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(ملحق رقم  )1عقد في مدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية المؤتمر الخامس عشر للوزراء

المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي يوم  05ربيع األول  0417الموافق

لـ ـ ـ  52ديسمبر  ،5102وموضوعه:

"تمويل التعليم العالي في الوطن العربي"
بدأت فعاليات المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم تلتها الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.
أعلن األستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي وكيـل وزار التعلـيم بالمملكـة العربيـة السـعودية
ممثــل رســيس المــؤتمر ال اربــع عشــر ،بــدء أعمــال المــؤتمر الخــامس عشــر نيابــة عــن معــالي وزيــر التعلــيم
بالمملكة العربية السعودية رسيس المؤتمر الرابع عشر.
الجلسة االفتتاحية:

انطلقــت الجلســة االفتتاحيــة بالترحيــب ب صــحاب المعــالي ورؤســاء الوفــود المشــاركين فــي المــؤتمر،

ووجه فيها الشكر إلى المنظمة على تنظيم المؤتمر ،والى جمهورية مصر العربية على استضافته .وسارت

فعاليات الجلسة االفتتاحية على النحو اآلتي:

 كلمــة ترحيبيــة لألســتاذ الــدكتور إســماعيل عبــد ال ــار مــدير األكاديميـة العربي ـة للعلــوم والتكنولوجيــاوالنقـ ــل البحـ ــري التـ ــي احتضـ ــنت المـ ــؤتمر فـ ــي مقرهـ ــا ،بـ ــدأها بالترحيـ ــب بمعـ ــالي الـ ــوزراء وجميـ ــع

المشاركين في المؤتمر فـي مقـر األكاديميـة وبـين أن هـذو الـدور تنـاعا موضـوعا مهمـا هـو تمويـل
2

التعل ــيم ف ــي الـــوطن العربـ ـي ،ثـــم ع ــدم عرضـ ــا تن ــاول في ــه تـ ــاريخ نشـ ـ األكاديميـ ــة العربي ــة للعلـــوم
والتكنولوجيا والنقل البحري ،والجهود المبذولة لتطـوير العمليـة التعليميـة فيهـا ،ونوعيـة البـراما التـي
تقدمها ،وحصولها على شهاد الجود من مصر ،وعضويتها في المؤسسات العربية والدوليـة ،كمـا

أشار إلى عالعتها المتعدد مع المنظمات المتشابهة( .ملحق رقم )2

 كلمـة معـالي األسـتاذ الـدكتور عبـد ا حمـد محـارب ،المـدير العـام للمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـةوالعلوم –األلكسـو ،التـي بـدأها بتوجيـه الشـكر إلـى جمهوريـة مصـر العربيـة متمنيـا بـ ن يح ظهـا ا

عمادا وسندا لكل العرب ،ثم تقدم بالشكر إلى فخامة الرسيس عبد ال تاح السيسي لرعايتـه للمـؤتمر،

ولما تحظى به المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم مـن رعايـة سـامية مـن لدنـه ومـن دعـم لهـا

من جميع مؤسسات التربية والتعليم والثقافة في جمهورية مصر العربية.

كما وجه التحيـة والعرفـان مـن خاللـه إلـى الشـعب المصـري العربـي األصـيل ،كمـا وجـه الشـكر إلـى

معــالي األســتاذ الــدكتور أشــرح الشــيحي علــى دعوتــه الكريمــة الستضــافة هــذا المــؤتمر ،وحســن التنظــيم،

وح او االستقبال ،وكرم الضيافة ،والى كافة منتسـبي وزار التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ،والـى األكاديميـة

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات العمل العربي المشترك المتميز .

وأشار إلى أن اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لموضوع هذا المـؤتمر "تمويل التعليم

العـــالي فـــي الـــوطن العربـــي" يتـ ـزامن م ــع جمل ــة م ــن الضـ ـ وط عل ــى مؤسس ــات التعل ــيم الع ــالي وجامعات ــه.
فــالمجتمع ومنظماتــه المختل ــة والقيــادات واإلعــالم يطــالبون بشــكل ملــع مؤسســات التعلــيم العــالي بمواجهــة
المت يرات الجديد مثل الدخول إلى مجتمع المعرفـة ،واسـتخدام تقانـات المعلومـات واالتصـال ،والعمـل علـى
محاربة البطالة ،ومحاربة التطرح واإلرهـاب ،وييرهـا مـن المطالـب التـي توجـه بشـكل يـومي إلـى مؤسسـات
التعلــيم العــالي .وال شــك أن هــذو المؤسســات عــادر علــى أن تحقــق هــذو المتطلبــات إذا مــا تــوفر لهــا التمويــل
الالزم.
وبين أنه مع إدراك المنظمة للظروح االعتصادية التي تمر بها أمتنا العربية فـي الوعـت الحـالي إال
أنها تؤكد ب ن تمويل التعليم وزياد ميزانياته يمثل أهمية عصوى حتى فـي ظـل هـذو الظـروح ،وتؤكـد كـذلك
علــى ضــرور وضــع اآلليــات الدعيقــة والتش ـريعات الصــارمة إلدار التمويــل وتحقيــق الش ـ افية والنجاعــة فــي
استخدامه فيما يحقق تلك المطالب ويعزز من جود التعليم العالي العربي.
وفي ختام كلمته وجه دعـو إلـى األثريـاء فـي الـوطن العربـي لتقـديم دعـم مـالي للتعلـيم ،مؤكـدا علـى
ضـرور العمـل علـى تعزيــز التعـاون العربـي فـي مجــال التعلـيم العـالي والبحـث العلمــي بمـا يسـهم فـي تحقيــق
تنمية حقيقية ،ويساعد الدول العربية التي تعاني العوز في االرتقاء بتعليمها العالي( .ملحق رقم .) 4
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 وألقــى معــالي الــدكتور محمــد بــن إبـراهيم التــويجري األمــين المســاعد باألمانــة العامــة لجامعــة الــدولالعربي ــة كلم ــة ترحيبي ــة أش ــار فيه ــا إل ــى أن هـ ـذا الم ــؤتمر فرص ــة حقيقي ــة لمناعش ــة م ــا نحتاج ــه م ــن
سياسات للتعليم العالي والبحث العلمي في وطننا العربـي ،وأكـد علـى أهميـة اسـتخدام الل ـة العربيـة

فــي التعلــيم والبحــث العلمــي ،وعلــى التعــاون بــين الجامعــات العربيــة فــي مجــاالت البحــث العلمــي،
وكذلك االست اد مـن تجربـة األكاديميـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـري باعتبارهـا إحـدى

مؤسسات العمل العربي المشترك.

