م اتدامة فاي  مياع  نشاطة ويمحياات الجامعاة؛ لخقاض 

 (325ج 2016استهلك الطااة والمياا وال قايات ) يماث كقافيج 

و يحتا   ةا  فاي تعحايم االساتدامة ج  ياث وتعد امعة ةريتك نموذ ا

يمحاا  يحااى تة ااي اسااتراتيجيات االسااتدامة فااي  رائااق التعحاايم والااتعحمج 

و  والةحااث العحماايج وخدمااة المجتمااع؛ تى ي ااة  مجتمااع الجامعااة نموذ ااا

اث لحمجتمااع الم ااتدام ت هاار فياا  ااايم االسااتدامة المرتةطااة ةرفا يااة اإلن اا

 والحقال يحى الةي ة. 

 (Harvard Universityجامعة هارفرد ) -

ة  اااافرد ةواليااة ماساتشوسااتس ة مرياااا ماان كةاار  تعااد  امعاا

الجامعاااات التاااي ساااع  لتحفياااق االساااتدامة مااان خااال  م  وماااة الةحاااث 

(  اساا  مجمويااة مان المةااادئ كإ اااا 2004والتادايس ةهاااج فقااي ياام )

واساع للسترشااد ةا  فااي ت قيا  المشااايع فاي  ميااع  نحااء الجامعاة و اا ا 

تخدام الماوااد المتجاددةج وتفحيا  المةادئ  يد تيادة الاقاءة مان خال  اسا

ال قايات والمواد الخطرة؛ وذلك من     تعايا االساتدامةج ومان المةاادئ 

كاا لك تعايااا صااحة ال  ااام الةي ااي وتيااادة الت ااوع الحيااوب داخاا  الحاارم 

الجامعيج ةاإلضافة  لى تطوير  دوات التخطيط لديم ص ع الفاراا  ويا  

ان مان يمحياة المرااةاة و ياداد المد ج وضع ماشرات للستدامة التي تم

 (www.green.harvard.eduالتفااير والتح ين الم تمر)

 (Ohio State Universityجامعة والية أوهايو ) -

تعتةاار ماان الجامعااات الرائاادة فااي مجااا  التعحاايم والةحااو ؛ فهااي 

 من االستراتيجيات واانشطة ت عى لتحفيق االستدامة من خل  مجموية

التي تحةي ا تيا اتها وا تيا ات  صحاب الم ححة مع ضارواة اساتدامة 

  وتعاياا المااوااد الةشاارية والماديااة والطةيعياة كحا ااة م ااتفةحيةج و عحاا

ذ ع اتخاالجامعة مةادئ االستدامة  اءاو ال يتجا  من اسالتها التداي يةج م

ج كماا مر فاي الةي اة و اودة الحيااة ةهاااإل راءات اإليجاةية لحتح ين الم ت

ات تة   الجامعة ثماة   ادال لتحفياق االساتدامة مان ةي هااد تخقايض ال قايا

% من تااليع ا ت الما  2ج وتخ يص 2022% ةححو  يام 30ة  ةة 

 الشااامحة لمشاااايع  دياادة لاادمج مةااادئ االسااتدامة داخاا  الحاارام الجااامعي

 ( www.osu.eduوم  ومة التعحيم والةحث العحمي)

 University Kebangsaanجامعققققة كيبانجسققققان مالي يققققا ) -

Malaysia ) 

و ةالجامعااة 1970تحااك الجامعااة فااي يااام )  س اا  ( وتعاارل  ينااا

الو  ياة ةمالياياااج وم اا  ت سي ااها و ااي تجاارب ااةحااا  المتعحفااة ةالت ميااة 

(ج لتطااوير 2007الم ااتدامةج كمااا   حفاا  ةرنااامج االسااتدامة فااي يااام )

الحاارم الجااامعي ةهاااج فناالو ياان كتحااة  ةحااا  الحاارم الجااامعي الم ااتدام 

http://www.green.harvard.edu/
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حة مجموية من الةا اين لت ميم الةحث الم تدام ( وتنم   ا الات2008)

المتعحااق ةالجاناا  الةي اايج وت قاا  الجامعااة العديااد ماان اانشااطة والةاارامج 

والمشااااايع لتعاياااا الاااويي والقهااام للساااتدامة وترساااي  ممااساااتها ةاااين 

 ( Derahim.et.al.2012:377المولقين والطحةة )

 (University Cityجامعة المدينة ) -

لماادين ةالواليااات المتحاادة اامريايااة  لااى تحقيااا  امعااة ا تهاادل

المجتمااع الم ااتدامج وتعايااا ال ااحوكيات ةااالمجتمع نحااو االسااتدامةج مااع 

حاك مراياة  ق اا يا  الفادماة فاي تحةياة ا تيا اتهاا؛ ومان   ا  تحفياق ت

اا اااادال تفااااوم ةعفااااد  ح ااااات ةشااااا  دواب مااااع  صااااحاب الشااااركات 

ويات داخاا  الحاارم الجااامعي والم ااححةج كمااا تة اا  العديااد ماان المشاار

لتعايااا االسااتدامةج فناالو ياان  نشاااء مواااع  ديااد متخ ااص ةتطااواات 

االسااتدامةج ويشاام  العديااد ماان المعحومااات  ااو  الةاارامج التااي يمااان  ث 

ة ت ايد في اتخاذ ارااات ةي ية ذكيةج ويلوة يحى ذلك يمح  يحاى تيااد

 لااى تح ااين   يااادة التاادوير وتشااجيع الطحةااة يحااى ذلااكج و خيااراو يماادت

 ( universitycity.orgاستخدام الحدائق وتوفير ال يانة الم تمرة )

 ( Plymouth Universityجامعة بليموث ) -

 لااى ايااادة  ۱۸۹۲ت ااعى الجامعااة م اا  ت سي ااها فااي انجحتاارا يااام 

التغييااار مااان خااال  التعحااايم واالةتااااااج و يااادت الجامعاااة اساااتراتيجية 

