
املنظمة العربية للرتبية

والثقافة والعلوم

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية

املؤمتر الثامن عرش )18( للوزراء املسؤولني عن التعليم 
العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب

الجزائر، الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية
 26 - 28 ديسمرب 2021

وثائق املؤمتر :
1 - دليل املؤمتر. 

2 - مرشوع جدول أعامل املؤمتر.
3 - الوثيقة الرئيسة للمؤمتر “التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب، يف أفق 2030: الرؤية 

والتوجهات”:  
- أوال: تشــخيص واقــع التعليــم العــايل العــريب ومقارنتــه دوليــا يف ضــوء أهــداف برنامــج التعليــم 

.2030
- ثانيا: البحث العلمي يف الدول العربية: الواقع، التحديات واآلفاق.

4 - تقرير املدير العام للمنظمة حول تنفيذ توصيات املؤمتر السابع عرش، القاهرة، ديسمرب  2019.
5 - عرض لـــ “جهود األلكسو يف مجابهة تداعيات جائحة كوفيد 19 عىل الرتبية والتعليم”.

6 - وثيقة “نظام التعليم العايل والبحث العلمي يف الجزائر الوضع الراهن واألفق املستقبلية”،  وزارة 
التعليم العايل، الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

لحامية  موّحد  عريب  نظام  لتطوير  تشني  البلوك  تكنولوجيا  الستخدام  األلكسو  »مبادرة  وثيقة   -  7
الشهادات العربية من التزوير” األلكسو.

8 - وثيقة “مرشوع الخطة التنفيذية لإلطار العام للبحث العلمي العريب يف املجاالت الثقافية واالجتامعية 
واالقتصادية”، األمانة العاّمة لجامعة الدول العربية، واأللكسو، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد 

مجالس البحث العلمي.
9 - وثيقة “وضع مؤرشات قياس أداء إقليمّية الستخدامات الذكاء االصطناعي”، توصية املؤمتر 17، 

القاهرة، ديسمرب 2019.



جدول أعامل معايل الوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب 

الدورة الثامنة عرشة )18( 

يوم الثالثاء: 28 ديسمرب 2021م

الوقت
)بتوقيت تونس(

الفعاليــــــــات

التسجيل8.30 - 09.00

الجلسة االفتتاحية: 09.00 - 09.30

كلمة املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.- 
كلمة رئيس الدورة السابعة عرشة للمؤمتر،–  جمهورية مرص العربية.- 
تسليم رئاسة املؤمتر إىل الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.- 
كلمة رئيس الدورة الثامنة عرشة للمؤمتر، الجمهورية الجزائرية.- 
كلمة األمانة العامة لجامعة الدول العربّية.- 

اسرتاحة9.30 - 10.00

جلسة العمل األوىل:10.00 - 11.00

كلامت املنظامت اإلقليمية والدولّية املشاركة )5 دقائق لكل منظمة( وهي: 	•
اإليسيسكو.  -  

اتحاد مجالس البحث العلمي.  -  
مكتب الرتبية العريب لدول الخليج.  -  

اليونسكو.  -  
عرض مرشوع جدول أعامل املؤمتر واعتامده. 	•

عرض تقرير املدير العام للمنظمة حول تنفيذ توصيات املؤمتر السابع عرش، القاهرة،  	•
ديسمرب  2019.

الرتبية  عىل   19 كوفيد  جائحة  تداعيات  مجابهة  يف  األلكسو  “جهود  لـــ  عرض  	•
والتعليم”.

جلسة العمل الثانية:11.00 - 12.30

الوثيقة الرئيسة للمؤمتر “التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب، يف أفق    - 1
2030: الرؤية والتوجهات”: 

 - أوال: تشخيص واقع التعليم العايل العريب ومقارنته دوليا يف ضوء أهداف برنامج 
التعليم 2030.

- ثانيا: البحث العلمي يف الدول العربية: الواقع، التحديات واآلفاق. 

عريب  نظام  لتطوير  تشني  البلوك  تكنولوجيا  األلكسو الستخدام  “مبادرة  -  وثيقة   2
موّحد لحامية الشهادات العربية من التزوير“ األلكسو.

3 -  عرض تقرير اجتامع الخرباء )تقديم: املقّرر العام للمؤمتر(.
4 -  عرض مرشوع توصيات املؤمتر ومناقشتها.



جلسة العمل الثالثة: 12.30 - 13.00

اعتامد توصيات املؤمتر.- 
اختيار مكان عقد املؤمتر القادم )19(.- 

13.30 - 13.00
الجلسة الختامية:

كلمة املدير العام للمنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم.- 
كلمة رئيس املؤمتر الثامن عرش )18(.- 

جدول أعامل السادة الخرباء للمؤمتر الثامن )18( عرش للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل 
والبحث العلمي يف الوطن العريب
يوم األحد: 26 ديسمرب 2021م

الوقت 
)بتوقيت الجزائر(

الفعاليــــــات

التسجيل 8.30 - 09.00

الجلسة االفتتاحية واإلجرائّية:09.00 - 09.30

كلمة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.- 
كلمة الدولة املستضيفة )الجمهورية الجزائرية(.- 
تشكيل لجنة الصياغة.- 

جلسة العمل األوىل: 09.30 - 10.30

عرض الوثيقة الرئيسة للمؤمتر “التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب، يف - 
أفق 2030: الرؤية والتوجهات”: 

-أوال: تشــخيص واقــع التعليــم العــايل العــريب ومقارنتــه دوليــا يف ضــوء أهــداف 
ــم 2030. برنامــج التعلي

- ثانيا: البحث العلمي يف الدول العربية: الواقع، التحديات واآلفاق.
مناقشة الوثيقة الرئيسة.

واألفق -  الراهن  الوضع  الجزائر  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  “نظام  وثيقة 
املستقبلية”،  وزارة التعليم العايل، الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

الرتبية -  عىل   19 كوفيد  جائحة  تداعيات  مجابهة  يف  األلكسو  “جهود  لـــ  عرض 
والتعليم”.

-  وثيقة “مبادرة األلكسو الستخدام تكنولوجيا البلوك تشني لتطوير نظام عريب موّحد 
لحامية الشهادات العربية من التزوير“ األلكسو.

مناقشة املبادرة.

اسرتاحة10.30 - 11.40



جلسة العمل الثانية: 11.40- 12.30

العلمي العريب يف املجاالت -  العام للبحث  التنفيذية لإلطار  وثيقة “مرشوع الخطة 
العربية،  الدول  لجامعة  العاّمة  األمانة  واالقتصادية”،  واالقتصادية  االجتامعية 

واأللكسو، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي.
مناقشة الوثيقة.- 
وثيقة “وضع مؤرشات قياس أداء إقليمّية الستخدامات الذكاء االصطناعي”، توصية - 

املؤمتر 17، القاهرة، ديسمرب 2019.

اجتامع لجنة الصياغة12.30 – 13.00

الجلسة الختامّية: 13.00 – 13.30

عرض تقرير اجتامع الخرباء، ومناقشة التوصيات واعتامدها. - 
عرض مرشوع جدول أعامل معايل الوزراء ومناقشته وإقراره.- 
اختتام اجتامع الخرباء.- 

يوم االثنني 27 ديسمرب 2021  
صياغة التقرير والتوصيات لعرضها عىل معايل الوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب


