
77القسم األول : اتجاهات إقليمية حول النوعية في التعليم العالي في البلدان العربية

الفصل الرابع
قضايا النوعية في برامج العلوم السياسية 

في الجامعات العربية
 )دراسة توليفية(

كريم المفتي)))

ملخص
تقارن هذه الدراسة بين تسع جامعات عربية تتضمن كل منها برنامجا تعليميا في العلوم السياسية. وهي 
تبين وجود تفاوت بينها، من حيث اإلمكانيات والمناهج وفرص متابعة الخريجين، وهذا يطرح تساؤالت 
حول مكانة الجامعات في تدريس اختصاص ُيعد جوهريا في عملية تأهيل النخب المس�تقبلية في الوطن 
العربي. وأفس�حت هذه الدراسة المقارنة فرصة االطالع على المنظومة التعليمية القائمة في بلدان عربية 
مثل لبنان ومصر واألردن والكويت والنظر في اإلش�كاليات التي تواجهها الكليات واألقس�ام التي تحوي 

برنامجا في العلوم السياسية.   
وم�ن أهم االس�تنتاجات التي توصل�ت إليها هذه األوراق االعتراف الدولي بش�هادات تل�ك الجامعات في 
اختصاص علم السياسة، ما يوفر للخريجين فرصة التخصص في الجامعات األجنبية كما العمل في بلدانهم 
أو ف�ي الخارج. بموازاة ذلك، ألقت الدراس�ة الضوء على جملة من التحدي�ات التي تصطدم بها الجامعات 
عموما. من جهة، تعاني كليات وأقس�ام العلوم السياس�ة من القصور في بعض المساقات األساسية ومن 
جه�ة أخرى، ينق�ص الطالب فرص الترش�يد األكاديمي والتدري�ب الميداني. باإلضافة إل�ى ذلك، يواجه 
الطالب إشكالية قلة المصادر في اللغة العربية واالعتماد شبه اإلجباري على المصادر األجنبية، ما يتطلب 

جهودا مضاعفة من أجل دعم اإلنتاج العلمي العربي لدى الجامعات. 

مقدمة
تعالج هذه الورقة أهم ما جاء في أربع دراس�ات لتس�عة برامج في العلوم السياسية واردة في الكتاب 

الحالي تناولت البرامج التالية:
). اإلجازة في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية-لبنان
2. البكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة الكويت 

3. البكالوري�وس ف�ي العلوم السياس�ية في أربع جامع�ات أردنية: الجامعة األردني�ة )حكومية(، جامعة 
اليرموك )حكومية(، جامعة مؤتة )حكومية( وجامعة العلوم التطبيقية )خاصة(

4. البكالوريوس في العلوم السياس�ية في ثالث جامعات مصري�ة: جامعة القاهرة )حكومية(، جامعة 6 
أكتوبر )خاصة( وجامعة المستقبل )خاصة)

إن أقدم كلية للعلوم السياسية في هذه الجامعات تأسست في مصر لدى جامعة القاهرة  عام 959)، 
تلته�ا عملي�ة ضم مجال العلوم السياس�ية إلى كلية الحق�وق لدى الجامعة اللبناني�ة لتصبح األخيرة كلية 
الحقوق والعلوم السياس�ية ف�ي العام 960) التي انضمت إليها العلوم اإلدارية عام 966). وفي الس�نة 
ذاتها، أي 966)، تأسس�ت جامعة الكويت بموجب القانون رقم 29 وأنش�أت كلية التجارة واالقتصاد 

))(  د. كريم املفتي هو أستاذ يف جامعة احلكمة وباحث يف العلوم السياسية، حائز عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية 
 karim.elmufti@gmail.com :من جامعة باريس )-السوربون يف العام ))20. الربيد اإللكرتوين
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والعل�وم السياس�ية ف�ي س�نة 967)، إلى جانب كلي�ة الحقوق والش�ريعة. وابت�داء من الع�ام الجامعي 
999)-2000 أصبح قسم العلوم السياسية تابعا لكلية العلوم االجتماعية.

أما جامعة األردن، فقد أنش�أت قس�م العلوم السياس�ية عام 965) ضمن كلية إدارة األعمال  وكان 
من األقسام األولى التي ُأنشئت في الجامعة األردنية، ثم في العام 997) تم نقل القسم إلى كلية العلوم 
االجتماعي�ة واإلنس�انية  في إطار هيكلة كليات العلوم اإلنس�انية واالجتماعية، ومن ثم نقل القس�م مرة 
أخ�رى ف�ي العام 2008 إل�ى كلية اآلداب، وبعد ذلك نقل القس�م مرة أخرى في الع�ام ))20 إلى كلية 
الدراس�ات الدولية. كذلك في األردن، تأس�س قس�م العلوم السياس�ية في جامعة اليرموك بوصفه قسمًا 
مس�تقاًل من أقس�ام كلية اآلداب في الفصل األول من العام الجامعي )99)-992). وفي الفترة عينها، 
ارتأت جامعة العلوم التطبيقية  إنشاء قسم العلوم السياسية لتكون الجامعة الخاصة الوحيدة التي تدرس 
ه�ذا التخصص عام )99). بدأ القس�م مس�يرته ف�ي كلية االقتصاد والتجارة واس�تمر حت�ى بداية العام 
الجامعي 2007-2008 حيث تم ضمه إلى كلية اآلداب والعلوم اإلنس�انية. وفي العام 994)، أنش�ئ 

قسم العلوم السياسية في جامعة مؤتة في األردن.
وفي خانة الجامعات الخاصة المصرية المنضوية في الدراس�ات التي بين أيدينا، نذكر إنش�اء جامعة 
6 أكتوبر وهي أول جامعة خاصة في مصر أبصرت النور عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 243 في عام 
996)، وقد أنش�ئت كلية العلوم االجتماعية  فيها مع مطلع العام الدراس�ي 998)-999) وهي تتضمن 
قسما للعلوم السياسية. أما جامعة المستقبل فقد تأسست في العام 2006 بالمرسوم الرئاسي رقم  255. 

وقد أنشئت فيها كلية االقتصاد والعلوم السياسية في العام نفسه.

 أوال: األهداف التربوية للبرامج
تتش�ابه األهداف المعلنة لدى أقس�ام تدريس العلوم السياس�ية في الجامعات التسع التي بين أيدينا. 
وم�ن الممكن تقس�يم هذه األه�داف إلى ثالث فئات. األول�ى ترمي إلى تزويد الط�الب بأدنى المعرفة 
المتعلق�ة بالحقل السياس�ي، نظريا، فكريا وتطبيقيا، وف�ق نظريات ومنهجيات حديثة وتش�جيعهم على 
إع�داد دراس�ات وأبح�اث لزيادة المنت�ج العلمي األكاديم�ي في هذا المجال، الس�يما تل�ك التي ُتعنى 

بمشاكل المجتمع القانونية والسياسية واإلدارية. 
أما الفئة الثانية من األهداف فتصب في تهيئة عقول شابة ناقدة تمكن هؤالء من المشاركة في النقاش 
والح�وار وكذل�ك تحّمل المس�ؤولية القيادية ف�ي إنش�اء وإدارة القطاعين العام والخ�اص. فتتطلع هذه 
الكلي�ات إل�ى تخريج نخبة من الطلبة قادرة على توظيف هذه المعارف والمهارات في خدمة مجتمعهم 
المحلي )بعض الجامعات تس�تخدم عب�ارة “النهضة”( وعلى تفعيل دوره�م االجتماعي وتأهيلهم إلى 

سوق العمل. 
في الفئة الثالثة تطمح الكليات إلى تطوير ورعاية أعضائها من هيئة التدريس ومعاونيهم لكي يطوروا 
المادة العلمية والبحثية ويقدموا االستش�ارات لمختلف األوس�اط لدى المجتمع، سواء الحكومية منها 

أم القانونية أو الدبلوماسية.
وتنفرد بعض الكليات في التركيز على جوانب أخرى من األهداف غير متواجدة في جامعات أخرى، 
أكانت في البلد نفس�ه أم في بالد متجاورة داخلة في الدراس�ة. على سبيل المثال، نشير إلى تعزيز “حوار 
الثقافات” و”القدرة على التعامل مع ذوي الثقافات المختلفة في الدول األخرى” كمس�عى لدى جامعة 
المس�تقبل وجامع�ة 6 أكتوبر المصريتي�ن. كما تتطلع الجامع�ة اللبنانية إلى “تعزي�ز االنفتاح الحضاري 

