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  ملخص

  

ور التعليم الهندسي في جامعة النجاح الوطنية منـذ إنشـاء كليـة    يتناول البحث تط

فقد مر التعليم الهندسي بمراحل مختلفة من التطور حتى أضحت كلية . الهندسة فيها

وقد تم تطـوير  . الهندسة في جامعة النجاح الوطنية رائدة كليات الهندسة الفلسطينية

نوات الماضية بحيث أضحت هناك مناهج التعليم الهندسي أفقيا ورأسيا على مدى الس

برامج تعليمية مميزة قادرة على تلبية احتياجات التطور والتنميـة فـي مجـاالت    

وقد أصبحت هناك ثمانيـة أقسـام   . العمران والبنية التحتية والصناعة في فلسطين

وفي الوقـت  . أكاديمية وخمسة برامج للدراسات العليا تم تطويرها منذ إنشاء الكلية

هناك اهتماما ملحوظا بجودة ومستوى التعليم الهندسي خالل دراسات رائدة ذاته فإن 

ولمواكبة هذا التطور ونظرا لتضاعف أعداد . إلدخال تقنيات حديثة في هذا المجال

الطلبة، فقد كانت هناك، وما زالت، حاجة واضحة لتطوير الكادر األكاديمي، حيث 

أعضاء الهيئة التدريسية في بعثات تم استقطاب كفاءات علمية وتم ابتعاث عدد من 

كما تشير الورقة إلى التطور الحاصل في مجال . دراسية الستكمال تحصيلهم العالي

وتعمل الورقة أيضا على تحليل بعـض المشـاكل   . المختبرات والتجهيزات العلمية

وتضع الورقة في الختـام إطـارا لرؤيـة    . والمعوقات التي تواجه التعليم الهندسي

تشكل كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية فيها حجر األسـاس لتكـون    مستقبلية

  . الجامعة بحق قاعدة للتطور الهندسي والتكنولوجي في فلسطين

  



  152

  مقدمة حول التعليم الجامعي الهندسي في فلسطين -1

  

يلعب التعليم الهندسي دورا هاما ومميزا في نهضة وتقدم المجتمع الفلسطيني، وذلك 

رفده بالطاقات البشرية المدربة والمؤهلة في مجاالت الهندسة المختلفـة،  من خالل 

ومن خالل تخريج مهندسين قادرين علـى تلبيـة المتطلبـات التنمويـة للمجتمـع      

وقد أنشئت أنظمة . الفلسطيني، وخاصة في نواحي البنية التحتية واإلنشاء والصناعة

ذ نهايـة السـبعينات اسـتجابة    التعليم الجامعي في مجاالت الهندسة في فلسطين من

وقد خرجت هذه األنظمة مئـات المهندسـين   . لدواعي التنمية والتطوير بشكل عام

  . الذين التحقوا بسوق العمل في داخل وخارج فلسطين

  

ومن أجل تقديم نبذة حول تطور التعليم الجامعي في مجال الهندسـة فـي جامعـة    

مختصر لتطور وواقع التعليم الهندسـي  النجاح الوطنية، فانه ال بد أوالً من عرض 

في فلسطين، وكذلك ال بد من عرض الدراسات والبيانات المتـوفرة ضـمن هـذا    

  . اإلطار

  

لقد بدأت مسيرة التعليم الجامعي الهندسي في فلسطين في نهاية السبعينات من القرن 

فقد . تالماضي، وذلك بعيد المباشرة بتطوير عدد من الكليات الفلسطينية إلى جامعا

ثم تال  ،1979تم إنشاء كلية الهندسة في كل من جامعتي النجاح وبيرزيت في عام 

عتمـاد  ا، كما تـم  1992ذلك إنشاء كلية الهندسة في الجامعة اإلسالمية بغزة عام 

الخليـل  /برامج تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في جامعة بوليتكنيك فلسطين

ويبين الجدول  ،1999سة في جامعة القدس عام ، فيما أنشئت كلية الهند1995عام 

  .نبدة عن إنشاء وتطور كليات الهندسة في فلسطين) 1(رقم 
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  إنشاء وتطور كليات الهندسة في فلسطين): 1(جدول رقم 

  

  الجامعة الرقم
سنة إنشاء 

 الهندسة كلية

عدد

التخصصات 

عند إنشاء 

  الكلية

عدد التخصصات 

في مطلع العام 

الجامعي 

2002/2003  

  8  2  1979 جامعة النجاح الوطنية   .1

  4  3  1979  جامعة بير زيت  .2

الجامعة اإلسالمية   .3

  بغزة

1992  2  4   

جامعة بوليتكنيك   .4

  فلسطين

1995  4  4  

  2  1  1999  جامعة القدس  .5

  

وكانت قد سبقت إنشاء كليات الهندسة في فلسطين دعوات لتوطين التعليم الهندسي، 

وة خاصة تتعلق بالموضوع طرحت فيها دراسات كان أبرزها تلـك  حيث تم عقد ند

والتي أشار فيها إلى االحتياجات التنمويـة الملحـة علـى    ) 1(التي أعدها الدقاق 

وتؤكـد  . مستوى الوطن، والتي تتطلب إنشاء برامج للتعليم الهندسي في فلسـطين 

ي يعتمد عليها نجاح الدراسة أن خريجي هذه البرامج يعتبرون  الركائز الرئيسة الت

  . عملية التنمية وفاعليتها
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وال بد من اإلشارة إلى أن إنشاء وتطور كليات أو أقسام وبرامج الهندسة المختلفة لم 

