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  والسهاهاث الخحدياث  الجزائس في العلمي البحث
  2 وهسان حامعت ـ الللققي كليت ،  ـيـــسري لأمـــــا وسيمــت ألاسخاذة

   

 

 : اإلالخص

 

ُٟتها إلى باإلياٞت الجامٗت إن ت واا٩ىاصع اا٣ىيى إٖضاص في ْو ُٟت ٖاج٣ها ٖلى جدمل اابكٍغ  وهي ألاَمُت بظاث زاهُت ْو
ٗخبر وااخضَعـ، ااٗلمُت باابدىر اا٣ُام ما٫ أخض ااٗلمي اابدث َو   مٟهىمه في الجامعي ااخٗلُم إاحها ٌؿدىض ااتي ألٖا

ائ٠ أبغػى و أَم مً ااٗلمي اابدث ٌٗخبر إط اإلاٗانغ  أو ٖلمي ج٣ضم أي اخد٤ُ٣ ااٟٗاات ااىؾُلت باٖخباٍع الجامٗت ْو

ا أو ااضو٫ى ج٣ضم مضي به ٣ًاؽ ٦م٣ُاؽ أنبذ اظا٪ إ٢خهاصي أو إحخماعي  الجامٗت ٖلى اؼاما ٧ان َظا أحل مً .جأزَغ

ت الجىاهب مسخل٠ ٝي ااخىمُت جد٤٣ ختى الازخهاناث ٧ل في ااٗلمُت باابدىر اا٣ُام  جخُىعى وختى وبااخالي .المجخم٘ الحٍُى
ىُا مغمى٢ت م٩اهت جدخل و الجامٗت اإلاُا َو ٠ُ ٖلحها ًجب ٖو ت اُا٢تها ااٟٗا٫ ااخْى  إلم٩اهُتها اا٣ٗالوي الاؾخٛال٫ و اابكٍغ
ى اإلاٗخبرة اابدثُت ت الجامٗاث جٟخ٣ضٍ ما َو  مؿخىيى ٖلى اإلاُغوخت ًتواإلاؿخٗو الحاصة ألاػماث مً أهه هجض اظا الجؼائٍغ
ُت اابيُت خه ااٗلمي اابدث أػمت اإلاٗٞغ ٍى ت الجامُٗت اإلاؤؾؿاث في َو  ااٗضًض أٞغػى ااظي اإلا٣ٗض ااىا٢٘ مً اهُال٢ا الجؼائٍغ

ت وؤلاحغاءاث باا٣ىاهين ًخٗل٤ ما اإلاٗى٢اث َظٍ بين مً. اإلاٗى٢اث مً  بااىهىم ااخ٣ُض ٖلى الحغم ٞحها ٩ًىنى ااتي ؤلاصاٍع
 جضٞ٘ أن قأجها مً مؿخمغة مخابٗت وحىص ٖضم إلى إياٞت ااٗلمي، اابدث مً اإلاغحىة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ واِـ ةاا٣اهىوي
ٍغً ٢لت و٦ظا٪ مغيُت، هخائج يإ٫ الىنى٫ى أ٦ثر بجضًت ااٗمل إلى بااباخث ً، الازخهام طويى مً ألا٦ٟاء اإلاَؤ  ٦ما اإلاخميًز

 ااخدخُت بىِخه في حضا يُٟٗا ٦هىاٖت ااٗلمي اابدث ًؼا٫ ال إط ااخدخُت اابيُت ي٠ٗ في ًخمثل ما أًًا ااٗىائ٤ بين مً أن
 طا٪ ٧ل  .الا٢خهاص م٘ مخ٩املت نىاٖت ااٗلمي اابدث حٗلذ إؾتراجُجُت ويٗذ ٖلمُا جُىعث ااتي واابلضان ٦ٟاءاجه، وفي

 اإلاُغوح ااغئِس ي اادؿاا٫ى ٩ًىنى ااضعاؾت َظٍ اخدب٘. الجامٗت جُىعى وبااخالي ااٗلمي اابدث جُىعى أمام خ٣ُ٣ُت ٣ٖبت ٌك٩ل

ت؟ الجامٗت في ااٗلمي اابدث مٗى٢اث هي ما: ٧ااخالي ل الجؼائٍغ غ أمام ٖائ٤ اإلااصي الجاهب اٖخباع ًم٨ً َو  اابدث جٍُى
ل الجامٗت؟ في ااٗلمي ت؟ الجامٗت في ااٗلمي اابدث إٖا٢ت في صوعى ؤلاحخماُٖت الجىاهب َو   الجؼائٍغ

 

ت ـ ز٣اٞت ـ ٖىإلات: اإلاـخا يت الكلماث . ٖاصاث ـ زهىنُت ـ ٍَى
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: ةــــــملدم

 

تػالج الجامٗت ا٥ ائٍغ  حؿهغ أجها ًثح ااضوات، في اإلاؤؾؿاث أَم مً نبدذأ ااضو٫ى مسخل٠ في الجامٗاث مً ٚيَر
ً ٖا٫ حٗلُم ج٣ضًم ٖلى ت ال٣ىيى وصائم مخسهو وج٩ٍى ائ٠ اإلاهً في ااىَىُت، الخىمُت ااالػمت اابكٍغ  اإلاسخلٟت، وااْى

ت، ااٗلم مُاصًً حمُ٘ وفي اإلاُلىبت، وااخسههاث  واايكاٍ وؤلاوؿاهُت، ااىَىُت ااث٣اٞت جغ٢ُت ٖلى حٗمل ٦ما واإلاٗٞغ
 اإلاث٣ٟين مجخم٘ ٞهي ٦ٟاءاث مً جًمه وبما وبُضاٚىجي، ٖلميو ز٣افي عنُض مً الجامٗت جمل٨ه بما ٖامت بهٟت اا٨ٟغيى
ى اًاىعوص جلٗب الجامٗت ٞئن َظا، زال٫ ومً وااٗلماء

ًا
ت اا٩ىاصع جيخج ااتي ٞهي اإلاجخمٗاث ج٣ضم في أؾاؾُا  اإلاضعبت اابكٍغ

لت، ا اإلاجخمٗاث، وج٣ضم جُىعى ٖلى ااٗلمُت هخائجها حٗمل ااتي ااٗلمُت ألابدار مغ٦ؼ وهي اإلاَؤ  ".اإلاجاالث حمُ٘ في واػصَاَع

ت أق٩اال المجخم٘ ج٣ضم ااتي اإلاخسههت، اإلاؤؾؿت هي ٞالجامٗت . (1) ...والخضماث ثاالاؾدثماع  مً مخىٖى

 بااضٖم خُٓذ ٣ٞض الجؼائغ، مثل باالؾخ٣ال٫ ااٗهض خضًثت صو٫ى في ااخٗلُم ٨ًدؿحها ااتي اابااٛت األَمُت وهٓغا
اث، ٧اٞت ٖلى  آلاالٝ بٗضص ألاؾاجظة ٖضص وأنبذ ااٗالي، ااخٗلُم إلاىٓىمت ااهائل اا٨مي ااخُىعى ٖلى طا٪ ٞاو٨ٗـ اإلاؿخٍى

