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 التقرير الختامي

 عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي  الخامس للمؤتمر 

 في الوطن العربي

 "تمويل التعليم العالي في الوطن العربي"

  5142ديسمبر  52 لــــــ الموافق 4141ربيع األول  41 ةاإلسكندري  

 
ة    دولة عربي   (81عشر )ثمانية ، وبمشاركة وفود من ةة مصر العربي  جمهوري  افة كريمة من ضاستب

عشر  للوزراء  الخامسالمؤتمر ة ة مصر العربي  بجمهوري   ةاإلسكندري  عقد في مدينة  (1)ملحق رقم 
      الموافق 0417األول ربيع  05يوم المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي 

 وموضوعه: ،  5102ديسمبر  52  لـــــ
 

 "تمويل التعليم العالي في الوطن العربي"      
 

 الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.تلتها بدأت فعاليات المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم 

 

  وكيـل وزار  التعلـيم بالمملكـة العربيـة السـعودية األستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهليأعلن 
عـــن معــالي وزيـــر التعلـــيم نيابــة  الخـــامس عشـــر أعمـــال المــؤتمربــدء   ،ممثــل رســـيس المــؤتمر الرابـــع عشـــر

 .بالمملكة العربية السعودية رسيس المؤتمر الرابع عشر
 : الجلسة االفتتاحية 

 

، فــي المــؤتمرالوفــود المشــاركين رؤســاء صــحاب المعــالي و بالترحيــب ب  يــةفتتاحاال الجلســةانطلقــت 
ه و  لى لمنظمة إلى االشكر فيها وج  وسارت  .استضافته على العربي ة ة مصرجمهوريعلى تنظيم المؤتمر، وا 
 اليات الجلسة االفتتاحية على النحو اآلتي:فع

ة للعلــوم والتكنولوجيــا ة العربي ــمــدير األكاديمي ــإســماعيل عبــد ال  ــار الــدكتور  ألســتاذلترحيبيــة كلمــة  -
ــــل البحــــري  ــــي احتضــــنت المــــؤتمروالنق ــــب  الت ــــدأها بالترحي ــــي مقرهــــا، ب ــــوزراء وجميــــع ف بمعــــالي ال

لمشاركين في المؤتمر فـي مقـر األكاديميـة وبـين أن هـذو الـدور  تنـاعا موضـوعا مهمـا هـو تمويـل ا
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ريخ نشــــ   األكاديميــــة العربيــــة للعلــــوم رضــــا تنــــاول فيــــه تــــاي، ثــــم عــــدم عالتعلــــيم فــــي الــــوطن العربــــ
ونوعيـة البـراما التـي ا، ، والجهود المبذولة لتطـوير العمليـة التعليميـة فيهـوالتكنولوجيا والنقل البحري

، كمـا المؤسسات العربية والدوليـة فيتقدمها، وحصولها على شهاد  الجود  من مصر، وعضويتها 
 (2)ملحق رقم  .أشار إلى عالعتها المتعدد  مع المنظمات المتشابهة

ربيـة والثقافـة ة للت  مـة العربي ـالمـدير العـام للمنظ   ،عبـد ا  حمـد محـارب لـدكتورمعـالي األسـتاذ اكلمـة  -
هـا ا  ظ حن ي بـ تمنيـامة مصـر العربيـة   جمهوري ـ لـىإبتوجيـه الشـكر التـي بـدأها  ،األلكسـو–والعلوم 

لرعايتـه للمـؤتمر، فخامة الرسيس عبد ال تاح الس يسي  لىم بالشكر إثم تقد   ،عمادا وسندا لكل العرب
دعـم لهـا سـامية مـن لدنـه ومـن  رعايـةمـن ربيـة والثقافـة والعلـوم ة  للت  لمنظ مة العربي ـولما تحظى به ا

 .ةة مصر العربي  ربية والتعليم والثقافة في جمهوري  جميع مؤس سات الت  من 
ـحيـة والعرفـان مـن خاللـه إلـى الش ـعب المصـري العربـي األصـيل، الت  ه ما وج  ك لـى إه الشـكر كمـا وج 
 ،نظـــيمحســـن الت  و  ،ستضـــافة هـــذا المـــؤتمرالعلـــى دعوتـــه الكريمـــة الـــدكتور أشـــرح الشـــيحي ســـتاذ معـــالي األ

لى كافة منتسـبي  يافة،وكرم الض   ،االستقبال  او حو  لـى و  ،والبحـث العلمـيوزار  التعلـيم العـالي وا  ة األكاديمي ـا 
 .ز منظ مات العمل العربي المشترك المتمي  ة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى العربي  

التعليم  تمويل"ربية والثقافة والعلوم لموضوع هذا المـؤتمر ة للت  العربي   المنظمةاختيار  ن  ألى إر اأشو  
ـــوطن العربـــي" ـــ وط علـــى مؤس   العـــالي فـــي ال  .التعلـــيم العـــالي وجامعاتـــهســـات يتـــزامن مـــع جملـــة مـــن الض 

ــيم العــالي بمواجهــة فــالمجتمع ومنظ   ماتــه المختل ــة والقيــادات واإلعــالم يطــالبون بشــكل ملــع  مؤس ســات التعل
، والعمـل علـى االتصـالالمت ي رات الجديد  مثل الدخول إلى مجتمع المعرفـة، واسـتخدام تقانـات المعلومـات و 

ـه بشـكل يـومي إلـى مؤس سـات  ،محاربة البطالة ومحاربة التطر ح واإلرهـاب، وييرهـا مـن المطالـب التـي ت وج 
أن تحق ــق هــذو المتطل بــات إذا مــا تــوفر لهــا التمويــل  علــى التعلــيم العــالي. وال شــك  أن هــذو المؤس ســات عــادر 

 الال زم.

 إال  ة فـي الوعـت الحـالي بها أم تنا العربي   ة التي تمر  للظ روح االعتصادي  مة المنظ   مع إدراك هأن  ن وبي   
كـذلك كـد ؤ تو د ب ن  تمويل التعليم وزياد  ميزانياته يمث ل أهم ية عصوى حتى فـي ظـل  هـذو الظـروح، ؤك  ها تأن  

ــارمة إلدار  التمويــل وتحقيــق الضــرور  علــى  ش ــ افية والنجاعــة فــي وضــع اآلليــات الد عيقــة والتشــريعات الص 
ز من جود  التعليم  العربي.  العالي  استخدامه فيما يحق ق تلك المطالب ويعز 

ه دعـو  إلـى األثريـاء فـي الـوطن العربـي ه ختام كلمتوفي  علـى ، مؤكـدا لتقـديم دعـم مـالي للتعلـيموج 
بمـا يسـهم فـي تحقيــق التعـاون العربـي فـي مجــال التعلـيم العـالي والبحـث العلمــي  زيــزضـرور  العمـل علـى تع