وقد أثرت مجموعة من . يكن ضمن خطة وطنية تعليمية أو تنموية واضحة المعالم

امعي الهندسي، فقد العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مسيرة التعليم الج

تم إنشاء معظم كليات الهندسة في ظروف كانت األراضي الفلسطينية فـي الضـفة   

الغربية وقطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي وفي ظـل غيـاب سـلطة وطنيـة     

فلسطينية على األرض، كما لم تكن معالم االقتصاد الفلسطيني وتوجهاته واضـحة،  

الل اإلسرائيلي من ربط إلقتصاد األراضـي  حيث كان يعاني سياسات سلطات االحت

قتصاد المحتَّل وما نتج عن ذلـك مـن   االفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ب

صعوبة ربط التخصصات الهندسية بحاجات المجتمع الفلسطيني التكنولوجية، فضالً 

ب وقد أدى هذا كله إلـى غيـا  . عن نقص في المرافق التعليمية والكفاءات التدريبية

ستراتيجية واضحة وفلسفة محددة المعالم للتعليم الهندسـي الجـامعي فـي    ارؤية و

المراحل األولى إلنشاء وتطور برامج التعليم الهندسي في األراضـي الفلسـطينية   

)2.(  

  

  مراحل إنشاء وتطوير التعليم الجامعي الهندسي في جامعة النجاح الوطنية -2

  

جاء  1979/1980ي مطلع العام الجامعي يمكن القول إن إنشاء كلية الهندسة ف

بشكل رئيس تلبية لحاجة المجتمع الفلسطيني لمهندسين ذوي كفاءة علمية وعملية، 

لديهم المقدرة على تلبية احتياجات مجتمعهم التطويرية والتنموية من جهة، ولتخفيف 

وقد تم قبول أول . العبء المادي الناجم عن الدراسة في الخارج من جهة أخرى

جموعة من الطلبة في كلية الهندسة في الجامعة في العام الجامعي المذكور، حيث م

افتتاح  1980/1981تم إنشاء قسم الهندسة المدنية، ثم تال ذلك في العام الجامعي 

  . قسم الهندسة المعمارية
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سنة، بدأت مرحلة جديـدة فـي تطـور كليـة      14بعد إنشاء كلية الهندسة بحوالي 

تطوير برامج التعليم الهندسي في الجامعة وإعادة توجيهها لتلبيـة   الهندسة، حيث تم

االحتياجات التنموية للدولة الفلسطينية المنوي إنشاؤها، وقد تـم اعتبـار البـرامج    

الهندسية الجديدة التي اقترح إنشاؤها عندئذ في جامعة النجـاح الوطنيـة كنمـوذج    

ية الوطنية، وخاصة تلك المتعلقة للتعليم الهندسي قادر على تحقيق األغراض التنمو

 1994برفد توجهات التصنيع حسب ما أشار أبو عيشة في النموذج الذي قدمه عام 

وفعالً تم إنشاء قسم للهندسة الكهربائية في جامعة النجاح الوطنية فـي العـام   ). 3(

ثم تم اتخاذ قرار الفتتاح قسمين آخرين للهندسة الصناعية . 1993/1994الجامعي 

  . 1995/1996ندسة الكيميائية خالل العام الجامعي واله

  

بدأت مرحلة ثالثة ضمن مراحل تطور  2000/2001ومع مطلع العام الجامعي 

فقد تم إنشاء قسم لهندسة . كلية الهندسة، حيث تم إنشاء أقسام أخرى متخصصة

الحاسوب مستقال عن قسم الهندسة الكهربائية، ثم تم مع مطلع العام الجامعي 

افتتاح قسمين جديدين، أحدهما قسم هندسة البناء الذي انبثق عن  2002/2003

قسمي الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، واآلخر الهندسة الميكانيكية الذي انبثق 

  .عن قسم الهندسة الصناعية

  

ومن ناحية أخرى فقد شهدت كلية الهندسة توسعا رأسيا منذ الفصل الثاني للعام 

، حيث تم افتتاح باكورة برنامج الدراسات العليا في الكلية 1991/1992الجامعي 

لمنح درجة الماجستير في قسم الهندسة المدنية في مجال اإلنشاءات ومن ثم في 

وقد تال ذلك افتتاح برنامج الماجستير في مجال هندسة  ،مجال هندسة المياه والبيئة

مي مع مطلع العام الطرق والمواصالت وفي مجال التخطيط الحضري واإلقلي

  .1997/1998الجامعي 
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  الدور الذي تقوم به كلية الهندسة  -3

  

قبل عرض وتقويم بعض مؤشرات التعليم الهندسي الخاصة بكلية الهندسة، فإنه 

سيتم القيام بعرض موجز للدور الذي تؤديه الكلية خدمة للمجتمع الفلسطيني سواء 

  .في مجال التفاعل مع المجتمع الفلسطيني كان ذلك في المجال التعليمي أم البحثي أم

  

  الدور التعليمي 3-1

لقد برز دور كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية في خدمة المجتمع الفلسطيني 

