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   ةالعليا في الدول العربي المستقبلية للدراسات  األفاق

 ضحى لعيبي كاظم.د                        عماد مطير الشمري. د
 العراق -الجامعة المستنصرية

 
شههتدت العقههود ال ا ههة األنيههرر مههع القههرع العشههريع تعيههرات كميههة ونوعيههة فههي بنظمههة التعلههيم الجههامعي بعامههة 

بناصة في دول العالم كافة، سيما بعهد بع بصهبت تطهور التعلهيم الجهامعي مقياسها  لردهي وتقهدم والدراسات العليا 
الدول، وصار مؤشهر الدراسهات العليها وحملهة الشهتادات فيتها دلهيا  علهى تقهدمتا وتطوررها، لهدلل رصهدت الهدول 

 هورر التكنولوجيهة والمعلوماتيهة المتقدمة بمواال  طائلة للنتوض بالتعليم العالي والبحث العلمي سهيما بعهد والدر ال
في العقد األنير مع القرع العشريع واعتمادرا معيارا  لتحقيهق التنميهة النوعيهة، أال بع جامعاتنها العربيهة ال الهت 
تعاني مع تأنر جامعاتتا مع حيهث مسهارمتتا فهي التنميهة النوعيهة ادتصهاديا  واجتماعيها  وألسهبام عديهدر منتها 

الستراتيجية وضعف اعتماد المقاييس النوعية مهع بدا  برامجتها وبنشهطتتا واعتمادرها صعوبة تطبيق المفاريم ا
على الموا نة المالية التقليدية، األمر الدي دعا ألى عقد العديهد مهع المهؤتمرات والنهدوات للنتهوض بوادهج بهرام  

واليابهاع وبوربها  *المتحهدر دراساتنا العليا بعية اللحهاق بهدول العهالم المتقهدم فهي رهدا المضهمار وناصهة الواليهات
الهه ، ولعههرض التوصههل ألههى مؤشههرات تحديههد كفهها ر الجامعههات النوعيههة التههي تتم ههل فههي دههدرر ..وكنههدا واسههتراليا

المنرجههات والبههرام  النوعيههة، ونوعيههة بعضهها  التيئههة التدريسههية، ونوعيههة الكتههام الجههامعي والبحههث الجههامعي، 
عتمهد التنطهيط والتنظهيم والردابهة وتقهويم األدا  اسهتنادا  ألهى ونوعية التمويهل واددارر الجامعيهة ،والنوعيهة التهي ت
 . مقاييس نوعية القياس بدا  كل فئة مع تلل الفئات

ممها حهدا , المسهتقبلالتنبهؤ بدراسهات تتهدف الهى بهججرا  الهدول المتقدمهة  طيلة القرع الماضي بدبت و          
بيههاع مهها سههيكوع عليههو ومهها تقههوم بههو مههع ادوار، ودههد واألكههاديمييع بتجديههد دور المؤسسههات التربويههة و  لعلمهها با

احتلت الدراسات العليا والبحث العلمي حي ا  كبيرا  مع االرتمام لرسهم الصهورر المسهتقبلية لتهدا الموضهوه وتأريهل 
مؤسسات التعليم العالي الدور القيادي في المجتمج وعدرا القادرر علهى  علما ودد اعطى ك ير مع ال,مؤسساتو 
يجاد الحلول والبدائل المناسبة لبنا  االنساع وتطور ددراتوتحدي  ال  .مشاكل التي يواجتتا العالم وا 

وياحظ اع روال  المربيع المتتميع دد وضعوا لمسهاتتم لوضهج تصهور علمهي ورسهم الصهورر المسهتقبلية       
و  التحههديات التههي فههي ضههنههال القههرع الحههادي والعشههريع لموضههوه الههتعلم والدراسههات العليهها والبحههث العلمههي 

اع للتعلهيم العهالي به الهدي اوضهت  " "George Papadopoulosبابهادوبولس ابهر  العلمها  ومهع    اتواجتت
- :رما  (الحادي والعشريع )يجم تطويررما في القرع القادم وظيفتيع في القرع العشريع

 .تقديم المعارف الجديده واجرا  التدريبات دات المستوى العالي  -1
 .يم برام  متنوعة تلبي الحاجات الناصة لافراد على انتاف بعماررم تقد -2

تستلتم الى  فقد ادترح افتتاح جامعات مجتمعية   "Wilheim von humbold"وليم رامبولد  اما العالم     
 تحديد وظيفة  وع اع ير  بينما رنال الك ير مع العلما  ممع  عالمية واسعة تكوع نظامية مع نظرر  فلسفتتا  
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امر حسع ومناسم لمتطلبات القرع  وما ستكوع عليو طرائق العمل في الجامعات, الجامعة وادواررا المستقبلية

التعيههرات التههي سههتنال العمههل الجههامعي  "Gold Schmidt" فقههد تنههاول كولههد شههميدت , الحههادي والعشههريع 
وفصههلو عههع التههدريم للبحههث ,لتههدريم االساسههيوالتطبيههق والتأكيههد علههى ا والدراسههات العليهها مههع وحههدر التعلههيم

ضرورر دم  الكليات لكهي  ورنال مع ربى, واالرتمام ال ائد بالتربيو والتدريم المتني ومعالجة مشكات المجتمج
يجههاد بسههاليم تههربط العمههل فههي الجامعههة مههج , عملتهها فههي مشههاريج بح يههو تسههتم فههي حههل المشههكاتيتوحههد  وا 

ارر داتتها علهى اعتبهار اع التجديهد يهأتي مهع نارجتها ومهع البيئهة المحيطهة مجموعات عمل نارجية تتتم بالظو 
بع تمحهور مسهتقبل الجامعهات حههول    Tinbergenويتودهج تينبهر ع ا فيتهامع دهوى بشهرية ومهوارد ماديهة بمه

نقص االدبال على التعليم الجامعي  ودلل بسبم ضعف عائدات التعليم والى نقص االبحاث في مجاالت التعلهيم 
اال انتهم يتفودهوع , وبالر م مع انتاف وجتهات النظهر حهول مسهتقبل التعلهيم الجهامعي والدراسهات العليها.عملوال

, على شيئ واحد متم اال ورو تصدي التعليم الجامعي للمشكات التي يعاني منتا المجتمج االنسهاني والبشهرية
ه رههد.بتههدر المشههكات ودوررههم فههي عاجتههاويتطلههم مههع البههاح يع بيههاع عادههة التعلههيم العههالي والدراسههات العليهها 

مامت منتصرر لتصورات المفكريع والباح يع في الدول المتقدمة عهع دور الجامعهات والدراسهات العليها والبحهث 
امهها فههي الههدول العربيههة فقههد ناضههلت األمههة العربيههة ك يههرا  بعههد الحههرم العالميههة ال انيههة , العلمههي فههي بعههض الههدول

فتههي تمتلههل اعتبههارا  مههع عههام , أعههداد األطههر العلميههة الركيهه ر األولههى فههي النتههوض  ونيلتهها االسههتقال مههع بجههل
كما بع عهدد % 9,8أنساع مع حملة الدراسات العليا والدكتوراه وب يادر سنوية تصل ألى  -09777- 1891

البحهوث  بلفا  فأك ر عدا النريجيع مع الهدول األجنبيهة ويقهدر عهدد مراكه  217نريجي الجامعات يقدر سنويا  م
فههي كههل  0777-177مؤسسههة يتههراوح عههدد البههاح يع والمسههاعديع بههيع  261و ادنمهها  فههي الههوطع العربههي م

