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أهم  األكاديمية،  تكونت  متى 
مكتب  دور  وما  االختصاصات، 

التعاون الدولي ؟

سنة  األكاديمية  تأسست 
مسمى:  تحت   )1988(
للعلوم  العليا  الدراسات  )معهد 
طرابلس-ليبيا،  في  االقتصادية(، 
مجال  في  نشاطها  تمارس  وبدأت 
الخريف  العليا في فصل  الدراسات 
العام  وفي   )1989( العام  من 
)1995( صدر القرار رقم )996( 
الدراسات  )أكاديمية  ُمسمى  بإنشاء 
تحديدا  القرار  وتضمن  العليا(، 
تمنحها  التي  العلمية  للدرجات 
األكاديمية لخريجيها، وهي : دبلوم 

العالية  واإلجازة  العليا،  الدراسات 
الدقيقة  واإلجازة  )الماجستير(، 
القرار  نص  كما  )الدكتوراه(، 
األكاديمية  تقوم  أن  على  أيضا 
حسب  التخصصات  كافة  بتدريس 
توسعت  وقد  المتوفرة.  اإلمكانات 
السابقة  السنوات  خالل  األكاديمية 
مدارس   )7( إلى  وصلت  حـتـى 
المراكز  من  عددا  وتضم  علمية 

المتخصصة. البحثية 

الدولي  التعاون  مكتب  تكّون 
 2006 سنة  مند  باألكاديمية 
العديد  ابرام  في  نشاطاته  وباشر 
عدد  مع  التعاون  اتفاقيات  من 
العربية  المحلية،  الجامعات  من 
االتحادات  وبعض  واألوربية 
منها  والدولية.  واإلقليمية  المحلية 
غريان  وجامعة  صبراتة  جامعة 
اِتفاقيه  أبرم  كما  سرت  وجامعة 
لتعليم  غوتة  معهد  مع  تعاون 
الفرنسي  والمركز  األلمانية  اللغة 
ببريطانيا  سالفرد  وجامعة  بليبيا، 
واالتحاد العربي للجامعات، واتحاد 
نتيجة  ولكن  اإلفريقية،  الجامعات 
المكتب  توقف  ليبيا،  في  لألوضاع 
عن مواصلة نشاطاته مع الكثير من 

المؤسسات.

االنسانية  العلوم  مكانة  ما 
واالجتماعية في األبحاث في ليبيا؟ 
وفي مؤسستكم ؟ هل ترون أّن هناك 

عوائق ؟

من  اإلنسانية  العلوم  مدرسة  تعد 
المدارس المؤسسة لألكاديمية الليبية 
وتحتل  بطرابلس  العليا  للدراسات 
داخل  كبيرة  مكانة  اإلنسانية  العلوم 
لها  أسست  حيث  الليبية  األكاديمية 
اإلنسانية.  بالعلوم  خاصة  مدرسة 
باألكاديمية  المدارس  أكبر  وتعد من 
األقسام  من  عدداً  ضمت  وقد 
المختلفة وهي :  العلوم  والشعب في 
الخدمة  قسم  االجتماع،  علم  قسم 
التعليم، قسم  االجتماعية، قسم علوم 
دراسات المعلومات، قسم الدراسات 
اإلسالمية والفلسفة قسم القانون، قسم 
علم  قسم  الجغرافيا،  قسم  التاريخ، 

النفس.

التي  العوائق  من  العديد  توجد 
بينها  ومن  المدرسة  نشاط  تعيق 
الحديثة  العلمية  المراجع  توفر  عدم 
اإلنسانية  العلوم  في  والمتخصصة 
في  النقص  وكذلك  واالجتماعية، 
أعضاء هيئة التدريس المتخصصين 

في العلوم االجتماعية.
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من  ااِلختصاصات  أهم  ماهي 
التي  واالجتماعية  االنسانية  العلوم 
تدرس في ليبيا وفي األكاديمية وهل 

تتميزون باختصاص معين ؟

جميع  األكاديميّة  في  تعرض 
أعاله  الذكر  السالفة  التخصصات 
اإلنسانية  العلوم  مدرسة  داخل 
واالجتماعية. وهناك إقبال كبير من 
اإلنسانية  العلوم  لدراسة  الطلبة  قبل 
الليبي.  المجتمع  في  ألهميتها  نظرا 
مدرسة  تميز  خصوصية  وهناك 

من  الكثير  عن  اإلنسانية  العلوم 
وهي  ليبيا  في  التعليمية  المؤسسات 
مختصة  مؤسسة  األكاديمية  كون 
وإجراء  فقط  العليا  بالدراسات 
البحوث سواء في مرحلة الماجستير 

أو الدكتوراه.

هم  من  دولي  تعاون  كمكتب 
تتعاملون  الذين  الدوليّون  الشركاء 
معهم ؟ وكيف تأملون أن تكون هذه 

الشراكة ؟

التعاون  مكتب  بين  تعاون  هناك 
األلماني  التعليم  ومكتب  الدّولي 
مؤسسة  مع  وتعاون   ،)DAAD(
نتوق  ونحن  المتوسطية.  الجامعات 
تعاون  اتفاقيه  توقيع  يتم  أن  إلى 
وشراكة مع المعهد في إقامة برامج 
ورشات  وإقامة  ودراسية  تدريبية 
تبادل  وكذلك  والمؤتمرات  العمل 
أساتذة  بين  والخبرات  الزيارات 
وطلبة األكاديمية والمعهد واالستفادة 
من خبرة المعهد في مجاالت العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية.
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مقابلة

في شهر أوت 2021، وقع امضاء اتفاقية تعاون بين معهد البحوث المغاربية المعاصرة واألكاديمية 
الليبية للدراسات العليا بطرابلس. تحدد هذه االتفاقية  آليات التنقل والتبادل العلمي بين الباحثين والطلبة 
لتعاون  الطريق  المؤسستين وهو ما سيفتح  بين  التعاون  المعهد. كما تؤطر مجاالت  الليبيين وباحثي 

مشابه مع بقية األكاديميات المكونة للشبكة.