بشكل جلي منذ تخريج الفوج األول، حيث خرجت مئات المهندسين الذين يعمل عدد 

ويؤدي العشرات . سطينكبير منهم في القطاعين العام والخاص في كافة أنحاء فل

من هؤالء دورا هاما  في الجامعات والمؤسسات والوزارات والبلديات المختلفة، 

كما يعمل الكثير منهم في المكاتب والشركات الهندسية االستشارية أو في مجال 

المقاوالت والمواد الهندسية والصناعة والحاسوب واالتصاالت واإلدارة الهندسية في 

بد من التنويه إلى أن عددا ال يستهان به من هؤالء الخريجين  وال. داخل الوطن

  .يعملون في عدد من كبريات شركات القطاع الخاص  خارج الوطن

  

  الدور البحثي 3-2

يقوم أعضاء الهيئة التدريسية، باإلضافة إلى التدريس، بإجراء البحوث العلمية في 

دسة المياه والبيئة، هندسة مجاالت متعددة أبرزها هندسة اإلنشاءات والمواد، هن

وتخطيط الطرق والحفاظ المعماري، والطاقة واستخداماتها، والصناعة واإلدارة 

الهندسية، وغيرها، كما قاموا بإلقاء محاضراتهم في مؤتمرات محلية وعالمية 

وقد حصل عدد منهم على  ،وقاموا بنشر أبحاثهم في مجالت علمية متخصصة

ويمكن التنويه إلى أن . براءات اختراع تقديرا لجهودهمجوائز أو شهادات تقدير أو 
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أعضاء الهيئة التدريسية يقومون بجهود متفاوتة في مجال البحث العلمي والتي 

  . تعتمد في األساس على مبادراتهم الفردية

  

  التفاعل مع المجتمع الفلسطيني  3-3

ذلك من خالل  لم يقتصر دور الكلية على التعليم الجامعي المنتظم فقط بل تعدى

األنشطة والدورات والمؤتمرات والمعارض التي أقامتها الكلية لتعميق التفاعل مع 

المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته، فعلى سبيل المثال وخالل السنوات القليلة الماضية 

أقيمت دورات في الفحوصات المخبرية لمواد الهندسة المدنية وفي صيانة األجهزة 

استخدام برامج التصميم والرسم المحوسب، وفي مساحة  اإللكترونية وفي

األراضي، وقد أقيمت مؤتمرات هندسية  متخصصة خالل السنوات العشر 

الماضية، مثل المؤتمر الفلسطيني األول للهندسة المدنية، والمؤتمر الثاني للهندسة، 

كما تم عقد ورشات عمل في مجاالت عدة منها االتصاالت المحوسبة والمياه 

هذا إضافة إلى القاء العشرات من المحاضرات الهندسية . والتخطيط وغيرها

والعلمية الموجهة لجمهور المهندسين والتي يلقيها أعضاء الهيئة التدريسية في 

وقد . الكلية، أو التي تم استضافة محاضرين أكفاء من الداخل أو من الخارج إللقائها

الهندسي والتي جرى انشاؤها على مدى  ساهمت المراكز العلمية الخمسة ذات البعد

  . السنوات العشر األخيرة على تعزيز هذا الدور

  

  عرض وتحليل المؤشرات العامة  -4

  

  أعداد الطلبة الملتحقين 4-1

تشير نتائج المعلومات اإلحصائية التي تم جمعها من الدليل اإلحصائي لمؤسسات 

طالباً وطالبة يدرسون في كلية  1180إلى وجود ) 5، 4(التعليم العالي الفلسطيني 

طالباً وطالبة يدرسون الهندسة  5137الهندسة في جامعة النجاح الوطنية من أصل 
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، مشكلين نسبة 2000/2001في كافة الجامعات الفلسطينية خالل العام الجامعي 

وللمقارنة، فقد كان عدد طلبة كلية الهندسة في جامعة النجاح %. 23,0قدرها 

 632من أصل  1990/1991الباً وطالبة خالل العام الجامعي ط 245الوطنية 

طالباً وطالبة كانوا يدرسون في كليات وأقسام الهندسة في كافة الجامعات الفلسطينية 

وهذه اإلحصائيات تشير إلى تضاعف عدد %. 38,8وقتئذ، مشكلين نسبة قدرها 

، رغم انخفاض الطلبة في كلية الهندسة حوالي خمسة أضعاف خالل عقد من الزمن

نسبة الملتحقين في كلية الهندسة في جامعة النجاح من مجمل الذين يدرسون الهندسة 

وذلك بسبب زيادة عدد الجامعات التي توجد فيها برامج للتعليم الجامعي الهندسي 

  .من اثنتين إلى خمسة

  

ـ ) 1(ويبين الشكل رقم  ة، تطور أعداد طلبة كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطني

مقارنة بأعداد طلبة كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية األخرى، وذلـك منـذ   

ويبين الشـكل  . 2000/2001وحتى العام الجامعي  1990/1991العام الجامعي 

أن هناك زيادة مضطردة في مجمل أعداد الطلبة الملتحقين في كليات الهندسة فـي  

  .الجامعات الفلسطينية بشكل عام
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تطور اعداد طلبة كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية منذ العام ): 1(شكل 

  2001/2000وحتى  1991/1990الجامعي 

  

وقد شكل طلبة كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية خالل العام الجامعي 

جامعة من مجموع أعداد طلبة البكالوريوس في ال% 14,9ما نسبته  2000/2001

وهذه النسبة تزيد بأكثر من ضعفي النسبة . طالباً وطالبة 7928والذين بلغ عددهم 

وهذا يشير الى %. 6,8المثيلة لكافة الجامعات الفلسطينية والتي بلغت نسبة قدرها 

الحيز الهام الذي يمثله التعليم الهندسي في جامعة النجاح الوطنية ضمن إطار التعليم 

  .الجامعي في فلسطين

  

