
 

دور الجامعات في توجيه التكنولوجيا والبحث العلمي )عمل التوصيات ورشة أهم 

 –( المنعقدة في الجامعة اليمنية األردنية لتحقيق أهداف التمية المستدامة

 :م 10/3/2022تاريخ  –اليمن صنعاء

 علمية بين األوساط العلى اوسع نطاق ممكن نشر مفهوم التنمية المستدامة  .1

, الندوات و , المختلفة مثل ورش العملالفعاليات  طريق عقدوالمجتمعية عن 

  .العلميةمؤتمرات وال

 ةج الدراسيهاالتنمية المستدامة في المندراسي بعنوان إدخال مقررإمكانية دراسة  .2

 تيوزارالحالية في مقررات الإدراج مفاهيم التنمية المستدامة ضمن تضمين و وأ

لخدمة توظيف التكنولوجيا في التعليم , وبما يساعد على العالي  التربية والتعليم

 .تحقيق اهداف التنمية المستدامةالمجتمع و

مع تتناسب  المؤسسات ذات العالقة و تشكيل فريق متعدد االختصاصات في الجامعات .3

لغرض للتنمية المستدامة شر التنوع الموضوعي الموجود في األهداف السبعة ع

 .مل والشا بشكلها المتكامللية المستقبوالخطط إعداد الرؤى 

 والتعليم العالي مؤسسات الجامعات ولتعليم العالي والتربية و وزرات ابين التنسيق  .4

مثل اللجنة الوطنية اليمنية  المعنية والمنظمات الهيئاتمراكز الدراسات والبحوث و 

من  الفعال , إليجاد الشراكة والتعاون )اليونسكو( وجميع الجهات األخرى ذات العالقة 

اث أعضاء هيئة بما فيها مشاريع التخرج وابحالبحث العلمي  إعادة توجيهأجل 

ويحقق هدف  تنموية في اطار التنمية المستدامةولويات الالبما يخدم او التدريس 

  .خدمة المجتمع

 إلجراءتوفير الدعم الالزم التنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة من أجل  .5

 وبما  ودعمهموتحفيز الباحثين التي تخدم اهداف التنمية المستدامة العلمية األبحاث 

 .التنمية المستدامةتحقيق أهداف تمع ورفاهيته من خالل المجقضايا يخدم  

قطاع البحث  ي سوف يتبناهذمؤتمر التنمية المستدامة الفي إطار اإلعداد إلطالق و .6

طبة الجامعات إلقامة ورش عمل مخا نؤكد على أهميةالعلمي بوزارة التعليم العالي 

اصدار تعميم لكافة الجامعات بإعداد تقرير  , ومية المستدامةلنشر مفهوم التن استباقية

المؤتمر يتضمن ما حققته كل جامعة من أهداف التنمية المستدامة وفق  في هعرضتم ي

برؤى تجمع كافة الجامعات اليمنية  لخروجلهذا الغرض ويساهم في اعد ينموذج 

 .رات الدولية بهذا الخصوصللمشاركة بها في المؤتم

لجامعات من خالل توظيف التكنولوجيا افي البرامج االكاديمية وتحديث تطوير  .7

و تعلم مدى وتأهيل توفير برامج تدريب من أجل والمراكز البحثية وخدمة المجتمع 

 ة . المستدام اف التنميةالبشرية التي تحقق أهد ترفد المجتمع بالكوادر الحياة

  

 


