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 ملخص:

االهتمام به خاصة    یعتبر قطاع التعلیم العالی من بین القطاعات األساسیة التی تساهم فی عملیة التقدم والتنمیة، والتی یجب

 .مع ارتفاع فئة الشباب فی المجتمعات العربیة الذین ینتمون لقطاع التعلیم العالی أو المقبلین علیه

ففی دراستنا سوف نتطرق إلى آلیات التعاون العربی فی مجال التعلیم العالی من خالل عرض نماذج عن التعلیم عن بعد فی  

الب التربصات وتبادل  الجامعی الجامعات، عملیة  الطالب  التی تعمل على ربط  الطالبیة وأخیرا دور دار المقاوالتیة  عثات 

  .بالمحیط الخارجی الذی یمثل القطاع االقتصادی لتمکینه من تجسید أبحاثه فی الواقع على شکل مؤسسات

والجامعة  ت العربیة عامة  یعتبر من التحدیات التی تواجه الجامعا  والبحث العلمیحیث أن التعاون الدولی فی مجال التعلیم  

 .على وجه الخصوص الجزائریة

من    وطویلة المدىتربصات قصیرة    وذلک بتقدیم  والبحث العلمیحیث قامت هذه األخیرة بمواجهة تحدیات فی مجال التعلیم  

 .سواءحد  ولألستاذ علىبالنسبة للطالب  وتلقی الخبراتأجل تحسین جودة التعلیم 

أنشأت برامج    بل تکتف بالتربصات بل  الجزائریة  دولیةالجامعات  الماستر    وشراکات  لتأطیر  أمامخصصة    والدکتوراه. 

 .أرض الواقع وتجسید على التعلیم عن بعد یعتبر تجربة ال زالت تحتاج إلى دعم 

مبنی   ة وذلک بتعاونوالرقمنیکون بالمساهمة فی تحدید احتیاجات التدریب من خالل االستخدامات التکنولوجیة    وهذا لن

 .على تحقیق أهداف تسمو للرقی بالتعلیم العالی

 :التاليةسنحاول فی هذا العمل اإلجابة على اإلشکالية 

هل التعلیم العالی والبحث العلمی بالدول العربیة هدفه تلقین المعلومات وتخریج آالف الطالب دون النظر إلى نوعیة التکوین 

 الدولة وسوق العمل أم هو صناعة المعرفة وحل مشکل المجتمع؟ واحتیاجات

الحدیث عن التعلیم فی مجال التعلیم العالی والبحث العلمی یقودنا إلى الکالم واإلشارة إلى جودة التعلیم فی هذا القطاع وتنمیة 

لمفتاحیة: التعلیم العالي؛ البحث العلمي؛  ا الكلمات .والتکنولوجیةالمهارات التعلیمیة وهذا ال یکون إال بمواکبة آلیات العصر 

 التعاون العربي؛ الجامعات العربیة؛ المقاوالتیة.
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   الكلمات المفتاحية: 

 التعلیم العالی؛ البحث العلمی؛ التعاون العربی؛ الجامعات العربیة؛ المقاوالتیة.

Abstract: 

The higher education sector is among the main sectors that contribute to the process of progress 

and development, which must be taken care of, especially with the rise of the youth category in 

Arab societies belonging to or coming from the higher education sector. 

In our study, we will touch on the mechanisms of Arab cooperation in the field of higher 

education by presenting models on distance education in universities, the process of training 

and exchange of student missions and finally the role of the enterprise that works to link the 

university student to the external environment that represents the economic sector to enable him 

to embody his research in reality Institutionalized. 

This will not be to contribute to defining training needs through technological uses and 

digitization, with cooperation based on achieving goals that advance the advancement of higher 

education. 

In this work, we will try to answer the following problem: 

Is higher education and scientific research in the Arab countries aimed at indoctrinating 

information and graduating thousands of students without regard to the quality of training and 

the needs of the state and the labor market, or is it the creation of knowledge and solving the 

problem of society? 

Talking about education in the field of higher education and scientific research leads us to speak 

and refer to the quality of education in this sector and the development of educational skills, 

and this can only be done by keeping pace with the modern and technological mechanisms. 

Research; Arab cooperation; Arab universities; Entrepreneurial. 

Keywords: 
Scientific research; Arab cooperation; Arab universities; entrepreneurship 

Résumé: 
Le secteur de l'enseignement supérieur fait partie des principaux secteurs qui contribuent au 

processus de progrès et de développement, dont il faut s'occuper, notamment avec l'essor de la 

catégorie des jeunes dans les sociétés arabes appartenant ou venant du secteur de l'enseignement 

supérieur. 