مقارنة  429وقد بلغ عدد الطلبة اإلناث في كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية 

وتشكل بذلك . 2000/2001خالل العام الجامعي  751بعدد الطلبة الذكور البالغ 
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من مجموع طلبة كلية الهندسة، وذلك بتراجـع  % 36.4الطلبة اإلناث نسبة قدرها 

، حيث بلغت النسبة حينئذ 1990/1991 طفيف عن نسبة اإلناث في العام الجامعي

وترتفع نسب اإلناث فـي أقسـام   . ومع ذلك تعتبر هذه النسبة نسبة عالية%. 39.2

الهندسة المعمارية والهندسة الكيميائية بشكل ملموس، حيث يساوي عـددهن عـدد   

  .الطلبة المذكور، أو يزيد عنه، في هذين القسمين

  

والتخصصات المختلفة، فمن الواضح أن قسم  وبالنسبة لتوزيع الطلبة حسب األقسام

الهندسة المدنية يستأثر بأكبر نسبة من أعداد الطلبة المتخصصين، إذ بلغت النسـبة  

، فيمـا احتـل قسـم الهندسـة     2002/2003في مطلع العام الجـامعي  % 25.5

المعمارية والكهربائية، المرتبتين الثانية والثالثة حيث بلغت نسـبة الطلبـة فيهمـا    

وفـي  . من مجمل أعداد الطلبة المتخصصين، على التـوالي % 18.8و % 19.0

اإلنشاء يوجد فيهما أقل  يحديثالالمقابل فإن قسمي هندسة البناء والهندسة الميكانيكية 

من مجمل هـذه  % 2.6و % 4.3نسبة من أعداد الطلبة المتخصصين، حيث تبلغ 

  .  األعداد، على التوالي

  

توزيع أعداد الطلبة المتخصصين حسـب  ) 2(شكل رقم وال) 2(ويبين الجدول رقم 

  .2002/2003القسم والجنس في العام الجامعي 

  

  توزيع أعداد الطلبة المتخصصين حسب القسم والجنس) 2(الجدول رقم 

  2002/2003في العام الجامعي  

  

 المجموع الطالب عدد القسمالرقم

 اإلناث الذكور  

 271 128 143 المدنية الهندسة 1
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 202 101 101 المعمارية الهندسة 2

 200 71 129 الكهربائية الهندسة 3

 70 52 18 الكيميائية الهندسة 4

 124 46 78 الصناعية الهندسة 5

 123 32 91 الحاسوب هندسة 6

 28 4 24 الميكانيكية الهندسة 7

 46 22 24 البناء هندسة 8
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توزيع أعداد الطلبة المتخصصين حسب القسم والجنس في العام ) 2(الشكل رقم 

  2002/2003الجامعي 

  أعداد الخريجين 4-2

خالل العام الجامعي  112بلغ عدد خريجي كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية 

من أصل العدد اإلجمالي لخريجي كليات الهندسة فـي الجامعـات     2000/2001
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ويبين %. 25.6، مشكلين نسبة قدرها 438الجامعي والبالغ الفلسطينية لنفس العام 

تطور أعداد خريجي كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية، وذلك ) 3(الشكل رقم 

وحتـى العـام الجـامعي     1990/1991حسب الجامعة، للفترة من العام الجامعي 

 ويبين الشكل أن هناك زيادة مضطردة أيضا فـي مجمـل أعـداد   . 2000/2001

  .خريجي كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية على مدى العقد المنصرم
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النجاح بيرزيت اإلسالمية البوليتكنك الُقدس

  
تطور اعداد خريجي كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية منذ العام ): 3(شكل 

  2001/2000وحتى  1991/1990الجامعي 

  

يمارسـون العمـل    ومن ناحية أخرى ولمعرفة عدد خريجي جامعة النجاح الـذين 

الهندسي من مجمل أعداد المهندسين، فقد تم مقارنة عدد خريجي كلية الهندسة فـي  

الجامعة سنويا مع مجمل أعداد خريجي الهندسة الجدد المنتسـبين سـنويا لنقابـة    

المهندسين في الضفة الغربية وقطاع غزة من كافة الجامعات بما فيها الجامعات من 
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للفتـرة   ) 4(يل ذلك بيانيا كما هو موضح في الشكل رقم وقد تم تمث. خارج الوطن

وتبين النتائج  أن أعداد خريجي كلية الهندسة الجدد . 2001وحتى  1991منذ عام 

، إال 1991عام % 1.5من جامعة النجاح الوطنية المنتسبين للنقابة لم يكن ليتجاوز 

اد خريجي كلية وهذا يشير إلى ازدياد أعد. 2001عام % 15.3أن النسبة أصبحت 

الهندسة في جامعة النجاح الوطنية مقارنة بخريجي كليات الهندسة الجدد من كافـة  

ومن الجدير بالذكر أن نسبة خريجي الهندسة من الجامعات الفلسـطينية  . الجامعات

إلـى  % 3.5من مجمل خريجي كافة الجامعات خالل الفترة ذاتها قـد ازداد مـن   

67.0.%  

  

  الهيئة التدريسية 4-3

ن الكليـة  إن هناك وضعاً فريداً فيما يتعلق بالهيئة التدريسـية، إذ  إال بد من القول 