 ااهُا٧ل في جُىعا المؤؾؿاث اا٨مي ااخُىعى َظا ًىا٦ب أن البض و٧ان وؿبُا، ٢هير ْٝغ في آلاالٝ بمئاث وااُلبت

ٗخبر .ااخىُٓمُت  زال٫ ومً ااخ٨ىىاىجي ااخ٣ضم وجد٤ُ٣ اإلاٗغفي وؤلابضإ الخل٤ ٖىامل مً َاما ٖىهغا ااٗلمي اابدث َو
 الحُاة مجاالث في والاػصَاع ااخىمُت ًد٤٣ بما اإلاجخم٘ اهالح وجٟؿيٍر اإلاجهى٫ى ا٦دكاٝ ؤلاوؿان ٌؿخُُ٘ ااٗلمي اابدث

  .(2) ٧اٞت

 َٝغ مً ٦بير باَخمام جدٓى أن ًجب ااتي و  ااخٗلُمُت، ااٗملُت في ألاع٧ان أَم مً ااضعاؾُت اإلاىاهج حٗخبر

 ألجها مىاهجال ألاَمُت جل٪ وجيب٘. ااخٗلُمُت ااٗملُت مً اإلايكىصة ألاَضاٝ إلى الىنى٫ى ألاؾاس ي ااؿبُل ألجها اا٣غاع مخسظي
ت ااىاٞٗت باإلاٗلىمت ألاحُا٫ حٛظي ااتي اإلاثلى ااىؾُلت  بًٟلها ااتي اإلاىاعص أَم مً ااُىم اابكغيى اإلاىعص باٖخباع اإلاُٟضة واإلاٗٞغ
ت ٢انضواام ااخٗلُمُت اإلاًامين ٖلى ااتر٦يز مً البض إطن  البلض، الاػصَاع و ااغقي ًخد٤٣  اإلاخ٩املت ااؿلُمت وااخيكئت ااتربٍى

 .(3)قاملت حٗلُمُت جهًت  جد٤ُ٣ ؾبُل في ،اليلء ألابٗاص
1 

ُٟتها إلى باإلياٞت الجامٗت إن  ت واا٩ىاصع اا٣ىيى إٖضاص في ْو ُٟت ٖاج٣ها ٖلى جدمل اابكٍغ  ألاَمُت، بظاث زاهُت ْو
 ألزغيى حامٗت مً جسخل٠ ااضوعًٍ ا٨ال الجامٗاث جىاحها ااتي اايؿبُت ألاَمُت ا٨ً وااخضَعـ، ااٗلمُت باابدىر اا٣ُام وهي

 وااخٟى١ى ااٗلمي البدث أ٦بر أَمُت جىلي الجامٗاث بٌٗ َىا٥ أن بمٗنى. ااخسههاث بازخالٝ الجامٗت هٟـ وفي بل ،

                                                           
جامعة ورقلة كلية اآلداب والعلوم . اإلهدار الرتبوي لدى طالب كلية العلوم والعلوم اهلندسية باجلامعة اجلزائرية ـ ورقلة منوذجا ـ رسالة لنيل شهادة املاجستري .احلاج قدوري  

 .77ص . 30/06/2005. االنسانية قسم علم النفس وعلوم الرتبية
قسم علم . كلية العلوم االجتماعية واالنسانية. اجلزائر. جامعة بن يوسف بن خدة. دة املاجستريرسالة لنيل شها. تطور التعليم العايل. أمين يوسفـ 2

 .12ص . 2007/2008. االجتماع
تقومي دور اجلامعة اجلزائرية يف االستجابة : امللتقى الوطين املوسوم بـ. احلاجة إىل تطوير املناهج اجلامعية مبا يتناسب مع متطلبات سوق الشغل يف اجلزائر .مقدم وهيبةـ 3

 .2010ماي  20ـ  19. اجلزائر. اجللفة. ملتطلبات سوق الشغل
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ىا٥ ُٞه،  بازخالٝ ااىاخضة الجامٗت باايؿبت ااص يء وهٟـ ٌ،في وااخٟى١ى الخضَعـ أ٦بر أَمُت جىلي حامٗاث َو

 . (4)طا٪ مً اا٨ٗـ ٖلى أزغيى وجسههاث ،يااٗلم اابدث مً أ٦ثر ااخضَعـ ٖلى جغ٦ؼ جسههاث ٞهىا٥ ،ااخسههاث

 خىاه جضوعى ااظي الاعج٩اػ مدىعى بمثابت وهي اإلاجخمٗاث، مً مجخم٘ ألي خًاعيى إقٗإ مغ٦ؼ حٗض الجامٗاث إن
ا جؤصي والجامٗاث .اٖمله وزُِ واؾتراجُجُاتها وؾُاؾاتها الجامٗت أَضاٝ ا صوعًا ا مهمًا  اابدث مماعؾت في وقامال ومميزًا
ى الجامٗاث، أع٧ان أَم مً ٌٗخبر آلان ااٗلمي اابدث ألن ااٗلمي؛  والجامٗت وألا٧اصًمي، ااٗلمي مؿخىاَا ومُٗاع م٣ُاؽ َو

 مً الازخهانُين مً ٦بير ٖضص وحىص  :أَمها ٦ثيرة ألؾباب وطا٪ اابدىر إلحغاء وااُبُعي ألاو٫ى اإلا٩ان هٟؿه ااى٢ذ في
لبت وااخضَعـ اابدث مؿاٖضي مً ٖضص ووحىص ااخضَعـ، َُئت أًٖاء غ ااٗلُا، ااضعاؾاث َو  ٖضًضة مؿخلؼماث وجٞى
ُت اا٣ُاؾاث إلحغاء وألاصواث وألاحهؼة وؤلام٩اهُاث اإلاسخبراث مثل البدث غ وااض٣ُ٢ت، اإلاىيٖى  اابُاهاث حم٘ مهاصع وجٞى

. (5)ااٗلمي ابدثا االػمتا

اهاث و ااخدضًاث إن  في اإلاكاع٦ت إلى اإلالحت الحاحت في ٣ِٞ ج٨مً ال مىه ااثااث ااٗاام زانت ااُىم ااٗاام جىاحه ااتي ااَغ
ت مجخم٘  ٦ُُٟاث في وااخد٨م والاجهاالث اإلاٗلىماث اخ٨ىىاىحُا وااىاح٘ ااٟٗا٫ ااخُب٤ُ ٦ُُٟت في أًًا ج٨مً إهما و اإلاٗٞغ