Dans notre étude, nous aborderons les mécanismes de la coopération arabe dans le domaine de 

l'enseignement supérieur en présentant des modèles sur l'enseignement à distance dans les 

universités, le processus de formation et d'échange de missions étudiantes, et enfin le rôle de 

l'entreprise qui travaille à relier l'étudiant à l'environnement extérieur qui représente le secteur 

économique pour lui permettre d'incarner sa recherche dans la réalité Institutionnalisé. 

Mots-clés:  
enseignement supérieur; recherche scientifique; Coopération arabe; Universités arabes; 

Entrepreneuriat. 
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  :مقدمة 1.

یعد التعاون الدولي العربي في مجاالت السیاسة واالقتصاد والتبادل الثقافي أمر هادف من أجل تحقیق التكامل بل وأصبح 

العولمة والتطور  لما تواجهه من تیار  العلمي واألكادیمي وذلك  الجانب  إذا تم على  التعاون لن یكتمل إال  ضروري. هذا 

 .التكنولوجي الذي یعرفه العالم

بین مؤسسات الدول العربیة أصبح ضرورة ملمة لمواجهة اإلفرازات السلبیة لتیار العولمة مثل التوجه نحو التهمیش   فالتنسیق

واالستبعاد واالستقطاب واإلطاحة بالمؤسسات غیر القادرة على الخوض في التنافسیة الشرسة التي سیعرضها هذا التیار في  

 .  (2009األسواق المعولمة. )ابو بطانة، 

العالي یتطلب وجود مجموعة من   ومن التعلیم  التمویل والجودة. إن تحقیق جودة  العالي هو  التعلیم  التي تواجه  التحدیات 

 :اآللیات لضمانها، تشتمل بدورها على مجموعة من األنظمة متضمنة

  ) نظم المعلومات )بیانات، تقاریر، ممسوحات، استبیانات -

 ) اتنظم التقویم )لجان، هیئات، وكاالت، وحد -

  ) نظم االعتماد )هیئات، وكاالت، مجالس -

 نظم المقارنة واإلسناد إزاء جامعات وكلیات مرجعیة، -

 نظم التمویل المرتبطة بمؤشرات األداء المحفز للجودة،   -

 ( 2018نظم الكفاءة والرقابة)شریف،  -

رعایة المتمیزین والمتفوقین. فالتعلیم العالي  هذه اآللیات تعمل في ظل عناصر متداخلة في التكوین في البحث العلمي وكذا     

 .أصبح یكلف الكثیر خاصة مع التزاید الهائل من أعداد الطالب المقبلین على الجامعات والدراسات العلیا

فإشكالیة موضوعنا تندرج ضمن عدة تساؤالت حول الموضوع، هل التعلیم العالي والبحث العلمي بالدول العربیة هدفه تلقین 

مات وتخریج آالف الطالب دون النظر إلى نوعیة التكوین واحتیاجات الدولة وسوق العمل أم هو صناعة المعرفة  المعلو

 وحل مشكل المجتمع؟

الحدیث عن التعلیم في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي یقودنا إلى الكالم واإلشارة إلى جودة التعلیم في هذا القطاع وتنمیة  

   .وهذا ال یكون إال بمواكبة آلیات العصر والتكنولوجیةالمهارات التعلیمیة 

حیث تسعى الدول العربیة إلى تطویر منظوماتها التعلیمیة الجامعیة بما یفضي إلى تخریج كفاءات علمیة ومهنیة تفي بغرض 

عب دوره الفعلي  سوق الشغل وتحد من نسب البطالة في صفوف حاملي الشهادات العلیا وإلى دعم البحث العلمي الجامعي لیل

الجامعات األوروبیة ودعم   االنفتاح على  الجامعیة من خالل  المؤسسات  ذلك تعمل  المجتمع واالقتصاد، وألجل  تنمیة  في 

 .التعاون والتبادل معها على االستفادة من تجاربها في تطبیق المعاییر الدولیة الحدیثة

 اور التالية:ولإلجابة على اإلشكالية ارتأينا تناول الدراسة ضمن المح

 التعاون العربي الدولي ضمن برنامج المنح المخصصة لألساتذة وطلبة الدكتوراه -

 التعلیم عن بعد في الجامعات -

 عملیات التربص وتبادل البعثات العلمیة. -

 المقاوالتیة.  -

 الهیئات العربیة الخاصة بالتعلیم العالي.  -

 رؤیة مستقبلیة للتعلیم العالي العربي. -
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 البحث: أهمية 

 تبرز أهمية البحث في النقاط التالية:

 أصبح تطور التعلیم العالي من أهم بوادر التقدم ومسایرة مختلف التغیرات على كل المستویات.  -

قطاع التعلیم العالي متكامل مع مختلف القطاعات االقتصادیة باعتباره یساهم في توفیر ید عاملة مؤهلة تحتاجها مختلف  -

 القطاعات. 