واحهدر منتهها وكمهها يقههدر عههدد البهاح يع مههع حملههة شههتادات الدراسههات العليها والههدكتوراه فههي حقههل البحههث العلمههي 
عهدد العهامليع فهي البحهوث  يضاف ألهيتم عهدد كبيهر مهع المعهاونيع بحيهث وصهل, باحث ومساعد 9977ب را  
ألهى بع أجمهالي ادنفهاق علهى البحهث وادنمها  فهي ‘كما تشير ك ير مهع ادحصهائيات .1887عام 00077ألى 

مليهار  2.0بعهد بع كهاع فهي حهدود  1887مليهار دوالر عهام  0.2الجامعات وفي مراك  البحث وادنما  دد بلغ 
  القومي فهي المنطقهة العربيهة ورهده النسهبة ضهئيلة أدا مع أجمالي النات7,10بي ما يعادل  1891دوالر عام 

أع رهؤال  منهوليع بك هر , مهع أجمهالي النهات  القهومي%2,82حيث ري بالمتوسط , ما دورنت بالدول المتقدمة
مع  يررم كي يصهبحوا علمها  حقيقيهيع وال يجهو  بحهال مهع األحهوال االسهتتانة بتهدا العهدد أد يفهوق مها كانهت 

لكهع مهع المؤسهف بع علمها  العهرم فهي ميهداع , نكلترا بو بلمانيا أباع الحرم العالمية ال انيةتمتلكو بمريكا بو أ
حيهث مهع , مما رو مطلوم عالميها  %17البحوث وادنما  دوع المستوى المطلوم كما ونوعا  وال يتعدى بداؤرم 

بك هر البحهوث العلميهة والتهي  المفروض على العالم بع يقدم بح ا  واحدا  بو ا نيع على األدل في كل سنة كما اع
مع مجمل البحوث ري لصهالت الهدول األجنبيهة وبع ال هرور العلميهة العربيهة علهى ضهدلتتا وشهدر % 67تقدر م 

 .حاجة الوطع العربي لتا ال تحسع االستفادر منتا ويستفيد منتا العريم بك ر
  

 : مشكلة الدراسة وبسئلتتا
أع الدراسات العليا في جامعات العالم المتقدم مع حيث اددارر الكفو ر وادمكانيهات الكبيهرر دهد واجتهت  

 تحديات ال ورر النوعية وتكيفت معتا بل است مرتتا لندمة التنمية االدتصادية واالجتماعية لكع المشكلة تبقى 
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لتا بع تواجو تحديات ال ورر النوعية؟ علمها   كيف يمكع: دائمة بالنسبة لجامعات الدول العربية بصورر عامة،  

بأع ب لم جامعاتنا فقيرر في كل المقاييس سيما ادمكانيهات الماديهة والبشهرية ومنرجاتتها التهي  البها  مها تتسهم 
بالكم دوع النوه، ورده المشكلة على حد علمنا لم يتصَد لتا الباح وع فهي الهوطع العربهي ولهم يقهدموا توصهيات 

ائميع على أدارر الدراسات العليا في الجامعهات العربيهة لهدا يمكهع بع تكمهع مشهكلة البحهث الحهالي ومعالجات للق
 : في األجابة عع التساؤليع اآلتييع

 . اما المحددات التي تحد مع فاعلية أدارر الدراسات العليا في تحقيق التنمية النوعية ادتصاديا  واجتماعيا   -1
تتنههدرا اددارر الجامعيههة لتفعيههل دور الدراسههات العليهها فههي تحقيههق التنميههة مهها ادجههرا ات التههي يمكههع بع  -2

 . النوعية ادتصاديا  واجتماعيا  
 : برمية الدراسة 

تكتسم رده الدراسة برميتتا مع برمية الدراسات العليا داتتا، أد تعد مع برم مؤشهرات تقهدم البلهداع،  
ع فالجامعة ري المؤسسة التي تنبج منتا المعارف واأل فكار واالتجارات فهي شهتى صهنوف المعرفهة ادنسهانية وا 

حملة الشتادات العليا رم الحلقة المتقدمة في المجتمج فكرا  وتنطيطا  وبنا ا  مع نهال أسهتاماتتم فهي التنميهة 
جههرا  البحههوث والتوصههيل ألههى االكتشههافات واالنتراعههات واالبتكههارات بتههدف تحقيههق التنميههة ادتصههاديا   النوعيههة وا 

تماعيهها  ورفههج المسههتوى ال قههافي لشههعوبتم  يههادر علههى مسههارمتتم فههي أعههداد التنصصههات المطلوبههة ألحههداث واج
وبنا  على ما تقدم تولي  البية الجامعات برمية كبيرر للبحهث العلمهي .( 1)كافة  التنمية النوعية في المجاالت

المعلومههات بههدال  مههع المجههات وتههوفير مسههتل ماتو وناصههة مسههتجدات ال ههورر المعلوماتيههة بحيههث حلههت شههبكة 
والدوريات العلمية، أد تقوم الدول المتقدمة ببث رسائل الكترونية حول البحوث والدراسات العلمية التي توصهلت 

( 67)رسالة بلكترونية يوميا  ألهى بك هر مهع ( 27777)أليتا ومع بيع رده الدول كندا م ا ، أد ترسل بك ر مع 
أد أّع التعلههيم الجههامعي التقليههدي لههم يعههد يفههي بحاجههات (2). رير علميههةدولههة تتضههمع ملنصههات بحههوث وتقهها

المجتمج المعاصر، فالرصهيد المعرفهي المهنظم الهدي تقدمهو ال هورر المعلوماتيهة يسهتم فهي تنميهة ال هرور البشهرية 
ميههة البشههر كمهها يعههد التعلههيم العههالي بم ابههة الطادههة المحركههة لتن. وتنميههة المجتمههج المحلههي ادتصههاديا  واجتماعيهها  

بتههدف تحقيههق التقههدم البشههري وتنميههة المجتمعههات، ومههع رههدا المنطلههق لههم تعههد دههور بي دولههة تقههاس ب رواتتهها 
  7(0)الطبيعية والمادية فحسم بل صارت تقدر ب رواتتا مع حيث صناعة المعرفة 

مرر ناصة أد بصبحت صناعة المعرفة وابداه ادنساع تتسم باألرمية القصوى للتنمية الشاملة والمست 
في القرع الحالي الدي فيو عالم متشابل المصالت شديد التنافس نحو األفضل مدركا  للهدور الفعهال الهدي يمكهع 
بع تؤديههو الدراسههات العليهها فههي تشههكيل فكههر و قافههة المجتمههج وتنميههة مههوارده المعرفههة وادبههداه وبالتههالي فجنتهها 

ت الههدول المتقدمههة فههي دعههم البحههوث وتطويررهها األسههاس الههدي يمكههع عههع طريقههو مناطبههة المسههتقبل، وتسههابق
مع الهدنل القهومي علهى البحهث العلمهي، والهدول األوربيهة   %( 0)بالوسائل كافة، فقد بنفقت الواليات المتحدر 

وفي ضو  ما تقدم البد مع االشارر ألى التساؤل المتمة الهدي [. (4). مع دنلتا عليو%( 0.1 -%2.2)بيع 
كيهف يمكهع للهدول العربيهة بع تحجه  لتها مكانها  تحهت : )فيع واالكاديميع والدي يهنصيطرح باستمرار على الم ق

 (. الشمس في المستقبل؟
مهع واردات %( 21)على الدول العربية النفطية بع تنصهص : لدا نرى ل اما  علينا ادجابة عنو فنقول 