 كلمــة معــالي وزيــر التعلــيم بالمملكــة العربيــة الســعودية األســتاذ الــدكتور أحمــد بــن محمــد العيســي،رسيس المؤتمر الرابع عشر ،ألقاها نيابة عنـه سـعاد الـدكتور محمـد بـن عبـد العزيـز العـوهلي وكيـل
وزار التعلـــيم ،نقـ ــل فـ ــي مسـ ــتهلها تحي ـ ـات المملكـ ــة العربي ــة السـ ــعودية عيـ ــاد وحكومـ ــة وشـ ــعبا إلـ ــى

المشاركين في المؤتمر متمنية للمؤتمر التوفيق والنجاح بما يحقق مصالع األمة العربية وتطلعاتها

ورفعتهــا ،وتوجــه بالشــكر والتقــدير إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة الستضــافتها ورعايتهــا الكريمــة لهــذا
المؤتمر .كما توجه بالشكر إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعلى رأسها معالي األستاذ
الـدكتور عبــد ا حمـد محــارب وفريـق المنظمــة علـى الجهـود الكبيـر التــي بـذلوها إلنجــاح المــؤتمر،
ومساعدتهم في نقل الخبرات والتجارب بين الدول العربية ،وت عيـل دور التربيـة والثقافـة والعلـوم فـي

إنمــاء وتطــوير مجتمعاتنــا العربيــة .ث ـم بــين أهميــة موضــوع المــؤتمر الــذي يعكــس اهتمامــات الــدول
العربية بالتعليم ،وهو ما يتطلب من الجميع توحيد الجهود لتطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث

العلمــي بمــا يخ ـدم التنميــة العربيــة المشــتركة ،ونقــل اعتــذار معــالي الــوزير عــن الحضــور شخصــيا
الرتباطاته المسبقة( .ملحق رقم .)1

 كلمة معالي األستاذ الدكتور أشرح الشيحي وزيـر التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي بجمهوريـة مصـرالعربيــة ،اســتهلها بنقــل تحي ـات فخامــة ال ـرسيس عبــد ال تــاح السيســي رســيس جمهوريــة مصــر العربيــة
راعي المؤتمر ،وتمنياته له بالتوفيق والنجاح ،ثم توجـه باسـمه بالتحيـة إلـى معـالي الـوزراء ورؤسـاء

الوفــود المشــاركة فــي المــؤتمر ،والــى معــالي المــدير العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم،
والى أمانة الجامعة العربيـة ،والـى رسـيس األكاديميـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـري ،ثـم

أشار إلى أهمية موضوع المؤتمر باعتبار تمويل التعليم العالي من القضايا الملحة ،كما يعد تحديا

وع ــبءا ثقـ ـيال يقـ ـع علـ ـى كاه ــل الحكوم ــات ،واعتمـ ـادو ،أي التموي ــل ،بصـ ـ ة أساسـ ـية فـ ـي ال ال ــب

األحوال على ما تخصصه الدولة في موازناتها ،وأشاد ب همية دور األلكسـو فـي تنسـيق الـرؤى بـين

الــدول العربيــة فــي مجــاالت اختصاصــها ،مضــي ا أن عضــايا التعلــيم عمومــا وتمويــل التعلــيم خاصــة

يش ـ ـ ل الحكومـ ــة المص ـ ـرية ،داعيـ ــا إلـ ــى تعزيـ ــز التعـ ــاون المشـ ــترك بـ ــين الـ ــدول العربيـ ــة ف ـ ـي هـ ــذا

المجال(.ملحق رقم )2
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الجلسة اإلجرائية:

اســتهلت الجلســة اإلجراسي ـة باختيــار معــالي األســتاذ الــدكتور أشــرح الشــيحي ،وزيــر التعلــيم العــالي

والبحــث العلمــي بجمهوري ـة مصــر العربي ـة ،رسيســا للمــؤتمر الخــامس عشــر للــوزراء المســؤولين عــن التعلــيم

العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.

ثم وافق المؤتمر على تشكيل هيسة المكتب على النحو اآلتي:

 -معالي األستاذ الدكتور ماجد بن علي النعيمي

ناسبا لرسيس المؤتمر.

معالي األستاذ الدكتور جميلة المصلي

ناسبا لرسيس المؤتمر.

-

 -األستاذ الدكتور جمال بوعزاطة

مقر ار عاما للمؤتمر.

وتشكلت لجنة الصياغة من هيئة المكتب ومن السادة:
 -األستاذ الدكتور يحي الصايدي

وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عضوا.

 -األستاذ الدكتور أبو القاسم البدري

وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عضوا.

 -الدكتور علي زهدي شقور

وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عضوا.

ثــم عــرة ســعاد المقــرر العــام للمــؤتمر جــدول المقتــرح مــن عبــل اجتمــاع الخب ـراء ،وعــد تــم تعديلــه ثــم

اعتمادو من عبل المؤتمر (ملحق رقم .)6

جلسة العمل األولى:

عقــد المــؤتمر جلســة عملــه األولــى فــي تمــام الســاعة العاشــر والنصــح مــن صــباح يــوم الجمعــة 52

ديســمبر  5102برساســة معــالي األســتاذ الــدكتور أشــرح الشــيحي رســيس المــؤتمر الــذي أعطــى الكلمــة إلــى
المنظمات اإلعليمية والدولية المشاركة في المؤتمر وذلك على النحو اآلتي:
 كلمات المنظمات المشاركة: .0األمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدار التربية والتعليم العالي والبحث العلمي).
 .5المنظمة اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة.
 .1اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وبعد االنتهـاء مـن كلمـات المنظمـات المشـاركة طلـب رسيـيس المـؤتمر عـرة الوثـاسق الرسـمية للمـؤتمر
على النحو اآلتي:
5

تقرير المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن تنفيذ توصيات
المؤتمر الرابع عشر

عرة األستاذ الدكتور عبد ا حمد محارب المدير العـام للمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم

تقري ـ ار حــول مــا عامــت بــه المنظمــة لتن يــذ التوصــيات الموجهــة إليهــا ،ومــا بذلتــه الــدول العربي ـة فــي تن يــذ
التوصيات التي تهمها.