ومنذ إنشائها وحتى اليوم، كان دوماً أعضاء الهيئة التدريسية فيها من الفلسـطينيين  

، وذلك لقيود االحتالل وصعوبة امكانية استقطاب كفاءات من %100يشكلون نسبة 

الكفاءات الفلسطينية بشكل جلي، إذ أنه وبسبب عـدم  وقد دفع ذلك لتطوير . الخارج

وجود كفاءات من ذوي الشهادات العليا في مجال الهندسة بشكل كـاف، فقـد تـم    

استقطاب عدد من المهندسين من حملة البكالوريوس والماجستير في مرحلة تأسيس 

ـ     ة كلية الهندسة، وفي المراحل التالية، ومن ثم تم تطوير هـذا الكـادر مـن الهيئ

التدريسية من خالل البعثات والمنح الدراسية حيث حصلوا على شهادات الماجستير 

ويبرز هذا الجانب في قسم الهندسة المدنية والمعماريـة علـى وجـه    . والدكتوراه

التحديد اللذين ُأسسا مع إنشاء كلية الهندسية، حيث بلغـت نسـبة أعضـاء الهيئـة     

فـي قسـم الهندسـة    % 75دكتوراه من خالل ذلك التدريسية الذين حصلوا على ال

  . في قسم الهندسة المعمارية% 70المدنية و
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جامعة النجاح الجامعات االخرى

  
  كافةاعداد خريجي كليات الهندسة في جامعة النجاح مقارنة بخريجي ): 4(شكل 

  2001وحتى  1991للفترة من والمسجلين في فلسطين عات االخرى الجام

  

الهيئة التدريسية من حملة الماجستير والدكتوراه منذ إنشاء الكلية  وقد ازداد أعضاء

 21م إلى 1980/1981في العام الجامعي  8بشكل ملموس، حيث ارتفع العدد من 

فـي العـام الجـامعي     44م ومـن ثـم إلـى    1990/1991في العام الجامعي 

 ال ان ذلـك ال إ). يشمل ذلك المجازون والمعـارون والمبعوثـون  ( 2000/2001

فعلـى سـبيل المثـال    . يوازي أبداً ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين في كلية الهندسة

و  1990/1991تضاعف عدد الطلبة بنسبة خمسة أضـعاف مـا بـين عـامي     

بينما تضاعف عدد الهيئة التدريسية إلى الضعفين فقط فـي نفـس    2000/2001

الهيئـة التدريسـية   وقد بلغت نسبة حملة شهادة الدكتوراه من بين أعضـاء  . الفترة

، فيما بلغت نسبة اإلناث من بين أعضاء 2000/2001في العام الجامعي % 88.6

  .  فقط% 4.5الهيئة التدريسية 
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وبالنسبة لتوزيع أعضاء الهيئة التدريسية على األقسام المختلفة، فقد أسـتأثر قسـم   

مـن حملـة    الهندسة المدنية بالعدد األكبر، إذ بلغ عدد أعضاء الهيئـة التدريسـية  

من مجمـل  % 36.4عضواً مشكلين نسبة قدرها  16الدكتوراه والماجستير عندئذ 

الهيئة التدريسية في الكلية، يلي ذلك قسم الهندسة المعمارية إذ بلغ عـدد أعضـاء   

عضوا، فقسم الهندسة الكهربائية الذي بلغ عـدد أعضـاء    11الهيئة التدريسية فيه 

، علـى  %20.4و % 25.0شكلين نسبة قـدرها  أعضاء، م 9الهيئة التدريسية فيه 

فيما بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية لكل من قسم الهندسـة الصـناعية   . الترتيب

نمو الهيئـة  ) 5(ويبين الشكل رقم . لكل منهما% 9.1أعضاء وبنسبة  4والكيميائية 

وحتـى   1990/1991التدريسية في الكلية حسب القسـم منـذ العـام الجـامعي     

2000/2001.  
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  حسب القسم منذ الهندسة نمو الهيئة التدريسية في كلية): 5(شكل 

  2000/2001وحتى  1990/1991العام الجامعي 
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وفيما يتعلق بالرتبة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية، فقد كان هناك أحـد أعضـاء   

شارك في الكلية في العام الجامعي الهيئة التدريسية برتبة أستاذ وثالثة برتبة استاذ م

  . برتبة محاضر 5برتبة ُأستاذ مساعد و  35، بينما كان هناك 2000/2001

  

وال بد من التنويه إلى وجود مساعدي بحث وتدريس أو مهندسين غير مثبتين مـن  

حملة البكالوريوس يقومون بمساعدة أعضاء الهيئة التدريسية في الحصص العلمية، 

ن سنة ألخرى يتوزعون على كافة أقسام الكلية، وكان هؤالء فـي  يتفاوت عددهم م

الغالب هم من أوائل الطلبة من خريجي تلك األقسام، وقد تم توفير مـنح دراسـية   

وبـالرغم مـن ذلـك فـإن     . لبعضهم لاللتحاق ببرامج للدراسات العليا في الخارج

  .أعدادهم ال تعتبر كافية بأي حال من األحوال

  