 .( 4)ملحق رقم  .عوز في االرتقاء بتعليمها العالية التي ت عاني التنمية حقيقية، ويساعد الدول العربي  
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ــة لجامعــة الــدول معــالي الــدكتور  وألقــى - محمــد بــن إبــراهيم التــويجري األمــين المســاعد باألمانــة العام 
لمناعشـــة مـــا نحتاجـــه مـــن ا المـــؤتمر فرصـــة حقيقيـــة ذأشـــار فيهـــا إلـــى أن هـــ كلمـــة ترحيبيـــة العربيـــة

، وأكـد علـى أهميـة اسـتخدام الل ـة العربيـة سياسات للتعليم العالي والبحث العلمي في وطننا العربـي
عــاون بــين الجامعــات العربيــة فــي مجــاالت البحــث العلمــي، فــي التعلــيم والبحــث العلمــي، وعلــى الت

االست اد  مـن تجربـة األكاديميـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـري باعتبارهـا إحـدى  وكذلك
 .مؤسسات العمل العربي المشترك

ــدكتور أحمــد بــن محمــد العيســي، معــالي وزيــر التعلــيم بالمملكــة العربيــة الســعو  كلمــة - دية األســتاذ ال
العـوهلي وكيـل عزيـز سـعاد  الـدكتور محمـد بـن عبـد الألقاها نيابة عنـه  ،رسيس المؤتمر الرابع عشر

المملكــــة العربيــــة الســــعودية عيــــاد  وحكومــــة وشــــعبا إلــــى ات نقــــل فــــي مســــتهلها تحي ــــ، وزار  التعلــــيم
للمؤتمر التوفيق والنجاح بما يحقق مصالع األمة العربية وتطلعاتها متمنية  المشاركين في المؤتمر

وتوجــه بالشــكر والتقــدير إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة الستضــافتها ورعايتهــا الكريمــة لهــذا  ورفعتهــا،
العربية للتربية والثقافة والعلوم وعلى رأسها معالي األستاذ المنظمة إلى  توجه بالشكركما المؤتمر. 

التــي بـذلوها إلنجــاح المــؤتمر، ود الكبيـر  المنظمــة علـى الجهــمحــارب وفريـق حمـد الـدكتور عبــد ا  
فـي ومساعدتهم في نقل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، وت عيـل دور التربيـة والثقافـة والعلـوم 

مــات الــدول الــذي يعكــس اهتماأهميــة موضــوع المــؤتمر  بــين مثــ. مجتمعاتنــا العربيــةإنمــاء وتطــوير 
العربية بالتعليم، وهو ما يتطلب من الجميع توحيد الجهود لتطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث 

، ونقــل اعتــذار معــالي الــوزير عــن الحضــور شخصــيا دم التنميــة العربيــة المشــتركةالعلمــي بمــا يخــ
 .(1)ملحق رقم  .الرتباطاته المسبقة

بحـث العلمـي بجمهوريـة مصـر والوزيـر التعلـيم العـالي أشرح الشيحي معالي األستاذ الدكتور  مةكل -
فخامــة الــرسيس عبــد ال تــاح السيســي رســيس جمهوريــة مصــر العربي ــة  اتنقــل تحي ــســتهلها با، العربيــة

ـ ،بالتوفيق والنجاح راعي المؤتمر، وتمنياته له سـاء ة إلـى معـالي الـوزراء ورؤ ه باسـمه بالتحي ـثم توج 
لــى معــالي المــدير العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم،  الوفــود المشــاركة فــي المــؤتمر، وا 
لى أمانة الجامعة العربي ـة، و  لـوا  ثـم ، لـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـريللعة بيـعر الرسـيس األكاديميـة ى ا 

 ياحدت عدي ماك حة،عالي من القضايا الملتمويل التعليم الأشار إلى أهمية موضوع المؤتمر باعتبار 
ـــ اءعـــبو  ـــع يقـــ يالثق ـــ يةاســـأسة صـــ ب ،يـــلمو لتا أي ،وادتمـــاعو  ت،مـــاكو لحا هـــلكاى عل  لـــب االي ف
 همية دور األلكسـو فـي تنسـيق الـرؤى بـين ب ادوأش، هااتزنوام فية وللدا صهخصت ماى عل لاحو ألا

 صــةخام لــيتعال التعلــيم عمومــا وتمويــلا أن عضــايا الــدول العربيــة فــي مجــاالت اختصاصــها، مضــي 
ــــةي ــــين الــــدول العربي ــــى تعزيــــز التعــــاون المشــــترك ب ا هــــذي فــــ شــــ ل الحكومــــة المصــــرية، داعيــــا إل
 (2)ملحق رقم .المجال
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 ة:اإلجرائي  الجلسة 
ــ وزيــر التعلــيم العــالي  ،أشــرح الشــيحياألســتاذ الــدكتور  ة باختيــار معــالياســتهلت الجلســة اإلجراسي 

عشــر للــوزراء المســؤولين عــن التعلــيم خــامس رسيســا للمــؤتمر ال ،ةالعربي ــ ة مصــروالبحــث العلمــي بجمهوري ــ
 العالي والبحث العلمي في الوطن العربي. 

 
 ثم وافق المؤتمر على تشكيل هيسة المكتب على النحو اآلتي: 
 ناسبا لرسيس المؤتمر.     ماجد بن علي النعيمي معالي األستاذ الدكتور -
 لرسيس المؤتمر. ناسبا          يلة المصليمج  الدكتور   معالي األستاذ  -
 را عاما للمؤتمر. مقر                      جمال بوعزاطة األستاذ الدكتور -
 
     :السادةمن هيئة المكتب ومن لجنة الصياغة  لتوتشك
 وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عضوا.        الدكتور يحي الصايدي األستاذ  -
 عضوا.  العربية للتربية والثقافة والعلوموفد المنظمة    األستاذ الدكتور أبو القاسم البدري     -
 عضوا. وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم             شقور زهدي لدكتور علي ا -
 

تعديلـــه ثـــم وعـــد تـــم  ،المقتـــرح مـــن عبـــل اجتمـــاع الخبـــراءر العـــام للمـــؤتمر جـــدول ثـــم عـــرة ســـعاد  المقـــر  
  .(6)ملحق رقم  اعتمادو من عبل المؤتمر

 

 :جلسة العمل األولى
 52الجمعـــة الســـاعة العاشـــر  والنصـــح مـــن صـــباح يـــوم  تمـــام عقـــد المـــؤتمر جلســـة عملـــه األولـــى فـــي    

عطــى الكلمــة إلــى أالــذي  رســيس المــؤتمر أشــرح الشــيحيبرساســة معــالي األســتاذ الــدكتور   5102ديســمبر 
 على النحو اآلتي: وذلكة المشاركة في المؤتمر ة والدولي  مات اإلعليمي  المنظ  

 