 يس األموال سيما وبع النفط يمكع النفط لبنا  العقول دحداث تنمية شاملة ألع الربسمال البشري بفضل مع تكد
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دا لم تستفد مع رهده ال هروات فهي تنميهة العقهول فجنتها لهع يكهوع لتها مكانها  ( 17)بع ينفد بعد  عاما  بو بك ر، وا 

 . في المستقبل وستبقى تستورد المعرفة بدال مع انتاجتا
 : برداف الدراسة

 : تتدف الدراسة ألى 
 . لعليا مع تحقيق التنمية النوعية ادتصاديا  واجتماعيا  الكشف عع محددات أدارر الدراسات ا -1
معرفة ادجرا ات والمعالجات التي تجعهل مهع الدراسهات العليها فاعلهة فهي تحقيهق التنميهة النوعيهة ادتصهاديا   -2

 . واجتماعيا  
  : في الوطع العربي الدراسات العليا: اوال 

صورر مدارس عليا ، بو كليات فنية بو بدبية ودد جا  كانت بدايات التعليم العالي في الوطع العربي على 
أنشا  الجامعات متانرا   بعد أنشا  المدارس العليا والكليات الفنية ويكاد بع يكوع النمط الدي وجدت بو 

والمحاولة األولى دنشا  جامعة كانت مج بداية القرع العشريع . الجامعات ضم كليتيع بو بك ر كنواه للجامعة
 .) 1 ) م تلتتا عدر جامعات وكليات في منتلف بنحا  الوطع العربي  )1879)في مصر

للدراسات العليا وياحظ بع الجامعات العربية تشترل بتدفيع بساسييع يجدرما الدارس في األرداف المعلنة 
  : لمعظم الجامعات وري

والتطبيقيهههة وفهههي العلهههوم ت ويهههد الهههباد بهههالقوى البشهههرية المؤرلهههة فهههي الميهههاديع العلميهههة األساسهههية  - ب
  االجتماعية وادنسانية

 . القيام بالبحث العلمي وتشجيعو -م
مع المعروف اع للدراسات العليا دور ادتصادي واجتماعي رام مع نال توفير ديهادات فنيهة وعلميهة و          

لمي الرصيع للباحهث العربهي دادرر على انجاح نطط التنمية وبنا  البنية التحتية للدول العربية وتنمية الفكر الع
ولهدلل فقهد بهدبت بدايهة بسهيطة فهي , بما يجعل تطبيق ما يؤمع بو مع افكار وديم وتعير ما يراه مائم ومناسم

العشهريع وفهي الدراسهات التهي تتهوافر فيتها ادمكانيهات والماكهات القهادرر علهى  منتصف االربعينيات  مهع القهرع
وسج افقيا  وعموديها  لتشهمل ك يهر مهع االنتصاصهات والتقليهل مهع االعتمهاد وبدبت تنمو وتت, أنجاحتا واستمراررا

وبدلل فقد ت ايهد , على االرساليات والبع ات النارجيو باالعتماد الداتي على الماكات الموجودر في الول العربية
في الهدول  2777-1897المدر الى  اعداد الطلبة في ( 1)اعداد الملتحقيع بالدراسات العليا اد يشير الجدول 

 العربية    
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 (1)جدول 

 2712 ,204العدد,النمرطوم ,االفريقيةالجامعة , مجلة التربية ا,تطور الدراسات العليا في الوطع العربي,فاتت سوكنة -:المصدر

 
كههاع نظههام   الدراسههات العليهها فههي الههدول العربيههة فههي بدايتههو متميهه ا بالمرونههة والكفهها ر ونههوه مههع حريههة تحديههد 
عطا  و ع كمي لكل مقرر مع المقررات الدراسية ضهمع ادطهار العهام للقهوانيع والتعليمهات  المقررات الدراسية وا 

ة، واعتمههدت الوحههدر الفصههلية السههاعات المعتمههدر معيههارا فههي العامههة الصههادرر مههع الجتههات المرك يههة المسههئول
 .آد تشير الساعات المعتمدر ألى عدد المقررات التي درستا الطالم نال الفصول, تقويمو

بهيع سهنتيع الهى  هاث ( دراسة الماجسهتير)وتتراوح مدر الدراسة النظرية وبعداد الرسالة والدفاه عنتا 
أد يتضهمع سهنة وسهتة بشهتر دراسهة , بشهتر حسهم مقتضهيات ظهروف البحهث( 6)سهنوات يمكهع تمديهدرا مهدر 

مقهررات كحهد ( 17)مقررا كحد بعلهى ألهى ( 19)نظرية بوادج  اث فصول يدرس فيتا طالم الماجستير ما بيع 
وباجتيها  , سهاعة كحهد بدنهى( 26)ساعة فعلية بسبوعيا كحد بعلهى و( 44)بدنى بساعات دراسية تنحصر بيع 

فهي األدهل وامتحهاع الكفها ر باللعهة االنكلي يهة يسهمت لهو بأعهداد الرسهالة ( جيد)ام  النظري وبمعدل الطالم البرن
ومع  م فهي مرحلهة ال مانينهات دلصهت الدراسهة , واستمر دلل لعاية نتاية السبعينات, في المدر المقررر المتبقية

سهاعة كحهد بعلهى ( 29)ى ألهى سهاعة كحهد بدنه( 24)النظرية ألى فصهلييع دراسهييع بسهاعات دراسهية مها بهيع 
وفهي السهنوات الاحقهة بعهد , سهاعات معتمهدر  يتضهمع موضهوعات أل اميهة وموضهوعات انتياريهة( 9)والرسالة 

ودد اشهترطت بعهض الهدول العربيهة حصهول الطالهم المتقهدم للدراسهات العليها , ال مانينات اكتفي بالمواد ادل امية
 (6).لكترونيةعلى شتادتي  التوفل  وشتادر الحوسبة اال 

وفي منتصف   النمسينيات استحد ت دراسة الدكتوراه في مصر وتتراوح مدر الدراسة النظرية وبعهداد 
يحههق للطالههم تمديههد دراسههتتم بعههد اسههتنفاد مدتههو , سههنوات( 1)سههنوات ألههى ( 0)الرسهالة والههدفاه عنتهها مهها بههيع 

 .المقررر مدر ستة بشتر وبمبررات
النظرية  اث فصول يتضهمع مهواد أل اميهة وانتياريهة وبسهاعات مقهررر  وفي البداية كانت مدر الدراسة

  م دلصت في السنوات الاحقة ألى فصليع دراسييع للدراسة النظرية , كحد بعلى( 02)كحد بدصى ألى ( 27)

  طلبة الدراسات العليا عام الدولة
1897 

 عام  طلبة الدراسات العليا
1887 

 2717عام  طلبة الدراسات العليا

 14770 1278 4412 قالعرا  
 9614 1816 842 سوريا
 9064 2400  1019  االردع
 179879 06118 24129 مصر

 61098 81111 1470 المعرم
 41098 17021 6742 الج ائر
 17809 2662 2218 تونس

 8907 1846 2002 السوداع
 26987 1210 2847 السعودية
 1024 120 461 االمارات
 4016 114 429 لبناع
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وسنتاع لكتابة األطروحة بي بع المدر القصوى دلصت ألى  اث سهنوات يحهق للطالهم طلهم تمديهد دراسهتو مهرر 

 .لمدر ستة بشتر وبمبرراتواحدر 
بما بالنسبة لإلشراف فقد كانت تعليمات الدراسات العليا تنص على تعهيع مشهرف او اك هر لكهل طالهم مهع       