 أصبحت الدول تولي أهمیة كبیرة لقطاع التعلیم العالي.  -

 التعلیم العالي من بین القطاعات التي یتم التعاون العربي علیها. -

 أهداف البحث: 

نظرا ألهمیة قطاع التعلیم العالي داخل اقتصادیات الدول باعتباره مولدا لمناصب الشغل المباشرة والغیر مباشرة، وباعتباره  

 وعليه فإن الهدف من هذه الدراسة يكمن في:االقتصادیة األخرى، محركا للقطاعات 

 محاولة تشخیص وتحلیل واقع التعاون العربي في مجال التعلیم العالي. 

 تحدید مجاالت التعاون العربي. 

 تحدید الهیئات العربیة الخاصة بالتعلیم العالي.  

 :الدكتوراهالتعاون العربي الدولي ضمن برنامج المنح المخصصة لألساتذة وطلبة  2.

ویكون ذلك من خالل تربصات تحسین المستوى بالخارج سواء بین جامعات عربیة أو عالمیة كذلك برنامج المنح المقدمة 

بي تزایدا كما متسارعا في عدد مؤسساته  لطلبة الدكتوراه واألساتذة إلنهاء األطروحة حیث شهد التعلیم العالي في الوطن العر

والتوسع في عدد الكلیات وزیادة في عدد الطلبة الملتحقون به حسب ما أشارت إلیه اإلحصائیات والبیانات، ومن بین هذه 

 :المنح المتاحة نجد على سبیل المثال

التعاون األوروبي والروابط الدولیة في میدان  : هذا البرنامج الممول من االتحاد األوروبي غایته تقویة  منح اراسموس -

 .التعلیم العالي عبر دعم شهادات الماستر والدكتوراه األوروبیة من المستوى الرفیع

هي منح متاحة فقط لبرامج الماستر والدكتوراه المختارة تحت مسمى "إیراسموس موندوس وهي متوفرة فقط للماستر     

  ".امج "إیراسموس موندوسأو الدكتوراه المختارة بحسب برن 

ویستهدف طالب الدكتوراه الجزائریین تحت التأطیر المشترك یتم   1987: تم انشاء هذا المشروع عام  منح بروفاس 

المؤهلین بعد فحص ملفاتهم واجراء مقابلة مع هیئة مكونة من خبراء من الجهتین( جزائریة واجنبیة  المترشحین  اختیار 

شهر غیر قابلة للتجدید. ال تقبل    18إلى    7المترشحون المختارون على منحة دراسیة تتراوح ما بین  )وبعد التقییم یتحصل  

  :اال الترشحات في إطار التعاون العلمي القائم بین البلدین. أما األولویة فهي للبحوث المبتكرة خاصة تلك المتعلقة بـ

 .تطویر الرقمنة أو الرقمیة 

 .امةحمایة البیئة والتنمیة المستد 

 .قضایا االقتصاد والعمالة 

 التراث التاریخي التذكاري، واألثري...الخ  

 .الریاضة 

  :الجامعاتالتعليم عن بعد في  3.

یشهد القرن الحالي كثیرا من الثورات المعرفیة والتكنولوجیة شكلت انطالقة جدیدة في كافة مجاالت المعرفة، فكل یوم یمر 

خاصة في مجال التعلیم االلكتروني، والذي یعتبر من المجاالت التي تحظى باهتمام یختلف عن سابقه في زیادة المعرفة و
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العدید من الهیئات والمؤسسات وبخاصة التعلیمیة، وقد شجع على ذلك تعدد مجاالت استخدامه في التعلیم والتي تزداد یوما  

الذي شهده هذ  التقني  التقدم  الكم من  العصور هذا  فلم یشهد عصر من  المعلومات بعد یوم،  العصر والتي أفرزت شبكة  ا 

 .) الدولیة( اإلنترنت

یعتبر التعلیم اإللكتروني أحد أشكال التعلیم والتعلم عن بعد، فهو یعتبر بمثابة طریقة إبداعیة لتقدیم بیئة تفاعلیة متمركزة 

نت والتقنیات الرقمیة حول المتعلمین، ومصممة مسبقا لتتناسب مع أي مكان وزمان، باستعمال خصائص ومصادر اإلنتر

 (.   2017،39 )رضا،

العملیة   المعلومات واالتصاالت في  تقنیات  أفضل األسالیب في توظیف  باعتباره  اإللكتروني  للتعلیم  الكثیرون اآلن  ینظر 

 .التعلیمیة

الجامعیة   و"المدینة  حدود"،  بال  العالي  التعلیم  مفاهیم"  برزت  الماضي  القرن  اواخر  و"الجامعة وفي  اإللكترونیة"، 

االفتراضیة"، و"جامعة اإلنترنت" وغیرها واصبحت شائعة في وساط التعلیم الجامعي والعالي كظاهرة حدیثة تزامنت مع  

 رضا،النمو الضخم في إمكانات تقنیة االتصال والمعلومات، خصوًصا تقنیة اإلنترنت وتطبیقاتها على الشبكة العنكبوتیة )