ت وةااٟج ج٤ًُِ ؾبُل في اؾخسضامها  مً إال جد٣ُ٣ها ًم٨ً ال ااخُلٗاث َظٍ إن. واإلاخسلٟت اإلاخ٣ضمت ااضو٫ى بين ااخىمٍى
غ زال٫  جدضًاثا٫ إلى ااخُغ١ى ؾِخم اابدث َظا زال٫ ومً .زهىنا ااٗلمي واابدث الجامعي وااخٗلُم ٖمىما ااخٗلُم جٍُى
 صٞٗت إُٖاء أحل مً ااغؾمُت مؤؾؿاتها في ممثلت ااضوات جبظاها ااتي اإلاجهىصاث وإلى الجؼائغ في ااٗلمي بدثا٫ جىاحه ااتي
ت غ أحل مً أزغيى حهت ومً حهت مً ااٗاإلاُت ااخُىعاث مىا٦بت بهضٝ ااٗالي الخٗلُم ٢ٍى  الجؼائغيى اإلاجخم٘ وجىمُت جٍُى

ت ٢ٟؼة وجد٤ُ٣ ُت جىمٍى ىا .(6)اإلاجخم٘ َظا أٞغاص بمؿاَمت ج٩ىنى هٖى  ااٗالي ااخٗلُم إنالح َل :ؤلاق٩االث بٌٗ جُغح َو
 هجحذ ااغؾمُت مؤؾؿاتها في واإلامثلت ااضوات جبظاها ااتي اإلاجهىصاث َل اإلاؿُغة؟ ااٗامت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ مً م٨ً الجضًض

ت صٞٗت إُٖاء في ل ااخُىعاث مىا٦بت بهضٝ ااٗلمي البدث ٢ٍى غ في ؾاَمذ ااٗاإلاُت؟َو  و الجؼائغيى اإلاجخم٘ وجىمُت جٍُى
ت ٢ٟؼة جد٤ُ٣ ُت؟ جىمٍى  إلاا اؾخيؿار مجغص أهه أم بااٗلمُت ًدؿم ٖلمُت بدىر مً ااٗلُا ااضعاؾاث َلبت أهجٍؼ ما َل هٖى

 ٢2بله؟

اهاث ْل في ااٗلمي اابدث جُىعى صعاؾت اابدث َظا زال٫ مً ؾى٣ىم اادؿااالث َظٍ ٖلى اإلحابت  وااخدضًاث ااَغ

ت ااٗاإلاُت، غ ؾُاؾاث إلاٗٞغ  بضعاؾت ًخٗل٤ ألاو٫ى: ٢ؿمين إلى بدثىا ه٣ؿم ؾٝى طا٪ أحل ومً. الجؼائغ في الجامٗت جٍُى
ت، الجامٗت في آاُاجه وأَم ااٗلمي اابدث أَضاٝ  جل٪ جُب٤ُ حٗترى ااتي ااٗىائ٤ أَمب ًخٗل٤ ااثاوي واا٣ؿم الجؼائٍغ

. ااغاَىت ااخدضًاث ْل في اابدىر

ي

ي

                                                           
 .81ص . املرجع السابق .احلاج قدوريـ 4
مقال . لتدريس فيهاواقع دور اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع املعرفة من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة ا: مقال بعنوان. زياد بركات و أمحد عوضـ 5

 .113ـ  71ص . 2010كانون األول . 56ع . منشور مبجلة احتاد اجلامعات العربية
 www.hoggar.org، (23/04/2010)التحديات، الرهانات و أساليب التطوير، موقع معهد اهلقار، : نعيم بن حممد ، التعليم العايل يف اجلزائرـ 6

 

http://www.hoggar.org/
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: الجزائس في العلمي بالبحث اإلاخعللت ياثوآلال ألاهداف: أوال

 في ااٗلمي واابدث ااٗالي ااخٗلُم وػاعة ْهىعى م٘ ٧اهذ ااٗلمي اابدث جىُٓم في ااٗملُت اابضاًت أن اا٣ى٫ى ًم٨ىىا

 ااىَىُت اإلاىٓمت إخضار الى  1971 ؾىت ُٞه قٕغ ااظي ااخٗلُم إنالح إؾتراجُجُت إَاع في ألازيرة َظٍ ٖملذ إط ، 1970 ؾىت
ني واإلاجلـ ااٗلمي، البدث ٘ جىُٟظ مهمت ألاولى الى وأؾىض 1973 ؾىت البدث ااَى  جدضًض صوعى ااثاهُت والى اابدث مكاَع

ني اإلاسُِ وإٖضاص اابدث، جىحهاث  َظٍ واهُل٣ذ .والا٢خهاصي الاحخماُٖت ااخىمُت مخُلباث ٖلى بىاء البدث ااَى
غان الجؼائغ، حامٗت) ااثالر الجامٗاث في ااخضَعـ َُئت بخٗبئت اإلاىٓمت ني اإلاجلـ أما... و٢ؿىُُىت َو  ٣ٞض البدث ااَى

 ااُا٢ت مثل الجؼائغ باايؿبت الحؿاؾت باا٣ُاٖاث اإلاخهلت جل٪ زانت اابدث، بغامج مدخىيى خى٫ى مىا٢كاث بٟخذ باصع

. (7)وااتربُت ااؿ٨ً ، ااؼعاٖت ااخ٨ىىاىحُا،

ى بضا و٢ض 
ًا
ت ٖلى ااتر٦يز ، وااثماهُيُاث ااؿبُٗيُاث زال٫ وااحا  واإلاؤؾؿاث الجامٗاث بين اإلاباقغة ااغوابِ ج٣ٍى

 ؤلا٢خهاصي وؤلاهخاج الجامٗت بين ًضااإلاتز الاعجباٍ أن في حضا٫ وال " ، ااخٗاوهُت اابدثُت اإلاكغوٖاث ٍَغ٤ ًٖ وطا٪ ألازغي،
 ااتي ااهىاُٖت باإلاؤؾؿاث وز٣ُت نلت ٖلى الجامٗت أنبدذ خُث ااٗالي، ااخٗلُم في ااٗاإلاُت ؤلاججاَاث أَم أخض ٌٗخبر

ائ٠ أخض " نإ ااكأن َظا وفي... ألابدار جل٪ هخائج ٖلى خهىاها م٣ابل في ،ةاإلاٗملي الجامُٗت ألابدار مىاذ  ااغئِؿت ااْى
غ الجامٗت  إعؾاء ٖلى وااٗمل ، ؾىاء خض ٖلى واإلاضعؾين ااُالب اضي ااٗلمُت ااغوح وزل٤ وجىمُخه، ااٗلمي اابدث جٍُى
٘ يغوعيى ااٗلمي اابدث ا٩ىنى ، ٍعاواؾخمغ ٢ىاٖضٍ ى الجامٗت في ااخضَعـ َُئت مؿخىيى اٞغ

ًا
ى بُضاٚىحُا

ًا
لمُا ٘ و٦ظا ،ٖو  ٞع

خُلب ،بااُال ٖىض ااخدهُل مؿخىيى  حهت مً ااٗلمي واابدث حهت، مً ااخٗلُم ٖملُت بين جىاػنى إًجاص الجامٗت مً ٍو