ففي بدايات الدراسات العليا كاع العمل المعمول يتم هل بتعهيع مشهرفيع او  هاث , األساتدر المؤرليع بالتنصص
بتوسهيج الدراسهات تهم انهد مبهدب تكليهف مشهرف واحهد لكهل طالهم امها  على رسائل الماجسهتير لكهل طالهم اال انهو

بالنسبة للدكتوراه فقد ظل نظام  ا و مشرفيع بدرجة استاد وبستاد مساعد واستمر ردا الحال لنتاية ال مانينهات 
 ونتيجة رجرر العقول مع الجامعات ألسبام شتى ودلة الماكمهات فقهد عمهل بنظهام المشهرف,وبداية التسعينات 

 في ا لم الجامعات العربية.الواحد للدكتوراه وال  ال دائما  
امهها بالنسههبة لتقههويم الرسههائل واالطههاريت فيههتم تشههكيل لجنههة التقههويم بمهها ال يقههل عههع  ا ههة وال ي يههد عههع        

نمسة مع اعضا  ريئة التهدريس لمنادشهة رسهائل الماجسهتير مهج كهوع المشهرف عضهوا  منادشها  ولهيس مقومها  
( سبعة اساتده وال يقهل عهع نمسهة اسهاتدر)اما بالنسبة لمنادشة اطاريت الدكتوراه فكاع الحد األعلى .  للرسالة

والحالهة نفسهتا بالنسهبة لتيئهة ادشهراف، وكانهت بهدايات الدراسهات ( مشارل)بما ال يقل مع درجة بستاد مساعد 
ميهة ومقهررات انياريهة علهى الطالهم العليا وحتى المنتصهف االول مهع ال مانينهات يهنص علهى وجهود مقهررات ال ا

سههاعة امها الرسههالة  07 -20فالبنسهبة لدرجههة الماجسهتير فهأع عههدد السهاعات  المقههررر تتهراوح مهابيع , اجتيها ر
سههاعة  06- 29سههاعة، امهها درجههة الههدكتورار فتتههراوح مهها بههيع  06سههاعو والمعههدل العههام  9-6فتمههنت مهها بههيع 

وحة، وال يجو  ديهام اي تدريسهي مكلهف بالتهدريس بك هر مهع مهادتيع ساعة لتقيم االطر ( 47)للمقررات النظرية 
 (0). وردا  في الضرورر القصوى للفصل الواحد وللتنصص الواحد –

ويهتم التكليهف سهوا  للتههدريس وادشهراف تدريسهييع وبسههاتدر مهؤرليع كفهو يع ممههع يتوسهم فهيتم ادبههداه        
العليهها علههى منارههل العلههم وجههدوره ومنابعههو وعلههى الطههرق  والعطهها  المتميهه  يتههدرم علههى يههده طلبههة الدراسههات

 . الصحيحة بالبحث والتجريم واألصالة وادبداه في التفكير
ويطلم مع المشرف على طلبة الدراسات العليا تقديم تقارير دورية فصلية عهع طابهة لبيهاع مهدى تقدمهة       

وفي نتاية مرحلة االشراف وانتا  الطالهم , ال  ...وانجا ر العمل ومدى أمكانية تطوره وددرتو على انجا  عملو
ويشكل القسم المعني لجنهة محكمهة لتقهيم الرسهالة بو األطروحهة علهى . لعملو يرشت المشرف الطالم للمنادشة 

ويهتم انتقها  األسهتاد المشهرف وفهق , بع يكوع عددا ال باس بهو مهع بعضهائتا مهع  نهارر بطهار جامعهة الطالهم
يهل وادمكانيهات العلميهة واالجتماعيهة، الهى انهو فهي السهنوات االنيهرر نتيجهة لقلهت الماكهات معاير األعداد والتأر

 .جرى تعليق الدراسات العليا في بعض ادسام وفروه الكليات والتودف عع دبول الطلبة فيتا
        

وتهههتلنص ورههدا االيجههها في عهههرض وادههج الدراسهههات العليههها فههي الهههوطع العربهههي البههد مهههع بيهههاع ابههر  مشهههكاتتا 
- : (9)باالتي

 الت ايد الكمي في عدد طام الدراسات العليا وتعدد االنتصاصات  -1
يقابل دلل انحسار اعداد االساتدر التدريسييع المؤرليع للقيام بدور ديادر رده االعداد السبام عديدر منتها  -2

كانههة االسههاتده الكبههار فههي وضههعف االستبصههار بم, رجههرر العقههول وانحسههار دور المههؤرليع مههنتم وعههدم رعههايتتم 
 .السع والديع رم اآلع ديد االحالة على التقاعد بحجة العمر وما الى دلل 
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النمو العير المتوا ع لنظام الدراسات العليا و يادر اعداد طهام العلهوم النظريهة بالقيهاس مهج طهام العلهوم  -0

 .االساسية والتطبيقية
سههات العليهها بحيههث يههؤدي دلههل الههى كههم رائههل فههي بعههض عههدم وجههود سياسههة رشههيدر فههي فههتت بههام الدرا -4

 التنصصات وعدم وجود تنصصات بنرى ضرورية وتدانل التنصصات بيع الجامعات العربية
دصور الفعالية النارجية للدراسات العليا وعدم تائم منرجاتتا مج الحاجهات التنمويهة االدتصهادية والعلميهة  -1

 .وال قافية 

 . مشتركة للدراسات العليا   في الوطع العربياألرداف ادستراتيجية ال

بعد مراجعة برداف الدراسات العليا  في معظم الجامعات العربية وجد  الباحث بع رنال برداف أستراتيجية 
 : مشتركة للدراسات العليا في الجامعات في الوطع العربي ومع برمتا

التعليمية للدولة ؛ مع نال توفير بفضل المعلميع المسارمة الفاعلية في تلبية احتياجات المؤسسات -1
المؤرليع والقادر التربوييع المتمي يع والبحوث العلمية التادفة التي تسارم في تنمية وندمة المجتمج 

 .المعاصر

دراسة المشكات التربوية المعاصرر على المحيط المحلي والعربي والعالمي ، ومحاولة أيجاد حلول لتا ؛  -2
نطوات البحوث العلمية المعتمدر على المنت  الوصفي بو التجريبي بو التاريني ؛ للوصول ألى نتائ  باتباه 

 . موضوعية دابلة للتطبيق في المجتمج

االستفادر مع الموروث التربوي العربي ، ومحاولة أنضاعو للمعايير العربية في معالجة القضايا التربوية -0
 .مجتمج مع المجتمعات ، ومسايرر التطور المعرفي والتقني العالمي العربية والمحلية ؛ حسم طبيعة كل

تدليل الصعام بمام طام وطالبت الدراسات العليا ؛ دنجا  متام البحث العلمي الجيد ، مع حيث التمويل  -4
، لتوجيتتم التوجيو ( بعضا  ريئة التدريس)المادي والفكري ، وتكليف الكفا ات المتمي ر مع المشرفيع

صحيت ؛ للوصول بدراساتتم البح ية ألى تحقيق منرجات منطقية ، تحمل معالجة وادعية لظروف دراسة ال
 .الحالة

( ادجرائية)الدعم المادي والمعنوي لحالة الباح يع والمشرفيع للقيام بادنجا ات العملية للبحوث الميدانية -1
 .للمؤسسة؛ لتحقيق النجاح مع حيث النمو والتطور العلمي (النوعية)بو