 (. 47نفسه، 

ب فقدمت كلیات وجامعات وشركات في  ومع  االلكتروني،  التعلیم  الثالثة تزایدت تطبیقات  االلفیة  دولة أكثر من    130دایة 

 (Dutto  , 2002,8).مقرر للتعلیم عن بعد بأسالیب متنوعة من خالل تطبیقات التعلیم االلكتروني المختلفة 50.000

البیانات الدولیة أن حوالي ملیوني طالب درسوا مقررات جامعیة على اإلنترنت في الوالیات المتحدة كما    وتقدر مؤسسة 

أسس االتحاد األوروبي خطة إلكترونیة بعنوان،« جامعات القرن الحادي والعشرین »، وهي عبارة عن ائتالف جامعات 

 , Brett)دوالر     ( بلیون13.3أوروبیة لنقل التعلیم الجامعي إلى الطالب في آسیا وإفریقیا وأمریكا الالتینیة رصد لها )

2014,5) 

أجریت عدت دراسات میدانیة أجنبیة وحتى عربیة عن التعلیم عن بعد باستخدام الشبكة العنكبوتیة حیث توصلت للتعرف 

عن فاعلیة التعلیم التعاوني المصحوب وغیر المصحوب بالتعلیم االلكتروني في تنمیة التحصیل على عینة من طالبات بكلیة 

 (.  2004،358ر ) حسن، البنات بجامعة قط

السلبیات في   أبرز بعض  المعلومات  تقانة  السعودي في عصر متطلبات  العالي  التعلیم  التي یواجها  التحدیات  أما مواجهة 

 (.   24،  2006تقنیات التعلیم االلكتروني وبعض المعیقات المرتبطة به ) یماني ، 

ولت بالدراسة نتائج البنیة التحتیة ل لتعلیم االلكتروني.  تنا(. ف  2009،23) الحجایا ،    (أما واقع التعلیم في الجامعات األردنیة

ثلتها عدة دراسات أخرى تناولت التعلیم عن بعد والتعلیم االلكتروني في مؤسسات التعلیم العالي العربیة من خالل التطبیقات  

یم اإللكتروني في الجامعات حیث تتمثل في االلكترونیة سواء على الصعید العربي أو الدولي وهناك أهداف استراتیجیة للتعل

تحسین نوعیة التعلیم الجامعي وتحقیق التوازن بین التقدم المحرز بین الجامعات تضییق الثغرات وتعزیز إمكانات الجامعات.  

 .ویات الرقمیةوقامت سیاسات التعلیم االلكتروني في التعلیم العالي على تفعیل التعلم االلكتروني العالي الجودة وتطویر المحت

(. ظهرت في السنوات األخیرة مبادرات 45ولكن تبقى الجهود العربیة متأخرة كثیرا عن الركب العالمي. )رضا ، نفسه،   

عدیدة لتطبیقات التعلم االلكتروني في العالم العربي خاصة في مجال التعلیم العالي. ومن أبرزها الجامعتان السوریة والتونسیة 

المتحدة وفلسطین. ومع  االفتراضیتان، وتج العربیة  اإلمارات  ارب جامعات مفتوحة في مصر والجزائر والسودان ولیبیا 

شعور هذه الدول بالحاجة إلى التوسع في توفیر فرص التعلیم االلكتروني وضرورة توظیف تقنیة االتصال والمعلومات في  

  .مجاالت عدیدة
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  :عمليات التربص وتبادل البعثات العلمية  . 4

ل التربص المیداني الخطوة األولى نحو المهنة المستقبلیة وأیضا تحقق رغبة الطالب نحو اتجاهه العملي المستقبل، فهو  یمث

یسمح له بتطویر قدراته، وبهدف اكتساب بعض المهارات التطبیقیة. وتعتبر فترة التربص المیداني ضروریة بالنسبة للطالب 

دماج من خالل االحتكاك المستمر، كما تشكل هذه الخطوة الهادفة نقطة فاصلة في  تسمح له باكتشاف عالم الشغل وتعلم االن

حیاة الطالب المهنیة من خالل اكتساب خبرة أولیة تمهد الطریق أمام االندماج المهني إلى جانب إتقان تجسید المكتسبات  

 .النظریة منها والتدرب على استخدام بعض األدوات والتقنیات

یقتصر على الطالب بل حتى األستاذ في میدان التعلیم العالي والبحث العلمي من أجل تحسین المستوى وجودة  فالتربص ال  

  .التعلیم من خالل اكتساب المهارات عبر التبادل المعرفي للجامعات العربیة واألجنبیة على حد سواء

  :یهدف التربص إلى  

  .الدروس النظریة قصد إعطائها طابعا عملیا وواقعیاالتدریب المیداني للطالب بغرض تدعیم  