 الرسالة يحىد يث ن   ( ۲۰۲۰-۲۰۱۳للستدامة )

لاى ت عى الجامعة مان خال  التعحايمج الاتعحمج ااةحاا  واالةتاااا  

تاااوين شااراكات مااع الطحةااةج المااولقينج المجتمااعج و صااحاب اايمااا  

دامة والمهن  لى تحفيق االندماج اال تماييج االتد اا االات ادب واالست

 في ةحيمو ج وفي الدولة و ميع  نحاء العالمل

ى الريادة في مجا  االستدامة من خال  ال اعي وتهدل الجامعة  ل

لحتميااا فااي الم اا ولية الماليااةج والةي يااة واال تماييااةج االلتاااام ةمعالجااة 

انااايا االسااتدامة ماان خاال  العماا  فااي المشاااايع اال تماييااة والعماا  

التطااويي والمشااااكة المجتمعيااةج االلتاااام ةاالتقاايااات الدوليااة المتعحفااة 

يس والةحاااث والعمحيااات والة يااة التحتيااةج وت اااعى ةاالسااتدامة فااي التاادا

الجامعة لتحفيق   دافها من خل  التعاوث المشاترك والعلااات الخاا ياة 

والشراكة مع  ي ة  لةياة مماحاة التحااد الطحةاة فاي الجامعاةج ومجموياة 

مااان  صاااحاب الم اااححة االستشاااااية والتاااي تنااام  صاااحاب الم اااححة 

 Playmouth University Sustainxability)الخاااااا يين.

Strategy (2013-2020)) 

وتحتام  امعة ةحيمو  ةالثاة مجااالت لتنامين   ادال االساتدامة 

في ممااساتهاج من خل  الم هجية الالثية التي تتنمن  مياع ممااساات 

االسااتدامة فااي الجامعاااةج و ااي التاادايسج والةحاااث العحماايج والعمحياااات 

 Playmouth University Sustainxability)المتناام ة لااا لك

Strategy (2013-2020)) ج كماااا تطمااا  الجامعاااة  لاااى تحفياااق  ااارم

 امعي م تدامج وتماين  لةها ةتاويد م ةالتعحم اللتم  او  االساتدامةج 

فناااالو ياااان تفااااديم  ةحااااا  الخةااااراء إليجاااااد  حااااو  لحتحااااديات الةي يااااة 

و  واالات ااااااااااااااااااااادية واال تماييااااااااااااااااااااة ااكااااااااااااااااااااار  لحا ااااااااااااااااااااا

(www1.plymouth.ac.uk.) 

أوجققه االسققتفادة مققن تجققارب الجامعققات المسققتدامة فققي تحقيقق  جققودة  -

 التعليم العالي.  

ومن العره ال اةق لةعض التجااب العالمياة فاي مجاا  اساتدامة 

ة التعحاايم يل اائ  ثد العاماا  المشااترك ةياا هم يااااد ياااوث التخقيااع ماان  ااد

و  التهديدات الةي اةج والتاياع ماع التغيارات الم اخياةج والحقاال يحاى  فا

ي ةع  اا يا  المفةحة في الموااد والحياة اام ة يحى كوك  اااهج و  ا

ة اااواة مةاشااارة مااان الوليقاااة الاالااااة لحجامعاااة و اااي خدماااة المجتماااع 

 والمحاف ااة يحااى الةي ااةج وماان ثاام يعااود ذلااك ةالقائاادة يحااى  ااودة الحياااة

ةج الجامعيةج ونويية الخريج وملئمتا  ماع ساو  العما  ةمتغيراتا  الرا  ا

 ويمان اصد  و   االساتقادة مان تجاااب االساتدامة فاي التعحايم الجاامعي

 ودوا ا في ضماث  ودة التعحيم العالي يحى ال حو التالي.

تحفيااق الشااراكة القايحااة ةااين الجامعااة والمجتمااع وخاصااة فيمااا يتعحااق  -

 ةال وا ي الةي ية.

و. - و وا تماييا وج وةي يا  تحفيق التميا والريادة ماليا

ات تمويحية  ضافية مما يايد من  جم اإلنقا  يحى الخادمتوفير م ادا  -

 التعحيمية واالاتفاء ةجودة الحياة الجامعيةج ونويية الخريج.

 تحفيااق االناادماج اال تماااييج واالتد اااا االات ااادبج واالسااتدامة فااي -

 الحرم الجامعي وم    لى المجتمع الخاا ي.
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الم اااتو  ديااام صااا اع الفاااراا ةشااا ث الفااارااات  ويحاااة الماااد  يحاااى  -

 اال تمايي واالات ادب.

ددةج تعايا االستدامة من خال  تياادة الاقااءة واساتخدام الماوااد المتجا -

اصاة وتفحي  ال قايات والمواد ال امة والخطرةج ساواء فاي العمحياات الخ

 ةالمجتمع  و الجامعة ومواديها.

ن دامةج يامحو اامية الةي ية وتيادة الويي ةمةادئ الت مياة الةي ياة الم ات -

 ريااق مجمويااة ماان الةاارامج لتطااوير اااداات  يناااء  ي ااة التاادايس 

 ةالجامعة.       

 

 ثانياً: ضمان جودة التعليم العالي والجامعة المستدامة. 

ماة تتما   ودة التعحيم العالي في خ ائص الخدماة التعحيمياة المفد

إلاضااااء الم اااتقيد ة وييااا  الاااداخحي )الفياااادةج ويناااو  ي اااة التااادايسج 

والعاااامحين والماااولقين( والخااااا ي ساااواء المةاشااار )الطالااا (  و غيااار 

 المةاشر ولي اامر والمجتمع.