, ردا ملنص ألرم األرداف ادستراتيجية المشتركة بيع برام  الدراسات العليا للجامعات في الوطع العربي 
 . والمتعلقة بقضية الدراسة في مجال البحث العلمي
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 :وفيما يلي سنلقي الضو  على

 :عليا في جامعات الوطع  طبيعة األعمال النظرية والميدانية التي ُيكلف بتا طام وطالبات الدراسات ال -1 

أع معظم برام  الدراسات العليا في الوطع العربي تقدم مجموعة مع المقررات الدراسية ، وعلى الملتحقيع 
، ومع  م يحق للمتعلميع تسجيل الرسالة العلمية ، %( 07)بالبرنام  دراستتا واجتيا را بنجاح ال يقل عع

ع رنال انتافا بيع متطلبات كل جامعة و يررا ليس في الوطع أال ب, سوا  كانت للماجستير بو الدكتوراه 
نما بيضا  دد يحصل ردا التبايع مع جامعة وبنرى في البلد الواحد ، ولكي يجتا  طالم  العربي بجمج فقط وا 
الدراسات العليا تلل المقررات البد بع ينج  بعض األعمال واالنتبارات دانل الجامعة بو في المن ل ؛ حسبما 

لبو المقرر ، ويقرره عضو ريئة التدريس القائم على تدريسو ، ورنا نجد بع كفا ر ووعي عضو ريئة يتط
 . التدريس تنعكس بشكل مباشر على تعلم طابو

أع جميج األعمال المطلوبة مع طلبو الدراسات العليا سوا  كانت تقارير بو مقاالت بو بحو ا  ال بد بع تنضج 
البحث : عند تعريفو للبحث العملي بأنو ( 8) العلمي الجيد ، وردا ما يؤكدهعند تقديمتا لمبادئ البحث 

النظامي المضبوط والنبري في المقوالت االفتراضية عع العادات بيع الحوادث الطبيعية بو االجتماعية بو 
اددر أع البحث العملي محاولة دديقة ن: عندما دال  (1800, فاع داليع )وردا ما توصل أليو , النفسية 

 .للتوصل ألى حلول للمشكلة التي تؤرق البشرية

يجاد حلول , ولعل ما سبق يشير ألى بع برداف البحوث العلمية ما ري أاّل التوصل ألى معرفة جديدر  وا 
لمشاكل وادعية ، والتكاليف بو الواجبات التي يقدمتا طام الدراسات العليا تبعا  لمتطلبات المقررات المدروسة 

تستوجم منتم ددرات محدودر ؛ كالتلنيص بو استطاه الربي مع الجتات المعنية , ضايا محلية ما ري أال د
ولكع مع نال استعراض الباحث  لعناويع , بالمشكلة بو التجريم بحيانا  ؛ لتحديد حجم األ ر بو الفاعلية 

جارا  واضحا  للدراسات المقارنة ومستنلصات الرسائل العلمية المقدمة للجامعات العربية وجد  استبعادا  تاما  وت
ودراسة تأ ير الظروف االجتماعية واالدتصادية والسياسة بيع مكاع الدراسة ، ومقارنتتا بنفس , للمشكات 

حداث دعم التقارم العربي في البحوث العلمية ،  المشكلة في وطع آنر ؛ ل يادر عمق المعرفة عند الطالم وا 
 Scientific شكات التي لم تحل بعد تشكل حاف ا متاما  للتقدم العلميأع الم( 17)وفي ردا الصدد يقول 

Progress  ومما ال شل فيو بع تحويل المشكات التي لم , ؛ ألع العلم يتتم بتا كمعضات تتطلم الحّل
 . تحّل ألى مشكات محلولو رو الدي يضفي على النظريات برميتتا العلمية

طام وطالبات الدراسات العليا ونوعيتتا تنعكس بدوع شل على مدى أع طبيعة األعمال التي يكلف بتا 
تمكنتم مع متارات البحث العلمي بمنتلف بنواعو ؛ األمر الدي يظتر جليا  فيما بعد على نوعية الدراسات 

 . المقدمة في رسائل الماجستير بو الدكتوراه

الكشف عع بسبام ( 2771عبيدات ، )ما دكر فاستبعاد الدراسات المتعلقة بالمنتجية المقارنة والتي تعني ك
 , حدوث الظاررر عع طريق أجرا  مقارنات بيع الظوارر المنتلفة الكتشاف العوامل التي تصاحم حد ا  معينا  
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وردا يتطلم مع الباحث دراسة نفس الظاررر في ظروف متشابتة بو منتلفة ؛ للتعرف على حجمتا حسم تلل 
المنار  البح ية والمشكات المطروحة في رسائل الماجستير والدكتوراه على  الظروف ، لدلل نجد بع محدودية

مستوى الوطع العربي دد تقود منرجات التعليم العالي في كليات التربية ألى الحد مع التطور الفكري والفلسفي 
 (11). للباح يع

 العلماألسبام المؤدية ألى عدم ألمام طام الدراسات العليا بكافة منار  البحث 

 : طبيعة مقررات البحث العلمي -1

أع جميج برام  الدراسات العليا في الوطع العربي وبكافة تنصصاتتا العلمية والنظرية تحتوي على بعض 
حلقة )وتسمى بأسما  منتلفة م ل , المقررات المتعلقة بتدريم الطام على أتقاع متارات البحث العلمي 

وتظل جميعتا مشتركة في بردافتا ؛ ر م انتاف ( بو دضايا ومشكات, بو منار  البحث بو سمنار , بحث 
 : (12)وفيتا يتدرم الطام على, مسمياتتا 

 .الرؤيا النقدية والحوار.ب

 .انتيار المواضيج البح ية. م

 .أعداد نطط البحوث والملنصات.ر

موضوعاتتم المنتارر ؛ البحث في مراك  مصادر المعلومات ، والحصول على الجديد والمفيد لندمة . د
 . لألعمال البح ية التي يقدمونتا في المادر

 . التعرف على كيفية انتيار وبنا  بدوات جمج المعلومات ، وتحليلتا.ره

 . التمكع مع أعداد نطط ودراسات تطبيقية. و

لية ؛ دوع أحداث ولكع ما يتم تحقيقو في جامعاتنا العربية بكليات التربية رو ادتصار التدريم في الحدود المح
النظرر المقارنة التي تستوجم تدريم الطام والطالبات على متارات المنت  المقارع في ببحاث العلوم 

وعدم تأريلتا للدارسيع للرؤيا بعيدر المدى في , ادنسانية ؛ لدلل يعتبر عامل طبيعة مقررات البحث العلمي 
ا  بساسيا   في بحداث عدم ألمام الطالم بما يحدث في معالجة القضايا مع نال توظيف المنت  المقارع عام

 . الدول المجاورر في نفس المجال بو القضية التي ري ديد الدراسة
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 :بستاد المقرر -2

مما ال شل فيو بع التعليم الجامعي يحدد فاعليتو متارر األستاد الجامعي وبراعتو في تتيئة المناخ التدريسي 
قلية لدى طابو، والتواصل اديجابي فيما بينو وبينتم، بادضافة ألى طبيعة العادات للتعلم، وتنمية اد ارر الع

التي دد تساعد في است ارر دافعيتتم وبدل دصارى مالديتم مع ددرات وشحد رممتم في سبيل التحصيل العلمي 
ا فجع ومع رن(10)المتمي ، والدي بدوره سوف ينعكس على مستوى عطائتم، ومدى أيجابية تفاعلتم 