وأشار معاليه إلى أنه صدر عن المؤتمر الرابع عشر للـوزراء المسـؤولين عـن التعلـيم العـالي والبحـث

العلمــي الــذي عقــد فــي الريــاب بالمملكــة العربيــة الســعودية ســت عشــرة توصــية من ــا ســبع توصــيات،

موجهــة إلــى المنظمــة ،وتســـع توصــيات تهــم الــدول العربيــة ومؤسســاتها المختصــة ،وتوصــية واحــد تهــم

األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة.

وتمحــورت ج ــل التوص ــيات ح ــول تطــوير التشـ ـريعات واألنظم ــة اإلداري ـة لمؤسس ــات التعلــيم الع ــالي بم ــا

يضــمن اســتقالليتها وابعادهــا عــن الص ـراعات السي ــاسية ،واســتكمال مــا تــم الشــروع بــه مــن هيســات لرعايــة
البح ــث العلم ــي وتط ــويرو ،واالن ت ــاح عل ــى المنظم ــات اإلعليميـ ـة والدولي ـ ـة بمـ ـا يس ــاهم ف ــي تحس ــين حوكم ــة

مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي.

واستنادا إلى ما سبق ،فإن تقرير المدير العام وضع الجهود التي عامت بها المنظمة على مستوى

متابعة تن يذ التوصيات وذلك على النحو اآلتي:
 .4التوصيات الموج ة إلى الدول العربية

اشتملت التوصيات الصادر عن المؤتمر الرابع عشر (الرياة مارس  )5104على تسع توصيات
موجهة إلى الدول العربية ،وعامت المنظمة بمتابعة تن يذ هذو التوصيات بالتواصل مع اللجان الوطنية

العربية للتربية والثقافة والعلوم والمؤسسات ذات الصلة للوعوح على ما تم إنجازو ،يير أنه لم يصل إلى

المنظمة سوى تقارير ست دول عربية عامت بجهود لتن يذ تلك التوصيات وهي :البحرين ،وتونس ،وقطر،
وعمان ،والجزائر.
والكويتُ ،
ونوضع فيما يلي الكي ية التي ن ذت من خاللها الدول تلك التوصيات:

التوصية األولى :دعوة الدول العربية إلى إيالء عناية خاصة للنشر العلمي عربيا ودوليا باللغة العربية
وباللغات األجنبية.

عامت البحرين بوضع السحة موحد للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي تؤكد االهتمام بالنشر

العلمي ،وكذلك توفير الشروط إلنشاء عاعد بيانات تضم النشر العلمي ألعضاء الهيسات التدريسية .أما
تونس فقد عامت من خالل جامعتها االفتراضية ووضع المحتويات البيدايوجية مرعمنة ل اسد األساتذ
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والطلبة بالجامعات التونسية وبعة الجامعات األورومتوسطية ،وتم إعداد منظومة على الشابكة خاصة
بالبحوث العلمية المنجز حول تكنولوجيات المعلومات واالتصال وبل ت  221وحد على الشابكة وأوضع

تقرير ُعمان ب نها خاطبة جميع الجهات ذات العالعة لتح يزها على النشر العلمي مع العلم ب ن المؤسسات
المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي تنشر إنتاجها الورعي على الشبكة العالمية للمعلومات "اإلنترنت"

بالل تين العربية واإلنجليزية .أما الجزائر فتشير إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمجالت العلمية والتي تتك ل
بال صل في مالسمة المجالت العلمية المالسمة لنشر األعمال العلمية ،كما أنشست النظام الوطني للتوثيق

عبر اإلنترنت والذي يتيع لألسر العلمية والطلبة الولوج إلى مختلح المجالت وعواعد البيانات العالمية،
ووصل عدد المجالت العلمية الجزاسرية إلى  .574وأكدت الكويت سعيها إلى نشر الثقافة لدعم عيم
المواطنة والتعريح باألنشطة واألبحاث عربيا وعالميا في المجاالت المختل ة الوطنية.
التوصية الثانية :دعوة الدول العربية إلى العناية بغرس أسس وم ارات البحث العلمي لدى الشباب
والناشئة

أوضحت البحرين ب نه تم إعرار وتدشين إستراتيجية وطنية للبحث العلمي على مستوى المملكة .أما

تونس فقد وضعت خطة متكاملة ب رة توعية مختلح األطراح وتدريب المكونين والتقنيين على التحكم
في استعمال تقانات المعلومات واالتصال وتوظي ها في أنشطة التعليم االفتراضي والبحث العلمي .وأوضع

تقرير الكويت ب نها تعمل على إعداد براما لتشجيع القراء الحر في المراحل التعليمية المختل ة ،إضافة
إلى مشاركة عطاعات المجتمع الخاصة والحكومية في تقديم جواسز معنوية وتشجيعية ومادية لطلبة
المدارس بالمراحل المختل ة والجامعات ،وكذلك تعزيز فقرات البحث العلمي في جداول األنشطة الالص ية،
وتعزيز االتجاهات اإليجابية نحو إدار المعرفة والبحث العلمي .كما أفادت ُعمان ب ن برناما دعم بحوث
الطالب التابع لمجلس البحث العلمي يستهدح طلبة المرحلة الجامعية األولى ممن يدرسون في مؤسسات

التعليم العالي والكليات والجامعات داخل السلطنة ،كما أن البرناما يتيع لكل من لديه الريبة من الطالب
فرصة المشاركة في تن يذ مشاريع بحثية .ويشير تقرير الجزائر إلى تنظيم معارة على مستوى الجامعات

والمدارس واألماكن العمومية لتبسيط وتعميم العلوم لجميع فسات الشباب لنشر الثقافة العلمية.
التوصية الثالثة :دعوة الدول العربية إلى االهتمام بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد بوصفه أحد

التوج ات الحديثة في مف وم التعليم مدى الحياة والتعليم المستمر ،والعناية به خاصة لدى الفئات التي
لم تتمكن من إتمام التعليم النظامي أو في المناطق الجغرافية التي لم ينشر في ا التعليم الجامعي

وخاصة لدى اإلناث.