  داريةالهيئة اإل 4-4

رغم التوسع الكبير في كلية الهندسة من حيث فتح أقسام تخصصات جديدة، ورغـم  

االزدياد الهائل ألعداد طلبة كلية الهندسة، إال أن عدد أعضاء الهيئة اإلداريـة لـم   

 6عند إنشاء الكلية إلـى   3فقد ارتفع عدد أعضاء الهيئة اإلدارية من . يرتفع كثيراً
فـي العـام الجـامعي     11، ومـن ثـم إلـى    1990/1991في العام الجـامعي  

. 7بينما بلغ عدد الفنيين  4وقد بلغ عدد أعضاء طاقم السكرتاريا . 2000/2001

ويعتبر هذا العدد ضئيالً حيث كانت توجد هناك خمسة أقسام أكاديمية فـي العـام   

مختبراً فـي   22، وحيث كان يوجد )ازدادت اآلن لثمانية( 2000/2001الجامعي 

دون أن يكون عـدد الفنيـين مالئمـا    ) مختبرا 30حيث ارتفعت اآلن إلى (الكلية 

وموازيا للتطور الحاصل في أعداد ونوعية المختبرات التي بحاجة إلى عدد مـواز  

  .من الفنيين المؤهلين
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  اإلمكانيات الفيزيائية  4-5

من اإلشارة  أما بالنسبة لإلمكانيات الفيزيائية المتوفرة حاليا في كلية الهندسة، فال بد

إلى أنه تم إنشاء مجموعة من المختبرات النوعية المتميزة وذلك لكافة أقسام الكلية 

وتساهم هذه المختبرات أيضا في تقديم خدمات للمجتمع المحلي بما في . المختلفة

ذلك في مجال ضمان جودة المواد المستخدمة في أعمال البناء وفي مجاالت 

واد الهندسية عند الفحص ألفضل المواصفات الصناعة، حيث يتم إخضاع  الم

مختبرا موزعة  26وقد بلغ اآلن عدد المختبرات . العالمية المتبعة في هذا المجال

على أقسام الهندسة المدنية والكهربائية والصناعية والكيميائية والمعمارية 

، وإضافة إلى ذلك، توجد أربعة مختبرات للحاسوب. والميكانيكية وهندسة الحاسوب

ويتبع الكلية مشاغل هندسية يتدرب فيها طلبة . أحدها للتصنيع بواسطة الحاسوب

السنة األولى على المهارات العملية الفنية، من أعمال الحدادة والتسوية والخراطة 

أما عدد المراسم الهندسية فهو أربعة مراسم، . والنجارة، إضافة لألعمال الكهربائية

  .س فهي ثماني قاعاتوعدد القاعات المخصصة للتدري

  

  تقييم مؤشرات التعليم الهندسي -5

  

  مستوى الخريجين وتلبيتهم إلحتياجات السوق 5-1

استنادا إلى الدراسة التي أجراها أبو عيشة من خالل اسـتطالع رأي عينـة مـن    

شركات ومؤسسات القطاع الخاص على وجه التحديد، حيث يعتبر القطـاع   مديري

هندسين، وإجراء مقابالت نمطية لعدد من األكـاديميين  الخاص المشغل الرئيس للم

الذين يديرون برامج التعليم الهندسي من عمداء ورؤساء أقسام، فقد تبين أن هناك، 

وبشكل عام، كفاءة وتميزا لخريجي الجامعات الفلسـطينية مقارنـة بغيـرهم مـن     

% 42.6وقد شكل خريجو جامعة النجاح الوطنية ). 6(خريجي الجامعات األخرى 
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وفيما . من مجمل عينة المهندسين من خريجي الجامعات الفلسطينية التي تم دراستها

  .يلي عرض ألبرز نتائج الدراسة

  

أشارت النتائج إلى أن خريجي الجامعات الفلسطينية يشكلون نسبة ال يستهان بها من 

اص لهم المهندسين العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني، وأن استيعاب القطاع الخ

يعتمد بشكل رئيس على حاجته إلى توظيف مهندسين إضافيين تحقيقـا الحتياجـات   

هذا القطاع في مجاالت العمل الهندسي التي تمارسها هذه المؤسسات والشـركات،  

وهذا يعتمد بدوره على حركة التطور والنشاط العمراني واالقتصادي والصناعي في 

خريجي الجامعـات الفلسـطينية يحتلـون    كما تبين النتائج أن بعضا من . فلسطين

مناصب هامة في مؤسسات القطاع الخاص، رغم حداثة التعليم الهندسي في فلسطين 

  .ورغم وجود زمالء لهم تخرجوا قبلهم من جامعات أخرى في تلك المؤسسات

  

ولقد تبين أن أبرز نقاط القوة للخريجين تتعلق بفهم احتياجات ومتطلبات الواقع 

يعتبر متطلبا أساسيا لفهم القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع  المحلي، وهذا

الفلسطيني، والتي تحتاج إلى وضع الحلول الفنية والهندسية المالئمة، والكفاءة، 

كما أن هناك مهارات جيدة تتعلق باستخدام الحاسوب . والمهارات العلمية النظرية

  .بشكل عام وفي المجاالت الفنية بشكل خاص

  

بين أن هناك ضعفا لدى خريجي الجامعات الفلسطينية يتمثل فـي محدوديـة   وقد ت

القدرة واالهتمام الكافيين في مجال البحث العلمي وإتقان الكتابة العلمية، فضال عن 

. عدم كفاية التدريب العلمي وضعف المهارات المتعلقة باستخدام اللغـة االنجليزيـة  

تها والنظر إليها بعنايـة تلـك المتعلقـة    وقد تبين أن من النقاط التي يتوجب معالج