النصائص المعرفية والمتنية، واالنفعالية وسمات شنصية المعلم تؤدي دورا  متما  في فاعلية وكفا ر العملية 
التعليمية، فتي بالنسبة للطالم تشكل بحد المدانل التربوية المتمة التي تؤ ر في النات  التحصيلي وال قافي 

يمي لديو ؛ باعتباره برم العناصر المستتدفة في لو، وفي استمراريتو ، وفي مستوى مفتوم الدات األكاد
وألرمية دور األستاد .العملية التعليمية، والمستفيد األول لما يقدمو لو معلمو مع معرفة وددور ونمودر

الجامعي وضرورر أكسابو الكفا ات المتنية الا مة لعملو بالتدريس الجامعي بولتو العديد مع مؤسسات أعداد 
ار ا  تم ل في دورات تدريبية على الكفا ات المتنية ، وال يحصل على الدرجة العلمية للدكتوراه المعلم ارتماما ب

ويعتبر بستاد مقرر البحث العلمي المايسترو في مسرح العملية التعليمة .أال بعد حصولو على تلل الدورات
لمقرر ألساتدر ليس لديتم النبرر أال بننا نجد في ك ير مع األحياع أسناد ردا ا, دانل داعة الدراسة ونارجتا 

, الكافية لتقديمو ؛ مما ينعكس على المعلومات والمتارات التي يجم بع يقدمورا لطام الدراسات العليا 
ممع , والمفترض بع ردا النوه مع المقررات يجم بع يقوم بتدريسو بساتدر مشاركيع بو بعلى مع دلل 

ولم تقف نبراتتم عند أعداد رسائلتم العلمية ؛ أد , ببحاث التردية مارسوا متارات البحث العلمي ب نا  أعداد 
أع كفا ر بستاد المقرر متم جدا  ؛ ألنو الباعث الرئيس لتمة الطام ، وصقل ددراتتم البح ية ، وتطويررا ؛ 

 (14). وفق متطلبات واحتياجات المؤسسة

 : ادمكانيات المادية-0

بما بع التدف الرئيس مع أعداد ردا البحث رو كيفية تدريم طام وطالبات الدراسات العليا على تطبيق 
ودد حدد , المنت  المقارع في دراسة المشكات والقضايا مجال الدراسة ؛ لدا يتطلم لتحقيق دلل تمويا  ماديا  

 : (11)ادمكانيات المادية في التالي ت  

 . معلومات ومكتبة -

 .معودات مالية -

 .التجتي ات وادمكانيات المادية -

فالطالم ال يمكنو تحقيق الك ير مع برداف أنجاح البحث العلمي أال بعامل التمويل ، ونقص ادمكانيات المادية 
ونقص التجتي ات التقنية وصيانتتا , في األجت ر اددارية للدولة ودلة استندام التقديرات الكمية في األبحاث 

 . رفة بتشعيلتا تقف في طريق الباحث دتمام بح و ، بو حتى عدم القيام بو على الوجو المطلوموالمع
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 : ددرات الطام -4

مع برداف التدريس الجامعي والعالي تحقيق النمو العلمي المستمر للمدرس الجامعي، وتنمية شنصية 
فلم تعد بدوار (. 16)ضايا ومشكات وطنو الطالم ، وجعلو دادر ا على القيام بعمليات درنية عليا ، وربطو بق

الطالم الجامعي مقتصرر على تلقي المعلومات، وحفظتا، واسترجاعتا عند الحاجة أليتا، بل يكوع الطالم 
م للممارسات  عضوا  مشاركا  في المودف التعليمي ، يبحث عع المعلومات بالوسائل الممكنة، كما بنو مقوِّ

تبر األستاد الجامعي والطالم مع برم عناصر العملية التدريسية ، أد طربت ويع(10   )التدريسية لمدرسيو 
على بدواررما تعيرات ، يسارم األند بتا في تحقيق حيوية رده العملية ، فكما لم يعد دور األستاد الجامعي 

التوجيتي، الدور : نقل المعارف دات الصلة بموضوعات مقرراتو الدراسية ؛ بل بضحى يقوم بأدوار بنرى ، م ل
كما لم تعد بدوار الطالم تلقي المعارف ، . والدور االجتماعي ، ودور م ير للمنافسة الشريفة بيع طابو

م لألدا  التدريسي  وحفظتا ، واسترجاعتا عند الحاجة أليتا ، بل بصبت يقوم ألى جانم ما سبق بدور المقوِّ
لدي يستطيج بع يربط بيع القضايا التعليمية برؤية للمدرس، والمنادش ، والمقارع ، والباحث عع المعارف ، ا

ويفترض بع الطام المقبوليع في برام  الماجستير والدكتوراه رم صفور أفرا ات التعليم .(18) أل ...ناددر
وبالتالي تمي رم الفكري يقودرم بشكل تلقائي ألى انتيار األعمال البح ية الجادر والمتمي ر التي , الجامعي 

أال بع في بعض األحياع , جتا بشكل موضوعي على تطور العملية التربوية والتعليمية مستقبا  ستعكس نتائ
دد نجد بعض طام الدراسات العليا ليس لديتم المقدرر بو الحاف  للقيام باألعمال البح ية الجادر ويكتفي 

ة الدراسية بو بدار الدراسة بو الك ير منتم بانتيار مواضيج لرسائلتم مشابتة لرسائل سابقة مج انتاف المرحل
وردا ما يحد مع تطور بنية البحوث العلمية في رسائل الماجستير والدكتوراه وبالتالي التركي  على ,  ير دلل 

بع الباحث في الدول العربية رو في العالم بحد المحظوظيع وليس بحد األكفا  ( 19)  . المواضيج المكررر
رو الشنص الدي يمتد لو مستقبل دراسي راق في سلل التعليم الجامعي ورو فالباحث , المستحقيع للرعاية 

في ك ير مع الحياع يأند ردا المكاع مع آنر بك ر استحقادا  وكفا ر سوا  بالواسطة بو القربة بو بالرشور بو 
ع مكانو والدي يمكنو مع االبتكار والبحث المجدي طرد م, وردا الشنص ال يمكع بع يبتكر شيئا  ,  ير دلل 

وبالتالي تصبت ددرر الطالم في الدراسات العليا . الحقيقي ألى نارر السلل البح ي ووضج مكانو مع ال يستحق
 (تطبيقيا  )مع برم األسبام المؤدية ألى عدم أمكانيتو بادلمام بمنار  البحث نظريا  وعمليا  

 :سياسة التعليم -1

أعداد الشام الجامعي : تعليم الجامعي بالصورر الم لى م لتسعى ساسة التعليم العالي ألى تحقيق برداف ال
القادر على فتم المعرفة والتعامل معتا ، واالستفادر بتا ، والبحث عنتا ؛ بالطرق العلمية السليمة، والوعي 
بمشكات المجتمج والعمل على حلتا ؛ مع نال العمل الدائم على تقويم المسيرر العلمية والتعليمية ، مؤكديع 
بع الجامعة تسير بنطى  ابتة لتحقيق بردافتا في أعداد جيل متحرر مع الجتل والنوف والتنلف ، دوي 
بجيمانو باهلل ، دوي في بنيتو وشنصيتو وبنادو ، معت  بوطنو وشعبو ، متسلت بمنج ات العصر العلمية 

 (27 . ) والفنية والتكنولوجية، ويعرف كيف يستندمتا
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 2721حتهى عهام مكع اع يكوع التصور المستقبلي للدراسات العليا للجامعهات العربيهة وتأسيسا  على ما تقدم ي
 :تتحدد باالتي 