ويتطحاا  تح ااين  ااودة التعحاايم العااالي تااوفير ن ااام الجااودةج  يااث 

لجااودة يعاارل ن ااام ضااماث الجااودة ة ناا د ن ااام يااالمي مو ااد لمعااايير ا

ف اود المتقق يحيها يالميا لياوث وثيفة دولية لناماث  اودة اإلدااةج والم

ند اوناة ماةه ا ال  ام في التعحيم العالي  ودة ي اصر العمحية التعحيمية الم

ث الطال ج ااستاذج الماادة التعحيمياة )ةارامجج كتا ج  ار  تادايس(ج مااا

 يعاتج سياساات(جالتعحم )ااياتج مخاةرج مراكا  اسوب(ج اإلدااة )تشار

و   ياك  ت  يمية وتف يات تموي ج  اودة التفيايم الا ب يحةاي ا تيا اات سا

 ( 352ج 2020العم . )ليحى ةو ديدج 

فق ويف د ةنماث  ودة التعحيم العاليل تحك العمحية الخاصة ةالتح

 ااد تام من  ث المعايير ااكاديمياة المتواففاة ماع اساالة الماس اة التعحيمياة

ا يحاى ها يحى ال حو ال ب يتوافق مع المعايير الم الرة لهاتحديد ا وتعريق

الم ااتو  الفااومي والعااالميج و ث م ااتو   ااودة فاارص التعحاايم والةحااث 

ن مان العحمي والمشااكة المجتمعية وت مية الةي ة تقاو  تواعاات الم اتقيدي

ج الخدماااة التعحيمياااة. )الهي اااة الفومياااة لناااماث  اااودة التعحااايم وااليتمااااد

 (143ج2015

عرفاا  ؤخااروث ة ناا  مقهااوم متعاادد ااةعاااد يشاام   ميااع ولااائع وي

و نشااطة التعحاايم العااالي ماان تاادايسج وةاارامجج وةحااث يحماايج و ميااع 

ج لتفييمالعامحين ةالماس ةج وكافة التجهياات والمرافق الماديةج ويمحيات ا

. ان ذلاكمع االستقادة من الخةرات العالمية المع ية ةتعايا الجودة كحما  م

 (   36ج 2006وب وؤخروثج )الةيل

 ضافة  لاى  نا  يماان وصاع ضاماث  اودة التعحايم العاالي ك  اام 

  ساس  م ع واوع ااخطاء والعما  يحاى تح اين  اودة الخدماة التعحيمياةج

ا يحاى ويايد اإلنتا ية ةالت كيد يحى ت ميم العمحياات ومرااةتهااج والتركيا

 ة.مية غير المطاةفم ادا اانشطةج وةالتالي م ع لهوا الخدمات التعحي

وماااان   اااام   اااادال ن ااااام ضااااماث الجااااودة فااااي التعحاااايم العااااالي 

 (275 -274ج 2005ن كرد)تا رج 

ا  يجاد ن ام شام  لنماث الجودة يمان الجامعة مان مرا عاة م ا جها   -

 وتطوير ا.

 تو يد الهياك  الت  يمية التي تركا يحى الجودة في الجامعة.   -

ه ياااة ماااع  يطااااء المولاااع فرصاااة تطاااوير المهاااااات اإلدااياااة والم   -

 لتطوير  ماانيات .

 تشجيع التح ين الم تمر وتفديم الخدمة اافن .  -

 أهمية معايير ضمان جودة التعليم العالي:

ن ماوت ةع   مية  ودة التعحيم العالي من خل  ماا يماان  ث يحففا  

فوائااد ي ااد تطةيفاا  لمعااايير ضااماث الجااودة داخاا  الماس ااة ولعاا  ماان 

 (10ج 2010لطراونةج  ةرت اد )ا

ايير التطوير الم تمر لرساالة الماس اة التعحيمياة و  ادافهاد فتطةياق معا -

ضماث الجودة يماان الماس اة مان مرا عاة دائماة لرسااالتها و  ادافها 

واساااتراتيجياتها؛ مماااا يجعحهاااا متجاااددة تواكااا  المتغيااارات ال اااريعة 

وتحفاااق والمتل فاااة التاااي تقرضاااها العولماااة واات ااااديات المعرفاااةج 

 متطحةات الت مية الشامحة.

طةيااق تاالسااتاماا اامااا  لحمااوااد الماليااة والةشااريةد  ياااإث القائاادة ماان  -

معااايير ضااماث الجااودة يااادب  لااى اسااتاماا مااوااد الماس ااات ةشااا  

 صحي .

يم تحفيااق الاادوا المجتمعااي لماس ااات التعحاايم العاااليد تاااثر  ااودة التعحاا -

  وماادخلتها مخر اتهااا العااالي ةشااا  مةاشاار فااي المجتمااع ماان خاال

ةج )الطحةاااة(ج كالفياااام ةااةحاااا  العحمياااةج وتفاااديم االستشاااااات العمحيااا

وم ااايدة متخاا ب الفاارااج والم ااا مة فااي ااتااراج  حااو  لحمشااالت 

 سية. الةي يةج التا ولو يةج ال  ايية اال تماييةج االات ادية وال يا

عاد  ةاد مان  ث تتلاي تحفق ماس ات التعحيم العالي المياة المجتمعية ال -

 اسالتها  لى محيطها الخاا ي.
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تطااوير مهااااات العااامحين فااي المجااا  التعحيمااي والوصااو  ةهاام  لااى  -

م اااتويات يالياااة مااان الاقااااءة المه ياااة والتاااداي  واالساااتخدام ااماااا  

لعما ج لتف يات المعحوماتية؛ مما ي عاس يحى م تويات ااداء و نتا ية ا

  ةعاد ا المختحقة.ةالفدا ال ب ي هم في الت مية ة

وتتطحاا  يمحيااة تطةيااق ن ااام ضااماث الجااودة ةالجامعااة االلتاااام 

 ياة  ا اةمتطحةات المعايير اللتمة لتفييم  اودة التعحايمج ويماان تحدياد   م

 (23ج 2008المعايير في التفا  اآلتيةد)الةيلوبج 

تفاااديم لغاااة مشاااتركة و ااادفا مشاااتركا لمتاةعاااة وت اااجي  تح اااي  الطااالب  -

 المداسين.