 :المنظمات المشاركةكلمات  -
 .)إدار  التربية والتعليم العالي والبحث العلمي( ةاألمانة العامة لجامعة الدول العربي    .0
 .ة للتربية والعلم والثقافةسالمي  مة اإلالمنظ   .5
 اتحاد مجالس البحث العلمي العربي ة. .1

االنتهـاء مـن كلمـات المنظمـات المشـاركة طلـب رسيـيس المـؤتمر عـرة الوثـاسق الرسـمية للمـؤتمر وبعد 
 على النحو اآلتي:
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 ربية والثقافة والعلوم عن تنفيذ توصياتة للت  مة العربي  تقرير المدير العام للمنظ  
 عشرالرابع  المؤتمر 

ربيـة والثقافـة والعلـوم ة للت  مـة العربي ـعرة األستاذ الدكتور عبد ا  حمد محارب المدير العـام للمنظ   
ة فـــي تن يـــذ هـــة إليهـــا، ومـــا بذلتـــه الـــدول العربي ـــمـــة لتن يـــذ التوصـــيات الموج  تقريـــرا حـــول مـــا عامـــت بـــه المنظ  

  التوصيات التي تهمها.
للـوزراء المسـؤولين عـن التعلـيم العـالي والبحـث عشر  عالرابه صدر عن المؤتمر وأشار معاليه إلى أن        

 توصــيات، توصــية من ــا ســبع  ةعشــر  الريــاب بالمملكــة العربيــة الســعودية ســت  فــي العلمــي الــذي عقــد 
وتوصـــية واحـــد  تهـــم  ،توصـــيات تهـــم الـــدول العربيـــة ومؤسســـاتها المختصـــة تســـع و  ،لمنظمـــةاإلـــى هـــة موج  

 . مةة والمنظ  ة لجامعة الدول العربي  األمانة العام  
ســـات التعلـــيم العـــالي بمـــا ة لمؤس  وتمحـــورت جـــل  الت وصــــيات حـــول تطـــوير الت شـــريعات واألنظمـــة اإلداري ـــ   

بعادهـــا عـــن الصـــراعات الس يــــاسي   رعايـــة واســـتكمال مـــا ت ـــم الشـــروع بـــه مـــن هيســـات ل ،ةيضـــمن اســـتقالليتها وا 
ــــ  مـــات اإلعليمي ـــعلـــى المنظ   واالن تـــاح ،البحـــث العلمـــي وتطـــويرو ا يســـاهم فـــي تحســـين حوكمـــة بمـــة ة والدولي

 سات التعليم العالي في الوطن العربي.مؤس  
وض ع الجهود التي عامت بها المنظ مة على مستوى ا سبق، فإن  تقرير المدير العام واستنادا إلى م

 متابعة تن يذ الت وصي ات وذلك على النحو اآلتي:

 الموج  ة إلى الد ول العر بيةالت وصيات  .4

 تسع ت وصي ات على (5104الت وصيات الصادر  عن المؤتمر الرابع عشر )الرياة مارس اشتملت        
هة إلى الدول العربية، وعامت المنظ مة بمتابعة تن يذ هذو الت وصيات بالت واصل مع اللجان الوطنية  موج 
العربية للتربية والثقافة والعلوم والمؤسسات ذات الصلة للوعوح على ما تم  إنجازو، يير أن ه لم يصل إلى 

 قطر،و تونس، و البحرين،  وصيات وهي:عامت بجهود لتن يذ تلك الت   ست  دول عربيةالمنظ مة سوى تقارير 
 .وُعمان، والجزائر الكويت،و 

 ونوض ع فيما يلي الكي ي ة التي ن   ذت من خاللها الدول تلك الت وصيات:
 

ة للنشر العلمي عربي ا ودولي ا بالل غة العربي ة الت وصية األولى : دعوة الدول العربي ة إلى إيالء عناية خاص 
 وبالل غات األجنبي ة.

د  للبحث العلمي في مؤس   البحرينعامت  سات التعليم العالي تؤك د االهتمام بالنشر بوضع السحة موح 
ا العلمي، وكذلك توفير الشروط إلنشاء عاعد  بيانات تضم  النشر العلمي ألعضاء الهيسات التدريسية. أم  

م رعمنة ل اسد  األساتذ   وضع المحتويات البيدايوجيةو االفتراضية  افقد عامت من خالل جامعته تونس
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ة  والطلبة بالجامعات التونسية وبعة الجامعات األورومتوسطية، وتم  إعداد منظومة على الش ابكة خاص 
وحد  على الشابكة وأوضع  221بالبحوث العلمية المنجز  حول تكنولوجيات المعلومات واالتصال وبل ت 

لتح يزها على النشر العلمي مع العلم ب ن  المؤس سات  خاطبة جميع الجهات ذات العالعة اب ن ه ُعمانتقرير 
المعني ة بالتعليم العالي والبحث العلمي تنشر إنتاجها الورعي على الشبكة العالمية للمعلومات "اإلنترنت" 

ل فتشير إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمجال ت العلمية والتي تتك    الجزائربالل  تين العربي ة واإلنجليزي ة. أم ا 
ت العلمي ة المالسمة لنشر األعمال العلمي ة،  النظام الوطني للتوثيق كما أنشست بال صل في مالسمة المجال 

والذي يتيع لألسر  العلمي ة والطلبة الولوج إلى مختلح المجال ت وعواعد البيانات العالمية،  تعبر اإلنترن
سعيها إلى نشر الثقافة لدعم عيم  الكويتوأك دت  .574ووصل عدد المجال ت العلمي ة الجزاسري ة إلى 

 المواطنة والتعريح باألنشطة واألبحاث عربيا وعالميا في المجاالت المختل ة الوطنية.
 

: دعوة الدول العربية إلى العناية بغرس أسس وم ارات البحث العلمي لدى الشباب الت وصية الثانية
 والناشئة

ستراتيجية وطني ة للبحث العلمي على مستوى المملكة. أما ب ن ه تم  إعرار وتدشين إ البحرين تأوضح
نين والت قنيين على التحك م  تونس فقد وضعت خط ة متكاملة ب رة ت وعية مختلح األطراح وتدريب المكو 

في استعمال تقانات المعلومات واالتصال وتوظي ها في أنشطة التعليم االفتراضي والبحث العلمي. وأوضع 
إضافة  ،على إعداد براما لتشجيع القراء  الحر   في المراحل التعليمية المختل ة ها تعملب ن  الكويت تقرير 
ة والحكومية في تقديم جواسز معنوية وتشجيعي ة وماد ية لطلبة إلى  مشاركة عطاعات المجتمع الخاص 

طة الال ص ي ة، األنشجداول وكذلك تعزيز فقرات البحث العلمي في ، المدارس بالمراحل المختل ة والجامعات
ب ن  برناما دعم بحوث ُعمان  أفادتاالتجاهات اإليجابية نحو إدار  المعرفة والبحث العلمي. كما وتعزيز 

الط الب التابع لمجلس البحث العلمي يستهدح طلبة المرحلة الجامعي ة األولى مم ن يدرسون في مؤسسات 
البرناما يتيع لكل  من لديه الر يبة من الط الب  ن  أ امك، التعليم العالي والكل يات والجامعات داخل السلطنة

إلى تنظيم معارة على مستوى الجامعات  الجزائرفرصة المشاركة في تن يذ مشاريع بحثية. ويشير تقرير 
  والمدارس واألماكن العمومية لتبسيط وتعميم العلوم لجميع فسات الشباب لنشر الثقافة العل مية.