 3.(8)أزغيى

ت ااٗلمي اابدث الجؼائغ جىلي ام  فٝي آهظا٥، اابالص ٖاقتها ااتي اإلاخأػمت الٓغوٝ هٓغا مباقغة الاؾخ٣ال٫ بٗض أواٍى

٘ ٧اهذ ااٟترة َظٍ  ااخٗاونى  مؤؾؿت"  إؾم جدذ اإلاٗغوٞت ااٟغوؿُت اإلاؤؾؿاث ٢بل مً وجىحه  ج٣ترح  ااٗلمي اابدث مكاَع

ت ااٗلمي  ااٗالي ااخٗلُم وػاعة  إوكاء  بٗض زم .972  ؾىت خلها  اٛاًت 967  ؾىت أوكأث ااتي ، .O.C.S) ) ااٟغوؿُت الجؼائٍغ
 973   ؾىت في أوكأث  ااٗلمي، اابدث جىُٓم في  ااخ٨ٟير بضأ ااٗالي ااخٗلُم إنالح وبٗض ، 970  ؾىت ااٗلمي واابدث

  : َما مؤؾؿخان

 ني اإلاجلـ ني واإلاسُِ راابذ جىحهاث جدضًض مهمخه  -(.C.N.R)" البدث ااَى  البدث ااَى

 ني ااضًىان ى"   (.O.N.R.S) ااٗلمي البدث ااَى   اابدث بدىُٟظ م٩لٟت َُئت َو

 : بـ اإلاغخلت َظٍ جميزث    

 ني اإلاجلـ َُا٧ل جىهِب و٦ظا  اابدث ومغا٦ؼ اابدث إصاعة إوكاء   البدث ااَى

 ني اإلاجلـ مىا٢كاث ااٟترة َظٍ زال٫ اهُل٣ذ  طاث ااٗلمي اابدث بغامج وإٖضاص جسُُِ خى٫ى البدث ااَى
ت ً ااتربُت ، ااُا٢ت ألاواُت، اإلاىاص ااخ٨ىىاىحُا، مثل ااىَىُت ألاواٍى   .وااخ٩ٍى

                                                           
. قسم علم االجتماع. كلية العلوم االجتماعية واالنسانية. اجلزائر. جامعة بن يوسف بن خدة. رسالة لنيل شهادة املاجستري. تطور التعليم العايل. أمين يوسفـ 7
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 ني المجلـ الخامؿت ااضوعة أقٛا٫ لُـت في اإلاى٣ٗـضة البدث ااَى  :  ًٖ أؾٟغث ٣ٞض ، 979  حٍى

  (C.P.P.R) اابدث اخسُُِ ااضائمت االجىت"  إوكاء      -  

 .البدث ميزاهُت جسهُو مبضأ اٖخماص        -

 اإلا٩لٟت وااىػاعة بااخسُُِ، اإلا٩لٟت الىػاعة اإلاكتر٦ت ااىناًت جدذ اابدث اخسُُِ ااىَىُت االجىت وي٘ ج٣غعى  -        

. (9)ااٗلمي واابدث ااٗالي بااخٗلُم

ني اإلاجلـ واٖخمض   إاحها أؾىضث ااتي اإلاهام ومً هىعي، جدى٫ى ه٣ُت اابدث اخسُُِ ااضائمت االجىت البدث ااَى

٘ ازخُاع ت وااخد٨ُماث اابدث مكاَع  اإلاسُِ - في اإلاخبٗت ؤلاحغاءاث ؾمدذ ا٣ض باابدث، الخام  1984 اىي٘ ااًغوٍع

 زانت ميزاهُت اٖخماص أن ٦ما البالص، ااٗلمُت ااؿُاؾت خى٫ى اادكاوعى مىهجُت بدثمين اابرهامج َظا جدضًض 1980 الخماس ي

ذ وا٣ض /اابدث، ومغا٦ؼ الجامُٗت اإلاسابغ مً اٗضص اابدثُت اا٣اٖضة بىاء الى أصي باابدث  إخضار 1983 و 1982 ؾىت ٖٞغ
 ااٗلمي البدث ااٗلمي واإلاجلـ الجضًضة الُا٢اث ااىَىُت اإلاداٞٓت هي ااٗاإلاُت اابدث ًسو ُٞما حضًضة جىُٓماث
ٗاث نضعث ٦ما وااخ٣ني ً ٦ُُٟت جدضًض حكَغ  مؤؾؿاث مؿخىيى ٖلى اابدث ومغا٦ؼ اابدث وخضاث وجىُٓم حؿُير ج٩ٍى

 ااٗلمي البدث ااىَىُت اإلاىٓمت خل جم 1983 صٌؿمبر وفي .الا٢خهاصًت اا٣ُاٖاث ومؤؾؿاث ااٗلمي، واابدث ااٗالي ااخٗلُم

 4.(10)وااخ٣ني ااٗلمي اابدث جىُٓم ًسو ُٞما ااثاهُت ةاإلاغخل بمُالص إًظاها

غ اابدث ألَمُت وهٓغا  ٗا اإلاٗىُت الجهاث اٖخمضث جىاٞس ي، ا٢خهاص بىاء في وااخٍُى  ب٣اهىنى ًخٗل٤ حضًضا، حكَغ

غ ااٗلمي باابدث الخام اابرهامج  ااٗلمي اابدث جغ٢ُت يمان إلى حهضٝ خُث ، 998/2002  الٟترة ااخ٨ىىاىجي وااخٍُى
غ ير جدضًض البالص، وااخ٨ىىاىحُت ااٗلمُت اا٣ىاٖض جضُٖم ااخ٨ىىاىجي، وااخٍُى ت ااىؾائل وجٞى غ البدث ااًغوٍع  وااخٍُى

ل وصٖم اابدث، َظا هخائج جثمين ٖلى وااٗمل غ باابدث اإلاخٗل٣ت ألاوكُت ا٩ل ااضوات جمٍى  ااثااثت اإلااصة أ٦ضث ٦ما.  وااخٍُى
غ اابدث َضٝ أن اا٣اهىنى مً  وااخ٨ىىاىحُت ااٗلمُت ااث٣اُٞت، الاحخماُٖت، الا٢خهاصًت، ًتااخىم جد٤ُ٣ في ٨ًمً وااخٍُى

غ البدث بغهامجا 25 وي٘ زال٫ مً وطا٪ البالص،              :  ننىٟي إلى اابرامج َظٍ ٢ؿمذ خُث ااخُب٤ُ، خيز وااخٍُى

 اإلاىاص وجثمـين واؾخٛال٫ ه٣ُبااذ اابُئُت، اإلاااُت، اإلاىاعص وحٛظًت ااؼعاٖت وحكمل :اللعاعاث بين ما للبحث وظىيت بسامج -أ
م ألاواُت، ً، ااتربُت وااى٣ل ااصحت ااٗمغاهُت، وااـتهُئت وااخٗمير اابىاء ألاؾاؾُت، ااٗلىم ااهىاٖاث ج٣ــٍى  االٛـت، وااخ٩ٍى