ي وضع م تويات معيااية متواعة ومرغوةة ومتقق يحيها لألداء الترةوب ف -

  ك   وانة 

و ااود الااياار ماان الةيانااات والمعحومااات التشخي ااية لمرا عااة الةرنااامج  -

 التداي ي وتفديم  ةشا  متاام  لألسات ة.

تماااين ااسااات ة ماان تحديااد م ااتويات تح ااي  الطحةااة فااي الوااا  الاارا نج  -

  الم تفةحي ةشا  متفن.والتخطيط لحتعحيم 

 . يادة الت كيد يحى   مية  صداا ااسات ة لأل اام ي د تفييم الطحةة -

  سية. ةرات اداة ااسات ة نحو  سالي  التعحم المطواة وخرائط التفدم الر -

 الت كيد يحى ال وا ي اإليجاةية لتح ي  الطلب. -

فاااي تشاااجيع ااساااات ة يحاااى اساااتخدام المحتاااو  والعمحياااات ةشاااا   وساااع  -

 تخطيطهم وتداي هم.

 توفير سة  لمحاسةة المجتمع لحماس ة التعحيمية. -

  اكت اب ااسات ة لقار متجدد ين كيقية تقاير وتعحيم الطلب. -

  و  الطلب يحى تغ ية اا عة وفرص لحتخطيطج وايتةاا ذلك ماشارا  -

 لتفدمهم.

م التعلقيدوافع االهتمام بتطبي  نظام ضمان الجودة واالعتمقاد بمؤسسقات 

 العالي.

 سهم  يدة موا فاي تياادة دوافاع اال تماام ةتطةياق ن اام ضاماث 

) شاارلج  الجااودة وااليتماااد فااي ماس ااات التعحاايم العااالي و ااي كالتاااليد

 (11ج 2009

لاا ب تاايااد الم ااتجدات والتحااديات التااي توا اا  التعحاايم العاااليج ااماار ا -

 ب واا  مناى  صةح  مع  ماس ات التعحيم العالي مطالةة  كار من 

ت  ةالعم  يحى االستاماا ةاإلن اثج كون  ا ت الماا  ااغحاىج وم اايد

ت يحى امتلك المهااات والمعاال اللتمة لحتعام  مع  ا ا الم اتجدا

 والتحديات ة فن   ريفة مما ة.

التحاااديات العحمياااة والتف ياااة الجديااادةج والتاااي فرضااا  لهاااوا التعحااايم  - 

نا (ج تخدام الشاةاة الع اةوتياة )االنترالجامعي االلاترونايج وتااياد اسا

ولهااوا الماتةااات الراميااة  و الماتةااات االلاترونيااة وتطااوا معااايير 

عحايم  ودة الم ا جج والتو   نحو التاام  في المعرفةج ولهوا ن ام الت

 ين ةعد. 

التحاااديات ال ياسااايةج  د  انقتااااج اان ماااة ال ياساااية وتو ههاااا نحاااو  -

مفرا ياااة فاااي التعحااايم الجاااامعيج وديااام الديمفرا ياااة  لاااى لهاااوا الدي

 ة.استفل  الجامعات والحريات ااكاديمية فيهاج واياية  فو  الطحة

وليةج العولمةج  يث فرض  تحديات العولمة ت امي اال تمام ةالترةية الد- 

 وتطةيق معايير الجودة الشامحة في التعحيم.

ية يير االات اادالتحديات االات اديةج  يث  د  ذلاك  لاى تطةياق المعاا - 

ايااات فاي اان مااة التعحيمياةج وتوثيااق العلااة ةااين التعحايم العاااليج واط

 العم  واإلنتاجج وتة ي فارة الجامعة الم تجة.

 معايير ضمان جودة التعليم العالي ذات االرتباط بالجامعة المستدامة.

تتما  المعاايير ااساساية لناماث  اودة التعحايم العاالي فيماا يا تيد 

(ج 34د39ج 2009ة الفومياااة لناااماث  اااودة التعحااايم وااليتماااادج )الهي ااا

(ج 75د 65ج 2010(ج )ةااااااااااااادوبج 216-215ج 2009)الا رانااااااااااااايج 

 (10ج 9ج 2006)الشخيةيج 

ساساية الطحةةد يعد اال تمام ةالطلب في التعحيم الجاامعيج اكيااة   -

فااي تااو يههم نحااو م ااتفة  يحةااي اغةاااتهم و ا اااتهم ةمااا يواكاا  

ء  ريةج و ث الع اياة واال تماام ةإياداد الخاريج الااعالتطواات الع

ال تفت ر ففط يحى ت  يحا  يحمياا فاي تخ  ا  ةا   يناا فاي ت مياة 

ج اداات  يحاى التقايار والت اوا والتححيا  وال فاد واساتخلص ال تاائ

 لت هي  اندما هم في سو  العم  ةعد التخرج ومشااكتهم فاي اتخااذ

ياادة تمام ةالطحةة المتقاواين وتالفرااات الخاصة ةهمج كما يج  اال 

مخ  ااات الماا   لهاامج وتفااع الم اااولية يحااى ياااتق ااسااتاذ فيمااا 

 يتعحق ةتحفيق وت مية وتاام  شخ ية الطال  ةا   ةعاد ا. 

ااسااات ةد  ث   اام مااا يتعحااق ةهاا ا الع  اار ضاارواة ت ميااة م ااتو   -

واااداات ااسااات ة ةعاااد الت كااد ماان اختيااااا الاقاااءات الفاااداة يحاااى 

 لتواصاا  مااع الطحةااة فااي مر حااة التعحاايم الجااامعيج فت ميااة ااسااتاذا

 احيم. الجامعي مه يا يقيد في تح ين اتخاذ الفراا العحماي والمه اي ال

كمااا يجاا  وضااع دواات تدايةيااة م ااتمرة إليااادة ت  ياا  ااسااات ة 

وتطااوير  اار  التاادايس وتشااجيع  يحااى انجااات ااةحااا  العحميااة 

ا ي ةغاااي يحاااى ااساااات ة التححاااي والمشاااااكة فاااي المااااتمراتج كمااا

ةاااااخل  ال اااامية. كماااا تتحااادد  دواا ااساااتاذ فاااي  اااودة الخدماااة 

ج التعحيمياااة ةعمااا  ماااا يااا تيد التااادايسج التفاااويمج اإلاشااااد والتو يااا 