أفادت البحرين ب ن الموافقة تمت على إنشاء مراكز للتعليم المستمر في عد مؤسسات للتعليم

العالي ،كما تم البدء بصياية معايير ومؤشرات االعتماد المؤسسي والبرامجي للتعليم النظامي كمرحلة
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أولى .وسيتم صياية معايير ومؤشرات للتعليم الم توح والتعليم عن بعد مستقبال .أما تونس فقد أكدت على
أن إحداث جامعة تونس االفتراضية يندرج في إطار مراهنة عطاع التعليم العالي على التحكم في
تكنولوجيات المعلومات واالتصال وتوظي ها في تحسين جود عروة التكوين ودعم براما التكوين

المستمر والتعلم عن بعد .وأكدت قطر على أنه تم وضع آلية ومعايير إلرسال الطالب إلى براما التعليم
عن بعد للحصول على الدرجات العليا .أما الكويت فقد أكدت على أنها تشجع التعلم الذاتي ،وت كر في

وضع إستراتيجيات إجراسية لم هوم التعلم مدى الحيا  .وأشارت سلطنة عمان ب نها فتحت فرع للجامعة
العربية الم توحة كجزء من اهتمامها في هذا المجال واعترفت ببراما التعلم الشبكي  On lineلدرجتي

الماجستير والدكتوراو في بعة الجامعات الدولية ،وتشير الجزائر إلى تشكل الشبكة الجامعية للتعليم عن
بعد من  011مؤسسة جامعية ،واطالق المشروع الوطني للتعليم عن بعد .وبلغ عدد الطلبة المنتسبين إلى
هذو الجامعة  21.111تشكل نسبة اإلناث  %11منهم ،إضافة إلى إعامة شبكة خاصة بالتعليم

اإللكتروني ،وشبكات خاصة بالمحاضرات المرسية ،وانشاء خاليا للتعليم عن بعد في جميع المؤسسات
الجامعية ،وانشاء أعسام خاصة بالتعل يم عن بعد وتجهيزها داخل الجامعات ذات طاعات استيعابية ومقاعد
بيدايوجية مختل ة.

التوصية الرابعة :دعوة الجامعات العربية إلى االستفادة من التعليم عن بعد في تغطية المقررات
الدراسية العامة.

أشارت البحرين إلى أنها تسعى إلى صياية معايير ومؤشرات للتعليم الم توح والتعليم عن بعد .أما

تونس فقد أكد تقريرها على دعم التكوين الحضوري بالجامعات عبر تطبيقة الموارد البيدايوجية التي
تسمع لجميع الطلبة النظاميين والمسجلين عن بعد بالمؤسسات الجامعية التونسية من تسجيل آلي بموعع

جامعة تونس االفتراضية ،وأكدت الجزائر على أنها عممت استعمال منصات التعليم عن بعد في عسم

التدرج  /تعليم عن بعد :وألزمت الطلبة بحضور تجمعات دورية نصح شهرية زياد في تكوينهم عن
طريق األرضية التعليمية ومرافقتهم على اإلنترنيت.
التوصية الخامسة :دعوة الدول العربية إلى وضع التشريعات والسياسات للتوسع في التعليم المفتوح

والتعليم عن بعد والعمل على إيجاد آليات تعاون وتنسيق فيما بين ا.

أقرت البحرين نظام االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي ،الذي سيبنى مستقبال معايير

التعليم الم توح والتعليم عن بعد .والذي سيتم من خالله تعديل وتطوير التشريعات الناظمة لعمل التعليم
العالي ،ودراسة سياسة التوسع في التعليم الم توح عن بعد وذلك بعد إصدار التشريعات المناسبة .وأفادت
تونس ب نها تعمل على مضاع ة مجاالت التعاون على الصعيد الوطني والدولي وزياد تنويعها بإرساء

شراكات علمية وتكنولوجية ناجحة مع الجامعات األجنبية عصد االست اد من تجارب هذو األخير في
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ميدان التعلم عن البعد .وأوضحت الكويت مساهمة المؤسسات الدولية التي تهتم بم هوم التعلم مدى
الحيا  ،مثل البنك الدولي ،واليونسكو ،واالتحاد األوروبي .وكذلك أكدت على وضع آليات براما التدريب

للتعلم مدى الحيا  .أما الجزائر فقد بينت ب نه تم الشروع في تعديل بعة النصوص السيما المرسوم
التن يذي رعم  ،512-10المتضمن نظام الدراسات لنيل شهاد الليسانس وشهاد الماجستير وشهاد

الدكتوراو ،بحيث تم إدخال أنماط جديد من التكوين مثل التكوين عن بعد ،والتكوين يير اإلعامي،
والتكوين التناوبي ،والتكوين عبر الشبكة.
التوصية السادسة :دعوة الجامعات العربية إلى إعطاء عناية خاصة لتعليم اللغة العربية وتعلم ا في
برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.

أكدت البحرين على أن مجلس التعليم العالي يولي اهتماما كبي ار لل ة العربية من خالل إلزامية دراسة

مقرر الل ة العربية في جميع البراما كمتطلب إجباري ضمن الخطة الدراسية .وهو ما سيطبق على براما

التعليم الم توح والتعليم عن بعد حال الترخيص لها .أما تونس فقد عامت برعمنة العديد من المحتويات

البيدايوجية بالل ة العربية .وأوضحت الكويت أنها تجري مسابقات في فنون الل ة العربية واالهتمام
بمناهجها في المراحل التعليمية وكذلك االهتمام بإعداد المعلم .أما ُعمان فقد أشارت ب ن مؤسسات التعليم
العالي تطرح براما أكاديمية بالل تين العربية واإلنجليزية في مختلح المجاالت .وبينت الجزائر أن الل ة

العربية مكرسة في دستور البالد .كما أجرت جامعة التكوين المتواصل في ال تر الممتد ما بين 5112
و ،5105دورات تكوين عن بعد في شهاد الليسانس على المدى الطويل والمدى القصير في تخصص

الل ة العربية ل اسد أساتذ التعليم المتوسط في إطار ات اعية بين وزار التعليم العالي والبحث العلمي ووزار

التربية الوطنية.