بضعف الجوانب العملية التطبيقية لديهم، رغم وجود تميز فيما يتعلق  بالمهـارات  

  .المكتسبة فيما يتعلق بالجوانب العلمية النظرية
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  إنتاج البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية 5-2

لية الهندسة في جامعـة   نظرا لعدم وجود دراسات خاصة باإلنتاج العلمي لمدرسي ك

حول ) 7( 1998النجاح الوطنية، فإنه سيتم االستناد إلى الدراسة التي ُأجريت على 

ضـمن المجـاالت   (البحث العلمي في مجاالت الهندسة في الجامعات الفلسـطينية  

والتي يمكن تعميمها على أعضاء الهيئة التدريسية ) العلمية المختلفة التي تم دراستها

هندسة بجامعة النجاح الوطنية، اذ ال توجد فروق معتبرة بـين أعضـاء   في كلية ال

  .الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية في هذا المجال

  

وقد بلغ معدل إنتاج عضو الهيئة التدريسية في مجال الهندسة بعد الحصـول علـى   

 فـي  بحث لكل عام 0.7بحث لكل عام، بينما بلغ المعدل  0.9أعلى شهادة علمية 

وقد استنتجت الدراسـة أن يمكـن   . أثناء وجود عضو الهيئة التدريسية في فلسطين

من الهيئة التدريسية في مجال الهندسة غير منتجـين مـن الناحيـة    % 25اعتبار 

أي بحث، بينما يعتبـر   1997-1994البحثية إذ لم ينشروا خالل السنوات ما بين 

% 37الفترة المذكورة، فيما أعتبر  منتجين جزئياً إذ نشروا بحثا واحدا خالل% 38

  . منتجين للبحث العلمي إذ نشروا بحثين على األقل خالل الفترة المذكورة

  

  أساليب التعليم الهندسي 5-3

إن أساليب التعليم الهندسي السائدة في جامعة النجاح الوطنية، كغيرها من الجامعات 

المتبعة في التعليم الهندسي يشكل  الفلسطينية، ال تختلف كثيراً من األساليب التقليدية

عام، إال أن هناك اهتماماً متزايداً بالجوانب العملية والتطبيقية والمختبرات، حيث تم 

  . توفير العديد من المختبرات على مدى السنوات الماضية
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وقد كان هناك إستخدام متزايد للحاسوب على وجه التحديد في التطبيقات العملية في 

وال بد من التنويه إلى تجربتين رائدتين في مجال تطوير أساليب . تكافة التخصصا

فقـد تـم   . التعليم الهندسي بإستخدام التقنيات المحوسبة في مجال الوسائط المتعددة

تطوير التعليم الهندسي في مجال هندسة اإللكترونيات باستخدام الوسائط المتعـددة  

اك مشروع آخر ممول مـن  عربي، كما كان هن/من خالل مشروع مشترك أوروبي

قبل اليونسكو واإلتحاد األوروبي لتطوير مساقات التصميم في مجال هندسة الطرق 

وقد كانت هناك نتائج طيبة لـذلك حيـث   . والمواصالت باستخدام الوسائط المتعددة

  ). 8(أنعكست على استيعاب وتفاعل وأداء الطلبة في هذه المساقات 

  

  لمدرسيننسبة أعداد الطلبة إلى ا 5-4

عداد الطلبة لكـل مـن   أعند تقييم مؤشرات التعليم الهندسي ال بد من دراسة نسبة 

فقد بلغ عدد الطلبة ألعضاء الهيئة التدريسية مـن حملـة   . أعضاء الهيئة التدريسية

م، بينمـا ازداد  1990/1991في العام الجامعي  1: 11.1الماجستير والدكتوراه 

وقد كـان عـدد   . 2000/2001عام الجامعي في ال  1: 26.8العدد ليصل  إلى 

طالب  10والبالغ (الطلبة ألعضاء الهيئة التدريسية قريبا من العدد المثالي في البدء 

تقريبـا فـي العـام الجـامعي     % 250ثم ازداد بنسـبة  ) لكل عضو هيئة تدريس

ويعزى هذا اإلزدياد إلى اإلرتفـاع الكبيـر فـي أعـداد الطلبـة      . 2000/2001

  . دون أن يصاحبه ازدياد مثيل في أعضاء الهيئة التدريسيةالمقبولين، 

  

  المشاكل والمعوقات التي تواجه التعليم الهندسي -7

  

رغم النجاح الذي حققته كلية الهندسة منذ انشائها وخاصة على صعيد توفير فرص 

التعليم الهندسي وتخريج مهندسين أكفاء يساهمون في مسيرة البناء والتطوير في 
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نه ال بد من اإلشارة لبعض المشاكل والمعوقات التي تواجه أال إخاصة، فلسطين 

  .مسيرة التعليم الهندسي في جامعة النجاح الوطنية

  

ال إولعل العقبة الرئيسة التي تواجه التعليم الهندسي في الجامعة هي مشكلة الحيز، 

دة والمتوقع أن أن هذه المشكلة سيتم التغلب عليها عند االنتقال لمباني الكلية الجدي

  . 2004/2005يتم في مطلع العام الجامعي 

  

كما وأن هناك نقصا في عدد أعضاء الهيئة التدريسية وذلك عند احتساب عدد 

الطلبة لكل من أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالنسب المثالية المعروفة، كمتم 