 تمعالت ليع والتر مةج التطوير المه يج العم  اإلداابج خدمة المج

وتطوير اا  ةرامج التدايسد تتطحا  الةارامج الدااساية مرا عتهاا - 

لتواك  متطحةات سو  العم  مع تحديث المرا اع و ار  التادايس 

ةاساااتخدام الةرمجياااات واانشاااطة العحمياااة والمشااااايع واساااتحدا  

اات مفاييس  ديدة تتلءم مع الوااع العمحي الكت اب الخةرات والفاد

اات والاقاءات اللتمةج  ضافة  لى تطوير المخااةر العحمياة ةاالتجهي

 م الجان  ال  رب لحتدايس.النرواية لدي

 ااودة الةحااث العحماايد ويتناامن مجمويااة ماان الماشاارات   مهاااد  -

خطاااة ةحاياااة شاااامحة تتنااامن  ةعااااد ومةاااادئ االساااتدامةج  ث تو ااا  

الجامعااة ةاارامج الدااسااات العحيااا ماان ما  ااتير ودكتااوااا لدااسااة 

الت مياااة الم اااتدامة ومشاااالتهاج  ث تحااااو  الجامعاااة نشااار وتةااااد  

 عحمياة مان   ا  الت مياة الم اتدامة ماع الجامعاات ااخار الةحو  ال

و.  و وخاا يا  داخحيا

اإلدااةد يج   ث تتميا  دااة الجامعاة ةاااللتاام نحاو تطةياق ن اام  -

ضااماث الجااودة ةهاااج فهااي كم  ومااة ااايم مة يااة يحااى اإلخاالص فااي 

العماا  والشااقافية والعدالااةج كمااا ي ةغااي ايااام اإلدااة الجامعيااة ةاادوا 

تطاوير ولاائع الجامعاة لح اعي نحاو التمياا واإلةاداع مان  فعا  في

خل  ايادة ااداة يحى التطوير تم   صل يات  وسع وتعات الفداة 

يحااى اتخاااذ الفاارااات وت مااي كقاااءات االت ااا  والتقاااوه و اا  

المشااالت.  ضاااافة لى تطاااوير  ن ماااة معحوماااات و ن ماااة التحقياااا 

ة فعالااة مااع المحاايط والتااداي  واإلةااداع والفااداة يحااى ة اااء شااراك

الخاااا ي وخاصااة الم ااتقيدين ماان المخر ااات الجامعيااة. وتعطااى 
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ااولوية في الخدمة لحطحةة والعما  يحاى تحفياق اغةااتهم وتاوياد م 

 ةالمعاال والمهااات اللتمة.

ة المرافااقد يجاا  تاويااد الجامعااة ةااالمرافق والهياكاا  الةيداغو ياا - 

  مع  ةيعة التعحيمج فيجلتح ين م تو  معاال الطحةة ةما يت اس  

تاوفر شارو  ال االمة وال احة ) ضااءةج تهويااةج تايياعج الا ( فااي 

ااياات التاادايس والمادا ات مااع مراياااة ماد  ملئمتاا  لألغااراه 

المخ  ة لهاج  ضافة  لى ضرواة مراياة تاوفر التف ياات الحديااة 

واافنااا  كالحواسااا  و  هااااة العاااره وغير ااااج وكااا لك تاااوفير 

  مة  لاترونية لحةحث ين المعحومات فيها.ماتةات مديمة ة ن

 معايير  ودة الم اا ج الدااسايةد تفاوم يحاى  ساات  ث الطالا   او -

و  محوا العمحية التعحيميةج وت عى  لى تحفيق مةد  التعحم الما  م ج ذاتياا

ويفاااات  اااودة الم اااا ج ةإماانياااة تعةير اااا يااان الواااااعج وااتةا هاااا 

فتناااايات الاااااواة ةمتغياااارات الع اااارج ومااااد  ملءمتهااااا مااااع م

 التا ولو ية والتطواات المعرفية.

مفدماة معايير  اودة الةارامج التعحيمياةد ي ةغاي  ث تتمياا الةارامج ال -

ة لحطال  ةالشمولية والعماق والتااما  المعرفايج والةعاد يان الطريفا

و يتاوافر ةهاا    ار يالتفحيدية في التعحايمج وتة اي  ساالي   كاار  ماساا

 التشويق واإلثااة.

يير  ااودة  اار  التاادايسد ويرايااى فيهااا تحفيااق التااماا  فااي معااا -

ى يمحية التدايس ال  رب والتطةيفي واةطها ةالوااع ومشالت ج  تا

ب ي ه  يحى الطال  فهمهاا واساتيعاةها واالساتقادة م هاا فاي التجااا

 الحياتية.

معيااااا  اااودة التفاااويمد ضااارواة تة اااي  ساااالي  تفويمياااة تمتاااات  -

؛ الموضااوييةج والت ااوع فااي اختياااا ااسااالي ةالشااقافيةج والعدالااة و

مراياااة لحقاارو  القرديااة ةااين المتعحمااينج وايااات مخر ااات الااتعحم 

 كوضع فعا  في تفويم ااداء وتفييم .

ا معااايير  ااودة العلاااة ةااين الماس ااة التعحيميااة والمجتمااعد وفيهاا -

يرايااى التقاياا  الحفيااق ةااين الجامعااة والمجتمااع ةجميااع اطاياتااا  

اا اإلنتا يةج وتحةاي  ا اتا  واااداة يحاى مشاالت ج واةتااالخدمية و

 تخ  ات  ديدة تخدم سو  العم . 

ثالثققاً: النمققوذم المقتققرع لجامعققة مسققتدامة لضققمان جققودة التعلققيم 

 العالي.