التوصية السابعة :دعوة الدول العربية إلى النظر في تبادل االعتراف واالعتماد للدرجات العلمية

والش ادات التي تصدرها فروع الجامعة العربية المفتوحة شريطة أن تكون هذه الدرجات العلمية
والش ادات معتمدة من بلد الفرع الذي أصدرها.

بينت البحرين أنها تعتمد شهادات الطلبة الخريجين التي تصدرها فروع الجامعة العربية الم توحة

شريطة أن تكون هذو الدرجات العلمية والشهادات معتمد من البلد ال رع الذي أصدرها .أما قطر فقد

أوضحت ب نه تم اعتراح عرار بمعادلة شهادات الدرجات األكاديمية المتحصله بطريقة التعليم عن بعد وتم
ورفعه إلى الجهات اإلدارية المختصة .وأكدت الكويت على توحيد المناها بين فروع الجامعات العربية

الم توحة .وبينت الجزائر ب ن من ضمن النظام الجديد إلعاد هيكلة اإلدار المركزية لوزار التعليم العالي
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تم استحداث مديرية للمعادالت والشهادات والتوثيق الجامعي إضافة إلى االنتهاء من مشروع مرسوم
تن يذي يحدد شروط وكي ية االعتراح بمعادلة الشهادات ،والرتب الجامعية.
التوصية الثامنة :دعوة الدول العربية إلى االهتمام بإدماج تقانات التعلم اإللكتروني ضمن المناهج
وادارات التعليم في جميع مسارات التعليم الجامعي.

أشارت البحرين ب نه تم إعرار إستراتيجية التعليم العالي والتي تتضمن أهدافا بإدماج تقانات التعلم

اإللكتروني ،وبينت تونس ب نه تم إحداث جامعة تونس االفتراضية لتسهيل نشر الثقافة الرعمية واشاعة
ثقافة التكوين الذاتي ،والتعلم عن بعد والتعلم مدى الحيا وذلك بالتعاون مع بقية الجامعات ومؤسسات

التعليم العالي التونسية .أما الكويت فقد أكدت على أنه تم إدخال التعليم الرعمي في المدارس والمناها

والحد من المصادر الورعية .وأوضحت ُعمان ب نها تقدم المساعات التعليمية في عدد من المؤسسات
اء فيما يتعلق بنظم التسجيل أو التواصل مع عضو هيسة التدريس .وبينت
التعليمية بالسلطنة إلكترونيا .سو ً

الجزائر ب ن وزار التعليم العالي والبحث العلمي عامت بدعم التعليم اإللكتروني داخل المؤسسات وبشكل
موحد وذلك من خالل تشجيع استعمال المعلومات العلمية والتقنية كدعم لنظام التعليم اإللكتروني من
جهة ،وكموارد إلكترونية في خدمة المجتمع الجامعي وكل الباحثين من جهة أخرى.
التوصية التاسعة :دعوة و ازرات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي إلى تقديم تقرير

شامل عن التطورات واإلنجازات التي حققت ا خالل فترة التقرير .5144-4894

عدمت سلطنة عمان تقري ار حول واعع التعليم العالي والجهود التي بذلت منذ إنشاء الوزار سنة 0994

على مستوى التشريعات واألهداح والهياكل والتطور الكمي والنوعي .وأفاد تقرير البحرين ب نه تم توثيق

مراحل وانجازات وتطورات عطاع التعليم العالي في المملكة .وأوضحت الجزائر ب ن عدد الطلبة في

مختلح األطوار والتخصصات بلغ  0.211.111طالب ،كما بلغ عدد أساتذ التعليم العالي 25054
محاضر .وكذلك بلوغ عدد الباحثين الداسمين في مراكز ووحدات البحث
ا
أستاذا ،منهم  04791أستاذا
 5101باحثا ،إضافة إلى  57155أستاذا باحثا في مخابر البحث الجامعية.

وخالصة القول إن التقارير المقدمة لم تشر إلى تقديم تقارير شاملة عن تطور التعليم العالي باستثناء

سلطنة عمان والجزاسر وهو األمر الذي انعكس على تن يذ التوصية الموجهة إلى المنظمة بإصدار تقرير
شامل عن تطوير التعليم العالي في الوطن العربي.
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 .5التوصيات الموج ة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
سعت المنظمة منذ أن تم اعتماد توصيات المؤتمر الرابع عشر الموجهة إليها إلى وضع اآلليات

التي تسهم في تن يذهما من جهة ،وترجمتها إلى براما ومشروعات خالل الدور المالية ،5101-5102
من جهة أخرى .وفيما يلي نوضع الجهود التي عامت بها المنظمة:
التوصية األولى:

دعوة المنظمة العربية إلى إجراء دراسات مقارنة بين مخرجات التعليم المفتوح

والتعليم النظامي لمعرفة مدى مواءمت ا لسوق العمل.
شرعت المنظمة في التواصل مع الجهاز الوطني واألكاديمي وضمان الجود بدولة الكويت ،وكذلك

الجامعة العربية الم توحة إلنجاز الدراسة المقارنة بين مخرجات التعليم الم توح ،والتعليم النظامي ب رة

تعرح مدى مواءمتها ،كما اتجهت المنظمة نحو البحث عن مزيد الشركاء إلنجاز المطلوب تحقيقا

للش افية والوصول إلى أفضل النتاسا التي يمكن أن ت يد صاحب القرار والمؤسسات المعنية .وستقدم ما

ستتوصل إليه بهذا الش ن للمؤتمر في دورته القادمة.