ش،اا٣اهىنى والاـخها٫، ااث٣اٞت                                                          .                                     وااؿ٩ان اإلاجخم٘ وااٗضاات، الا٢خهـاص،ااخاٍع

 اإلاٗلىماث، وج٨ىىاىحُا اإلاخجضصة ااُا٢ت ااىىوٍت، ااخ٣ىُاث ااُا٢ت، مجاالث جسو: اإلاخخصص للبحث وظىيت بسامج -ب

تالح وااخ٨ىىاىحُا اإلادغو٢اث ااالؾل٨ُت، الاجهاالث وجُبــ٣ُاتها، ااٟـًائُت و ااهىاُٖت ااخ٨ىىاىحُا .                                                                                  (11)ًٍى

ل إن ما٫ ب٩ل ًخ٨ٟلو ااٗلمُت باألَضاٝ مغجبِ 2 20-2008 الٟترة ااخ٨ىىاىجي ااخُىعى و ااٗلمي اابدث جمٍى  ألٖا
 اا٣اٖضًت ااهُا٧ل وإهجاػ وجىُٓمه اابدث مدُِ وجضُٖم الا٢خهاصي ااخثمين و ااخ٣ُُم و اابرمجت خُث مً اإلابرمجت

 ااٛالٝ وخضص وااخ٣ىُت، ااٗلمُت باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت الجىاهب و٦ظا ااٗلمي وااخٗاونى باابدث الخانت اا٨بريى وااخجهيزاث

                                                           
 . البحثية يف اجلزائر  اآلليات والعوائق مقال حول السياية. ـ غنية شليغم و كاوجة حممد الصغري9
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ل ااهضٝ َظا م٘ مخىاػ وبك٩ل ًيبغيو .صًىاع ملُاع 00  ٣ًاعب ما إلى اثؾىى الخمـ اإلاسهو اإلاالي  ااٗلمي اابدث اخمٍى
ُٗت ؤلاحغاءاث ٧اٞت اجساط ًجغيى ٟاء اادكَغ  اابدث ايكاَاث اإلاىحهت اإلاؿخىعصة أو اإلادلي ااؿى١ى مً اا٣اصمت ااخجهيزاث إٖل

غ ااٗلمي . (12)اإلاًاٞت ٢ُمتا٫ ٖلى وااغؾم الجمغ٦ُت ااغؾىم مً ااخ٨ىىاىجي وااخٍُى

ت إصاعة إخضار جىحب ااهام اابرهامج َظا اخىُٟظ و ما٫ ٧لُا مخٟٚغ غ و ااخىُٓم و ااخ٣ُُم و اابرمجت أٖل  اإلاىاعص جٍُى

ت ل و ااٗلمي ااخٗاونى ٦ظا و ااخسُُِ و اابكٍغ غ و ااٗلمي اابدث إصعاج جم ا٣ض و .ااخمٍى  مجمٕى في ااخ٨ىىاىجي ااخٍُى
 و الا٢خهاصي ااخُىعى أخضثها ؾىاء حضًضة ويُٗاث ْهىعى أمالَا ااتي بااخٗضًالث بااخ٨ٟل ٌؿمذ ختى اايكاٍ ٢ُاٖاث
ني اابدث خهُلت ااىخائج َظٍ ٧اهذ ؾىاء و ااخ٨ىىاىجي ااخُىعى و ااٗلمي اابدث هخائج أواؾخٛال٫ الاحخماعي  ح٨ٗـ أو ااَى

 5.(13)ااٗاام في ااخ٣ضم

غ ااٗلمي اابدث أَضاٝ بلٙى أحل مً :واإلااليت البشسيت اإلاقازد ها يت مً أما  الٟترة اإلادضص ااخ٨ىىاىجي وااخٍُى
٘ ٖلى اابرهامج ٢اهىنى مً  2 اإلااصة ههذ 2002-998 الخماؾُت ني ااىاجج خهت ٞع  زال٫ % إلى 997 ؾىت% 0.2 مً الخام ااَى

خماصاث ٞئن واإلقاعة. ااٟترة َظٍ غ ااٗلمي اابدث إلايزاهُت اإلاسههت الٖا ذ ااخ٨ىىاىجي وااخٍُى ا اعجٟاٖا ٖٞغ  زال٫ ملحْى

ل ؾمدذ إط حؼائغي، صًىاع ملُىنى  3بىدى ٢ضعث خُث ، 2000 ؾىت :      بخمٍى

 اا٣ُاٖاث؛ بين واإلاكتر٦ت اا٣ُاُٖت ااهبٛت طاث البدث ااىَىُت اابرامج -

غ اابدث ومؤؾؿاث َُئاث - ا؛ اابدث قغوٍ ٖلى الحٟاّ ٢هض وااخٍُى َؼ  وحٍٗؼ

ً ااخٗلُم مؤؾؿاث - غ أحل مً ااٗالي وااخ٩ٍى  ااخ٨ىىاىجي؛ اابدث جٍُى

خباع وعص بدىثها، هخائج وجثمين ؤلابضإ ٖلى بدشجُٗها وطا٪ والخانت ااٗمىمُت ااهىاُٖت اإلاؤؾؿاث - .                                                                            اابدث ألوكُت الٖا

ت اإلاىاعص حهت مً أما                                                  :                                   ٍَغ٤ ًٖ الؾُما ااىَىُت، ااٗلمُت اا٨ٟاءاث ججىُض إلى تهضٝ ألازيرة َظٍ جىمُت ؾُاؾت ٞئن اابكٍغ

-    ٘                                                                               اا٨ٟاءاث؛ مً مم٨ً ٖضص أ٦بر لجلب مدٟؼة حضًضة آاُاث وي٘ ٍَغ٤ ًٖ اابدث َُا٧ل في ااضائمين ااباخثين ٖضص ٞع

ت إلاىاعص٫ ااٟٗلي الاؾخٗما٫   -  الا٢خهاصًت ااخدىالث ج٣خًُه ما خؿب اابدث وكاَاث اهالح اإلاىحىصة، اابكٍغ
                                                                           والاحخماُٖت؛

 بالخاعج؛ ااٗاملت ااٗلمُت باا٨ٟاءاث الاؾخٗاهت   -

                                                                                         واإلاسابغ؛ واإلاغا٦ؼ المٗاَض جابٗت ٢ىىاث مً م٩ىهت بدث ثقب٩ا إوكاء ٍَغ٤ ًٖ اإلاكتر٥ اابدث جغ٢ُت   -

 ااباخثين؛ خغ٦ت جغ٢ُت  -

                                                           
. امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة. (تونس، املغرب واجلزائر)  إشكالية االبتكار والبحث والتطوير يف دول املغرب العريب: مقال بعنوان. الطاهر هارون و فاطمة حفيظـ 11