وتوسيع مجاالت التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج”.   
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ثانيا: إدارة البرنامج
تؤمن الكليات التسع المشار إليها لمنتسبيها شهادة ال��”بكالوريوس” في العلوم السياسية )وتسمى 
“اإلج�ازة” ف�ي الجامعة اللبنانية(، وتجري الدراس�ة وفقا لنظ�ام أقرب إلى النهج األميرك�ي، إما كنظام 
 )credits( واالثنان مبنيان على أس�اس األرصدة ،)semester( الس�اعات المعتمدة أو كنظام الفصلين
الذي بات طاغيا في برامج تدريس العلوم السياس�ية في هذه الجامعات، منها منذ تأسيس�ها. من جهتها، 
انتقلت الجامعة اللبنانية إلى منظومة ال�� LMD في العام الدراس�ي 0)20-))20، وبفعل ذلك سيزول 

عنها قريبا المنهج القديم المبني على شهادة اإلجازة )ومدته4 سنوات(.
بالنس�بة للجامعات التي تطبق نظام الفصل الدراس�ي، نجد جامعة القاهرة، الجامعة اللبنانية، جامعة 
الكوي�ت، ويضم كل فصل دراس�ي مجموعة من المقررات التخصصي�ة اإللزامية واالختيارية باإلضافة 
إلى فصل صيفي. وتتكون شهادة اإلجازة من 80) رصيدا في الجامعة اللبنانية، موزعة على ستة فصول 
دراس�ية بمع�دل 30 رصيدا في الفصل الواح�د ؛ ومن 26) رصيدا في جامع�ة الكويت ما بين وحدات 

دراسية إلزامية واختيارية.  
ونشير إلى أن الجامعات التي تطبق نظام الساعات المعتمدة هي جامعة 6 أكتوبر وجامعة المستقبل 
)مص�ر(، والجامعة األردني�ة وجامعة اليرموك وجامعة العلوم التطبيقي�ة وجامعة مؤتة )األردن(. ويظهر 
الجدول رقم ) مقارنًة بين مختلف الجامعات التي تسير حسب نظام الساعات المعتمدة لتخريج الطالب 

في البكالوريوس في العلوم السياسية.    
جدول 1: شروط نيل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية حسب الجامعة 

عدد الساعات المعتمدة  للحصول على الشهادةالجامعة 
أقر النظام ولم يطبق حتى اآلنكلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة - مصر

44)كلية العلوم االجتماعية - جامعة 6 أكتوبر - مصر
39)كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة المستقبل - مصر

غير معتمدكلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية - الجامعة اللبنانية
غير معتمدكلية العلوم االجتماعية - جامعة الكويت - الكويت
32)كلية الدراسات الدولية - الجامعة األردنية - األردن 

32)كلية اآلداب - جامعة اليرموك - األردن
32)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة العلوم التطبيقية،  األردن

30)قسم العلوم السياسية -  جامعة مؤتة - األردن
يصاحب نظام التدريس في العديد من الجامعات العربية المندرجة في الدراس�ة آلية لتقييم وضمان 
الج�ودة، وه�و متوافر مثال ف�ي جامعة الكويت حيث س�عى القائمون على برنامج العلوم السياس�ية إلى 
التواص�ل مع مراكز وجامعات ومنظم�ات االختصاص لتقييم برنامج بكالوريوس العلوم السياس�ية من 
أج�ل تقدي�م تعليم بمعايير امتياز عالمي�ة يرقى لتطلعات القائمين على البرنام�ج والمختصين. وفي عام 
 The American Political( 2004، ق�ام القس�م بالتواصل مع المؤسس�ة األميركية للعل�وم السياس�ية
Science Association( بغ�رض الحص�ول عل�ى عضويته�ا والتع�اون معها في مجال تقيي�م البرنامج 

الدراس�ي لدرج�ة البكالوري�وس تمهيدا لني�ل االعتراف األكاديم�ي منها. إال أنه اتضح أن المؤسس�ة ال 
تمل�ك صالحي�ات منح برام�ج االعتماد األكاديمي أو حتى إصدار وثيقة رس�مية تش�ير لتوافق البرنامج 
ومكوناته مع معايير المؤسسة. في الفترة الزمنية نفسها تقريبا، أي خالل الجزء األول من األلفية الجديدة، 
دأبت كلية العلوم االجتماعية ككل على الس�عي نحو إيجاد س�بل للنهوض بمس�توى برامجها الدراسية 
ع�ن طريق التعاون مع مؤسس�ات االعتماد األكاديمي العالمية س�عيا لالرتقاء بمعايي�ر التعليم الجامعي 
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بالكلية نحو االمتياز. وبعد تدارس الموضوع ومناقشته على مستوى األقسام العلمية والكلية والجامعة، 
 The American Academy for( ت�م اتخ�اذ قرار التع�اون مع األكاديمي�ة األميركية للعل�وم اإلنس�انية
Liberal Education- AALE( عل�ى أن يرك�ز التع�اون عل�ى برنامج الثقافة العامة ال�ذي تطرحه الكلية 

لجميع طلبتها على اختالف تخصصاتهم بالدرجة األولى وعلى التخصصات الدقيقة بش�كل أعم، نظرا 
لعمومية تخصص المؤسس�ة. وفي أعق�اب زيارة ميدانية لها، جاء تقرير األكاديمية إيجابيا بش�كله العام 
مم�ا اس�تحق منح كلية العل�وم االجتماعية االعتماد األكاديمي غير المش�روط من قب�ل األكاديمية لمدة 

خمس سنوات تنتهي في حزيران/يونيو5)20. 
في مصر، تتضمن جامعة القاهرة بدورها وحدة لضمان الجودة تحدد متطلبات التعليم ومبدأ تكافؤ 
الف�رص. ف�ي جامعة 6 أكتوبر، تقوم  وحدة ضمان الجودة بإعداد  تقييم داخلي دوري بش�أن المقررات 

التي يتم تدريسها وذلك لضمان استخدام مجموعة متنوعة من أساليب التعليم والتعلم والتقييم. 
ف�ي األردن، تخل�و الجامعة األردني�ة وجامعة اليرموك وجامعة مؤت�ة من آلية مّتبع�ة لتقييم البرنامج 
تقييم�ًا خارجي�ًا أو داخليًا، والتقييم الوحيد هو التقييم العام الذي تقوم به هيئة االعتماد في وزارة التعليم 
العال�ي الت�ي تركز على الش�روط والمتطلبات العام�ة والخاصة في االعتماد � وتترك�ز بعدد أعضاء هيئة 
التدريس مقارنة مع الطلبة وعدد المدرسين في الرتب األكاديمية المختلفة، ومدى استيفائها لمتطلبات 
القسم وحاجته. وبالرغم من أهمية هذا التقييم الذي تقوم به هيئة االعتماد إال أنه ليس معنيا بكل القضايا 
المطلوب�ة بتقيي�م الجودة واألداء بخاصة تلك المرتبطة بنوعية التدريس ومس�تواه، والخطط الدراس�ية، 

واالنسجام الداخلي في البرنامج.

ثالثا: الموارد األكاديمية
تتمتع الجامعات المش�ار إليها بهيئة تدريس�ية تنظم وتدير أعمال القس�م وعملية التعليم للطلبة سعيا 
إلنجاح البرنامج التعليمي. وعند االطالع على مضمون الدراسات، يتبين التفاوت الموجود بين الكادر 
األكاديم�ي في مختلف الجامعات المعروضة بالش�كل المطروح ف�ي الجدول رقم 2، حيث يكمن أكبر 
قس�م من ناحية الهيئة التدريس�ية في جامعة القاهرة )على صعيد القس�م وليس الكلية( مع 4)) عضوا، 
تليها جامعة الكويت التي تضم 8) عضوا. أما الجامعة اللبنانية، فتتكون من 250 أس�تاذا ومدرس�ا، إنما 
على صعيد كلية الحقوق والعلوم السياس�ية واإلدارية، فالرقم غير متوافر على مس�توى قس�م العالقات 
السياس�ية حص�را. إال أنه يبقى رقما كبيرا على صعيد األوس�اط األكاديمي�ة العربية وكادر كهذا ال يمكن 
أن يتواف�ر ألي كلية حقوق وعلوم سياس�ية ف�ي جامعة خاصة ال قدرة لها على تفريغ أس�اتذة بهذا القدر 
المرتف�ع أو تعينه�م، خاصًة وأنه ال يمكنها أن تتحمل األعباء والخس�ائر، بينم�ا الجامعة اللبنانية كمرفق 
عام ال يحّركها عامل الربح بل يكمن الهدف األساسي من إنشائها في نشر التعليم الجامعي في األوساط 
الشعبية وتنمية المستقبل ألجيال شبابية ال تملك قدرة كافية على الدخول إلى التعليم الجامعي الخاص 