 
 

دعوة الدول العربية إلى االهتمام بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد بوصفه أحد  :الت وصية الثالثة
ة لدى الفئات التي  الت وج ات الحديثة في مف وم التعليم مدى الحياة والتعليم المستمر، والعناية به خاص 

الجامعي  لم تتمكن من إتمام التعليم النظامي أو في المناطق الجغرافية التي لم ينشر في ا التعليم
ة لدى اإلناث.  وخاص 

ت على إنشاء مراكز للتعليم المستمر في عد   مؤس سات للتعليم ب ن  الموافقة تم   البحرينأفادت  
العالي، كما تم البدء بصياية معايير ومؤشرات االعتماد المؤس سي والبرامجي للتعليم النظامي كمرحلة 
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فقد أك دت على تونس  الم توح والتعليم عن بعد مستقبال. أم ارات للتعليم وسيتم صياية معايير ومؤش   أولى.
أن  إحداث جامعة تونس االفتراضية يندرج في إطار مراهنة عطاع التعليم العالي على التحك م في 
تكنولوجيات المعلومات واالت صال وتوظي ها في تحسين جود  عروة التكوين ودعم براما التكوين 

على أن ه تم  وضع آلي ة ومعايير إلرسال الطال ب إلى براما التعليم  قطروأك دت المستمر والتعل م عن بعد. 
 ر فيم الذ اتي، وت ك  ع التعل  تشج  على أن ها دت فقد أك  الكويت عن بعد للحصول على الدرجات العليا. أما 

فرع للجامعة  ها فتحتب ن   سلطنة عم انأشارت و وضع إستراتيجي ات إجراسي ة لم هوم التعل م مدى الحيا . 
لدرجتي   On lineواعترفت ببراما الت عل م الشبكي العربي ة الم توحة كجزء من اهتمامها في هذا المجال

إلى تشك ل الشبكة الجامعي ة للتعليم عن  الجزائرالماجستير والدكتوراو في بعة الجامعات الد ولي ة، وتشير 
طالق المشروع الوطني مؤس   011بعد من  ى لإالطلبة المنتسبين  عددبلغ للتعليم عن بعد. و سة جامعية، وا 

ة بالتعليم  إلى منهم، إضافة %11تشك ل نسبة اإلناث  21.111هذو الجامعة  إعامة شبكة خاص 
نشاء خاليا للتعليم عن بعد في جميع المؤس سات  ة بالمحاضرات المرسي ة، وا  اإللكتروني، وشبكات خاص 

ة بالتعلو الجامعية،  نشاء أعسام خاص  يم عن بعد وتجهيزها داخل الجامعات ذات طاعات استيعابية ومقاعد ا 
 بيدايوجية مختل ة. 

 
رات الت وصية الرابعة : دعوة الجامعات العربية إلى االستفادة من التعليم عن بعد في تغطية المقر 
 ة.الدراسية العام  

أم ا  الم توح والتعليم عن بعد. ها تسعى إلى صياية معايير ومؤش رات للت عليمإلى أن   البحرينأشارت     
فقد أك د تقريرها على دعم التكوين الحضوري بالجامعات عبر تطبيقة الموارد البيدايوجية التي  تونس

لين عن بعد بالمؤس سات الجامعية التونسي ة من تسجيل آلي بموعع  تسمع لجميع الطلبة النظاميين والمسج 
ات التعليم عن بعد في عسم استعمال منص   متعم هاعلى أن  الجزائر جامعة تونس االفتراضية، وأك دت 

عات دورية نصح شهرية زياد  في تكوينهم عن الطلبة بحضور تجم   وألزمت التدر ج / تعليم عن بعد:
 طريق األرضية التعليمية ومرافقتهم على اإلنترنيت.

 
دعوة الدول العربية إلى وضع الت شريعات والسياسات للتوس ع في التعليم المفتوح  الخامسة: الت وصية  

 والتعليم عن بعد والعمل على إيجاد آلي ات تعاون وتنسيق فيما بين ا.
سات التعليم العالي، الذي سيبنى مستقبال معايير نظام االعتماد األكاديمي لمؤس   أقرت البحرين 

ن بعد. والذي سيتم من خالله تعديل وتطوير التشريعات الن اظمة لعمل التعليم التعليم الم توح والتعليم ع
 وأفادتودراسة سياسة التوس ع في التعليم الم توح عن بعد وذلك بعد إصدار التشريعات المناسبة.  ،العالي
رساء تنويعها بإوزياد  ها تعمل على مضاع ة مجاالت التعاون على الصعيد الوطني والد ولي ب ن   تونس

ة عصد االست اد  من تجارب هذو األخير  في ة ناجحة مع الجامعات األجنبي  شراكات علمي ة وتكنولوجي  
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مساهمة المؤس سات الد ولي ة التي تهتم بم هوم التعل م مدى الكويت  ميدان التعل م عن البعد. وأوضحت
على وضع آلي ات براما التدريب  توكذلك أك د .االتحاد األوروبيو  اليونسكو،و  الحيا ، مثل البنك الدولي،
ما المرسوم ب ن ه تم  الشروع في تعديل بعة النصوص السي   بي نتفقد  الجزائرللتعل م مدى الحيا . أم ا 

ر وشهاد  يستج، المتضم ن نظام الدراسات لنيل شهاد  الليسانس وشهاد  الما512-10التن يذي رعم 
ط جديد  من التكوين مثل التكوين عن بعد، والتكوين يير اإلعامي، الدكتوراو، بحيث تم  إدخال أنما
 شبكة.الوالتكوين التناوبي، والتكوين عبر 

   
ة لتعليم اللغة العربية وتعل م ا الت وصية السادسة: في  دعوة الجامعات العربية إلى إعطاء عناية خاص 

 برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.
على أن  مجلس التعليم العالي يولي اهتماما كبيرا لل  ة العربية من خالل إلزامي ة دراسة  البحرين تأك د    

ر الل  ة العربية في جميع البراما كمتطل ب إجباري ضمن الخط ة الدراسية. وهو ما سيطبق على براما  مقر 
العديد من المحتويات فقد عامت برعمنة  تونس الت عليم الم توح والتعليم عن بعد حال الترخيص لها. أم ا

ها تجري مسابقات في فنون الل  ة العربية واالهتمام أن   الكويت البيدايوجية بالل  ة العربية. وأوضحت
ب ن  مؤس سات التعليم  شارتفقد أ ُعمان في المراحل الت عليمية وكذلك االهتمام بإعداد المعل م. أم اها بمناهج

أن  الل ة  الجزائر العالي تطرح براما أكاديمية بالل  تين العربية واإلنجليزية في مختلح المجاالت. وبي نت
 5112سة في دستور البالد. كما أجرت جامعة التكوين المتواصل في ال تر  الممتد  ما بين العربية مكر  

سانس على المدى الطويل والمدى القصير في تخص ص عن بعد في شهاد  اللي دورات تكوين، 5105و
الل  ة العربي ة ل اسد  أساتذ  التعليم المتوسط في إطار ات  اعية بين وزار  التعليم العالي والبحث العلمي ووزار  

 التربية الوطنية.
 