  .دمج الطلبة مع الواقع المعاش واشتراكهم في النشاطات 

  تحسین الرباط بین الجامعة والشركاء 

 :.المقاوالتية5

  مع التطورات االقتصادیة السریعة على المستوى العالمي أدى لظهور ما یعرف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مع توجه 

  الحسیني،تفكیر الباحثین نحو إلنشاء مؤسسات وتكوین مقاوالت باعتبارها فعالة على اقتصادیات الدول في مختلف الجوانب )

(. خاصة منها ما تعلق بتوفیر مناصب عمال معتبرة، وقد تبنت دول عدیدة هذه الفكرة من خالل إنشاء دار 57،  2006

جامعة واألطراف الفاعلة في القطاع االقتصادي، وبالنسبة للجزائر تضم الجامعة  المقاوالتیة بالجامعة ضمن اتفاقیات تشمل ال

 .مع المدیریة العامة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب

وعلیه فقد تم تعریف دار المقاوالتیة بأنها:" األداة األساسیة التي تعتمد علیها الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب لتثقیف  

 (. 124، 2007 سكارنة،فهم على العمل بالشراكة مع الجامعة" )الطالب وتعری

 :. األهداف1.5

الهدف الرئیسي للمكتب هو تعزیز انفتاح الجامعة على محیطها االجتماعي واالقتصادي، من خالل تثمین وتنمیة البحث   

 (..  145نفسه،  الحسیني،العملي والتكنولوجیا )

 .المشاریع وبین المؤسسات التي ستشرف على تمویلهمهمزة وصل بین المتخرجین حاملي  

مرافقة الشباب إلنجاح مشاریعهم مرورا بالجامعة لتسهیل مهمة الشباب في التعامل مع الشركاء االقتصادیین بالخبرة  

 .الالزمة والمطلوبة

 القتصادیینإضافة إلى كونه وسیطا مهما في توجیه ودعم تواصل فرق البحث من أساتذة وطلبة مع الشركاء ا 

 :. المـــهام2.5

 .تقدیم مجموعة من الخدمات، على وجه الخصوص برامج التعلیم المستمر مصممة خصیصا الحتیاجات العمل 

 .المساهمة في تحدید االحتیاجات التدریبیة والبحثیة ومتطلبات العمل 

 تشجیع نقل التكنولوجیا من الجامعة إلى الشركاء االقتصادیین 

 (..  98نفسه،  سكارنة،الموارد البشریة والمادیة لتنفیذ المشاریع المشتركة )توفیر  

 .العمل بشكل وثیق مع مصلحة التربصات لتحسین وتأهیل المستوى 
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 :.الهيئات العربية الخاصة بالتعليم العالي6

 :من بین الهیئات الخاصة بالتعاون العربي في مجال البحث والتعلیم العالي نجد

 (.65، 2013 الحسن،)العربي للعلوم االجتماعية  المجلس.  1.6

تمثل رسالة المجلس العربي للعلوم االجتماعیة، حسب ما صادقت علیها الجمعیة العمومیة في اجتماعها الذي عقد في القاهرة  

 :، بالتالي2008كانون األول/دیسمبر  19- 18في 

لة ال تبغي الربح تهدف إلى تدعیم البحث وإنتاج المعرفة في مجال  المجلس العربي للعلوم االجتماعیة مؤسسة إقلیمیة مستق

العلوم االجتماعیة في المنطقة العربیّة. ومن خالل دعم الباحثین ومؤسسات البحث العلمي واألكادیمي، یساهم المجلس في  

ا السجال  العلوم االجتماعیة ونشرها وتأكید صدقیتها واستخدامها، وإثراء  األبحاث حول  التي تواجه  إنتاج  بالتحدیات  لعام 

في   العامة  السیاسات  وإفادة  العامة  الحیاة  في  االجتماعیة  العلوم  دور  تعزیز  إلى  المجلس  یسعى  العربیة. كما  المجتمعات 

 .المنطقة

 :وتتضمن أهداف المجلس على وجه الخصوص ما یلي

 .لدان العربیة وتلبیتهاتحدید احتیاجات العلماء االجتماعیین ومجموعات العلوم االجتماعیة في الب 

 .تعزیز قدرات الباحثین األفراد والمؤسسات األكادیمیة والبحثیة في مجال العلوم االجتماعیة 

 .تشجیع إنتاج األبحاث المستقلة الرفیعة المستوى 

 .توفیر منابر لتبادل اآلراء والتواصل بین العلماء االجتماعیین في المنطقة العربیة 

 .ماعیة في النهوض بالمصلحة العامةتعزیز دور العلوم االجت 

دعم مبادئ الفكر المستقل والتفكیر النقدي وحمایة الحریات الفكریة للباحثین واألكادیمیین في المنطقة العربیة والنهوض  