ومتابعة التحصيل العلمي. 
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جدول 2: توزيع الهيئة التعليمية حسب الجامعة والرتبة
أستاذ  أستاذ الجامعة       

مشارك
أستاذ 
مساعد

الهيئة 
المجموعالمعاونة

4))644)0)44كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 
0)3322كلية العلوم االجتماعية، جامعة 6 أكتوبر 

0)2-44كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة المستقبل 
250غير محددغير محددغير محددغير محددكلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية، الجامعة اللبنانية

8)غير محددغير محددغير محددغير محددكلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت 
0)-343كلية الدراسات الدولية، الجامعة األردنية 

)))424كلية اآلداب، جامعة اليرموك - األردن
0))35)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة العلوم التطبيقية  

8--44قسم العلوم السياسية، جامعة مؤتة - األردن
في ما يخص نظام الترقية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات المعنية في الدراسة، لقد حددت كل 
جامعة نظام الترقيات الخاصة لمدرس�يها، س�واء بفعل التش�ريعات الوطنية المرعية أو حس�ب قراراتها 
الذاتي�ة عل�ى صعي�د إدارة الجامعة. ف�ي مصر، تخض�ع الكليات الث�الث للنظام الذي ح�دده المجلس 
األعلى للجامعات ويتمثل في التالي: تتم ترقية الهيئة المعاونة )المعيد والمدرس المس�اعد( بعد إتمام 
رس�التي الماجس�تير والدكتوراه لدرجة م�درس، وبناء على توصي�ة لجنة الحكم من أس�اتذة في مجال 
التخصص. كما تتم ترقية المدرس إلى األس�تاذ المس�اعد، واألستاذ المس�اعد إلى أستاذ بعد نشره عدة 
أبحاث متخصصة في مجالت ودوريات علمية في مجال التخصص، والتقدم بها إلي اللجان العلمية، ثم 
تقييم وتحكيم األبحاث، واجتياز جميع الشروط المطلوبة للترقية. وتالحظ مفارقة أساسية بين الجامعة 
الحكومية في القاهرة والجامعتين الخاصتين وهي أن  عضو هيئة التدريس في الجامعات الخاصة يقوم 

بدفع رسوم للتقدم للترقية بعكس الجامعات الحكومية.
في األردن، تحدد الجامعات نظامها الخاص لترقية المدرسين وفقا للمادة 23 من قانون الجامعات 
األردنية، فيضم التصنيف أربع رتب: األس�تاذ، األس�تاذ المش�ارك، األستاذ المس�اعد، المدرس. ينتقل 
األستاذ المساعد واألستاذ المشارك واألستاذ من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه 
في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية ال تقل عن 5 سنوات. أما المدرس فيشترط أن ال تقل أقدميته عن 6 
سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي ُعين على أساسه. وفي جميع األحوال يشترط باإلضافة 
إلى س�نوات التدريس لترقية عضو الهيئة التدريس�ية نش�ر إنت�اج علمي أثناء خدمت�ه  الفعلية في الجامعة 
تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية. ويقدر اإلنتاج 
العلم�ي في الجامعة األردني�ة بالنقاط بدال من عدد األبحاث )عموما نقطة واحدة للورقة المنش�ورة في 
مجلة عربية ونقطتان إلى ثالث نقاط للورقة المنشورة في مجلة أجنبية تبعا للتصنيف المعتمد (. ويمكن 
تلخي�ص النظام المعمول به في الرتب وتقييم األس�اتذة على النحو التال�ي : ينتقل عضو الهيئة التعليمية 
من محاضر متفرغ إلى رتبة أس�تاذ مس�اعد بعد س�نتين وأربع نقاط في اإلنتاج العلمي، ويترقى من أستاذ 
مس�اعد إلى أس�تاذ مش�ارك بعد خمس سنوات تدريس وثماني نقاط، ومن أس�تاذ مشارك إلى أستاذ بعد 
خم�س س�نوات خدمة واثنتي عش�رة نقطة. وتختلف تعليم�ات الترقية من جامعة إل�ى أخرى، فالبعض 
يعتمد عدد البحوث المنش�ورة و البعض يعتمد النقاط لكل بحث حس�ب مكان نشره و المجلة التي نشر 

بها.
أما في جامعة الكويت، فتتكون معايير الترقية من البنود الثالثة التالية: التدريس واإلرشاد، األبحاث 
والنش�ر العلمي، خدمة الجامعة والمجتمع. ويقع على عاتق المتقدم ورئيس القس�م العلمي تقديم كافة 
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المعلوم�ات الت�ي توثق درجة المش�اركة واإلنجاز في األنش�طة األكاديمية. وتقع مس�ؤولية تقييم درجة 
المش�اركة على رئيس القس�م، ويبين النظام عناصر كل معيار وأدوات التقييم. وتتطلب الترقية لمنصب 
أس�تاذ مساعد إثبات الجدارة والتفوق تحت معيار التدريس واإلرشاد ومعيار األبحاث والنشر العلمي؛ 
ويش�ترط تقديم خمس�ة أبحاث كاملة على األقل، منش�ورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة، 
عل�ى أن يك�ون واح�د منها على األقل ف�ي مجلة علمية عالمي�ة محكمة ومعروفة ف�ي حقل التخصص. 
ويج�ب أن يك�ون المتق�دم هو الباح�ث الوحيد أو األول في ثالث�ة منها على األقل، عل�ى أن تكون هذه 
األبحاث منشورة أو مقبولة للنشر على مدى شغل الدرجة األكاديمية، وأن يكون قد تم فعاًل نشر نصفها 

على األقل.
أما الترقية لمنصب األستاذية فتتطلب أداءً  متفوقًا تحت كل معايير الترقية الثالثة مع تحقيق امتياز في 
التدريس أو األبحاث والنش�ر العلمي، يصاحبه امتياز في خدمة الجامعة والمجتمع. ويجب أيضًا توافر 
األدل�ة عل�ى المكانة المهنية للمتقدم نتيجة إلنجازاته األكاديمية وعلى ما يطمئن على اس�تمرارية األداء 
بكفاءة عالية. ويشترط تقديم عشرة أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة، على أن 
يك�ون بحث�ان منها على األقل في مجالت علمية عالمية محكم�ة ومعروفة في حقل التخصص. ويجب 
أن يكون المتقدم هو الباحث الوحيد في واحد منها أو األول في خمس�ة منها على األقل، على أن تكون 

منشورة أو مقبولة للنشر على مدى شغل الدرجة األكاديمية، وأن يكون قد تم نشر نصفها على األقل.

رابعا: المناهج
تش�ترك مناهج العلوم السياس�ية في الجامع�ات المعروضة بأه�داف ورؤى متش�ابهة لتزويد الطلبة 
بالمه�ارات النظرية والبحثية في العلوم السياس�ية وف�ق النظريات والمنهجيات الحديث�ة، باإلضافة إلى 
تقديم فهم نظري لبيئة األنظمة السياسية وبالتركيز على النظام السياسي للبلد التي تنتمي إليه كل جامعة.
وتتأل�ف المناهج في العلوم السياس�ية في هذه الجامعات من مق�ررات إلزامية واختيارية، وتختلف 
المتطلبات المتعلقة بعدد المقررات وحجم الس�اعات المعتمدة لنيل الش�هادة حسب نظام كل كلية. في 
الجامع�ات األردني�ة، نجد ما يزيد عن خمس�ين س�اعة معتمدة  كمواد إلزامية وتش�كل ه�ذه المواد التي 
تفوق الس�بع عش�رة مادة جوهر تخصص العلوم السياس�ية ويتم ردفها بما يقارب الثالثين ساعة معتمدة 
بالمجال ذاته من التخصص وفق خطة اختيارية تفرض اختيار عشر مواد من ضمن باقة تحوي ما يقارب 

عشرين مقررًا. 
في الجامعة األردنية، تتوزع متطلبات الساعات المعتمدة )32)( على الشكل التالي: 

متطلبات الجامعة )27 ساعة معتمدة(، وتشمل مواد من مختلف كليات الجامعة  وأقسامها. -
متطلبات الكلية )24 ساعة معتمدة(، وتشمل مواد من أقسام الكلية المختلفة. -
متطلبات التخصص ))8 ساعة معتمدة(، من موضوع التخصص المباشر. -

تت�وزع متطلب�ات التخصص إل�ى متطلبات إلزامي�ة يلتزم بدراس�تها جميع الطلبة،  وتبلغ )5 س�اعة 
معتمدة، وإلى متطلبات اختيارية يختار الطالب 30 ساعة، بواقع عشر مواد من أصل 23 مادة متاحة.