ضرورر أعادر توصيف جميج المقررات المرتبطة بتدريم طام الدراسات العليا على فتم وتطبيق منار  -1
رع بيع المجتمعات العربية القائم على التحليل المقا( الكيفي)البحث العلمي ؛ على بع يحظى المنت  النوعي 

ومعرفة طبيعة المشكات التي يقوموع , المنتلفة باالرتمام دكسام الطام الوعي بأرميتو النظرية والعملية 
ددرال وادج المؤ رات النارجية على تضنم بو محدودية حجم , بدراستتا في وطنتم مقارنة بالمجتمعات األنرى 

 . تلل المشكلة

ات الدراسات العليا ألساتدر دد حصلوا على تردياتتم العلمية على درجة بستاد مشارل يجم أسناد مقرر  .-2
األمر الدي , وبستاد ؛ ودلل لممارستتم العملية في تطبيق طرق ومنتجيات منتلفة في أعداد البحوث 

أعداد سينعكس بدوره على طريقة تعليمتم للمقررات الدراسية في البرنام  ، نظرا  لنبرتتم البح ية في 
 . الدراسات المنتلفة وبالتالي كفا تتم في تأصيل متارات البحث العلمي المتنوعة لدى طابتم

يجم على سياسة التعليم المتم لة في مجالس الدراسات العليا    بالجامعات العربية ضرورر أل ام األدسام -0
ائل الماجستير بو الدكتوراه القيام االعلمية برفج موضوعات تندم التقارم العربي على الطام المسجليع لرس

بتا وتنفيدرا بالشكل المطلوم ، وكدا االنتباه ألى ضرورر تنويج المواضيج البح ية في رسائل الماجستير 
  . والدكتوراه دبل أدراررا ، والتركي  على المواضيج المتعلقة بالتقارم العربي

الجامعية االولية وانحدار المستوى التعليمي فيتا وللحفهاظ بالنظر للظروف الحالية وما الت الية الدراسات  -4 
على اعداد الماكات المسؤولة العهادر االوضهاه الهى مها رهو بفضهل ممها كهاع عليهو البهد مهع االرتمهام بهالمال 

- :االساسي والمسؤل عع ردا التطور مع نال 
انشهها  اكاديميههات الدراسههات العليهها سههوا  علههى المسههتوى القطههري او االدليمههي او علههى االدههل الجههامعي لمنههج  -ا

 التدانل في االدسام  
تناط بتده االكاديميات تنظيم القبهول وفهتت ادسهام الدراسهات العليها بشهكل مهنظم ومنطهط للقضها   علهى  -م   

 .التنادضات في االعداد بيع التنصصات 
 اع يكوع لتدر االكاديميات ادارتتا ومسؤليتا وموظفيتا وكوادررا التدريسيو الدائمية    -ر    

 .والمعنية مع كليات الجامعات داتتا ولتا نظام ناص للقبول والدراسة         
بالنظر لعدم كفاية التأريهل فهي الدراسهة الجامعيهو االوليهو وناصهة بالنسهبة لألعهداد العلمهي فمهع الضهروري  -1

در النظههر فههي النظههام الحههالي فههي الدراسههات العليهها واسههتحداث درجههة دبلههوم عههالي امههد الدراسههة فيتهها سههنتاع بعهها
تحضيرية وال تقل عهع اربعهة فصهول وال ت يهد عهع سهتة فصهول بمها فيتها العطهل الصهيفية وتكهوع الدراسهة فيتها 

- :على وفق االتي 
    21طالم وال ي يد عع  11دبول طلبة في في كل تنصص او فره يفتت بما اليقل عع  -ب

 .طالم ينتظموع في صفوف او شعم للدراسة كما اسلفنا سابقا  
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 بو الربج األعلى, ٪ فما فوق في الدراسة الجامعية األولية 61دبول الطالم الحاصل على معدل -م
 .بع يجتا  الطالم امتحاع الترشيت للدبلوم المدكور وحسبما يتم وضج اللوائت مع اجل دلل -ر

٪ فمها فهوق الترحيهل الكمهال دراسهتة فهي الماجسهتير 07على الطالم الدي يجتا  مرحلة الهدبلوم بدرجهة  -د
 .مباشرر بالدنول بمرحلة اعداد الرسالة واعتبار الدبلوم المدكور مج ية للسنة التحضيرية 

رض االفهادر ٪ فيمنت درجة دبلوم عالي مهج مهؤرات الشهتادر لعه07اما الطالم الدي يحصل على ادل مع  -ره
 .منتا في و ارر التربية ومراك  البحوث والو ارات األنرى 

٪  التقهديم للماجسهتير بعهد مهرور سهنتيع علهى حصهولو علهى 07يحق للطالم الحاصل على دبلهوم ادهل مهع -و
الشتادر وبترشيت مع دائرتو على بع يؤدي دراسة تحضيرية لمدر سنة وبعدرا يؤرل للحصول علهى الماجسهتير 

. 
حاصههل مههع الطلبههة علههى الماجسههتير لتههم الحههق فههي التقههديم دكمههال دراسههة الههدكتوراه شههريطة بدائههو ندمههة ال -د

جامعية او بح ية لمدر  اث سنوات، وللوصول الى ردا التصور في تطوير الدراسات العليها ومواكبهة العهالم فهي 
- :المدى المدكور البد مع 

سهيق بينتها وتبهادل النبهرات فهي ميهداع التعلهيم العهالي والدراسهات تع ي  التعاوع بيع الجامعات العربية والتن -1
العليا بما يساعد على تطوير أمكانيات البحث وتوفير مستل ماتو مع عناصر بشرية مؤرلهة وبنهى فعالهة ومهوارد 

 . مالية 
 األند بمبدب التنصص التكاملي بيع الجامعات في عموم الدول العربية  -2
 .يكوع عليو مع علوم دائمو وتقنيات متطورر دات ا ر على الفرد والمجتمجدراسة التودعات لما س -0
التركيه  علهى بنهواه محهددر مههع الدراسهات المطهورر للعلهم والتكنولوجيها فههي الهوطع العربهي وجامعاتهو  والتههي  -4

 . تؤدي الى تعيير بنماط الحيار ادنسانية في المجتمج العربي
المجاالت الحيوية لحل االنتنادات الحاصلة في الحيار العربية في مجال توظيف الدراسات واألبحاث لصالت  -1

عادر بنا  البنى التحتية, والصناعة, النقل والسكع والندمات الصحية وتطوير التكنولوجيا في الوطع العربهي , وا 
لبيئهة وتعهارض واالرتمام بالمكتبة ال راعية وتحسيع ال راعة وبنا  الصناعة النفطية  وصناعة األ دية وتلوث ا

 .وما الى دلل...القيم
تطوير البنهى واألنظمهة المؤسسهية للتعلهيم العهالي بجامعاتتها ومعارهدرا ومراكه  بحو تها لتهتائم ومقتضهيات  -6

 .التحوالت التكنولوجية والعلمية والتعيرات االجتماعية والقيمية
عادر النظر فيتا في ضو  تطور -0  .المعرفة وبساليم البحث  والتدريس  كسر جمود برام  الدراسات العليا وا 
جرا ات التنرر ومواكبة العالم المتقدم  -9  .أعادر النظر في لوائت الدراسات العليا ونظم القبول وا 
أعادر النظر في برداف الدراسات العليا في الجامعات العربية لعدم وضهوحتا ونلطتها بهيع التكهويع المتنهي  -8