 .بها

إلى    إضافة  السیاسات  وصانعي  والمهنیین  واألكادیمیین  الباحثین  أوساط  بین  الفعالة  الشبكات  تكوین  الجمهور  دعم 

 .واإلعالم

   .دعم إصدار ونشر أبحاث العلوم االجتماعیة ذات الجودة العالیة على نطاق واسع في المنطقة العربیة 

 :سوف یسترشد المجلس العربي للعلوم االجتماعیة في تحقیقه لهذه األهداف وتفعیلها بأربعة مبادئ أساسیة، أال وهي

 النوعية-أ

العربي   المجلس  المتخصصة  یعمل  المیادین  العلوم االجتماعیة وذلك في  التمیز في أبحاث  للعلوم االجتماعیة على تعزیز 

یمثل بناء القدرات جزًءا ال یتجزأ من كافة جوانب نشاطات المجلس العربي   -والمشتركة بین التخصصات على حد سواء.  

ت متنوعة مثل مراجعة األقران أو التحكیم وتشكیل لجان للعلوم االجتماعیة. یستخدم المجلس العربي للعلوم االجتماعیة آلیا

المرتبطة بالبحث.   التمویل والموارد األخرى  تمثل نوعیة التدریس    -اختیار بغیة ضمان نوعیة اإلصدارات، وتخصیص 

 .والتدریب إحدى الشواغل المحوریة للمجلس العربي للعلوم االجتماعیة

 الشمولية-ب

العلوم االجتماعیة األساسیة مثل -االجتماعیة تعریفًا واسعًا للعلوم االجتماعیة یشمل ما یلي:    یستخدم المجلس العربي للعلوم

علم اإلنسان )األنثروبولوجیا(، وعلم السكان )الدیموغرافیا(، واالقتصاد، والتاریخ، والعلوم السیاسیة، وعلم النفس، وعلم  

بالعلوم االجتماعیة مثل   الصلة  ذات  التخصصات  الفنون، والعمارة، والجغرافیا، والتاریخ، والقانون، واألدب، االجتماع، 
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والفلسفة، والصحة العامة، المجاالت المتعددة التخصصات مثل دراسات النوع االجتماعي، والدراسات الثقافیة، والدراسات  

  .الحضریة

  .ي المنطقة وفي المهجریعمل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة على تعزیز الروابط بین األكادیمیین العرب ف 

  .یعمل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بصفة خاصة على استهداف وإشراك الجیل المقبل من الباحثین 

یعمل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بشراكة مع هیئات أخرى معنیة بالعلوم االجتماعیة عند قیامه بتنفیذ العدید من   

  .المعنیة بتخصصات محددة، والجامعات، والمنظمات غیر الحكومیة، والمنظمات الحكومیة  نشاطاته، مثل: الجمعیات العلمیة

یعمل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة على المستوى اإلقلیمي، وكذلك بین األقالیم )فیما بین بلدان الجنوب( وعلى   

  .المستوى الدولي

ث تكون لغات العمل الرئیسیة العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة. یعمل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بلغات متعددة حی 

 .كما تُستخدم لغات أخرى حسب متطلبات مشاریع محددة

 المرونة-ج

بحثیة    منظمات  وتضم  وبرامجیة  تنظیمیة  بسمات  تتمتع  الهویات  متعددة  مؤسسة  االجتماعیة  للعلوم  العربي  المجلس 

  .ریةومؤسسات أكادیمیة ومعاهد تدریب ومؤسسات فك

  .یتضمن المجلس العربي للعلوم االجتماعیة أمانة عامة صغیرة وعدًدا محدوًدا من الموظفین 

ویعتمد المجلس في عمله على التشبیك واللجان والشراكات، مما یمكنه من حشد مواهب وجهود عدد كبیر من العلماء  

  .االجتماعیین

لألعضاء والجمعیة العمومیة ویخضع للمساءلة أمامهم. كما یقوم مجلس یستجیب المجلس العربي للعلوم االجتماعیة   

 .األمناء واللجنة االستشاریة واألمانة العامة بتشكیل لجان وشبكات بحثیة ومجموعات عمل

من خالل تعدد طرائق عمله وعملیاته االستشاریة، یستطیع المجلس العربي للعلوم االجتماعیة االستجابة بسرعة لألفكار   

 .دیدة، واالحتیاجات المتغیرة، واألولویات البحثیةالج

 االستقاللية -د

أي أنها متحررة من التدخل الحكومي ومن التمویل    –المجلس العربي للعلوم االجتماعیة منظمة غیر حكومیة مستقلة   

  .الذي یفرض قیوًدا على حریة التعبیر

الباحثین الذین یواجهون مخاطر، وتعزیز الحریات األكادیمیة یقوم المجلس العربي للعلوم االجتماعیة بتطویر آلیات لدعم   