في جامعة اليرموك، تتكون الخطة الدراس�ية لنيل درجة البكالوريوس في العلوم السياس�ية من 32) 
ساعة معتمدة على النحو التالي: 

متطلبات الجامعة )27 ساعة معتمدة( -
متطلبات الكلية )8) ساعة معتمدة( -
متطلبات التخصص )87 ساعة معتمدة(. -
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وتقس�م متطلبات التخصص إلى متطلبات إجبارية يلتزم بدراس�تها جميع الطلبة،  وتبلغ 66 س�اعة 
معتمدة، وإلى متطلبات اختيارية يختار الطالب )2 ساعة بواقع سبع مواد من أصل 9) مادة متاحة.

في جامعة العلوم التطبيقية، تتكون الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من 
32) ساعة معتمدة على النحو التالي: 

متطلبات الجامعة 27 ساعة معتمدة. -
متطلبات الكلية 24 ساعة معتمدة. -
متطلبات التخصص )8 ساعة معتمدة. -

تقسم متطلبات التخصص ))8 ساعة( إلى متطلبات إلزامية، وتبلغ 72 ساعة معتمدة، وإلى متطلبات 
اختيارية يختار الطالب 9 ساعات بواقع ثالث مواد من أصل 6) مادة متاحة.

ف�ي جامعة مؤت�ة، تتكون الخطة الدراس�ية لنيل درج�ة البكالوريوس في العلوم السياس�ية من 30) 
ساعة معتمدة على النحو التالي: 

متطلبات الجامعة ))3 ساعة معتمدة(. -
متطلبات الكلية )27 ساعة معتمدة(. -
متطلبات التخصص )72 ساعة معتمدة(. -

وتقسم متطلبات التخصص إلى متطلبات إلزامية، وتبلغ 63 ساعة معتمدة، وإلى متطلبات اختيارية 
يختار الطالب 9 ساعات بواقع ثالث مواد من أصل 4) مادة متاحة. 

وفي الجامعات المصرية، يتكون برنامج البكالوريوس من أربعة مستويات، ويتكون كل مستوى من 
فصلين دراسيين، ويضم كل فصل دراسي مجموعة من المقررات التخصصية، اإللزامية كما االختيارية.
فف�ي جامع�ة 6 أكتوبر، ي�درس الطالب مجموعة من المقررات الدراس�ية العامة، تمهيدًا للتش�عيب 
اعتب�ارًا م�ن المس�توى الثاني. ويقدم قس�م العلوم السياس�ية مقرراته الدراس�ية من خ�الل أربعة محاور 

أساسية:
متطلب�ات الجامع��ة وتتضمن مق�ررات دراس�ية عامة، يمك�ن أن ُتقدم لجميع ط�الب الجامعة  -

)مجموعة من المقررات اإللزامية واالختيارية (: 8) ساعة.
متطلب�ات الكلي�ة وتتضم�ن مق�ررات دراس�ي���ة ُتقدم لجمي�ع ط�الب الكلية بجميع أقس�امها  -

)مجموعة من المقررات اإللزامية واالختيارية (: 8) ساعة. 
مقررات دراسية تخصصية: إلزامية: تعالج البنية األساسية للتخصص )60 ساعة(،   -

واختيارية تعالج التخصص الفرعي أو التشعيب )39 ساعة(.
مقررات دراس�ية حرة يختاره�ا الطالب من المقررات التي تقدمها أقس�ام الجامعة المختلفة )6  -

ساعات(.
وتتنوع المقررات التي يتم تدريس�ها في قس�م العلوم السياس�ية في جامعة المستقبل ما بين مقررات 

إلزامية واختيارية ومساندة))(:
المقررات اإلجبارية )52 ساعة معتمدة( -
المتطلبات االختيارية )24 ساعة معتمدة( -
المقررات المساندة )27 ساعة إجبارية( -

))(   يبلغ إجمالي عدد الساعات المعتمدة )139( ساعة منها )103( عدد الساعات الفعلية، يضاف إليها )36( 
ساعة للفصول الصيفية األربعة بمعدل )4( ساعات كل فصل صيفي.
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أما في جامعة القاهرة، وبانتظار تطبيق نظام الساعات المعتمدة، يتكون البرنامج من أربعة مستويات، 
ويتكون كل مستوى من فصلين دراسيين و يضم بدوره مجموعة من المقررات التخصصية. عالوة على 
ذلك، تتيح الجامعة لطالبها فرصة التخصص في محور معين تابع للمجال األساسي حيث تم استحداث 
شعبتين للدراسة باللغات األجنبية إحداهما باللغة الفرنسية واألخرى باللغة اإلنجليزية، وقد بدأ التحاق 
الطالب بالشعبة الفرنسية في العام الجامعي 994)-995)، وهي تتيح للطالب الراغبين في االلتحاق 
به�ا دراس�ة 50% من المقررات الدراس�ية باللغة الفرنس�ية، بينما ب�دأ التحاقهم بالش�عبة اإلنجليزية عام 

996)-997)، حيث يدرس الطالب60% من المقررات باللغة اإلنجليزية.
وفي الكويت، يشترط البرنامج األكاديمي للعلوم السياسية في جامعة الكويت على المنتسب دراسة 
26) وحدة دراس�ية ما بين وحدات دراس�ية إلزامية واختيارية وذلك في المج�االت المختلفة. والطلبة 
الذين يختارون تخصصهم المس�اند من قس�م العلوم السياسية يدرس�ون )24 وحدة( من مقررات قسم 
العل�وم السياس�ية ويختار الطال�ب 3 مقررات من المق�ررات اإللزامي�ة التي يطرحها القس�م مع مراعاة 
المتطلب�ات الس�ابقة لكل مق�رر إن وجدت. ثم يختار الطالب 3 مقررات م�ن المقررات االختيارية التي 
يطرحها القس�م بواقع مقرر من كل مجموعة من المجموعات الثالث التي يطرحها القس�م. كما يدرس 
كل طال�ب م�ن طلبة كلية العل�وم االجتماعية، - بم�ا فيهم طلبة وطالب�ات العلوم السياس�ية - مقررات 
 )AALE( الثقافة العامة، أي ما يعادل 42 وحدة دراسية تغطى القدرات والمهارات التي صاغتها أكاديمية
لالعتم�اد األكاديم�ي. وال ب�د من اإلش�ارة إلى قيام ش�راكات مع العديد م�ن الوحدات البحثي�ة التابعة 
لكلية العلوم االجتماعية ذات الصبغة السياس�ية في الغالب مثل وحدة الدراس�ات األوروبية الخليجية، 
ووحدة الدراس�ات اآلس�يوية، ووحدة الدراسات األميركية، فإن طلبة وأساتذة البرنامج على موعد دائم 
م�ع العديد م�ن الفعاليات الت�ي تنظمها الوحدات مع س�فارات ال�دول المختلفة، وتس�تقدم العديد من 
الش�خصيات الب�ارزة بالمجال مما يتيح فرص تب�ادل الخبرات والتواصل الثقاف�ي واألكاديمي. وقد تم 
مؤخ�را )2)20( توقيع اتفاقية تعاون بين المفوضية العليا لش�ؤون الالجئي�ن وكلية العلوم االجتماعية، 

والتي تقضي بتعاون الطرفين بتبادل الخبرات والقيام باألبحاث المشتركة ذات االهتمام.
يتزام�ن حالي�ا ف�ي الجامع�ة اللبنانية نظامان للدراس�ة من�ذ أن تم إدخ�ال نظام ال��� LMD في منهاج 
البرنامج التعليمي. وفي النظام القديم للتدريس، تستغرق مدة الدراسة لنيل اإلجازة في العلوم السياسية 

واإلدارية أربع سنوات. وهو يشتمل على نوعين من الدروس:
دروس نظرية يكون الحضور فيها اختياريًا. -
أعم�ال موجهة عل�ى مدى العام الدراس�ي في مادتين في كل من الس�نتين الثالث�ة والرابعةحيث  -

يكون الحضور إلزاميا بنسبة 70% على األقل من مجمل ساعات هذه األعمال.
ويتم التدريس باللغة العربية، باستثناء مادتين على األقل في كل سنة منهجية تدرسان باللغة الفرنسية 

أو اإلنكليزية. 
أم�ا نظام ال� LMD كما اعتمد ف�ي الجامعة اللبنانية، فهو مبني على الفص�ول والمقررات واألرصدة 
وفقًا لس�لم الش�هادات التالية: اإلجازة، الماس�تر والدكتوراه )LMD(. وتتكون ش�هادة اإلجازة من مائة 

وثمانين )80)( رصيدًا موزعة على ستة فصول دراسية بمعدل ثالثين رصيدًا في الفصل الواحد. 
تقسم المقررات إلى ثالث فئات:

مقررات إلزامية ويكون مجموع أرصدتها 57) رصيدًا لإلجازة وتكون:أ. 
- إم�ا إلزامية متخصصة: لطالب االختصاص أي ضروري�ة للتخرج في االختصاص المطلوب  -



85القسم األول : اتجاهات إقليمية حول النوعية في التعليم العالي في البلدان العربية

وتحدد في المناهج.
وإم�ا إلزامية عامة لكل طالب الجامعة اللبنانية أي صالحة لكل االختصاصات )يقررها مجلس  -

الجامعة( شرط أن ال يتجاوز مجموع أرصدتها الستة.
مقررات اختيارية ويكون مجموع أرصدتها 20 رصيدًا يختارها الطالب من التخصص المطلوب ب. 