 من خال  اساتفراء اادةياات والدااساات ال ااةفةج واالساتقادة مان

 التجااب العالمية في مجا  اساتدامة التعحايم توصاح  الدااساة  لاى صاو 

م نموذج مفترج لجامعة م تدامة ي هم ةفادا كةيار فاي تحفياق  اودة التعحاي

في  العاليج ويتاوث ال موذج المفترج من ا ية الجامعة الم تدامةج ي ا 

الرسااالةج ثاام ااتااراج لج ااة االسااتدامة ي ااا  ةهااا وضااع ال ياسااات  ضااوئها

م واا اادالج ثاام يحااي ذلااك اسااتراتيجيات االسااتدامة ةالجامعااة و ااي التعحااي

ك والةحث العحميج والحرم الجامعيج والمشاااكة المجتمعياةج ولتحفياق ذلا

ر تفترج الدااسة مجموية من اإل راءاتج وترصد الدااسة في نهاية اام

 يات وةعض سة  التغح  يحيها والشا  التالي يوض  ذلكد     يدة تحد

 

 
 

 مكل)ا( نموذم الجامعة المستدامة من عمل الباحثين

ويوض  الشا  ال اةق ماونات وي اصر الجامعة الم تدامة وفيما 

 يحي يره مو ا لتحك الع اصر كالتاليد

 

 فلسفة الجامعة المستدامة -1

 تفوم فح قة التعحيم الم تدام يحى  سات اك ااب الطالب المعااال

و  والمهااااات وال اامات اللتمااة لحعماا  والعاايك فااي مجتمااع م ااتدام ةي يااا

و لأل يااا  الحاليااة والم ااتفةحيةج وال يفت اار م و واات اااديا قهااوم وا تماييااا

ج التعحاايم الم ااتدام يحااى مجاارد  ضااافة انااايا االسااتدامة لحماا هج الدااسااي

اد م تماين المتعحمين من الم ا مة في المجتمعات الم تدامةج و ياد و نما

لي اااةحوا فاااايحين فاااي المجتماااعج واااااداين يحاااى موا هاااة المتغيااارات 

 والتحديات المت وية والجديدة. 

ج تطم  الجامعة الم تدامة في لا  ال ماوذرؤية الجامعة المستدامة:  -2

ت موا هااة التهديااداالمفتارج  لااى ة اااء ي اصار و فااراد لااديهم الفاداة يحااى 

الةي ياااة والتغيااارات الم اخياااةج وم تجاااين لحمعرفاااة واااااداين يحاااى اياااادة 

 .الم تفة  واستاماا تحك المعاال في    المشالت

 تعم  اسالة الجامعة الم تدامة يحىدرسالة الجامعة المستدامة:  -3

حهاا تحفيق ال جاج والتمياا لحع اصار الةشارية واساتاماا المعرفاة وتحوي  -

 موت لمواكةة مجتمع م تدام.لوااع مح

ة نشاار االسااتدامة و عحهااا  اااءاو ماان ثفافااة الجامعااة و سااحوب  ياااة لاافاا -

 العامحين ةها.

 ماا يعااتةتافيع الخريجين فيما يتعحق ةحماية الةي ة والت مية الم تدامةج  -

 ثفافة االستدامة في المجتمع الخاا ي.

رم  اوالتدايسج وخحق تة ي االستدامة في الةرامج ااكاديمية والةحو   -

  امعي م تدام واض  لحجميع.

ج تعايااا ال ااحة الةي يااة واالتد اااا االات ااادبج والعدالااة اال تماييااة -

 ودمجها في اسالتها. 

 أهداف الجامعة المستدامة: -4

 دمج االستدامة في التعحيم والةحث العحمي. -

 اال تمام ةإ راء ااةحا  التي تخا   االستدامة. -

حجامعااااة ماااان خاااال  العمحيااااات والماااادخلت خقااااض ااثاااار الةي ااااي ل -

 والمخر ات.

امج  ك اب الطلب والعامحين مهااات ومقا يم االستدامة من خل  الةر -

 والمفراات الدااسية والدواات التدايةية.

 ك ااب الطالب مهاااات ا تمايياة وثفافياة ماا  ا تارام اآلخار واةاو   -

 الت وع الافافي في المجتمع الجامعي.

ةااين الجامعااة والحاومااة وال اا اية والمجتمااع الماادني  تعايااا الشااراكة

 لحةحث ين  فااا و حو  للستدامة

 سياسات الجامعة المستدامة:  -5

 الت كيد يحى سياسات التعحم متداخ  التخ  ات والةحو  الةي ية. -

الت كيد يحى سياساات المشاااكة مان خال   شاراك الطالب والماولقين  -

 .ذات الش ث ةفنايا االستدامةوااكاديميين في يمحية ص ع الفراا 
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 . عا ترام الت وع في الع  ر الةشرب من خل  سياسات تديم   ا الت و -

 . ث تو   سياسة الجامعة نحو ايادة اايما  واالةتااا المجتمعي -

 

 استراتيجيات الجامعة المستدامة من خالل النموذم المقترع. -6

 استدامة التعليم. -أ

 خالل الجامعة المستدامة مقاوينبغي أن يراعى في التعليم من 

 يلي:

 ت او  انايا ةي ية  و ا تمايية داخ  المفراات الفائمة. -

  ضافة مفرا كام  ين الت مية الم تدامة لم ا ج الجامعة. -

ي ت او  الت مية الم تدامة كمقهوم داخا  المفاراات ماع و اود اناايا فا -

 الت مية الم تدامة مرتةطة ةطةيعة ك  مفرا.

 ة. م تدامة كتخ ص داخ    اا الاحيات وداخ  الماس تفديم الت مية ال -

 يعماا  التعحاايم ماان   اا  الت ميااة الم ااتدامة يحااى  يجاااد الححااو  لاافااة -

 المشاك  الدولية والمححية يحى ال واء.

 ترسااي  مقهااوم الت ميااة الم ااتدامة فااي يفااو  الشااعوب واافااراد؛ ااماار -

 و   يام.ال ب ي عاس يحى تحفيق مقهوم  ودة التعحيم والحياة ة

يياة تحفيق يالم ياد  وسحمي ينمن استدامة الموااد الافافياة واال تما -

 واالات ادية.