  .والحق بإجراء األبحاث بحریة، إضافة إلى حریة الكتابة والنشر في العلوم االجتماعیة

یعمل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة على تشجیع الفكر النقدي والنشر، ویوفر في الوقت ذاته قنوات للحوار البنّاء  

 .ین وصانعي السیاسات والمسؤولین الحكومیینبین الباحث

  البحوث والدراسات العربية . معهد2.6

م. بدأ العمل فیه فعلیاً  1952سبتمبر  23أنشئ معهد البحوث والدراسات العربیة بقرار من مجلس جامعة الدول العربیة في 

م؛ كإحدى المنظمات المتخصصة في نطاق  1970والعلوم عام  م. بقیام المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  1953نوفمبر    1في  

جامعة الدول العربیة، تم نقل تبعیة المعهد للمنظمة مع غیره من األجهزة الثقافیة بالجامعة بناًء على قرار من األمین العام  

 .م1994م. قبلت عضویة المعهد في اتحاد الجامعات العربیة اعتبارا من  1970سبتمبر  10للجامعة بتاریخ 

 (. 115، 2013 الحسن،) العشرة وهيیحوي المعهد مجموعة من التخصصات من خالل أقسامه العلمیة 
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 .قسم البحوث والدراسات الجغرافیة 

 .قسم البحوث والدراسات التاریخیة 

 .قسم البحوث والدراسات القانونیة 

 .قسم البحوث والدراسات االقتصادیة 

 .قسم البحوث والدراسات األدبیة 

 .بحوث والدراسات اإلعالمیةقسم ال 

 .قسم البحوث والدراسات السیاسیة 

 .قسم البحوث والدراسات االجتماعیة 

 .قسم البحوث والدراسات التربویة 

 .قسم تحقیق التراث 

أعضاء  یقبل المعهد طلبة العلم للدراسات العلیا )دبلوم، ماجستیر، دكتوراه(، ومما یمیّز المعهد أن نخبة من علماء العرب هم  

 .هیئة التدریس به

 :.رؤية مستقبلية للتعليم العالي العربي7

إن آلیات التعاون العربي في مجال التعلیم العلي ال تكمن في جودة التعلیم باستخدام التقنیات الحدیثة والتكنولوجیة المتطورة  

والتواصل االفتراضي أو التربصات والمنح بل یجب على هذا التعاون مبني على تحقیق أهداف تسمو للرقي بالتعلیم العالي  

داع وابتكار مع االستفادة من تجارب الدول العربیة من خالل تبادل الخبرات مع ضرورة  ونخبة العلم إلى تحقیق تقدم إب

 (..  36،  2013االستئناس بالتجارب الدولیة الناجحة في مجاالت التعلیم العالي والبحث العلمي)الظاهر ، 

معي أو ما یسمى بالتعلیم  نحن الیوم أكثر من أي وقت مضى على مفترق طرق هام یحسم موقفنا  في مشكلة التعلیم الجا

العالي ، حیث یجب على الدول العربیة أن تربط التعلیم الجامعي و نوعیة التدریس بالجانب السیاسي و االقتصادي للدولة و  

ذلك باتخاذ اإلجراءات الكفیلة بجعل الجامعة ذراع الدولة ، عوض أن نكون مستهلكین للعلم أن نمد للمتعلمین ید المساعدة  

تقدم ال على الحساب األجنبي بل نكتفي بالجانب العربي كي نواكب التطور العالمي .و هذا لن یكون إال بالحریة  للسعي لل

الصعید  المجال ، سواء على  ببلدان متطورة في هذا  قیاسا  االبحاث  المبرمج في مجال  التمویل  التخطیط و  االكادیمیة و 

بیة ، مناهج موروثة و منقولة حیث یقول في هذا الصدد رافع عباس  المنهجي حیث باتت مناهج التعلیم في الجامعات العر

:انتقال التعلیم التقلیدي من قاعة الدرس و الكتاب و التلقي المباشر و التي تشكل بمجموعها محددات زمانیة و مكانیة إلى 

ن المشكالت التي یواجها التعلیم (.  وم489،  2013آلیة االستعانة بالتقنیات الحدیثة للحصول على المادة العلمیة )رافع  ،  

العالي في الوطن العربي التبعیة والتقلید ومشكلة االزدواجیة اللغویة والهویة، حیث إنه في غیاب إنتاج المعرفة واإلنتاج  

وثقافة   اآلخر  على  فاالعتماد  وأهدافه.  وقیمه ومبادئه  اآلخر وفق معاییره  ینتجه  ما  على  العربیة  الجامعات  تعتمد  العلمي 

االستهالك والتقلید عوامل تؤدي إلى التبعیة وذوبان الهویة الوطنیة والثقافة الوطنیة في طوفان العولمة التي ال ترحم. إصالح 