او التخصصات األخرى في الوحدة الجامعية نفسها.
مقررات حرة ويكون مجموع أرصدتها 3 يختارها الطالب من كل وحدات الجامعة اللبنانية.ت. 

كل جامعة من الجامعات المعروضة تحدد حاليا الش�روط األساسية الكتمال المتطلبات الضرورية 
م�ن أجل نيل الش�هادة في علم السياس�ة. ويظهر قاس�م مش�ترك بين ه�ذه الجامعات حي�ث ينبغي على 
الط�الب النج�اح في ثالث مجموع�ات من المقررات: متطلب�ات الجامعة، ثم متطلب�ات الكلية التي ال 
ُتعنى بالضرورة بقس�م العلوم السياس�ية، وأخيرا متطلبات مجال االختصاص لدى القسم. مهما اختلف 
المنهاج المعتمد )ساعات معتمدة أو أرصدة( بين الجامعات، يجمعها نسبة واسعة من الليونة المفتوحة 
أم�ام الطالب ف�ي اختيار المقررات، ما قد يعتبر من اإليجابيات من حيث التثقيف العام وتوس�يع مجال 
المعرف�ة، إنم�ا من الممكن أيضا تحديد جملة من الس�لبيات. منها صعوبة كس�ب الطالب جوهر المادة 
النظري�ة وهي تعد األس�اس في علم السياس�ة، قبل التش�عب في مختل�ف المواد البعي�دة أو القريبة منها 

للمدارس الفكرية لدى العلوم السياسية.   

خامسا: التعليم والتعلم
تواج�ه الجامعات العربية تحدي تنوع أس�اليب التعليم وتحديثها لكي تتناس�ب مع متطلبات العصر 
الحال�ي وعدم اقتص�اره على التلقي والتلقين من ناحية الطالب ليتمك�ن األخير من االتكال على قدراته 

وتطوير مهاراته التحليلية والمنهجية في العمل البحثي والميداني. 
وق�د اعتمدت الجامع�ة اللبنانية طرقًا تعليمية متنوعة حيث يش�ارك الطالب ف�ي إعداد البحوث في 
مواد مختلفة باإلضافة إلى األعمال التطبيقية. وبإمكانهم استخدام المكتبة وقاعة الكمبيوتر واإلنترنيت. 
ونادرًا ما تخلو أبحاثهم من مراجع مس�تقاة من الصفحات اإللكترونية المعنية. وخالل إعداد أبحاثهم، 
يتلق�ى الط�الب توجيهات من أس�اتذتهم للقيام بزي�ارات ميدانية والقيام بمقاب�الت لتقصي المعرفة من 
مصادرها، مما يساعد على تلقيهم تعليمًا ديناميًا تفاعليًا وغير محصور وراء المكاتب أو مقاعد الدراسة. 
وم�ن جهتها، تقدم جامعة الكويت  تعليما حديثا يعتمد على اس�تخدام الوس�ائل والتقنيات الحديثة 
إليص�ال أهدافه التعليمية والتدريبية والس�يما تقنية االتصال والمعلوماتي�ة لما لها من أهمية قصوى في 
مجاالت دراسات العلوم السياسية اللتصاقها بتخصصات العالقات العامة واإلعالم والصحافة التحليلية 
والتثقيفي�ة. فعلى س�بيل المثال، تس�تخدم الفص�ول الذكية المتوافرة ف�ي الكلية في القي�ام بمحاضرات 
ونقاش�ات مش�تركة بين طلبة بعض مق�ررات البرنامج ونظرائهم من جامعات أميركي�ة وأوروبية وعربية 
بطريق�ة ال�� )Conference Call & Distance Learning(، حي�ث تتاح للطلبة م�ن الجانبين التواصل 
الحي عبر الكاميرات واإلنترنت مع بعضهم البعض لمناقش�ة قضايا مش�تركة. كما يس�تخدم العديد من 
أس�اتذة العل�وم السياس�ية أدوات التواصل الحديث�ة كبرنامج ال�� )Black Board( و )Oracle( والبريد 
اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي في تس�هيل التواصل فيما بين الطلبة وبين عضو هيئة التدريس 
لزي�ادة التفاعل األكاديم�ي وتعميق الفائ�دة. كما ويتصف البرنام�ج بالمرونة الالزم�ة للتعديل والتغيير 
واالس�تحداث بما يتالءم ومواكبة تغيرات الس�احة السياس�ية المحلية واإلقليمي�ة والعالمية، عن طريق 
تواص�ل القائمي�ن على البرنامج مع جه�ات التحكيم والتقيي�م العالمية، للوقوف عل�ى أهم التحديثات 
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والتطورات في المجال.
وفي الجامعات المصرية، تعتمد برامج العلوم السياس�ية على اس�تخدام أس�اليب متنوعة في التعليم 
من خالل المحاضرات، إجراء األبحاث، تنمية قدرات الطالب في استخدام تكنولوجيا التعليم، وزيادة 
 Foreign( قدرات�ه عل�ى االطالع عل�ى أحدث الكت�ب والدوري�ات األجنبية في العلوم السياس�ية مث�ل
Affairs(. ومن الجدير بالذكر ان كلية االقتصاد والعلوم السياس�ية في جامعة القاهرة اس�تحدثت نماذج 

المحاكاة منذ عام 996)، وذلك في إطار جهودها من أجل ترسيخ وتعميق الفكر االبتكاري واإلبداعي 
للطالب. فبدأت بتطبيق نموذجين للمحاكاة هما “مجلس الشعب المصري”، و”األمم المتحدة”،حيث 
تتيح هذه النماذج الفرصة الكاملة للطالب للتعلم الذاتي الحر والتدريب على مهارات عديدة تتمم رسالة 
الكلية التعليمية ببناء الش�خصية المتكاملة القادرة على اقتحام المس�تقبل على مستوى التميز المطلوب. 
وتتمث�ل فك�رة نم�اذج المحاكاة في قي�ام الطالب بمحاكاة أي م�ن الهيئات أو المؤسس�ات المحلية، أو 
اإلقليمية، أو الدولية. ولقد توس�عت الكلية في تعمي�م فكرة النماذج، حتى أصبحت تقوم بتنظيم نماذج 
المح�اكاة التالي�ة: نموذج مجلس الش�عب المص�ري.، نموذج جامع�ة الدول العربية واألم�م المتحدة، 
نموذج المؤتمر اإلس�المي، نم�وذج االتحاد األوروبي، نموذج الكونجرس األميركي، نموذج الرئاس�ة 

األميركية، نموذج تصحيح العالم، نموذج مؤتمر صناع قرار المستقبل، نموذج البورصة المصرية.
إزاء ذل�ك، م�ا زالت الجامعات األردنية تعاني من إش�كالية تنوع أس�اليب التدريس ف�ي كلياتها، إذ 
تش�ترك األقس�ام األربعة بطريق�ة التدريس التقليدية )المحاضرة( كجزء أساس�ي لكل مس�اق دراس�ي، 
وهي أس�لوب أق�رب إلى التلقين أكثر منه إل�ى التعليم. ويبدو واضحًا من طريقة طرح الخطة الدراس�ية 
أن الجانب النظري هو المهيمن في البرنامج التعليمي المعتمد، وتواجه الجامعات األربع صعوبات في 
توفي�ر مراج�ع أو مقررات )Textbook( حيث هناك عدد من المواد التي ال يوجد لها كتاب مقرر، حيث 
يكتفي البعض بإعطاء المحاضرة و قائمة مراجع غير ملزمة للطلبة. وتعطي جامعة اليرموك للمدرس�ين 

حرية استخدام الصيغة التي يرونها مناسبة فيما يتعلق بمتطلبات الجامعة والمقررات.