 

لعلمية دعوة الدول العربية إلى النظر في تبادل االعتراف واالعتماد للدرجات ا الت وصية السابعة:
والش ادات التي تصدرها فروع الجامعة العربية المفتوحة شريطة أن تكون هذه الدرجات العلمي ة 

 والش ادات معتمدة من بلد الفرع الذي أصدرها.
يجين التي تصدرها فروع الجامعة العربية الم توحة بي نت البحرين أن ها تعتمد شهادات الطلبة الخر  

فقد  قطر لعلمي ة والشهادات معتمد  من البلد ال رع الذي أصدرها. أم اشريطة أن تكون هذو الدرجات ا
وتم  بطريقة التعليم عن بعد  المتحصلهأوضحت ب ن ه تم  اعتراح عرار بمعادلة شهادات الدرجات األكاديمي ة 

ة. وأك دت ورفعه إلى الجهات اإلداري   على توحيد المناها بين فروع الجامعات العربية  الكويتة المختص 
ب ن  من ضمن النظام الجديد إلعاد  هيكلة اإلدار  المركزي ة لوزار  التعليم العالي  الجزائرالم توحة. وبي نت 
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تم  استحداث مديرية للمعادالت والشهادات والتوثيق الجامعي إضافة إلى االنتهاء من مشروع مرسوم 
 والرتب الجامعية . ،االعتراح بمعادلة الشهادات ةوكي ي تن يذي يحد د شروط

  
: دعوة الدول العربية إلى االهتمام بإدماج تقانات الت علم اإللكتروني ضمن المناهج الت وصية الثامنة

دارات التعليم في جميع مسارات التعليم الجامعي.  وا 
ن أهدافا بإدماج تقانات التعلم لتي تتضم  ب ن ه تم  إعرار إستراتيجية التعليم العالي وا البحرينأشارت 

شاعة  تونسنت اإللكتروني، وبي   ب نه تم  إحداث جامعة تونس االفتراضي ة لتسهيل نشر الثقافة الرعمي ة وا 
ثقافة التكوين الذاتي، والتعل م عن بعد والتعل م مدى الحيا  وذلك بالت عاون مع بقي ة الجامعات ومؤس سات 

فقد أك دت على أن ه تم  إدخال التعليم الرعمي في المدارس والمناها  الكويتسية. أم ا التعليم العالي التون
ها تقد م المساعات التعليمي ة في عدد من المؤس سات ب ن   ُعمانوالحد  من المصادر الورعي ة. وأوضحت 

وبي نت  ضو هيسة الت دريس.الت عليمي ة بالس لطنة إلكتروني ا. سواًء فيما يتعل ق بنظم التسجيل أو الت واصل مع ع
سات وبشكل وزار  التعليم العالي والبحث العلمي عامت بدعم التعليم اإللكتروني داخل المؤس   ب ن   الجزائر
ة كدعم لنظام التعليم اإللكتروني من ة والتقني  وذلك من خالل تشجيع استعمال المعلومات العلمي   موح د

 .الباحثين من جهة أخرى المجتمع الجامعي وكل  ة في خدمة جهة، وكموارد إلكتروني  
 
: دعوة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي إلى تقديم تقرير الت وصية التاسعة 

رات واإلنجازات التي حق قت ا خالل فترة التقرير   .5144-4894شامل عن التطو 
 0994تقريرا حول واعع التعليم العالي والجهود التي بذلت منذ إنشاء الوزار  سنة سلطنة عمان عد مت  

ب ن ه تم  توثيق  البحرينأفاد تقرير و على مستوى التشريعات واألهداح والهياكل والتطو ر الكم ي والن وعي. 
نجازات وتطو رات عطاع التعليم العالي في  الطلبة في  ب ن  عدد الجزائرضحت مملكة. وأو  المراحل وا 

 25054كما بلغ عدد أساتذ  التعليم العالي ، طالب 0.211.111صات بلغ مختلح األطوار والتخص  
وكذلك بلوغ عدد الباحثين الداسمين في مراكز ووحدات البحث  .امحاضر  اأستاذ 04791، منهم اأستاذ

  .البحث الجامعية رفي مخاب اباحث اأستاذ 57155باحثا، إضافة إلى  5101
 

وخالصة القول إن  التقارير المقد مة لم تشر إلى تقديم تقارير شاملة عن تطو ر التعليم العالي باستثناء 
هة إلى المنظمة بإصدار تقرير  سلطنة ع مان والجزاسر وهو األمر الذي انعكس على تن يذ التوصية الموج 

 شامل عن تطوير التعليم العالي في الوطن العربي.
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 ات الموج  ة إلى المنظ مة العربي ة للت ربية والثقافة والعلومالت وصي .5

هة إليها إلى وضع اآلليات  المنظ مةعت س منذ أن تم  اعتماد ت وصيات المؤتمر الرابع عشر الموج 
، 5101-5102ة التي تسهم في تن يذهما من جهة، وترجمتها إلى براما ومشروعات خالل الدور  المالي  

 مة:الجهود التي عامت بها المنظ  نوض ع فيما يلي و  من جهة أخرى.

:  دعوة المنظ مة العربي ة إلى إجراء دراسات مقارنة بين مخرجات التعليم المفتوح التوصية األولى
 والتعليم النظامي لمعرفة مدى مواءمت ا لسوق العمل.

د  بدولة الكويت، وكذلك شرعت المنظ مة في الت واصل مع الجهاز الوطني واألكاديمي وضمان الجو       
الجامعة العربي ة الم توحة إلنجاز الدراسة المقارنة بين مخرجات التعليم الم توح، والتعليم الن ظامي ب رة 

نحو البحث عن مزيد الش ركاء إلنجاز المطلوب تحقيقا  المنظمةتعر ح مدى مواءمتها، كما ات جهت 
سات المعني ة. وستقد م ما أن ت يد صاحب القرار والمؤس   للش  افية والوصول إلى أفضل النتاسا التي يمكن

ل إليه   لمؤتمر في دورته القادمة.بهذا الش ن لستتوص 
 

: االطالع على دليل معايير االعتماد والجودة في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الت وصية الثانية 
والثقافة والعلوم إلى مراجعته في ضوء مالحظات الجامعات العربية، ودعوة المنظ مة العربية للتربية 

( 5141العربية وعرضه على المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته القادمة )مايو  الخبراء والدول
 العتماده.