 .وكلتا برداف الدراسات والبد اع تكوع بنسم متفاوتة والتدريم والوظيفة البح ية 
مرك ية اددارر في التعليم الجامعي في ا لهم الهدول العربيهة جعهل الجامعهات تفتقهد شنصهيتتا االعتياديهة  -17
وجعههل البههرام  متشههابتة ورنهها بشههير الههى بدعههة األدسههام المتنههاظرر التههي بسهها ت الههى التعلههيم الجههامعي ( كيانتهها)

فههي حههيع يجههم اع تنتلههف برههداف بههرام  , ية الجامعههة والمنههاطق الجعرافيههة والههدول واألدههاليموالعههت نصوصهه
 . الدراسات العليا بانتاف البيئة التي توجد فيتا ألع لكل بيئة حاجاتتا ومتطلباتتا
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دبول طلبة الدراسات العليا وفق نطة واضهحة  بحيهث يكهوع الطالهم عارفها   بالمكهاع الهدي يعمهل بهو بعهد  -11
 .لتنرر ولع يبقى ينتظر فرص العمل لسنوات بدوع تعيع ا

تشجيج الدراسة على النفقهة الناصهة ويكهوع دبهولتم نهارر النطهة واحتياجهات البلهد لتهم ربمها يسهتفيدوع  -12
 .مع الشتادر في العمل في الدول بنرى

دول المجههاورر او بعههادر النظههر بههأجور المحاضههرات وادشههراف والمنادشههات لكههي تقتههرم او تتسههاوى مههج الهه -10
 . يررا مع الدول 

 المراجههج
بعهداد , التقرير النتائي للمؤتمر ال الث للو را  والمسؤوليع عع التعلهيم والبحهث العلمهي فهي الهوطع العربهي -1

 20ص. 1891
التقهارير والبحهوث , 1ر, الدراسات العليا في الجامعات العربيهة وادعتها وسهبل تطوررها, حسع احمد, أبراريم -2
 – 12ي ددمت لندور الدراسات العليا التي عقدرا اتحاد الجامعات العربية في جامعة النرطوم بالسهوداع مهع الت
 211ص. 1896دار جامعة النرطوم للنشر , النرطوم 1890يناير  –كانوع ال اني 14
 ،(م1880)دار الفكر للطباعة والنشر والتو يج: عماع. ببو معلي، وآنروع دواعد التدريس في الجامعة -0
 190ص. 1890دار الفكر العربي , القاررر, التعليم الجامعي في الوطع العربي, سعيد علي, أسماعيل-4
, نهدور سياسهة تطهوير التعلهيم فهي الهوطع العربهي دمشهق, (المنظمة العربيهة للتربيهة وال قافهة والعلهوم)اليكو  -1

 170.ص 1891االمرك  العربي لبحوث التعليم العالي 
سلسههلو دراسههات , اردافههو واسههاليبة ومتطلباتههو, التنطههيط فههي التعلههيم العههالي, عبههد اهلل رمضههاع, بطانههوبههو  -1

 64ص.1891مكتم اليونسكو االدليمي للتربية في الدول العربية , التعليم والتنمية في الوطع العربي, وو ائق
ندور سياسة التطهوير , تا واولوياتتامجاالت, سياسة تطوير التعليم العالي في الوطع العربي, انطواع, رحمو -6

 014ص. 1891العالي 
التعلههيم , سلسههلة دراسههات وو ههائق, دضههايا التنطههيط العههالي ومشههكاتو فههي الههوطع العربههي, انطههواع, رحمههو -0

 91ص. 1891مكتم اليونسكو اددليمي للتربية  ي الدول العربية , 8ردم , والتنمية في الوطع العربي
, بحهوث النهدور الفكريهة ال ال هة, مسهيرر التعلهيم الجهامعي فهي دول النلهي  العربهي, لتمتهدي صها, السامرائي-9

 09ص.الرياض , مكتم التربية العربي لدول النلي 
ودههائج النههدور الفكريههة ال ال ههة لرؤسهها  ومههديري الجامعههات فههي الههدول (: 1890)السههامرائي، متههدي صههالت -8

 20ص.، مرك  البحوث التربوية والنفسيةجامعة بعداد. م 1890ببريل  27-19األعضا  مع 
الوادهج واآلفهاق ، بحهث  : ، البحهث العلمهي فهي الجامعهات السهعودية( م2717)الشهايج ، علهي بهع صهالت -17

مقدم للمؤتمر الدولي عع استراتيجيات البحث العلمي في جامعات العالم ادسامي الوادج واآلفاق ، المنعقد فهي 
 108ص(ره1401رجم 21-20)بمالي يا، نال الفترر بيع الجامعة ادسامية العالمية 

معودات البحث العلمي في العهالم العربهي ، بحهث مقهدم للمهؤتمر ( م2717)الشتراني ، ناصر بع عبدا هلل -11
الههدولي عههع اسههتراتيجيات البحههث العلمههي فههي جامعههات العههالم ادسههامي الوادههج واآلفههاق ، المنعقههد فههي الجامعههة 

 012ص(ره1401رجم21-20)ية بمالي يا ، نال الفترر بيع ادسامية العالم
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، بنا  بدار لتقييم كفا ر األدا  التدريسهي لعضهو ريئهة التهدريس الجهامعي (م2772)المنافي ، محمد  . -12

مجلهههة البحهههوث والدراسهههات التربويهههة، مركههه  البحهههوث والتطهههوير التربهههوي، السهههنة ال امنهههة . فهههي جامعهههة صهههنعا 
 201ص(16)

, مقوماتتها ودوررها فهي ندمهة التربيهة, الدراسات العليا في الجامعهات العربيهة, صالحو وبنية عادل, سنقر -10
, (اليكهههههو)المركههههه  العربهههههي لبحهههههوث التعلهههههيم العهههههالي التهههههابج للمنظمهههههة العربيهههههة للتربيهههههة وال قافهههههة والعلهههههوم 

 90ص.1894,دمشق
دار , الدراسات العليا, محمد ع ت, عبد الموجود-14 , 18العهدد, مجلهة اتحهاد الجامعهات العربيهو, تتهاطبيعتتا وا 

 61ص. 1890

 190ص. ،دار بسامة للنشر والتو يج ، الرياض 1البحث العلمي ، ط( م2771)عبيدات ، دوداع -11

, بحههث مقههدم للمههؤتمر ال ههاني فههي تطههوير التعلههيم مهها دبههل الجههامعي, سههيكو لوجيههة االبههداه, فههانر, عادههل -16
 20ص. 1896دمشق 

، العولمة وآ اررا في البطالهة والفقهر التكنولهوجي فهي العهالم ال الهث ، مؤسسهة ( م2774)صاح عباس ، -10
 87ص شبام الجامعة ، ادسكندرية

دراسهة لألمهم المتحهدر ,  2777افاق تنمية التعليم العالي فهي المنطقهة العربيهة حتهى عهام , عمر, ع ماع -19
 41ص. 1894باريس االو نسكو 

 60ص. 1809, 2دار العلم للماييع ط, اهلل، ال ورر التكنو لوجية في التربية العربية عبد, عبد الدايم -18
وادهج التعلهيم الجهامعي والعهالي  فهي الهدول األعضها  بمكتهم التربيهة , مكتم التربيهة العربهي لهدول النلهي  -27

ي الجامعهات فهي الهدول بحهوث النهدور الفكريهة ال ال هة لرؤسها  ومهدير , العربي لدول النلي  وجامعة صاح الديع
 104ص . 1890/ 22 – 27األعضا  بمكتم التربية العربي لدول النلي  بعداد 

 