 تشخيص ا تيا ات اافراد لحاتعحم والتعحايم والمناي اادما نحاو صاياغة -

  ااادافهم وتاااوفير الم اااادا الملئماااة لتحفياااق  ااا ا اا ااادال وتطةياااق 

 ةرمتها.استراتيجياتهم وتفييم نتائج العمحية التعحيمية 

اساااتخدام مختحاااع التف ياااات التعحيمياااة وترساااي  مةاااد  العمااا  الجماااايي  -

 مة.وتح ين  ودة الحياة الجامعية ةغية تحفيق مقهوم الت مية الم تدا

تشااجيع الطحةااة و يناااء  ي ااة التاادايس والمااولقين لح  اار فااي انااايا  -

 االستدامة في سيا  يمحهم لي ةحوا دياة للستدامة.

  الم ااا ج الدااسااية وتطوير ااا وتغيير ااا نحااو دياام االةتااااا فااي مجااا -

تحفيااق االسااتدامة ماان خاال  العماا  مااع المااداات والاحياااتج واشااراك 

 الطحةة في ة اء خةرات التعحم المتعحفة ةاالستدامة. 

 استدامة األبحاث. -ب

تعااد ااةحااا  وساايحة لحح اااو  يحااى معرفااة  دياادة  و تجاااااب 

تها المعرفة في تحفيق استدام خر ج ومن ثم ت عى الجامعة للستقادة من 

 واالسهام في تحفيق استدامة المجتمع من خل  الممااسات ااتيةد

تعايااا خةاارة المااولقين والطحةااة ماان خاال   نشاااء شااةاات للسااتدامةج  -

 وتشجيع المشااكة من  ميع التخ  ات.

دياام مراكااا ااةحااا  والمجمويااات واافااراد لت قياا  مشاارويات ةحايااة  -

 لت الةي ية.فيما يتعحق ةالمشا

و  ديم مشااكة الم تقيدين من الخدمة التعحيمية في  ةحاا  الجامعاة  ا -

 االستدامة وتشجيع اإلنتاج المشترك لحمشاايع الةحاية. 

تي ااير سااة  الوصااو   لااى الةحااو  المتعحفااة ةاالسااتدامة ياان  ريااق  -

 القعاليات المختحقة المطةويات ووسائ  اإليلم الرامية.

ك يحى  سات التعاوث المشاترك ةياتن التخ  اات اتةاع الم هج المشتر -

 .المتعددة في ايداد ااةحا  المتعحفة ةاالستدامة

كمختةر  ي لحةحث والممااسة وتطوير  ار   الجامعياستخدام الحرم  -

 مةتارة وم اولة ين تحةية مةادئ وممااسات االستدامة في الجامعة.

 .استدامة الحرم الجامعي -م

تاي حاى   مياة الة اى التحتياة الم اتدامة الياكد ال ماوذج المفتارج ي

 تفود  لى  رم  امعي م تدام وذلك من خل  ما يحيد

تفحياا  انةعاثااات الارةااوثج واةااط  يناااء المجتمااع الجااامعي ةالةي ااةج  -

ة وتااوييتهم ة  ميااة الحقااال يحيهاااج ماان خاال  االيتماااد يحااى مااواد احيحاا

ة فاي طاااة المتجادداالنةعاثات الااني  ك يد الارةوثج وااليتمااد يحاى ال

تشاااغي  المةاااانيج و ااارص الجامعاااة يحاااى يفاااد ال ااادوات التافيقياااةج 

 ااي والماااتمرات الشااعةية لتوييااة المجتمااع الخاااا ي والداخحية  ميااة الة

 الم تدامة و ثر ذلك في الحقال يحى الموااد الطةيعية و مايتها. 

ااما   تيادة فايحية كقاءة المةاني ةالحرم الجامعيج من خل  االستخدام -

لحطااة والمياا والماواد الماوفرة فاي الت اميم والة ااء والتشاغي ج فنال 

 ين تحفيق معايير الت ميم الم تدام.

 ث تاكااد المةاااني الم ااتدامة ةااالحرم الجااامعي الم اارب يحااى صااحة  -

اإلن اثج و ماية الةي ة وذلك من خل  تعايا الويي الةي يج واستخدام 

اياااتج ممااا ياا عاس يحااى الةي ااة الجامعيااة الطااااة المتجااددةج و دااة ال ق

 واستدامتها.

 ث تشم  الجامعة في م ر يحى فناءات  واء واسعة؛ مما ي اهم فاي  -

  نشاء مجتمعاتطلةية اويةج فنل ين ديم الاااية الحنرية

اخاا  االيتماااد يحااى ال وافاا  الاةياارة المقتو ااة فااي  ميااع  نحاااء المة ااي د -

يد ال هاا ادا االمااث؛ مما ي اا الحرم الجامعي وااليتماد يحى سطوع

 في التقاي  مع العالم الخاا ي.

ة االيتماااد يحااى م ااادا الطااااة المتجااددة ةالجامعااةج مااا   لااواج الطاااا -

الشم اااية وااليتمااااد يحاااى الم اااا ات الخناااراء والةي ياااة الجامعياااة 

 الجاذةة.

اسااتخدام ااشااجاا والجاادااث الخنااراءج وااساافع الخنااراءج وذلااك  -

لخقض دا ة الحرااةج مع مرايااة الت اميم المو ا  لتقاادب الااواا  

 وااتمات الطةيعية. 

 االستدامة في مجال خدمة المجتمع. -د

يتطح  تحفياق مةاادئ االساتدامة لحجامعاة التعااوث والمشاااكة ماع 

ن ماالخدمة التعحيميةج كما يتطح  اامر  صحاب الم ححة واالستقادة من 

مان المجتمع الم ايدة في ا راء الةحو  ذات ال حة ةفنايا االستدامةج و

 الممان  ث يمتد  ثر ذلك خااج  سواا الجامعة من خل د

ي المشااااكة القعالااة لحطاالب والعااامحين مااع المجتمااع المححااي واإلاحيماا -

 والعالمي في ةرامج االستدامة.