فاءات من ويعود ذلك بشكل أو آخر إلى صعوبة استقطاب الك. اإلشارة لذلك أعاله

هذا رغم أنه تم تعيين عدد من الكفاءات في بعض . الخارج بسبب الظروف الراهنة

التخصصات مؤخرا اال أن عددا ممن تم تعيينه اعتذر عن القدوم للعمل في الجامعة 

كما ال بد من اإلشارة إلى النقص الحاصل في عدد . بسبب صعوبة الظروف الراهنة

  .ية، وخاصة من الفنيين المؤهلينأعضاء الهيئة اإلدارية في الكل

  

ورغم ايجابيات زيادة أعداد الطلبة من خالل توفير فرص تعليم عال في مجال 

الهندسة داخل الوطن لخريجي الثانوية العامة، اال أن العدد المتزايد من الطلبة الذين 

يقبلون سنويا يصاحبه تدن في نوعية الطلبة المقبولين بشكل عام، رغم وجود عدد 

  .ن الطلبة ذوي مستوى مميز من األداءم

  

وال بد من اإلشارة إلى المشاكل التمويلية، ونقص المدخوالت والدعم المقدم 

للجامعة، مما ينعكس بالتالي على توفير بعض التجهيزات والمستلزمات الضرورية، 

 فضال عن تأثير ذلك سلبيا على تعيين األعداد الكافية من أعضاء الهيئة التدريسية و

  .الهيئة اإلدارية في الكلية
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وأخيرا فإن هناك إشكاال يتعلق بعدم القيام بالبحث العلمي بشكل كاف، وذلك ألسباب 

منها عدم تحديد أعباء مخصصة للبحث العلمي وعدم دعمه بالشكل المالئم، عدا ما 

يتم توفيره من خالل بعض المنح أو بعض الميزانيات المحدودة، وتأثير الظروف 

  . اع السائدة التي ال تساعد كثيراً على اإلنتاج العلميواألوض

  

  رؤية مستقبلية -8

  

وفي الختام فإنه وفي إطار لرؤية مستقبلية طموحة، غير أنها تستلهم الواقع 

وتستقرىء المستقبل، يتوقع أن تشكل كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية حجر 

إن . هندسي والتكنولوجي في فلسطيناألساس لتكون الجامعة بحق قاعدة للتطور ال

ذلك من الممكن تحقيقه من خالل الطاقات البشرية المؤهلة والقادرة في الكلية، 

فرة اآلن أو تلك التي سيتم توفيرها في اواإلمكانيات المخبرية المتميزة المتو

المستقبل القريب، والتي شهد أحد زائريها المتميزين بأن الكثير من الجامعات في 

نطقة المجاورة، بل وفي الغرب، تفتقر اليها، والمصادر التعليمية التي سيتم الم

  . توفيرها عند اإلنتهاء من إنشاء مباني كلية الهندسة في الحرم الجامعي الجديد
  

إن االنتقال لمباني كلية الهندسة في الحرم الجامعي الجديد، والمكون من ثالثة مبان 

متر مربع، وتشمل الحيز الالزم للمختبرات  15000تبلغ مجموع مساحاتها حوالي 

والمشاغل الهندسية، وتحتوي على مدرج كبير للمحاضرات والندوات، وعلى غرف 

التدريس وغرف أعضاء الهيئة التدريسية، إضافة لمكتبة خاصة بالكلية، سيشكل 

نقطة مضيئة على طريق تطور الكلية، وسيساهم في حل المشكلة الناجمة عن الحيز 

  .حدود والذي يشكل حاليا العقبة الرئيسة التي تواجه التعليم الهندسي في الجامعةالم
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ولتكون الكلية مركزا لإلبداع والتميز والبحث العلمي الهادف، فإنه يؤمل تعزيز 

الطاقة البشرية من خالل استكمال توفير أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين، وتعيين 

المتفوقين من الخريجين وابتعاثهم للتحصيل  عدد من مساعدي البحث والتدريس

  . العلمي العالي، وتوفير العدد الالزم من الفنيين المؤهلين

  

ومن أجل النهوض بالمستوى التعليمي، فال بد من ترشيد أعداد الطلبة الذين يقبلون 

وخاصة البشرية (سنويا للتناسب مع اإلمكانيات المتوفرة أو التي سيتم توفيرها 

ع اإلهتمام بنوعية التعليم الهندسي، دونما حاجة إلضافة أقسام أو ، م)منها

تخصصات جديدة، وتوجيه المناهج الدراسية من خالل تضمين مواضيع تعكس 

االحتياجات التنموية للقطاعين العام والخاص، ولتعزيز نقاط القوة لدى الخريجين، 

بالنوعية ليعمل على  إن االهتمام. وفي الوقت ذاته العمل على تالفي نقاط الضعف

  . ترسيخ مفهوم التميز الذي تسعى الكلية جاهدة لترسيخ تجسيده

  

وأخيرا فإنه يؤمل في المستقبل القريب أن تسعى الكلية لتعزيز تفاعلها مع المجتمع 

واالهتمام بشؤونه وخاصة تلك التي لها أبعاد تتعلق بمجاالت التطوير والتخطيط 

وال بد لذلك من . بيئة والمصادر الطبيعية والتصنيعوالعمران والبنى التحتية وال

تعزيز العالقة مع المؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة، وإنشاء برامج للشراكة 

  .مع القطاع الخاص على وجه التحديد
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