سادسا: فرص التعلم
تجمع الجامعات العربية المندرجة في هذه الدراسة، حكومية كانت أو خاصة، على اعتماد حد أدنى 
من الش�روط لقبول الطالب في كلياتها وكلها تطلب من المنتس�ب أن يكون حائزا على ش�هادة المرحلة 

الثانوية. 
ف�ي مصر، هذه الش�روط مصدره�ا المجلس األعل�ى للجامعات وهي تنص على م�ا يلي: أن يكون 
الطال�ب م�ن الحاصلين على الثانوي�ة العامة ويريد االلتحاق بالكلية وأن يس�توفى الح�د األدنى للقبول 
طبقًا لما يحدده مكتب التنسيق في كل عام. لذا، فإن قبول الطالب يحدد في ضوء التغيرات والتطورات 
التعليمية للدولة المصرية، وسياسة التعليم العالي بصفة خاصة، وأعداد المقبولين في الكليات كل عام. 
وتنفرد جامعة القاهرة في توفيرها شعبتين في اللغة األجنبية )الفرنسية واإلنكليزية( وبذلك، على الطالب 
أن ينج�ح في اختب�ار اللغة ذات العالق�ة وتتم المفاضلة بين المرش�حين تبعا للعالم�ات التي يحصلون 
عليه�ا في�ه باإلضافة إلى المعدل العام في الش�هادة الثانوية. والوضع مماثل في جامعة المس�تقبل حيث 
يتم اختبار الطالب وفق مس�توى لغته اإلنكليزية، إذ يجب على جميع الطالب الجدد المتقدمين للقبول 
 )The Preliminary English Test- PET( ف�ي الكلية الخضوع الختب�ار تحديد مس�توى اإلنكليزي�ة
وتحقي�ق المس�توى المطلوب. أم�ا في جامعة 6 أكتوبر فيج�وز قبول تحويل الطالب م�ن أي جامعة أو 
معهد معترف به إلى الكلية، بشرط استيفاء شروط القبول. وفي حالة قبول تحويل الطالب من الكليات 
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المناظ�رة، يت�م عمل مقاصة لمعادلة المقررات التي درس�وها مع القرارات التي يقدمها القس�م المحول 
إليه الطالب، ويش�ترط اعتم�اد عميد الكلية، والجامعة لهذه المقاصة. كما يجوز التحويل من قس�م إلى 

قسم آخر داخل الكلية، بشرط توافر شروط القبول بالقسم الجديد.
ف�ي لبن�ان، يجب على الطال�ب الذي يود االلتح�اق بالجامعة اللبنانية متابعة دراس�ة لغ�ة أجنبية في 
الفص�ول الثال�ث والرابع والخامس عل�ى أن تجمع العالمة التي ينالها الطال�ب في كل من هذه الفصول 
والتي هي على 0) من أصل مائة مع العالمة التي ينالها هذا الطالب في مقرر اللغة األجنبية والتي تدرس 
ف�ي الفصل الس�ادس وتدخل ضمن مقررات اإلجازة والتي تك�ون عالمتها على 70 من أصل مائة. كما 
يمكن للطالب المقبولين لتحضير ش�هادة اإلجازة ممن درسوا في جامعات أخرى أو في إحدى كليات 
الجامع�ة اللبناني�ة األخرى، طل�ب معادلة بعض المق�ررات التي حصلوا عليها س�ابقًا. ويعتمد في ذلك 
النظام الخاص للمعادالت الذي يحدد ش�روط االعت�راف باألرصدة المحّصلة خارج الكلية والمحددة 
م�ن قبل مجلس الوحدة، ش�رط أن ال يتع�ارض مع النظام العام للمعادالت ف�ي الجامعة اللبنانية وأن ال 

يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة 60 رصيدًا في اإلجازة. 
في األردن، تخضع الجامعات لشروط وزارة التعليم العالي الخاصة بالجامعات الرسمية والحكومية 
في ما يخص قبول الطلبة وتسجيلهم تحت مظلة لجنة القبول الموحد التي تشترط أدنى معدل تنافس في 
تخصص العلوم السياسية لخريجي الثانوية العامة األردنية )65%(. ويقوم الطالب بتعبئة نموذج يشتمل 
على جدول يحدد به الجامعات والتخصصات حسب األولوية وفقا لما يراه الطالب مناسبا ضمن ثالثين 
خي�ارًا حس�ب أولوياته. ويتم تحدي�د قبول الطالب في القس�م والجامعة ضمن معادل�ة إحصائية معقدة 
تعتم�د في أساس�ها على معدل الثانوية العامة وزخم الطلب عل�ى تخصصات بعينها. ومن المعروف أن 

تخصصات العلوم اإلنسانية تأتي عادة في آخر أولويات الطلبة. 

سابعا: المتخرجون 
1. نسبة الخريجين

بالنس�بة للجامعة اللبنانية، وبحس�ب برنامج ال� LMD في كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية، 
لم يكن يوجد خريجون بعد عند كتابة دراس�ة الحالة عنها في ربيع 2)20 ألنه لم تمِض ثالث س�نوات 
مكتملة على مباش�رة تطبيق هذا البرنامج. ولكن ينتظر في نهاية العام الدراس�ي 2)20-3)20 أن يبلغ 

عدد الخريجين حوالي 200 خريج في مختلف فروع الجامعة اللبنانية. 
في مصر، بلغت نسبة النجاح في جامعة القاهرة )كلية االقتصاد والعلوم السياسية( في الفرقة األولى 
83.8%. أما بالنس�بة ألعداد الط�الب الناجحين والراس�بين بقس��م العلوم السياس�ية بالكلي�ة للع��ام 
الدراس�ي ))20-2)20، فترتف�ع النس�بة المئوي�ة للطالب الناجحين ف�ي الفرقة الثالث�ة مقارنة بالفرق 
األخرى حيث بلغت 93.7%. وقد يعزى ذلك إلى أن الطالب يدركون بأنهم على أعتاب التخرج ومن 

ثم يبذلون أقصى طاقتهم لبلوغ النجاح. 
ف�ي جامعة 6 أكتوبر )كلية العلوم االجتماعية(، خالل العام الدراس�ي ))20-2)20، كانت نس�بة 
التخرج عالية إذ بلغ عدد الطالب في الفرقة الرابعة 66 ونجح منهم 50. وخالل العام الدراس�ي نفس�ه، 
بل�غ ع�دد الطالب في الفرقة الثالثة في جامعة المس�تقبل )كلية االقتصاد والعلوم السياس�ية ( 70 ونجح 
منهم 60. وفي جامعة الكويت، بلغ عدد الخريجين في قسم العلوم السياسية 56 طالبا في الفصل األول 

من العام الدراسي 0)20-))20 و53 في الفصل الثاني منه. 
ف�ي األردن، نالح�ظ أن معدل الخريجين م�ن الجامعات الحكومية أعلى من مع�دل الخريجين من 
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الجامع�ات الخاص�ة، وهذا ق�د يكون نتيجة الكلف�ة، باإلضافة إلى أن الجامعات الرس�مية يخصص لها 
مقاع�د تتوزع بين أبناء القوات المس�لحة والمعلمين وقطاعات أخ�رى. إذ يقدر معدل أعداد الخريجين 
السنوي للجامعة األردنية ب� 50) متخرجًا، مقابل 50 في جامعة اليرموك و44 في جامعة مؤتة و35 في 

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
2. متابعة مرحلة الدراسات العليا

بع�د التخرج، تؤمن بع�ض الجامعات العربية المعنية بالدراس�ة فرص التخص�ص للطلبة عن طريق 
متابعته�م لبرنام�ج الدراس�ات العليا. فإلى جانب اإلجازة في العلوم السياس�ية، تق�دم بعض الجامعات 
إمكانية نيل درجة الماجستير )في جامعة الكويت، منذ أيلول/سبتمبر 2007، وتم تخريج أولى دفعاتها 
ف�ي أيار/ماي�و ))20، كم�ا في الجامع�ات األردنية))(( أو الماجس�تير ومن ثم الدكت�وراه )في الجامعة 