مة وثيقة الدليل الخاص  بمعايير االعتماد في التعليم الم توح والتعليم عن بعد في أنجزت المنظ       
مراجعته في ضوء المالحظات التي أبدتها الدول والس اد  الخبراء، وع رضت الوثيقة الجامعات العربية بعد 

، وتم ت طباعتها وستوزع على الدول والذي أوصى باعتمادها 011على المجلس التن يذي في دورته 
 والمؤس سات المعني ة.

ة آلليات ة والعالمي  إلقليمي  ة ا: دعوة المنظ مة إلى إعداد الدراسات والمقارنات المرجعي  الت وصية الثالثة
 سات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.الت الدراسية الصادرة عن مؤس  اعتماد المؤه  

 
 والتعليم المفتوح التعليم ساتمؤس   بين الفع ال التنسيق على العمل إلى المنظ مة : دعوةالت وصية الرابعة

 العربي.  الوطن في األكاديمي ة للمؤه الت مشتركة وآليات معايير اعتماد إلى وصوالا  عدب عن
نسيق والت شاور نظرا إلى ارتباط مخرجات الت وصية الرابعة بمضمون الت وصية الث الثة. عامت المنظ مة بالت  

ة للتعليم الم توح والتعليم عن بعد، ودعو  مؤس سات التعليم الم توح والتعليم مع الجامعات والشبكة العربي  
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عداد عن بعد إلى عقد  اجتماع يتم  من خالله البحث في صيغ فع الة آلليات التنسيق بين هذو المؤسسات وا 
سات المشاركة وتجربتها في الدراسات المقارنة، وتقديم أوراق عمل حول المعايير المعتمد  لدى المؤس  

هدح وضع بمجال اعتماد المؤهالت الدراسية الصادر  عن مؤس سات التعليم الم توح والتعليم عن بعد، 
 العربي.  الوطن في األكاديمي ة للمؤه الت مشتركة وآليات معاييردليل مرجعي العتماد 

 

للوزراء   نتاسا تن يذ هاتين الت وصيتين في الدور  السادسة عشر مل المنظمة على عرة عتوس
 المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.

 

المنظ مة إلى التعاون مع الج ات المختصة في الدول العربية لتوحيد :  دعوة الت وصية الخامسة
ة بمفاهيم التعل م اإللكتروني والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.  المصطلحات الخاص 

المنظ مة مكتب تنسيق التعريب بالرباط الت ابع لها بإعداد معجم متخص ص في مصطلحات  ت كل  
وستعمل المنظ مة  المطلوب،ن بعد، وعام المكتب باختيار فريق عمل إلنجاز الت عليم اإللكتروني والتعليم ع

 على ضبطه ومراجعته وعرضه على مؤتمر التعريب القادم العتمادو.
 

: دعوة المنظ مة العربي ة للت ربية والثقافة والعلوم إلى استكمال التقرير باالعتماد على الت وصية السادسة
صدار وثيقة مرجعية حول البيانات والمعلومات والتقار  ير المتاحة لدي ا، وعلى ما ستقد مه الدول، وا 

 تطور التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي خالل ثلث قرن.

بالنسبة إلى تن يذ الجزء األول من هذو التوصية والخاص باستكمال البيانات والمعلومات فقد تم  مراجعة 
رير أو بيانات ومعلومات من الد ول العربية اأي  تق اني فإن  المنظ مة لم تتلق  التقرير وتحيينه، أم ا الجزء الث

ات خاذ توصية  من مؤتمركم الموع ر باستثناء سلطنة ع مان والجمهوري ة الجزاسري ة ولهذا فإن  المنظ مة ت مل
ة  عداد من إ هاتمك نلتي اتحث  الد ول العربية على موافا  المنظ مة بالتقارير والبيانات والمعلومات الخاص 

 تقرير شامل عن تط ور التعليم العالي في الوطن العربي.

ة ة العربي  اعتماد اإلستراتيجي  : والمنظ مة ةة لجامعة الدول العربي  وصية المشتركة بين األمانة العام  الت  
ربية ة للت  مة العربي  ة والمنظ  ة لجامعة الدول العربي  للبحث العلمي والتقني واالبتكار، ودعوة األمانة العام  

 خاذ الخطوات الكفيلة باستكمال إجراءات اعتمادها. والثقافة والعلوم الت  

ة على المجلس ة لجامعة الدول العربية بعرة اإلستراتيجي  مة بالتعاون مع األمانة العام  عامت المنظ  
العربي ة في دورتها العادي ة ة القم  بإدراجها على جدول أعمال عامت والتي ة( جنة االجتماعي  االعتصادي )الل  

 العتمادها.  5101مارس 
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هذو حصيلة ما تم  تن يذو من الت وصي ات التي أعر ها المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسؤولين كانت و
هة إلى المنظ مة،جانبيها( في 5104عن التعليم العالي والبحث العلمي )الرياة  هة إلى  : الموج  والموج 

 الدول العربي ة.

هة إليها، وستتابع خطوات التن يذ المنظ مة بذلت  وعد  ما أمكن من الجهود لتن يذ الت وصي ات الموج 
وصيات بالتشاور مع المراكز المتخص صة والخبراء، قة للت  الال زمة الستكمال إصدار الوثاسق واآلليات المحق  

 ربي. والمؤس سات المعني ة في الوطن الع

مة بش ن تن يذ أم ا في ما يخص  الدول العربي ة، فإن  ست  دول عربي ة أرسلت تقاريرها إلى المنظ  
ن ة، في حين أرسلت دولتان فقط تقريرين بش ن تطو ر التعليم العالي. ون مل أن  تقد م الدول الت وصي ات اآل

ر ة فيما يتعلق بتقديم تقرير عن تطو  ا. خاص  العربي ة التقارير الال زمة بش ن تن يذ الت وصي ات الخاص ة به
ر التعليم العالي العربي وثيقة تطو  "مة من إصدار ن المنظ  ى تتمك  التعليم العالي فيها خالل ثلث عرن حت  

  ."في ثلث قرن

وبعد طباعة هذا التقرير وردنا تقرير جمهوري ة مصر العربي ة، وسيتم  إدراجه ضمن التقرير العام 
 طباعته بصورته النهاسي ة.للمؤتمر عند 

 ر المؤتمر: وقر  
 عشر. الرابع مة من تن يذ لتوصيات المؤتمر اإلحاطة بما عامت به المنظ   .0
 توجيه الشكر إلى المدير العام للمنظمة ومعاونيه على ما عاموا به من جهد لتن يذ التوصيات. .5
دعو  وزارات التعليم العالي إلى سرعة تن يذ التوصية المعتمد  في المؤتمر الرابع عشر بش ن موافا   .1

حتـ ى تـتمك ن  5104 – 0900المنظ مة بتقارير حول تطو ر التعلـيم العـالي فـي بلـدانها خـالل ال تـر  
 لث عرن.المنظمة من إصدار التقرير الخاص بتطور التعليم العالي في الوطن العربي خالل ث