تنظیمیة وهیكلیة ومعرفیة  إجراءات  إلى  یحتاج  العربي  الوطن  في  المعرفة  العلمي وصناعة  والبحث  العالي  التعلیم  واقع 

تطویر اإلدارة وزیادة المیزانیة بنسب عالیة وإشراك القطاع الخاص في التمویل. فالمتلقن  جذریة، تتمثل في تغییر الذهنیة و

لیس بحاجة إلى تعلم وفقط بل هو بحاجة إلى تطبیق ذلك في الحیاة العملیة من خالل التأهیل التنسیق المنهجي والمنظم بین 

 (..  70،  2013،    وزارة التعلیم العالي ووزارات أخرى وبین البلدان العربیة )الحسن
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 :الخالصة  . 8

بالرغم من الجهود المبذولة بین البلدان العربیة في میدان التربصات، التعلیم عن بعد وابرام اتفاقیات التعاون في مجال البحث  

یجب إعادة   العلمي والتعلیم العالي لتحقیق جودة في التعلیم، إال انها تبقى غیر كافیة بالمقارنة مع الجامعات العالمیة وعلیه

النظر في البرامج المسطرة أوال في الجامعات العربیة بالدرجة األولى ثم في میدان التعاون العربي ولما الدولي، مع تحسین 

 .األلیات التي یتم العمل بها

 :كذلك البد من استغالل التعاون في احداث

 .نقلة نوعیة في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي 

 .تجارب العالمیة في إطار تبادل الخبرات في هذا المجالاالنفتاح على ال 

البحث في أوجه التكامل والتفاعل بین الجامعات العربیة وسبل تطویرها لتحقیق أهداف علمیة وكذلك تحدید أهم المشاكل  

 والتحدیات التي تواجه التعلیم العالي والبحث العلمي في الجامعات العربیة من أجل وضع حلول مناسبة.

 حاالت والمراجع: اإل
أبو بطانة، عبد هللا.. المؤتمر الثاني عشر للوزراء والمسؤولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.      1

 المواءمة بین مخرجات التعلیم العالي وحاجات المجتمع في الوطن العربي، بیروت.

eabd allah 'abu batina .. almutamar alththani eshr lilwuzara' walmaswuwlin ean altaelim aleali 

walbahth aleilmii fi alwatan alearabi. almua'amat bayn mukharajat altaelim aleali waihtiajat 

almujtamae fi alwatan alearabii bayrut. 
الي في الجزائر  ( )أثر استخدام التعلیم االلكتروني كأداة لتحسین نظام جودة التعلیم الع2018مراد، شریف. عزوز،منیر ،)     1

 ،. 24(، مجلة المعار ف، العدد -دراسة حالة جامعة المسیلة-

murad, shrif. euzuz, munir, (2018) (iathar aistikhdam altaelim al'iiliktrunii ka'adat litahsin 

jawdat altaelim aleali fi aljazayir -drrasat halat jamieat almsylt-) , majalat almaear f , aleadad 

24 ,. 
( )تصور مقترح لتطبیقات التعلیم االلكتروني في مؤسسات التعلیم العالي العربي  2017رضا، عبد البدیع. السید، عطیة، )   1

 . 39ص، 24في ضوء االتجاهات العالمیة(، مجلة العلوم االجتماعیة. العدد 

ridaan, eabd albdye. alsyd, eatiatan, (2017) (tsur muqtarah litatbiqat altaelim al'iiliktrunii fi 

muasasat altaelim aleali alearabii fi alkhianat alealamia) , majalat aleulum alaijtimaeiatu. 

aleadad 24 , .s 39. 
 . 41رضا، عبد البدیع. السید، عطیة، نفس المرجع، ص  1

ridaan, eabd albdye. alsyd, eatiat , nfs almarjie, s 41. 
1 Dutto william, loade brian (2002) , new media and instituations of higher education. 

london.,p8. 
1 Heeger brett (2014) building the online learning enterprise. new york.. PP.1-5. 

فعالیة التعلیم التعاوني المصحوب وغیر المصحوب بالتعلم اإللكتروني في تنمیة التحصیل    (،) 2004حسن، اسماعیل )   1

ومهارات العمل مع مجموعة في مجال تكنولوجیا التعلیم لدى طالبات كلیة التربیة جامعة قطر(، مجلة التربیة للبحث والتربیة 

 . 358. ص، 1، الجزء 125العدد النفسیة واالجتماعیة، القاهرة، 

hasan , 'iismaeil (2004) , (ifealiat altaelim altaeawunii almashub waghayr almashub bialtaelum 

al'iiliktrunii fi tanmiat altahsil wamaharat aleamal mae majmueat fi majal tiknulujia altaelim 

talibat kuliyat altarbiat jamieatan qtr) , majalat altarbiat waltarbiat alnafsiat , alqahrt , aleadad 

125 , aljuz' 1 , . s 358. 
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