التوصية الثانية :االطالع على دليل معايير االعتماد والجودة في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في

الجامعات العربية ،ودعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى مراجعته في ضوء مالحظات

الخبراء والدول العربية وعرضه على المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته القادمة (مايو )5141
العتماده.
أنجزت المنظمة وثيقة الدليل الخاص بمعايير االعتماد في التعليم الم توح والتعليم عن بعد في
الجامعات العربية بعد مراجعته في ضوء المالحظات التي أبدتها الدول والساد الخبراء ،وعرضت الوثيقة
على المجلس التن يذي في دورته  011والذي أوصى باعتمادها ،وتمت طباعتها وستوزع على الدول

والمؤسسات المعنية.
التوصية الثالثة :دعوة المنظمة إلى إعداد الدراسات والمقارنات المرجعية اإلقليمية والعالمية آلليات
اعتماد المؤهالت الدراسية الصادرة عن مؤسسات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.

التوصية الرابعة :دعوة المنظمة إلى العمل على التنسيق الفعال بين مؤسسات التعليم المفتوح والتعليم
عن بعد وصوالا إلى اعتماد معايير وآليات مشتركة للمؤهالت األكاديمية في الوطن العربي.

نظ ار إلى ارتباط مخرجات التوصية الرابعة بمضمون التوصية الثالثة .عامت المنظمة بالتنسيق والتشاور

مع الجامعات والشبكة العربية للتعليم الم توح والتعليم عن بعد ،ودعو مؤسسات التعليم الم توح والتعليم
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عن بعد إلى عقد اجتماع يتم من خالله البحث في صيغ فعالة آلليات التنسيق بين هذو المؤسسات واعداد
الدراسات المقارنة ،وتقديم أوراق عمل حول المعايير المعتمد لدى المؤسسات المشاركة وتجربتها في
مجال اعتماد المؤهالت الدراسية الصادر عن مؤسسات التعليم الم توح والتعليم عن بعد ،بهدح وضع

دليل مرجعي العتماد معايير وآليات مشتركة للمؤهالت األكاديمية في الوطن العربي.
وستعمل المنظمة على عرة نتاسا تن يذ هاتين التوصيتين في الدور السادسة عشر للوزراء

المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.
التوصية الخامسة:

دعوة المنظمة إلى التعاون مع الج ات المختصة في الدول العربية لتوحيد

المصطلحات الخاصة بمفاهيم التعلم اإللكتروني والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.
كل ت المنظمة مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع لها بإعداد معجم متخصص في مصطلحات
التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ،وعام المكتب باختيار فريق عمل إلنجاز المطلوب ،وستعمل المنظمة
على ضبطه ومراجعته وعرضه على مؤتمر التعريب القادم العتمادو.

التوصية السادسة :دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى استكمال التقرير باالعتماد على
البيانات والمعلومات والتقارير المتاحة لدي ا ،وعلى ما ستقدمه الدول ،واصدار وثيقة مرجعية حول
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
التقرير وتحيينه ،أما الجزء الثاني فإن المنظمة لم تتلق أي تقارير أو بيانات ومعلومات من الدول العربية
باستثناء سلطنة عمان والجمهورية الجزاسرية ولهذا فإن المنظمة ت مل من مؤتمركم الموعر اتخاذ توصية
تحث الدول العربية على موافا المنظمة بالتقارير والبيانات والمعلومات الخاصة التي تمكنها من إعداد

تقرير شامل عن تطور التعليم العالي في الوطن العربي.

التوصية المشتركة بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة :اعتماد اإلستراتيجية العربية
للبحث العلمي والتقني واالبتكار ،ودعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم التخاذ الخطوات الكفيلة باستكمال إجراءات اعتمادها.
عامت المنظمة بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرة اإلستراتيجية على المجلس

االعتصادي (اللجنة االجتماعية) والتي عامت بإدراجها على جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية
مارس  5101العتمادها.
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وكانت هذو حصيلة ما تم تن يذو من التوصيات التي أعرها المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسؤولين
عن التعليم العالي والبحث العلمي (الرياة  )5104في جانبيها :الموجهة إلى المنظمة ،والموجهة إلى
الدول العربية.
وعد بذلت المنظمة ما أمكن من الجهود لتن يذ التوصيات الموجهة إليها ،وستتابع خطوات التن يذ

الالزمة الستكمال إصدار الوثاسق واآلليات المحققة للتوصيات بالتشاور مع المراكز المتخصصة والخبراء،
والمؤسسات المعنية في الوطن العربي.

أما في ما يخص الدول العربية ،فإن ست دول عربية أرسلت تقاريرها إلى المنظمة بش ن تن يذ

التوصيات اآلن ة ،في حين أرسلت دولتان فقط تقريرين بش ن تطور التعليم العالي .ون مل أن تقدم الدول
العربية التقارير الالزمة بش ن تن يذ التوصيات الخاصة بها .خاصة فيما يتعلق بتقديم تقرير عن تطور

التعليم العالي فيها خالل ثلث عرن حتى تتمكن المنظمة من إصدار "وثيقة تطور التعليم العالي العربي
في ثلث قرن".

وبعد طباعة هذا التقرير وردنا تقرير جمهورية مصر العربية ،وسيتم إدراجه ضمن التقرير العام

للمؤتمر عند طباعته بصورته النهاسية.
وقرر المؤتمر:

 .0اإلحاطة بما عامت به المنظمة من تن يذ لتوصيات المؤتمر الرابع عشر.

 .5توجيه الشكر إلى المدير العام للمنظمة ومعاونيه على ما عاموا به من جهد لتن يذ التوصيات.

 .1دعو و ازرات التعليم العالي إلى سرعة تن يذ التوصية المعتمد في المؤتمر الرابع عشر بش ن موافا
المنظمة بتقارير حول تطور التعلـيم العـالي فـي بلـدانها خـالل ال تـر  5104 – 0900حتـى تـتمكن
المنظمة من إصدار التقرير الخاص بتطور التعليم العالي في الوطن العربي خالل ثلث عرن.