 

 
  :جلسة العمل الثانية

 52الجمعـة يـوم ظهـر مـن بعـد  ربـعواحـد  والالالسـاعة الثانيـة فـي تمـام  العملعقد المؤتمر جلسة      
الـذي وجـه بمتابعـة عـرة  ،رسيس المـؤتمرأشرح الشيحي برساسة معالي األستاذ الدكتور  5102ديسمبر 
 اآلتي: وتم فيها المؤتمر،وثاسق 

عـدمها ، العـالي فـي الـوطن العربـي" "تمويل التعليمعرة مرسي موجز لوثيقة المؤتمر الرسيسـة  -
 .المنظمةلدى خبير ال األستاذ الدكتور نور الدين الدعي

 صـالع م تـاح العـال م  م األسـتاذ الـدكتورعـد   :عشـرالخـامس  لمؤتمرالجنة خبراء  عرب تقرير -
ــيم العــالي والبحــث خــامس اللمــؤتمر اخبــراء اجتمــاع  رمقــر   عشــر للــوزراء المســؤولين عــن التعل
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التـــــي عقـــــدت اجتماعاتهـــــا  لجنـــــة الخبـــــراءالعلمـــــي فـــــي الـــــوطن العربـــــي، تقريـــــرًا عـــــن أعمـــــال 
ــحيــث اســتعرة الهيكــل العــام للتقريــر الــذي تضــم   ،5102ديســمبر  51و55يــومي ص ن ملخ 

 ت.ة للنقاا، وما خلصت إليه لجنة الخبراء من توصياهات العام  للدراسات، والتوج  
 

 :توج ات النقاش
ؤســاء الوفــود معــالي الــوزراء ور  مــن عبــلمــداخالت تــال عــرة الوثيقــة وعــرة تقريــر اجتمــاع الخبــراء 

 تناولوا فيها النقاط اآلتية:المشاركة 
بعــة التجــارب والمبــادرات الوطنيــة فــي مجــال تمويــل التعلــيم العــالي والبحــث  المشــاركون ذكــر -

ـــدانهم العلمـــي  تعزيـــز التعـــاوندعـــوا إلـــى تبـــادل الخبـــرات و و  ،(العلميـــة )تجربـــة الكراســـي فـــي بل
 .العربي

والهيسـات العربيـة بـين الجامعـات وعاعد  بيانات تواصل  إطالق شبكةبالكويت  جامعةترحيب   -
 .الدراساتالخبرات، والمعلومات، و لتبادل 

 عومي.أمن البحث العلمي عضية التعليم و ر الت كيد على اعتبا -
ــيم يد علــى ت كيــدال - بمــا يســاهم فــي  بــداعاإلتعزيــز و  نشــر ال كــر النقــدي فــي ودورومقراطيــة التعل

  العنيح. لتطرحا مقاومة
 دراسة إمكانية بعث صندوق عربي مشترك لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار. -
ــــراح وم - ــــات لالعت ــــي لوضــــع آلي ــــيم العــــالي العامــــة التنســــيق العرب ــــة جــــود  مؤسســــات التعل راعب

، وضرور  وضع إطار يضمن التنافسـية والشـ افية فـي إدار  هـذو المؤسسـات وحوكمـة والخاصة
 .تمويلها

  مبدأ مك ول في القوانين والتشريعات العربية.تعليم على أن مجانية الالت كيد  -
ة سـات التعلـيم العربي ـمخرجـات مؤس   تـدنيالت كيد على أن بطالة الخريجين ال تعكس بالضرور   -

ات التنمويـــة للــدول وعـــدرتها علـــى تـــوفير ياســـذات عالعـــة بالس  إلـــى أســباب ا جزسي ـــإذ أنهــا تعـــود 
 مواطن الش ل.

بمــا يــدعو  ةســات الجامعي ــصــات الدراســية بالمؤس  فــي خارطــة التخص   عــدم تــوازناإلعــرار بوجــود  -
 .المجتمع التي تلبي احتياجاتضبط القبول في االختصاصات إلى 

في إحداث األثر العلمي والمعرفـي المطلـوب مـع تـوفير احتياجـات  اتدور الجامع علىالت كيد  -
 سوق العمل.

تعزيـــز التنســـيق العربـــي المشـــترك والتعـــاون البينـــي فـــي مجـــال التعلـــيم العـــالي والبحـــث ضـــرور   -
 العلمي.

 زياد  االهتمام بالتكنولوجيا الحديثة وتوسيع استخداماتها في التعليم العالي لتخ ية كل ته. -
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ومالية على النهوة بقطاعات التربية والتعليم والبحـث العلمـي مـن تعزيز عدرات الحكومة الص -
   خالل دعم مؤتمر المانحين الذي ترعاو دولة الكويت ومنظمتي األلكسو واإليسسكو.

 ضرور  أن تترجم مخرجات هذا المؤتمر إلى نتاسا ملموسة، والحرص على متابعة تن يذها.  -
تاحتها البيانات  همية عيام الدول العربية بتوفيرأ - حتى تتمكن المنظمة من وضـع خطـة لتن يـذ وا 

 التوصيات.
 

معــالي وزيــر التربيــة والتعلــيم العــالي ال لســطيني عــن االعتــداءات والمجــازر  وفــي إطــار مــا عرضــه
ضـرار بالبنيـة التحتيـة واإل ،طينيةالتي يرتكبها االحتالل اإلسراسيلي علـى المـدارس والجامعـات ال لسـ

بكــل أشــكاله بمــا فيهــا انتهــاك حــتالل الصــهيوني للشــعب ال لســطيني إدانــة االء بالــوزراجــه و  فيهــا. 
حرمة الجامعات والمدارس ال لسطينية وتن يذ سياسة االيتياالت واالعتقاالت بحق الطلبة، والسعي 

ـــة. ـــل المســـير  التربوي ـــة و  إلـــى تعطي ـــة ال لســـطينيين والمؤسســـات األكاديمي رفـــع وتيـــر  مســـاعد  الطلب
لســـطينية بمـــا فيهـــا تقـــديم كافـــة أشـــكال الـــدعم المـــادي والمعنـــوي خاصـــة فـــي مجـــال زيـــاد  المـــنع ال 

وتشــجيع التعــاون بــين الجامعــات ال لســطينية  ،الدراســية للطلبــة ال لســطينيين فــي الجامعــات العربيــة
 والجامعات العربية. 