 .2005نوفمرب . جامعة بسكرة. ية والتسيريكلية العلوم االقتصاد
 .11، اجلزائر، ص LABECOMعبد الكرمي بن أعراب، أمهية استقرار املنظومة اجلزائرية للبحث العلمي يف حتقيق التنمية اإلنسانية، جامعة قسنطينة، ـ 12
 .11، ص املرجع نفسهعبد الكرمي بن أعراب، ـ 13
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ني صاُل إٖضاص   - غ ااٗلمي اابدث مُضان في الٗاملين َو ت ااُا٢ت ٢ضعث خُث ااخ٨ىىاىجي، وااخٍُى  َظا في ااٗاملت اابكٍغ

 ،2000ؾىت باخـث 8000خىالي إلى اعجٟٗذ خُث ؾا٦ً، ملُىنى ا٩ل باخث 6  أي باخث 3257بىدى 998 ؾىت زال٫ اإلاُضان

.  (14)2002ؾىت جهـاًت م٘ باخث 500  خىالي إلى اخهل

ني، اإلاؿخىيى ٖلى باخث أا٠  2 الجؼائغ في ًىحض و  اإلاجاوعة بااضو٫ى م٣اعهت يئُل ااٗضص أن إال مسبرا، 789 في ًيكُىنى ااَى
 600 وحىص ٌٗني مما وؿمت، ملُىنى 35 ٖضصَم اابااٜ الجؼائغ في ااؿ٩ان بٗضص أًًا م٣اعهت و اإلاُضان، َظا في اإلاخُىعة و

 2300 وؿمت ونىملي ٧ل في ٞحها ااباخثين ٖضص ًمثل ااتي بخىوـ م٣اعهت مغاث بأعب٘ أ٢ل ااغ٢م َظا و وؿمت، ملُىنى ا٩ل باخث

 6.(15)وؿمت ملُىنى ا٩ل باخث 4300 اخثحهاب ٖضص ًبلٜ ااتي بٟغوؿا م٣اعهت مغاث بؿب٘ وأ٢ل باخث،

 طا٪ أحل مً و وؿمت، إلالُىنى باخث 2000 بها ٩ًىنى أن هي بالص أي ٖلى ااٗلمُت ؾمت إنباٙ في ااضواُت اإلاٗاًيرٝ
ت مكغوٖا ااٗلمي اابدث و ااٗالي ااخٗلُم وػاعة ؾُغث ٘ أحل مً اإلمخُاٍػ  ااخدهُل في ااخضعج إلى ااُامدين مؿخىيى ٞع
ت اثااؿىى مً ابخضاء ااىػاعة في ؾاعث ااتي الانالخاث إلى ااؿُا١ طاث في مكيرا اإلامخاػ، واإلاٗغفي ااٗلمي  الجامُٗت ااخدًيًر

ت ٞىُْٟت .باالمخُاػ مباقغا حٗل٣ا اإلاخٗل٣تو ادشجُ٘،  اضمجها ااؿعي و اإلاهاعاث، ًٖ ابدثا في جىهب البدث ااٗامت اإلاضًٍغ
٘ في اإلاىانلت ٖلى مؿاٖضتها زال٫ مً اإلاُضان، في  الحانلت الٟئت باايؿبت ااخ٨ىىاىجي بااىمى ااهلت طاث ااض٦خىعاٍ مكاَع

 .(16)اإلااحؿخير أو اإلااؾتر ٖلى

 الخبرة، ًٖ حٗبر ااٗلمي اابدث هخائج ألن ، ااٗلمُت باابدىر اا٣ُام الجامٗت ااثاهُت ااىُْٟت ٞئن َظا زال٫ ومً
تاالاؾخمغ ٍَغ٤ في ااضوات بها حؿير ااتي وااُا٢ت ى حٗبر ٦ما وااىمى، ٍع

ًا
 ، البالص ااظاحي ؤلاؾخ٣ال٫ الجىاهب أخض ًٖ أًًا

ا ااخابٗت ٞااضوات ٗمل أخض ًدمله ام إن ، اإلاكلى٫ى ٧اإلوؿان ٞهي مؿخ٣لت حٗخبر ال ، ااٗلمي ؤلاهخاج مجا٫ في اٛيَر  ٖلى َو
ىااؼ ٧ان َظا أحل مً ، الحُاة في ٌؿخمغ أن ٌؿخُُ٘ ٞلً ، مؿاٖضجه

ًا
 ٧ل في ااٗلمُت باابدىر اا٣ُام الجامٗت ٖلى ما

ت الجىاهب مسخل٠ في ااخىمُت جد٤٣ ختى ،ثالازخهانا  .(17)المجخم٘ الحٍُى

 ااخُىعاث مىا٦بت ًمثل ااظي اابدث َظا جُىعى الى صائما ااضوات وحؿعى جُىعى الى صائما ٌؿعى ااٗلمي اابدث إن

ت ااضوعة في وااب٣اء الخاعحُت  ـ7.(18)ألازغيى ااٗاإلاُت اإلاجخمٗاث في الحانل وااخُىعى ااخىمٍى

: الساهىت الخحدياث ظل في العلمي البحث جعبيم حعترض التي العقائم: ثاهـيـــــــــــا

ت ااضوات اٖخمضتها ااتي ااؿُاؾاث ٧اهذ إطا غ أحل مً الجؼائٍغ  اابدث ٞغ١ى ٞهىا٥ واٖض ٖامت ااٗلمي اابدث جٍُى
يُت ني اابرهامج َىا٥ و ااخ٩ٍى  الاعج٣اء أحل مً ويٗذ آاُاث ٧لها اابدث ووخضاث مغا٦ؼ و مسابغ َىا٥ و البدث ااَى

ت حٗتريها الجؼا٫ الاهجاػاث أن إال البدث، ٦ميزاهُت اا٣ىمي ااضزل مً%   جسهُو و ااٗلمي باابدث  ااٗىائ٤، مً مجمٖى

 بل  اإلاااُت اإلاىاعص ٢لت مً ٌٗاوي ال ااٗلمي اابدث نإ ... اابدث، هخائج جد٤ُ٣ صونى جدى٫ى ااتي اادؿُير بيرو٢غاَُت أَمها اٗل
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ني اابدث ٖلى ًى٤ٟ باقيوا٫ ااٗلمي، اابدث ميزاهُت مً% 60 مً أ٦ثر جأزظ ااتي اإلصاعة اابير٢غاَي اادؿُير مً  واِـ ااخ٩ٍى

 ااٗلمي اابدث حؿُير ٖضم" طا٪ إلى ًًاٝ. يُٟٗت ػااذ ما ااٗلمي اابدث هخائج ٞئن ااؿبب واهظا الاؾخ٨كافي، اابدث

٤ . (19)"اابدىر مغا٦ؼ في ااٗاإلاُت اإلاٗاًير ٞو

 مؤجمغاث في المكاع٦ت ؾٟغ وجظا٦غ م٨خبُت اىاػم ٖلى ااى٣ٟاث مٗٓم جىػٕ" خُث اادؿُير ؾىء إلى إياٞت 
 ؤلاصاعيى ااٟؿاص ًمخهها ااٗلمي اابدث مسههاث أن األؾ٠ واإلاك٩لت. ااٗلمي اابدث اىاػم ٖلى ًى٤ٟ واا٣لُل بالخاعج،