اللبنانية وجامعة القاهرة)2((.  
في الوقت نفسه، يمكن للخريجين إكمال دراساتهم في جامعات عالمية شرط أن يكونوا قد اكتسبوا 
لغ�ة أجنبي�ة خالل مرحلة الدراس�ة التأسيس�ية، وق�د رأينا كيف أن بع�ض الجامعات العربي�ة تؤمن هذه 
اإلمكاني�ة لك�ي ال تقف اللغ�ة عقبة بهذا المجال. أم�ا العقبة الثاني�ة، فتكمن في تكلفة الدراس�ة خارجا 
ويبقى هناك عدد محدود من الطالب القادرين على الدراسة في الدول األجنبية على مستوى الماجستير 
والدكت�وراه. وإزاء ذل�ك، وضع�ت جامعة الكوي�ت خطة لتأمين منحتين دراس�يتين البتع�اث خريجيها 

لمتابعة الدراسات العليا في الخارج، وفق احتياجات كل تخصص علمي.
3. االنخراط في سوق العمل

يؤمن عدد ضئيل من الجامعات خدمة مساندة الخريجين بعد إتمامهم مرحلة اإلجازة )والماجستير 
لمن اتبع تلك الدراس�ات( في العلوم السياس�ية عن طريق أس�اليب متنوعة. على س�بيل المثال، يس�مح 
موق�ع جامعة العلوم التطبيقي�ة اإللكتروني في األردن للطلبة أن يدخلوا بياناتهم الكاملة بعد التخرج بما 
يس�مح للجامعة بمتابعة أخبار الطلبة. لكن في معظم الجامعات العربية وبعد وضعها تحت المجهر في 
ه�ذه الدراس�ة ظهر أن ال وج�ود لبرامج تربط بين الخريجين وأماكن التش�غيل. وتت�كل الجامعات على 
قدرة الخريجين في الوصول إلى مراكز توظيف تقليدية متصلة بمجاالت علم السياسة، مثل  مؤسسات 
القط�اع الع�ام والوظائ�ف الدبلوماس�ية واألجه�زة األمنية )ال س�يما ف�ي الجامعات األردنية( ووس�ائل 
اإلع�الم، وتعتمد هذه المؤسس�ات على التدريب المؤسس�ي لمن تمكن من االلتح�اق بها، األمر الذي 
أش�ارت إليه على س�بيل الذكر في مصر الهيئة القومية لالعتماد وضمان جودة التعليم في وثيقة المعايير 
األكاديمية القياس�ية القومية للعلوم السياس�ية للجامعات، التي أكدت أن ه�ذه البرامج تؤهل الخريجين 
لس�وق العم�ل وتتي�ح له�م العديد من ف�رص العم�ل. وتجدر اإلش�ارة إل�ى أن كلية االقتص�اد والعلوم 
السياس�ية في جامعة القاهرة أنشأت رابطة لخريجي الكلية يتم من خاللها عقد ندوات ومحاضرات عن 
أهم األحداث السياس�ية الجارية، هذا باإلضافة إلي إقامة احتفال س�نوي في شهر رمضان يتم من خالله 
دع�وة جميع خريجي الكلي�ة. وفي لبنان، غالبا ما ينخرط خريجو الجامعة اللبنانية في مهنة أو في العمل 
بسهولة أكبر ويبرزون في شكل ال بأس به سواء في لبنان أو في الخارج، إذ يشكل برنامج التدريس الذي 

))(  تشرتط اجلامعات األردنية أن يكون الطالب حاصاًل عىل تقدير جيد يف البكالوريوس حتى يستويف رشوط االلتحاق 
بربنامج املاجستري.

)2(  ماجستري يف االقتصاد، اإلحصاء، العلوم السياسية، اإلدارة العامة، احلاسب اآليل يف العلوم االجتامعية، الدراسات 
األوروبية املتوسطية، ودرجة الدكتوراه يف االقتصاد، اإلحصاء، العلوم السياسية، اإلدارة العامة، احلاسب اآليل يف 

العلوم االجتامعية.
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يتلق�اه الطالب في الجامع�ة الوطنية اللبنانية برنامجا متوازنا بين متطلبات الثقافة الحقوقية وبين دراس�ة 
األبعاد السياسية، وجميع المتخرجين يملكون حدًا أدنى يتمثل في استعمال لغتين على األقل إن لم يكن 

ثالثًا هي العربية والفرنسية واإلنكليزية. 
رغ�م ذلك، باتت إمكانية التوظيف تتضاءل بالنس�بة لخريجي علم السياس�ة. لق�د لوحظ في جامعة 
اليرم�وك في الس�نوات األخي�رة تزايد أع�داد العاطلين عن العمل من حملة ش�هادات العلوم السياس�ية 
بش�كل خاص، والعلوم االجتماعية بش�كل عام، مع العلم أن الجامعات األردنية األربع قد اس�تحدثت 
قسما تابعا لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لتولي عملية التأهيل الوظيفي، وتقديم التدريب الفني 

الالزم للخريجين، وهذا القسم متاح لجميع الطلبة، وليس تابعًا لقسم العلوم السياسية. 
كذلك في الكويت، تواجه جامعة الكويت مشكلة استيعاب عدد خريجيها المتزايد في سوق العمل، 
والمرتبط بالقصور في نظام متابعة خريجي البرنامج بشكل رسمي. إال أن تواصل الخريجين مع أعضاء 
هيئة التدريس والقس�م العلمي حتى بعد التخرج، يوفر مرجعية – وإن كانت غير رس�مية وغير موثقة – 
لنوعي�ة الخب�رات التي امتلكوه�ا وكيفية تطبيقها في س�وق العمل، كما توفر بيانات ع�ن األماكن األكثر 
جذب�ا لخريجي البرنامج. ويطمح القس�م العلمي لتعزيز س�بل التواصل مع خريجي�ه ومتابعة أوضاعهم 
الوظيفي�ة والعملي�ة، كم�ا يطم�ح الس�تطالع آراء أصحاب العم�ل عن مس�توى الخريجي�ن ومهاراتهم 
ونواحي القوة والضعف واالس�تفادة من تلك البيانات في رس�م الخطط المستقبلية للبرنامج بما يضمن 

استمرارية تطوره ومواكبته للتطورات العالمية المتسارعة للتخصص عالميا. 
وبش�كل عام، يتس�نى أمام خريجي علم السياس�ة أنواع عديدة من المهن مثل االنخراط في الوظيفة 
العامة )الوزارات والمؤسس�ات الرس�مية والس�لك الديبلوماس�ي(، أو الجامعات أو المهن اإلعالمية، 
كذل�ك مراكز األبحاث والقطاع الخاص. ويش�ار إلى الميل للعمل ف�ي األجهزة األمنية بعد التخرج من 

الجامعات األردنية. 

الخالصة
1.مكانة برامج العلوم السياسية العربية

م�ن أه�م اإلنج�ازات التي تنع�م بها الجامع�ات العربي�ة المندرجة في هذه الدراس�ة ه�و االعتراف 
بش�هاداتها )البكالوريوس بش�كل خاص( ف�ي جامعات الخارج وكذلك في س�وق العم�ل العالمية، ما 
يضاعف آفاق الخريجين حاملي اختصاص علم السياس�ة في متابعة الدراس�ة والعمل خارجا. ذلك إلى 

جانب فرص العمل المتاحة محليا في البلدان المعنية هنا. 
وفي هذا الخصوص، تواكب العديد من هذه الجامعات التطور المهني والتطبيقي لطالبها وخريجيها 
من خالل آليات شتى. فتضم جامعة الكويت مكتبا متخصصا لمتابعة مؤسسات التدريب الميداني لطلبة 
التخصص�ات العلمي�ة المختلف�ة في الكلي�ة، باإلضافة إلى عمل�ه كحلقة وصل بين الكلي�ة والخريجين 
وجه�ات العمل. ويدعى هذا المكتب ب�”مكت�ب التدريب الميداني والخريجين” والذي يأمل القائمون 
عليه القيام بالدراس�ات الخاصة بالخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم، واجراء الدراسات االستشرافية 
لمعرفة احتياجات سوق العمل المستقبلية من خريجي الكلية بمن  فيهم خريجو برنامج العلوم السياسية 
والعمل على توفيرها ضمن خطة عمل الكلية المس�تقبلية. ومن أنش�طة المكتب إقامة معارض الفرص 
الوظيفية للطلبة المتوقع تخرجهم، ومعارض المشاريع الطالبية، ودورات التهيئة لسوق العمل كدورات 
كتاب�ة الس�يرة الذاتية، وكيفي�ة اجتياز مقابلة الترش�ح للوظيف�ة، وأخالقيات العمل المهن�ي وغيرها. في 
مصر، يتميز منهج كلية االقتصاد والعلوم السياس�ية في جامعة القاهرة في التركيز على الجوانب العملية 
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داخل البرنامج من خالل تدريب الطالب على نماذج المحاكاة واألنش�طة، هذا باإلضافة إلي األبحاث 
والتكليف�ات  الميداني�ة الت�ي يت�م إعدادها من قب�ل الطالب خالل فترة الدراس�ة. كما يوج�د بجامعة 6 
أكتوبر مركز “التفوق للتدريب والتنمية البشرية” لتوفير المهارات المهنية والتقنية للطالب والخريجين 
والعاملي�ن في الجامعات المصرية والعربية في العلوم اإلنس�انية والطبي�ة االجتماعية، وضمان المناطق 
التكنولوجية، واألعمال المصرفية والتجارة والجودة. أما جامعة المستقبل فتقدم بدورها للطالب برامج 
التدريب الصيفي حيث يسمح لهم بالتدرج، بدءا من السنة الثانية، لدى الوكاالت السياسية واالقتصادية 
والمالية ووسائل اإلعالم وجامعة الدول العربية، وزارة الخارجية، وزارة الدولة للتنمية اإلدارية، فضال 
ع�ن غيرها م�ن وكاالت وطنية ودولية. وفي عام 2007، تم توقيع اتفاق بي�ن الكلية وجامعة ميريالند- 