والتعااااوث ماااع  صاااحاب الم اااال  فاااي مجاااا  الت مياااة  يفااد الشاااراكات -

م الم ااتدامة؛ لتشااجيع وتماااين المجتمااع كحاا  لتغيياار ال ااحوكيات والفيااا

 ة فعا  تحفق االستدامة الةي ية.

 شراك  ينااء المجتماع المححاي فاي لجااث ال  ا  واإلاشااد ةالجامعاة  -

 ك واب ين المجتمع لتحفيق التغيير في الجامعة نحو االستدامة.

فادم اء ماات  استشااية تاةعة لحجامعات في  مااكن معحوماة لحجمياع ت نش -

 الخدمات التشااكية لحمجتمع فيما يتعحق ةالتحديات الةي ية.

تاااوين يلاااات ةي يااة وا تماييااة واات ااادية ماان خاال  ت ساايس مركااا  -

 مفترج لحتموي  الةي ي ةالجامعات الم تدامة المفتر ة.

ياة خال   قاالهم يحاى الماوااد الةي  اةط اافراد ةالمجتمع المحيط مان -

 ات. وتفحي  الة مة الةي ية و ماية ااشجاا وال ةاتات وتدوير ال قاي

 آليات تنفيذ النموذم المقترع.

 خحق ثفافة ماس ية للستدامة.  -

و.دام ةي تيادة الويي تجاا الت مية الةي ية الم تدامة لتحفيق م تفة  م ت -  يا

مة خال  دماج متطحةاات الت مياة الم اتداخحق ترةية ةي ية لحخاريجين مان  -

 الةي ية في م ا ج التعحيم الجامعي.

معاة محو اامية الةي ية لد  الطحةة وتطاوير الممااساات الماس اية لحجا -

من خل  وضع سياساات وممااساات لح  اام الةي اي الماس اي لححقاال 

 يحى الموااد و يادة التدوير.

 لمختحقة  يث  ث التعاوثالتعاوث المشترك ةي  التخ  ات والةحو  ا -

ةاااين  ينااااء  ي اااة التااادايس واإلدااياااين لتطاااوير الم اااا ج المتعاااددة 

 . التخ  ات المختحقةج يديم نمط االستدامة لحم تفة 

شاا   ث تغطي الجامعة  ميع تااليقها االات اادية انشاطتها ةالااما  وة -

 م تمر.

كاال  ةمعاد  االستاماا فاي الة ياة التحتياة )المادياةج الةشارية والقارياة( -

 لححقال يحى الفداة االنتا ية الم تفةحية.

ماا تماين  يناء مجتمع الجامعة من خل  التداي  والتعحايم الم اتمر ة -

 ينمن التغيير الماس ي نحو االستدامة.
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 .معوقات استدامة التعليم وسبل التغلب عليها

 ااع االاتال موذج التفحيدب فاي اإلدااة ومعااداة كا  ماا  او  ديادج ويادم  -

 ة  م ضماث الجودة وااليتماد.

 ةعد الم ا ج الجامعية ين متطحةات الع ر ومتغيرات . -

فتراضاي اتةاع ااسالي  التفحيدية في التدايسج وي اد اساتخدام الاتعحم اال -

في ل   ائحة كواونا لهرت الااير من العفةاات فماا يتعحاق ةاالطلب 

 و ية.  و يناء  ي ة التدايس والة ية التحتية التا ول

االيتماااد فاااي التفااويم يحاااى الدا ااة التاااي يح اا  يحيهاااا الطالاا  فاااي  -

 االمتحاث ل  رب ةغض ال  ر ين االيتةااات ااخر .

 تدني م تو  الةحث العحمي لفحة المخ  ات المالية ل . -

  ف  ةاينتردب اا وا  اال تمايية لألسات ة؛ مما دفع ةعدد كةير م هم لحت -

 الجامعات. 

ت والمهااااات والاقاياات المطحوةاة  او  االسااتدامة نفاص فاي المعحوماا -

 لتنمي ها في الةرامج والمفراات الدااسية.

 جاااارة العفااااو  ماااان   اااا  و ااااود فاااارص  فناااا  لتطةيااااق الةحااااو   -

 واالخترايات التي ي ع  تطةيفها في  امعت ا.

 غياب الت  يق ةين الجامعات وا ا  اايما  اامر الا ب انعااس يحاى -

 تموي  الةحث العحمي. 

 دوتفترج الدااسة من     التغح  يحى تحك المعواات

وير ضرواة اال تمام ةالمداخ  اإلدااية الحدياةج وتطةيفها من   ا  تطا -

 ة.ااداء وتيادة اإلنتا يةج فنلو ين تحفيق مخر ات ذات  ودة يالي

وج  - ضاارواة تطااوير الم ااا ج التعحيميااة فااي الماس ااات التعحيميااة يمومااا

و لما لها من ااداة يحاى  يجااد  حاو  وماس ات التعحيم العالي  خ وصا

 لحمشالت الدولية والمححية.

مياة تيادة التقاي  ةين اطايات المجتماع لتطاوير واةتاااا المعااال العح -

 ذات االاتةا  ةفنايا االستدامة.

تفةحية االسااتاماا فااي الة يااة التحتيااة لححقااال يحااى الفااداة االنتا يااة الم اا -

الخطااة االسااتراتيجية لحجامعااة وةمااا لحجامعااة ةمااا يت اساا  ومتطحةااات 

يت اساا  ومتطحةااات الخطااة االسااتراتيجية وا تيا ااات الطحةااة والجهااات 

 الرايية ومتطحةات العملء اآلخرين.

 التداي  الم تمر لجميع  ينااء المجتماع الجاامعي ةماا ينامن التغييار -

 الماس ي نحو االستدامة.

ةج يااة داخاا  الماس ااتة ااي ثفافااة االسااتدامة فااي  ميااع العمحيااات القيايائ -

 فنلو ين تنمين االستدامة في اإل اا الماس ي. 
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