 ٖلى ااٗامت أوؾاٍ وفي مؤؾؿُت أوؾاٍ في ااؿائضة اا٨ٟغة أن باإلياٞت .اابرو٢غاَُت و اإلااصًت اإلاٗى٢اث ًٖ َظا ."واإلاالي

 هدً مما اىا اإلاى٣ظ ألاؾاؾُت ااٗلىم وبأن. ااغاًَ ااٗغب جسل٠ أؾباب أَم أخض ألاؾاؾُت ااٗلىم في ااى٣و بأن ااؿىاء
ى ااٗلىم بهظٍ ااؼائض الاَخمام ٦هظا اٖخ٣اص ٖلى وجغجب. ٖلُه

ًا
ؿا  الاحخماُٖت الٗلىم ما٫إٍ م٘ والجامٗاث، اإلاضاعؽ في جضَع

  .وؤلاوؿاهُت
ظا ً في مٗلىت ٚير ؾُاؾت َىا٥ أن ًٖ هاَُ٪. اإلاجخم٘ في بها ااالئ٣ت واإلا٩اهت َُبتها ااٗلىم َظٍ أ٣ٞض بضوعٍ َو  ااٗغب ااَى

ما اإلاجخم٘ و ؤلاوؿان وا٢٘ في اابدث ٖلى الخ٤ًُِ  .(20) ومهيَر

لُه : ٧ااخالي الجؼائغ في ااٗلمي اابدث جُىعى حٗترى ااتي اإلاٗى٢اث أَم إبغاػ ًم٨ً ٖو

: السياس ي ؤلاهمال ـ/ 

ل ه٣و إن   ، الجامٗاث في ااٗلمي البدث الحا٦مت أو ااؿُاؾُت ااؿلُاث إَما٫ مىه ٦بير حاهب في ًٟؿغ ااخمٍى

ين الى ألاو٫ى اَخمامها ًىهٝغ خُث  8 :اابدىر مً هٖى

 ه ااظي ااٗؿ٨غيى ؤلاهماء خىرب  ااؿُُغة ٖلى ااضوات ٌشج٘ خُث اإلاخُىع، واادؿلُذ الحضًث ااخجُِل ٌٗٞغ

م٨ىىا ااٛير، ٖلى وااخٟى١ى  .ااخهيُعي أو اابدث ؤلاهٟا١ ٦ثيرة بمغاث ًخجاوػى عبحي ٖائض زماع حني مً ٍو
 ه ااظي ؤلاهخاجي أو الا٢خهاصي ؤلاهماء بدىر  .اإلاخ٣ضمت ااهىاٖت ٖاام ٌٗٞغ

لى م ٖو  مٗهضا 335 الى باإلياٞت حامٗت، 224 مً أ٦ثر اإلاٗانغ ؤلاؾالمي ااٗاام في الجامٗاث ٖضص بلٙى مً ااٚغ
ؿها َُئاث م٘ حمُٗها َظٍ أن إال اابدىر مغا٦ؼ مً 400 وخىالي ٖااُا ٖلمُا جحها جضَع  جهًت جد٤ُ٣ مً بٗض جخم٨ً ام وزٍغ

 مُضان في الجؼائغ في أما .(21) طا٪ في اإلاخ٣ضمت وااضو٫ى ااٗغبُت ااضوات بين اا٨بيرة ااهىة حبر ٖلى حٗين خ٣ُ٣ُت وج٣ىُت ٖلمُت
غ ااٗلمي اابدث ت ااُا٢ت ٢ضعث ااخ٨ىىاىجي، وااخٍُى  أي باخث 3257بىدى 998  ؾىت زال٫ اإلاُضان َظا في ااٗاملت اابكٍغ

 ؾىت جهـاًت م٘ باخث 500   خىالي إلى اخهل ،2000 ؾىت باخـث 8000 خىالي إلى اعجٟٗذ خُث ؾا٦ً، ملُىنى ا٩ل باخث 6  

اث مدضوصًت إلى إياٞت. (22)2002  ااىاخُت مً بل اابٌٗ، ًًٓ ٦ما ااؿُاؾُت ااىاخُت مً ٣ِٞ اِـ ألا٧اصًمُت الحٍغ

اث بضونى ٖلمي بدث ًٖ الحضًث ًم٨ً ٞال وألا٧اصًمي، الجامعي اإلادُِ في اابير٢غاَُت  .(23)مخُىعة أ٧اصًمُت خٍغ
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: الخمقيل هلص ـ/2

ل ٧اُٞت ميزاهُت الجامٗاث مٗٓم ججض ال  الجامٗاث َظٍ ٧اهذ ؾىاء بها ججهٌ أن ًم٨ً ااتي ااٗلمُت اابدىر اخمٍى
ٟؿغ اإلاخسلٟت، ااضو٫ى في ٧اهذ أم اإلاخ٣ضمت ااضو٫ى في ٟين ااخضَعـ أًٖاء عواجب أن طا٪ ٍو  اا٨بريى اايؿبت جلتهم بها واإلاْى

ُلب أ٦ثر، أو % 80 خىالي اإلاخىؾِ في وجبلٜ أمىا٫ مً الجامٗاث ًسهو مما  حُٛي أن اإلاخب٣ُت ااهٛيرة اايؿبت مً ٍو

 .(24)ش يء ٧ل ٖلى ؾلبا ًى٨ٗـ مما ألازغيى ؤلاهٟا١ ٧اٞت

ها صونى ًدى٫ى ااٗىػى َظا حٗل مما الاحخماُٖت، ااٗلىم خ٣ل في ااٗاملت ااٟئاث حِٗكه ٧اهذ ااظي اإلااصي ااٗىػى  جٟٚغ
ير في الاجهما٥ اإلااصي ٖىػَا ٖلحها ٞغى بل ااٗلمي البدث اصاث أن إال ااُىمُت، الحُاة اؾخمغاع ؾبل جٞى  أ٢غتها ااتي ااٍؼ

 9.(25)اإلاك٩لت َظٍ مً بااخس٠ُٟ ؾمدذ الح٩ىمت

ت الجهت أن ٌٗني اابدىر، إلاغا٦ؼ مااُت إؾخ٣الاُت وحىص ٖضم إن  قغوٍ جٟغى ااتي هي اابدث جمى٫ى ااتي اإلاغ٦ٍؼ

، ٣ت ااٗمل و٢ىاٖض ااهٝغ  إطا مٗنى، اها ٩ًىنى أن ًم٨ً ال اابدث ٖملُت ٞئن واهظا،. اإلاهام إلهجاػ مىاؾبت جغاَا ااتي وااٍُغ

  ج٨ً ام
 باإلبضإ الباخثين حؿمذ مااُت وةزغ حم٘ ٖلى ااى٢ذ هٟـ في و٢اصعة البدث، اإلامىات الجهاث مً مضٖىمت اابدىر مغا٦ؼ