كلية بارك يقوم الطالب طبقا له بقضاء الصيف كله في الواليات المتحدة.
من ناحية الجامعة اللبنانية، ال بد من اإلش�ارة إلى المس�توى الجيد لخريجي قس�م العلوم السياس�ية 
بمقي�اس كلفة التعليم الزهيدة جدًا بالمقارنة مع القط�اع الجامعي الخاص. ويحتاج الطالب لكي يكون 

مميزًا ومبدعًا أن يعتمد على نفسه ويقوم ببذل مجهود شخصي كبير من أجل تحقيق التفوق. 
2. التحديات الراهنة لبرامج العلوم السياسية العربية

أه�م مح�ور يظهر في�ه عجز الجامع�ات العربية المعني�ة هنا هو مح�ور المناهج، الس�يما في قصور 
بعض المس�اقات األساسية من ناحية، كما تتضح الحاجة إلى مضاعفة المصادر في اللغة العربية وزيادة 
اإلمكانيات لترجمة المراجع والكتب، إلى جانب دعم اإلنتاج الفكري والعلمي العربي لدى الجامعات. 
كم�ا تصط�دم بعض الجامع�ات بغياب تدريس مس�اقات جوهرية في علم السياس�ة، مثل قلة المواد 
المطروحة في نظريات علم السياس�ة واإلحصاء السياس�ي أو في طريقة التدريس التقليدية التلقينية، أو 
عدم التعمق في مناهج البحث، ما يعرقل تهيئة الطالب للقيام بأبحاث ودراسات مهنية وذات قيمة علمية 
عالية. وفي جامعة اليرموك، تجدر اإلش�ارة إلى وجود مش�روع للتخرج في المواد اإلجبارية المطروحة 
للقس�م، ما يعطي المجال لتوجيه الطالب نحو العمل البحثي أو الميداني، كما يوجد مبادرة مش�ابهة في 

جامعة مؤتة وهو مشروع التخرج كمادة أساسية ومساق إجباري. 
لك�ن باإلجمال تش�كو مناه�ج العلوم السياس�ية من قلة ف�رص التدريب العمل�ي أو الميداني، ومن 
اقتص�ار التعلي�م على الجانب النظري. حتى بالنس�بة لهذه األخيرة فان بع�ض المناهج وضعت منذ فترة 
قديم�ة بحي�ث أن النظريات التي تعلم لم يجر تعزيزها باالتجاهات الحديثة في النظريات السياس�ية وال 
بالمواضي�ع والقضايا السياس�ية المعاصرة. ويتصاحب ذل�ك طبعا مع االس�تعانة بمراجع قديمة وكتب 

جامعية تجري طباعتها سنة تلو أخرى.
ف�ي إدارة البرامج، تش�كو بع�ض برامج العلوم السياس�ية كغيرها م�ن البرامج إما م�ن مركزية اتخاذ 
القرارات على مس�توى الكلية أو الجامعة، أو من خضوعها أحيانا لضغوط خارجية من أصحاب النفوذ 

ما يحد من صالحيات القسم وموضوعية اتخاذ القرارات  وذلك تحت وطأة المسايرة. 
ف�ي الموارد األكاديمية، م�ن الملفت التفاوت الكبير في عدد الكوادر المتوافرة للتدريس في برنامج 
العل�وم السياس�ية بي�ن جامعة وأخرى، إذ تص�ل كلية الحقوق والعلوم السياس�ية واإلداري�ة في الجامعة 
اللبناني�ة )الحكومي�ة( كم�ا كلية االقتصاد والعلوم السياس�ية لدى جامعة القاه�رة )الحكومية أيضا( إلى 
250 عض�وًا ف�ي األولى و4)) في الثانية. أم�ا الكليات األخرى فيتراوح حجم الهيئة التدريس�ية بين 8 
و)) عضوا متخصصا الس�يما في الجامعات الخاصة. أما في ما يخص الترقية، فتتضمن كافة الكليات 
واألقس�ام نظام�ا لترقية المدرس�ين إلى حي�ن وصولهم إلى درجة األس�تاذ. إن كثاف�ة الطالب في بعض 
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البرامج والتغيرات التي تصيب ميدان العلوم السياسية عبر العالم يطرح جدية النقص في الهيئة التعليمية، 
أحيانا من الناحية العددية وأحيانا أخرى من حيث االختصاصات والكفايات التي يتمتعون بها. 

في محور التعليم والتقييم، تّبين أن أنظمة الجامعات تواجه إشكالية تنويع أساليب التعليم وتحديثها 
لكي تتناس�ب مع حاجات الطالب اليوم فيما تحاول االبتعاد عن أس�لوب التلقي والتلقين الذي ما زال 
س�ائدا البتكار أنواع جديدة وتفاعلية للتعليم. وفي ظل انخفاض النش�اط العلمي ألفراد الهيئة التعليمية 
يقوم بعض األساتذة أحيانا بترجمة مقاالت، هي مصادر ثانوية )secondary resources( ويعتمدونها 
كمق�ررات للط�الب، ودون االهتمام بالمصادر الرئيس�ية. يترافق ذلك مع أس�اليب تقيي�م تقوم بدورها 
على التس�ميع. واعتماد نظام التقويم بش�كل أساس�ي على امتحانات نصف العام الدراسي ونهاية العام 
الدراسي كما في الجامعات المصرية. فضال عن أن االمتحانات تركز على المعارف وال تقيس مهارات 

التفكير العليا.
ف�ي م�ا يتعلق بف�رص التعلم المتاحة تس�عى الجامعات الت�ي نحن بصددها إلى اس�تقطاب الطالب 
الحاملين لش�هادة المرحلة الثانوية، وعموما تكون الشروط القائمة للقبول في العلوم السياسية أدنى من 
العلوم البحتة والتطبيقية وأدنى من ش�روط عدد من االختصاصات اإلنسانية كإدارة األعمال واالقتصاد 
مثال.  وال توجد برامج دعم للطلبة عادة في هذا البرنامج في حين أن اإلرشاد األكاديمي إما غير موجود 
أو موج�ود إداري�ا ولكن�ه غير مفع�ل داخل القس�م. وهناك حالة خاص�ة بجامعة القاه�رة تتمثل في عدم 
قدرة الطالب غير القادرين مادًيا على االلتحاق بأقس�ام اللغات األجنبية )اإلنجليزية والفرنس�ية( بكلية 

االقتصاد والعلوم السياسيَّة، ألن مصاريفها مختلفة عن قسم اللغة العربية.
بالنسبة للمتخرجين، تتمتع الجامعات العربية المشمولة بالدراسة بنسبة عالية من النجاح لدى طالب 
برامج العلوم السياس�ية وتتس�نى أمام الخريجين فرص عديدة إما لالنخراط بدراس�ات عليا )في بعض 
الجامع�ات الت�ي توفر ه�ذه المرحلة ( أو للعمل في مختل�ف القطاعات من الحي�اة المهنية. لكن تجدر 
اإلش�ارة إلى نقطة ضعف مشتركة بين الكليات واألقسام حيث ال تتوافر عندها اإلمكانية لمتابعة ورصد 
مسار طالبها بعد التخرج من الجامعة، وال توجد أنشطة للتعريف بهذا االختصاص وتسويق الخريجين، 
وال توجد دراس�ات عن الخريجين تسمح بوضع اس�تراتيجيات مالئمة ألقسام العلوم السياسة وبالتالي 

فإن هذه االستراتيجيات غائبة بدورها أيضا. 
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