جلسة العمل الثانية:
عقد المؤتمر جلسة العمل الثانيـة فـي تمـام السـاعة الواحـد والربـع مـن بعـد ظهـر يـوم الجمعـة 52
ديسمبر  5102برساسة معالي األستاذ الدكتور أشرح الشيحي رسيس المـؤتمر ،الـذي وجـه بمتابعـة عـرة
وثاسق المؤتمر ،وتم فيها اآلتي:

 عرة مرسي موجز لوثيقة المؤتمر الرسيسـة "تمويل التعليم العـالي فـي الـوطن العربـي" ،عـدمهااألستاذ الدكتور نور الدين الدعي الخبير لدى المنظمة.

 عرب تقرير لجنة خبراء المؤتمر الخـامس عشـر :عـدم األسـتاذ الـدكتور صـالع م تـاح العـالممقــرر اجتمــاع خب ـراء المــؤتمر الخــامس عشــر للــوزراء المســؤولين عــن التعلــيم العــالي والبحــث
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العلم ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ــوطن العرب ـ ــي ،تقريـ ـ ـ اًر ع ـ ــن أعم ـ ــال لجن ـ ــة الخبـ ـ ـراء الت ـ ــي عق ـ ــدت اجتماعاته ـ ــا

يــومي55و 51ديســمبر  ،5102حيــث اســتعرة الهيكــل العــام للتقريــر الــذي تضــمن ملخ ـص

للدراسات ،والتوجهات العامة للنقاا ،وما خلصت إليه لجنة الخبراء من توصيات.
توج ات النقاش:

تــال عــرة الوثيقــة وعــرة تقريــر اجتمــاع الخب ـراء مــداخالت مــن عبــل معــالي الــوزراء ورؤســاء الوفــود

المشاركة تناولوا فيها النقاط اآلتية:

 ذكــر المشــاركون بعــة التجــارب والمبــادرات الوطنيــة فــي مجــال تمويــل التعلــيم العــالي والبحــثالعلم ــي ف ــي بل ــدانهم (تجرب ــة الك ارس ــي العلمي ــة) ،ودعـ ـوا إل ــى تب ــادل الخبـ ـرات وتعزي ــز التع ــاون
العربي.

-

ترحيب جامعة الكويت بإطالق شبكة تواصل وعاعد بيانات بـين الجامعـات والهيسـات العربيـة

لتبادل الخبرات ،والمعلومات ،والدراسات.

 الت كيد على اعتبار التعليم والبحث العلمي عضية أمن عومي. الت كيــد علــى ديمقراطيــة التعلــيم ودورو فــي نشــر ال كــر النقــدي وتعزيــز اإلبــداع بمــا يســاهم فــيمقاومة التطرح العنيح.

 -دراسة إمكانية بعث صندوق عربي مشترك لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

 التنسـ ــيق العربـ ــي لوضـ ــع آليـ ــات لالعت ـ ـراح ومراعبـ ــة جـ ــود مؤسسـ ــات التعلـ ــيم العـ ــالي العامـ ــةوالخاصة ،وضرور وضع إطار يضمن التنافسـية والشـ افية فـي إدار هـذو المؤسسـات وحوكمـة

تمويلها.

 الت كيد على أن مجانية التعليم مبدأ مك ول في القوانين والتشريعات العربية. الت كيد على أن بطالة الخريجين ال تعكس بالضرور تـدني مخرجـات مؤسسـات التعلـيم العربيـةإذ أنهــا تعــود جزسي ـا إلــى أســباب ذات عالعــة بالسياس ـات التنمويــة للــدول وعــدرتها علــى تــوفير
مواطن الش ل.

 اإلعـرار بوجــود عــدم تـوازن فــي خارطــة التخصصــات الد ارســية بالمؤسســات الجامعيـة بمــا يــدعوإلى ضبط القبول في االختصاصات التي تلبي احتياجات المجتمع.

 الت كيد على دور الجامعات في إحداث األثر العلمي والمعرفـي المطلـوب مـع تـوفير احتياجـاتسوق العمل.

 ضــرور تعزيــز التنســيق العربــي المشــترك والتعــاون البينــي فــي مجــال التعلــيم العــالي والبحــثالعلمي.

 زياد االهتمام بالتكنولوجيا الحديثة وتوسيع استخداماتها في التعليم العالي لتخ ية كل ته.14

 تعزيز عدرات الحكومة الصومالية على النهوة بقطاعات التربية والتعليم والبحـث العلمـي مـنخالل دعم مؤتمر المانحين الذي ترعاو دولة الكويت ومنظمتي األلكسو واإليسسكو.

 ضرور أن تترجم مخرجات هذا المؤتمر إلى نتاسا ملموسة ،والحرص على متابعة تن يذها. أهمية عيام الدول العربية بتوفير البيانات واتاحتها حتى تتمكن المنظمة من وضـع خطـة لتن يـذالتوصيات.

وفــي إطــار مــا عرضــه معــالي وزيــر التربيــة والتعلــيم العــالي ال لســطيني عــن االعتــداءات والمجــازر
التي يرتكبها االحتالل اإلسراسيلي علـى المـدارس والجامعـات ال لسـطينية ،واإلضـرار بالبنيـة التحتيـة
فيهــا .وجــه الــوز ارء بإدانــة االحــتالل الصــهيوني للشــعب ال لســطيني بكــل أشــكاله بمــا فيهــا انتهــاك
حرمة الجامعات والمدارس ال لسطينية وتن يذ سياسة االيتياالت واالعتقاالت بحق الطلبة ،والسعي
إل ــى تعطي ــل المس ــير التربوي ــة .ورف ــع وتي ــر مس ــاعد الطلب ــة ال لس ــطينيين والمؤسس ــات األكاديمي ــة
ال لســطينية بمــا فيهــا تقــديم كافــة أشــكال الــدعم المــادي والمعنــوي خاصــة فــي مجــال زيــاد المــنع
الد ارســية للطلبــة ال لســطينيين فــي الجامعــات العربيــة ،وتشــجيع التعــاون بــين الجامعــات ال لســطينية
والجامعات العربية.
جلسة العمل الثالثة:
عقدت جلسة العمل الثالثة في تمام الساعة  01.11من يوم الجمعة  52ديسمبر  5102وفيها تم:
 عرب مشروع التوصيات المقدمة للمؤتمر الخامس عشر:عــدم األســتاذ الــدكتور جمــال بوع ازطــة المقــرر العــام للمــؤتمر الخــامس عشــر للــوزراء المســؤولين عــن
التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي الــوطن العربــي ،تقريـ اًر عــن فعاليــات المــؤتمر الــذي عقــد اجتماعاتــه يــوم

الجمعــة  52ديســمبر  ،5102حيــث اســتعرة الهيكــل العــام للتقريــر الــذي تضــمن ملخصـا لجميــع التقــارير
التــي عــدمت فــي المــؤتمر ،والتوجهــات العامـة للنقــاا ،ومــا خلــص إليــه أصــحاب المعــالي الــوزراء ورؤســاء
الوفـود مــن توصــيات ،وبعــد إبــداء المالحظــات حولهــا تـم إعرارهــا باتخــاذ عــدد مــن القـرارت والتوصــيات علــى

النحو اآلتي:

 .4قرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة مـن كـل مـن :دولـة رسـيس المـؤتمر الخـامس عشـر ،ودولتـي
نــاسبي الـرسيس ،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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 .5التوصيات الموج ة إلى الدول العربية:

 دعو الدول العربية إلى إتاحة البيانات واإلحصاءات والمعلومات لوضع مؤشرات
لقياس أداء ومخرجات التعليم والبحث العلمي وعياس العاسد منه.
 دعو الدول العربية إلى تنويع مصادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من
خالل:
 -الوعح التعليمي البحثي.

 مساهمة مؤسسات القطاع األهلي والخاص. -ترشيد مجانية التعليم .

 زياد المساهمة اإلنتاجية للجامعات. الكراسي العلمية والبحثية. مساهمات الخريجين.-

االهتمام ببراما التعليم الرعمي

وضبطها.

 دعو الدول العربية إلى تبادل الخبرات في مجال حوكمة التمويل والممارسات الجيد .
 دعو الدول العربية إلى تبادل الخبرات والطالب واألساتذ

بين الجامعات

واألكاديميات العربية الناجحة.
 دعو الدول العربية إلى دعم صمود الشعب ال لسطيني وحماية مؤسساته التعليمية
والجامعية من االنتهاكات اإلسراسيلية المتكرر التي طالت الطالب واألساتذ والبنى
التحتية وادانتها ،من خالل ما يلي:
 زياد المنع الدراسية المخصصة للطالب ال لسطينيين في الجامعات العربية،
 االست اد من األساتذ ال لسطينيين ،ومن الخبرات التي تراكمت في فلسطين في
مجاالت التعليم اإللكتروني والتعليم الم توح والتعليم عن بعد ،وتشجيع التعاون
بين الجامعات ال لسطينية والجامعات العربية.
 دعــو الــدول العربيــة إل ـى تعزيــز جهــود الحكومــة الص ـومالية فــي النهــوة بقطاعــات
التربيــة والتعلــيم والبحــث العلمــي مــن خــالل دعــم مــؤتمر المــانحين الــذي ترعــاو دولــة

الكويت ومنظمتي األلكسو واإليسسكو.
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 .4التوصيات الموج ة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:

 دعو المنظمة العربية إلى إعداد دراسة معمقة عن الوعح التعليمي والبحثي وسبل نشر
ثقافة هذا التمويل.
 دعو المنظمة لتنظيم ورشة عمل حول "التعليم العالي واشاعة ال كر التنويري للتصدي
للتطرح" بالتعاون مع وزار التعليم العالي بجمهورية مصر العربية والتنسيق مع الدول
العربية،
 دعو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى مراجعة مسمى المجلس المقترح ليتوافق
مع المهام الموكلة إليه ،وذلك طبقا لإلستراتيجية العربية للبحث العلمي واالبتكار ،وتعديل
النظام األساسي المقترح وفق المهام واألهداح الخاصة باللجنة المقترحة.
 ت وية المجلس التن يذي للمنظمة باعتماد مشروع النظام األساسى للجنة بعد الت كد من
استكمال الصياية.

تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر السادس عشر:
تكليح المنظمة بمخاطبة و ازرات التعليم العالي في الدول العربية للتنسيق بخصوص اختيار موضوع المؤتمر

ومكانه.

الجلسة الختامية:
عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر الخامس عشر في تمـام السـاعة  07.11مـن يـوم الخمـيس  52ديسـمبر

 ،5102وفيها ألقى معالي األستاذ الدكتور عبد ا حمد محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم كلمة جدد فيها الشكر إلى جمهورية مصر العربية عياد وحكومة وشعباً ،والى األستاذ الدكتور أشـرح

الشــيحي علــى كــرم الضــيافة ،كمــا توجــه بالشــكر إلــى األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري
الحتضانها مقر المؤتمر وحسن االستقبال ،وطلب من الدول العربية التعاون مع المنظمة في تن يذ توصـيات

المؤتمر.
ثــم ألقــى معــالي األســتاذ الــدكتور أشــرح الشــيحي رســيس المــؤتمر الخــامس عشــر لــوزراء التعلــيم العــالي فــي

الوطن العربي الكلمة الختامية التي بدأها بتوجيه الشكر إلى وفود الدول العربية وممثلي المنظمـات المشـاركة
في المؤتمر على ما بذلوو من جهود جاد ومخلصة خـالل المناعشـات التـي دارت أثنـاء االجتماعـات ،ثـم أكـد
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عل ــى أهمي ــة التوص ــيات الت ــي اعتم ــدها الم ــؤتمر متمنيـ ـاً عل ــيهم الح ــرص عل ــى متابع ــة تن ي ــذها بالتع ــاون م ــع

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .واختتم كلمته بتجديد الشكر إلـى جميـع الوفـود المشـاركة فـي المـؤتمر
متمنياً لهم العود بسالمة ا إلى أوطانهم.

كما رغب المشاركون في المؤتمر برفع برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس جم ورية مصر العربية.
واهلل موفق،،،
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