 
 :جلسة العمل الثالثة
 وفيها تم : 5102ديسمبر  52الجمعة  من يوم 01.11 في تمام الساعة الثالثة عقدت جلسة العمل

 
 عشر:   الخامس مة للمؤتمر مشروع التوصيات المقد  عرب  -

عشــر للــوزراء المســؤولين عــن  الخــامسمــؤتمر العــام لل رمقــر  جمــال بوعزاطــة ال األســتاذ الــدكتورعــدم 
فعاليــات المــؤتمر الــذي عقــد اجتماعاتــه يــوم التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي الــوطن العربــي، تقريــرًا عــن 

لجميــع التقــارير  ان ملخصــحيــث اســتعرة الهيكــل العــام للتقريــر الــذي تضــم   ،5102ديســمبر  52الجمعــة 
ــ، والتوج  مت فــي المــؤتمرالتــي عــد   أصــحاب المعــالي الــوزراء ورؤســاء  إليــه  ة للنقــاا، ومــا خلــصهــات العام 

علــى باتخــاذ عــدد مــن القــرارت والتوصــيات ، وبعــد إبــداء المالحظــات حولهــا تـم  إعرارهــا الوفـود مــن توصــيات
 النحو اآلتي:

 

: دولـة رسـيس المـؤتمر الخـامس عشـر، ودولتـي تشكيل لجنة متابعة مـن كـل مـنالمؤتمر ر قر   .4
نــاسبي الــرسيس، والدولــة المستضــي ة للمــؤتمر الســادس عشــر، والمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 
 والعلوم، تتولى وضع آليات عملية وخطط زمنية لتن يذ التوصيات الصادر  عن هذا المؤتمر.
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 :ةالموج  ة إلى الدول العربي  التوصيات  .5
  دعو  الدول العربي ة إلى إتاحة البيانات واإلحصاءات والمعلومات لوضع مؤش رات

  .لقياس أداء ومخرجات التعليم والبحث العلمي وعياس العاسد منه
  دعو  الدول العربي ة إلى تنويع مصادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من

 :خالل

 .البحثي الوعح التعليمي -
 مساهمة مؤس سات القطاع األهلي والخاص. -
  .ترشيد مجانية التعليم -
 زياد  المساهمة اإلنتاجية للجامعات. -
 الكراسي العلمي ة والبحثي ة.  -
 .مساهمات الخريجين   -
 .م ببراما التعليم الرعمي وضبطهااالهتما -

  . دعو  الدول العربي ة إلى تبادل الخبرات في مجال حوكمة التمويل والممارسات الجي د 
 تذ  بين الجامعات ادعو  الدول العربية إلى تبادل الخبرات والطالب واألس

  واألكاديميات العربية الناجحة.
  دعو  الدول العربية إلى دعم صمود الشعب ال لسطيني وحماية مؤسساته التعليمية

امعية من االنتهاكات اإلسراسيلية المتكرر  التي طالت الطالب واألساتذ  والبنى والج
دانتها التحتية  ، من خالل ما يلي:وا 
 في الجامعات العربية زياد  المنع الدراسية المخصصة للطالب ال لسطينيين ، 
 ي تراكمت في فلسطين في االست اد  من األساتذ  ال لسطينيين، ومن الخبرات الت

، وتشجيع التعاون اإللكتروني والتعليم الم توح والتعليم عن بعدتعليم مجاالت ال
 .بين الجامعات ال لسطينية والجامعات العربية

   النهــوة بقطاعـــات  فــيومالية الحكومــة الصــ جهــود تعزيــزى الــدول العربيــة إلــدعــو
التربيــة والتعلــيم والبحــث العلمـــي مــن خــالل دعــم مـــؤتمر المــانحين الــذي ترعــاو دولـــة 

   الكويت ومنظمتي األلكسو واإليسسكو.
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 :المنظ مة العربي ة للت ربية والثقافة والعلوم إلى  ةالموج   الت وصيات .4
  دعو  المنظ مة العربي ة إلى إعداد دراسة معم قة عن الوعح التعليمي والبحثي وسبل نشر

 ثقافة هذا التمويل. 

   شاعة ال كر التنويري لالتعليم لتنظيم ورشة عمل حول "المنظمة دعو ي دصتلالعالي وا 
بالتعاون مع وزار  التعليم العالي بجمهورية مصر العربية والتنسيق مع الدول  "للتطرح

 ، ربيةالع

  دعو  المنظ مة العربي ة للت ربية والثقافة والعلوم إلى مراجعة مسم ى المجلس المقترح ليتوافق
علمي واالبتكار، وتعديل مع المهام  الموكلة إليه، وذلك طبقا لإلستراتيجي ة العربي ة للبحث ال

ة بال  .جنة المقترحةل  النظام األساسي المقترح وفق المهام  واألهداح الخاص 

  بعد الت ك د من  للجنةت وية المجلس التن يذي للمنظ مة باعتماد مشروع النظام األساسى
 استكمال الصياية. 

 

 عشر:سادس تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر ال

 ختيار موضوع المؤتمراللتنسيق بخصوص  المنظمة بمخاطبة وزارات التعليم العالي في الدول العربيةتكليح 
 .ومكانه

 

 :الجلسة الختامية

ديسـمبر  52الخمـيس  مـن يـوم  07.11لسـاعة عشر في تمـام االخامس عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر 
ربية والثقافة ة للت  مة العربي  معالي األستاذ الدكتور عبد ا  حمد محارب المدير العام للمنظ   وفيها ألقى ،5102

لى األستاذ الدكتور  ،عياد  وحكومة وشعباً  ةة مصر العربي  جمهوري  فيها الشكر إلى  جد دوالعلوم كلمة  أشـرح وا 
البحــري بيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل كمــا توجــه بالشــكر إلــى األكاديميــة العر  ،الضــيافةكــرم علــى الشــيحي 

ذ توصـيات وطلب من الدول العربية التعاون مع المنظمة في تن ي وحسن االستقبال،لمؤتمر ا مقرالحتضانها 
 المؤتمر.

 

عشــر لــوزراء التعلــيم العــالي فــي خــامس الالمــؤتمر رســيس  أشــرح الشــيحيثــم ألقــى معــالي األســتاذ الــدكتور 
مـات المشـاركة لي المنظ  ة وممث  بدأها بتوجيه الشكر إلى وفود الدول العربي  ة التي الوطن العربي الكلمة الختامي  

د ك ـلتـي دارت أثنـاء االجتماعـات، ثـم أت ا  ومخلصة خـالل المناعشـافي المؤتمر على ما بذلوو من جهود جاد  
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عتمـــدها المـــؤتمر متمنيـــًا علـــيهم الحـــرص علـــى متابعـــة تن يـــذها بالتعـــاون مـــع علـــى أهميـــة التوصـــيات التـــي ا
ختتم كلمته بتجديد الشكر إلـى جميـع الوفـود المشـاركة فـي المـؤتمر ربية والثقافة والعلوم. واة للت  مة العربي  المنظ  

 ود  بسالمة ا  إلى أوطانهم. متمنيًا لهم الع

السيسي فخامة الرئيس عبد الفتاح كما رغب المشاركون في المؤتمر برفع برقية شكر وتقدير إلى 
  رئيس جم وري ة مصر العربي ة.

 
 موفق،،،واهلل                          

 


