
 غير واضحة في العالم العربي بوصلة التعليم :مروان كمال

 
قال األستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيالدلفيا إن بوصلةة التعةليف فل  

الجامعللاف فلل  الللور  العربلل  العللالف العربلل  ويللر واأللاةه و ن النللد  ملل  إ شللا  

ستشللرا  ا"و كللد لللالل مااأللر    .عشللوا، ه إذ دأللد  بنللد  معللي  عللف دايللد ع لل 

الثلافيللة فلل  كةيللة التلل   قامتنللا الةج للة  "العربيللة /مسللتلأا الجامعللاف األرد يللة 

فيالدلفيللا بالتعللاون ملل  مركللا الدراسللاف المسللتلأةية  ن األردن كللان اآلداب بجامعللة 

لدد  بدادة واأاة وهد  واأح وهو رف  سودة المجتم  و خردج جيا لل  مسلتلأا 

   .مشرق

 

لت   دارهلا ر،ليا الةج لة الثلافيلة  سلتاذ عةلف ا جتملا  وبي  كمال ف  المااأرة ا

دجل   ن الخطة اإلسترا يجية لتطودر التعةيف قأا الجلامع   ن  الدكتور سالف ساريه

ةللر رةدللة  للتةخو فلل   للوفير مللوارد بشللردة مت اميللة اللللدرة وال فللا ةه لأ للا   ركللا ع

  لل     إللر و شلار كمللال .مجتمل  دلللول عةلر الللتعةف واقتولاد دلللول عةلر المعرفللة



 ستطي   ن  ؤسا جامعة لت شئ ص اعاف إذا كا ت األهدا  لنذه الجامعة ماددة 

الو اعاف ف   ي بةلد فل  العلالف دجل   ن  خلدل الجامعلافه إ   ن ملا دالد  وباتةه 

   .هو الع اف  الور  العرب  

 

 لثعير كأيلر كلان لل  و العمةيلة التعةيميلة شلوهو وه كمال إللر  ن الأر لامج الملوا ي 

إذ  صلأات الشلنادة الجامعيلة متطةل  اجتملاع ه ه التعةيميلة جلودة المخرجلافعةلر 

لطة إصلالح ه ودج   ن   ون ه اك إصالح التعةيف العال  دج   ن د ون شامال ن و 

ويلر الأر لامج  وإعلداد صلياوة بلرامج التعةليفه ودعف الجامعاف والأاث العةم  التعةيف

ع للر باإلشللرا  عةللر التعةلليف و اسللي  مخرجا لل  ة  المللوا ي وإ شللا  جنللة إشللرافي

التلل  دجلل   ن  توافللح ملل  ااتياجللاف المجتملل  وسللوق العمللا ومت يللراف الت ميللة 

  .دشندها العالفالمستدامة الت  

 

الةلللا   ها اضللرجمنللور الجةسللة التلل    جللاب كمللال علل  استفسللاراف الختللال  وفلل 

األسلتاذ اللدكتور ماملد علواد معتلا الشليس سلالفه و ر،يا الجامعلة األسلتاذ اللدكتور

مستشار الر،ياه والدكتور ابراهيف بدران مستشار الر،يا لةعالقلاف الدوليلة وعلدد 

  .والطةأة ف  الجامعةالعمدا  والنيئة التدردسية م  


