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�إطالق م�شروع « »OIPULES –TEMPUSللتوجيه املهني
اخلريجني وي�ستجيب حلاجات حت�سني النمو
يعنى بدمج ّ

أطلق املؤمتر االقليمي لرؤساء اجلامعات الفرنكوفونية في الشرق
االوس��ط برعاية وزي��ر التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب،
وب��دع��م م��ن ال��وك��ال��ة اجلامعية الفرنكوفونية ،م��ش��روع OIPULES
 -TEMPUSللتوجيه والدمج املهني في جامعات لبنان ومصر وسوريا
في اورديتوريوم فرانسوا باسيل في جامعة القديس يوسف.
{ وأعلن رئيس اجلامعة اليسوعية األب رينيه شاموسي انه «يتم
اط�لاق مشروع تامبوس ال��ذي يعنى بالتوجيه واالن��خ��راط املهني في
اجلامعة في لبنان ومصر وسوريا» ،مضيف ًا «ال شك ان عملية بناء هذا
املشروع كانت صعبة اال اننا على قناعة بأنه يحتل اهمية كبرى ويهدف
الى دفع طالبنا الى االنخراط املهني والى اعادة تنظيم البرامج واملناهج
وفق الضرورات االقتصادية لبلدنا .كما يحرص على حتديد دور اجلامعة
وجعلها متثل الضرورات االقتصادية القائمة وتوظيف الطالب».
{ ورأى الدكتور ان��ط��وان حكيم ممثل رئيسة جامعة االسكندرية
ورئيسة جمعية رؤساء اجلامعات الفرنكوفونية في الشرق االوسط هند
صفي ،ان املشروع «يعنى باستراتيجية التعليم اجلامعي واهدافه هي
التفكير بالتنشئة والتوجيه وحتسني املهنة وتقريب اجلامعة من سوق
العمل وتطوير مجموع املناهج اجلامعية ولهذا انشئت «»Confremo
مرصدا للشرق االوس��ط ي��درس حاجات س��وق العمل في لبنان ،مصر
وسوريا».
{ وأعلن رئيس جامعة بواتيه جان بيار جيسون أن هذا البرنامج
«يطبق في  15جامعة في فرنسا بتمويل من االحتاد االوروب��ي برنامج
 TEMPUSوجرى توسعته ليشمل منطقة الشرق االوسط».

{ وعرضت االمينة العامة للوكالة اجلامعية الفرنكوفونية واندا
ديبولت لعمل الوكالة التي «تضم نحو  800جامعة ملساهمتها في انشاء
البرامج املفيدة للجامعات عن طريق القيام باالتصاالت الالزمة وكتابة
املشاريع ودراسة جدواها االقتصادية».
ورأت ان هدف البرنامج هو «تناغم الدراسة مع سوق العمل وتوضيح
الكفاءات واملهارات وتوسيعه ليشمل كل اجلامعات».
{ وأشاد عامر حلواني ممثل منسق برنامج  TEMPUSفي لبنان
عارف العوفي «بهذا البرنامج الرائد» ،معتبرا ان «هكذا مشروع سيضعنا
على طريق جديد في اعادة هيكلية التعليم».
{ واعتبر ممثل سفيرة االحتاد االوروبي دييغو اسكالون باتورال ان
«حتسني ظروف ايجاد العمل للخريجني يرتدي اهمية كبيرة في الظروف
احلالية» ،مضيف ًا« :البطالة هي من ابرز اهتمامات اجلامعات والسلطات
احمللية وهي على تزايد في الظروف احلالية نظرا لألوضاع السائدة.
وف��ي العالم العربي ابتكر مصطلح جديد للتعبير ع��ن البطالة لدى
اخلريجني وهو االنتظار» .وأعلن أن برنامج  TEMPUSهو «اجلهاز
الرئيسي التربوي لالحتاد االوروبي وقد مول في لبنان لغاية اآلن نحو
 30مشروعا ومئات املنح مبا قيمته نحو  9ماليني أورو وسهل انشاء
الكثير من برامج الدكتوراه واملاستر في مواضيع تتعلق بالتنوع البيئي
والطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات».
{ وأثنى سفير رومانيا دانيال تاناس على «هذا املشروع الذي هو
ثمرة تعاون بني  11جامعة منها  6جامعات لبنانية و 3جامعات مصرية
وجامعتني سوريتني مع جامعات في رومانيا ،البرتغال وفرنسا».

{ واعتبر سفير فرنسا دونيه بييتون ان «البرنامج ال��ذي أطلق
يستجيب للحاجات االساسية لتحسني النمو االقتصادي في لبنان وهو
يعنى بدمج اخلريجني في سوق العمل احدى ابرز املتطلبات االقتصادية
والسياسية للشرق االوسط».
{ واش��ار الدكتور السيد حسني الى ان «اهمية هذا املشروع تكمن
اوال ،في كونه يجسد أهمية التعاون بني عدة مؤسسات تعليم عال من
لبنان وسوريا ومصر وجامعات اوروبية عريقة في املجال الذي يتناول
املشروع .ثانيا ،في كونه يؤلف شراكة نشطة مع مؤسسة فرنكوفونية
عريقة في مجال التعاون اجلامعي اي ال AUFمما يضفي على املشروع
بعدا جديدا وقيمة مضافة من حيث نشر مخرجاته وتوسيع االستفادة
من نتائجه.
ثالثا ،في كونه يتسجيب حلاجة حقيقية تتعلق بربط التعليم اجلامعي
بسوق العمل من خالل آلية فعالة لتوجيه الطالب نحو اختصاصات
مجدية وهادفة» .وأضاف« :لم تعد اجلامعة مركزا إلنتاج املعرفة ونقلها
فقط بل اضحت مساحة تفاعل اجتماعي وثقافي واقتصادي حتى ان
اع��داد اخلريجني لالنخراط في سوق العمل اصبح احد اهم الوظائف
التي تقع على عاتق اجلامعة ،لذلك فقط بات من الضروري البحث عن
افضل الوسائل احلديثة واكثرها فاعلية من اجل مساعدة اخلريج في
االستعداد لسوق العمل واالنتاج وتزويده بأحسن الكفايات املطلوبة
واملهارات التي يتطلبها قطاع االعمال وتوفير ادق املعطيات واملعلومات
الخيتار االختصاص املناسب واملطلوب في عالم يتغير بسرعة غير
مسبوقة ويتطور بوتيرة لم نعهدها من قبل».