٤  أن بىا ًجضع اإلاىاؾبت وبهظٍ  .الؼبائً ج٣ضًمها ًم٨ً زضماث إهخاج م٣ابل مااُت مضازل ٖلى والحهى٫ى إهخاحهم وحؿٍى
ذ ٢ض حامٗت، 85 ٖضصَا ًبلٜ ااتي ااٟغوؿُت الجامٗاث أن إلى وكير ٣ت ااٗمل في 2009 بضاًت مىظ قٖغ  ؤلاؾخ٣الاُت بٍُغ

 أوعو 250.000 ٣ِٞ ج٣ضم وااضوات اا٩املت، اإلاااُت باإلؾخ٣الاُت ااٟغوؿُت الجامٗاث حمُ٘ ؾدخمخ٘ ، 2010 ؾىت فيو. اإلاااُت

ل إياُٞت  ٞئن ااخى٢ٗاث، وخؿب. الباخثين خىاٞؼ ق٩ل في مالي ٦ضٖم أوعو 50.000 و وؤلانالخاث، اابدىر ٖملُاث اخمٍى
ت ةؤلا٢خهاصي اإلاؤؾؿاث م٘ وااباخثين الجامٗاث حٗا٢ض   مجالث إهخاج حغاء اابدث مغا٦ؼ وجدهل ؾِخًا٠ٖ وؤلاصاٍع

 .(26)اإلاااُت اإلاضازُل مً ٖااُت وؿبت ٖلى وصعاؾاث

ير أحل مً حاَضة حؿعى الجؼائغ إن ت ؤلام٩اهاث جٞى ً و اادؿُير و الخجهيز ااًغوٍع  اإلابااٜ في َظا ًبرػ و ااخ٩ٍى

ت ميزاهُتها في جسههها ااتي ااهامت  ااٗلمي اابدث ميزاهُت مً ملُاع 2.4  ٢ُمخه ما مثال زههذ خُث ااخ٨مُلُت و ااؿىٍى

 زانت الحضًثت بااخ٨ىىاىحُاث ااخجهيز بٗملُت ال٣ُام 2004و  200 ًًب ما الا٢خهاصي ؤلاوٗاف بغهامج اضٖم اإلاسههت
ا ميزاهُت ٖلى ٖخمضا 0 20 اٛاًت اإلاٗض الخماس ي قغوٕاام أن ٦ما. الاا٨تروهُت اإلاٗضاث  يخٔو حؼائغيى صًىاع ملُاع 00  ٢ضَع

. (27)ها٢ها ااٗلمي اابدث ًلجمى ب٣ي ٧اُٞا ٨ًً ام أهه إال اإلاجهىصاث َظٍ وعٚم .مٗخبر بجؼء مجها ااخجهيزيى الجاهب

ؿمى ما مغا٢بت يغوعة إلى حامُٗت أوؾاٍ وأقاعث ً ااٗلمي اابدث بميزاهُت ٌُ  مجها ٌؿخُٟض ااتي الخاعج في وااخ٩ٍى
ت، الجامٗاث مسخل٠ مً ااض٧اجغة بٌٗ  ٖلى هٟؿه ااض٦خىعى ٣ًترح خُث ألاعصن، إلى ااؿٟغ ْاَغة بغوػ بٗض زانت الجؼائٍغ

م ٖاصي، صعاس ي ًىم لحًىعى صٖىة اه ٞترؾل أعصهُت، حامٗت ِّ
 الجامٗت ٞخخ٨ٟل إاُه، ًيخمي ااظي المٗهض ااضٖىة ٣ُٞض 
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خه ٗىص ااخجىا٫، في ًىمه ٣ًض ي ألاخُان ٚااب وفي ؤلا٢امت، وبمىدت بؿٍٟغ ال طا٪ بٗض َو ت بكهاصة مدمَّ  اها ٖال٢ت ال عمٍؼ

ً بااٗلم  .وااخ٩ٍى

ُُٟت أصاءاث مجغص أجها أن ق٩لُت، بدىزىا مٗٓم إن  َظٍ َاب٘ ٞئن زم ومً اابدثُت، اإلاؤؾؿاث ٢ُام ًٟغيها ْو
 في ااخُٛير أو ااىاؽ خُاة في ااخأزير ًٖ بُٗضة ًجٗلها بما جسُُُي، ٞغاٙ في وجضوعى بًٗا، بًٗها مخ٨غعى عوجُني اابدىر

 وأبدازا ونُٟت مسحُت ااٗلمُت ألابدار أ٦ثر حٗل اإلاا٫ ه٣و إن" :ؾى٣غ نالح ااض٦خىعى ج٣ى٫ى ٦ما ؤلاهخاج، أوكُت

 10.(28)" جُب٣ُُت مجها أ٦ثر إوؿاهُت

 َى ؾببه ٞئن الجؼائغ، في ٖلمي ٢دِ َىا٥ ٧ان ٞئطا ق٪، وبضونى ااٗلمُت، اإلاجالث ايكغ ميزاهُاث وحىص ٖضم
ت بيكغ ااٗىاًت ٢لت   جىحض ال ٞئهه ااكضًض، األؾ٠. اإلاجالث حمُ٘ في وااُلبت ااباخثين إلى والح٣ائ٤ اإلاٗلىماث وجبلُٜ اإلاٗٞغ

 إلى جىحهىا إطا االهم مدلُا، ااباخثين أوحه في مٛلى١ى وااباب الجؼائغ في باهخٓام جهضع ومد٨مت، مخسههت ٖلمُت مجاالث

  اإلاٗلىماث ٖلى الحهى٫ى باايؿبت ٢ىاها ًم٨ً اإلاالخٓت وهٟـ. ااٗلمي إهخاحهم ايكغ ااٟغم اهم وأُُٖذ الخاعج
اث آزغ ٖلى الحضًثت إل ٍَغ٤ ًٖ إال اإلاٗلىماث جدضًث ًم٨ً ٞال. جسهو أي مجا٫ في اعوألاٞ٪ ااىٍٓغ  آلاعاء ٖلى ؤلَا

  .(29)بالخاعج جهضع ااتي اإلاجالث في ااىاعصة وألا٩ٞاع

: حامعيت عزلت ـ/3

 مً مٟغويت طاجُت ٖؼات ج٩ىنى ال ٢ض اإلههاٝ وا٨ً وااحت وا٢ُٗت ْاَغة ااٗغبُت ااضو٫ى في الجامُٗت ااٗؼات إن
 ٢بل مً مٟغويت حامُٗت ٖؼات جهبذ ٦ثيرة خاالث في وا٨ً َبُٗتها، م٘ وجماقُا إلاؼاحها الجامٗاث صازل مً أي صازلها،

ظٍ ٖمىما، ااخىمُت وزُِ ااٗلمي اابدث بين جىز٤ ااتي ااغوابِ ا٠ًٗ وطا٪ اإلاجخم٘، في ااٗاملت اإلاؤؾؿاث  الخُِ َو
 أن ٦ما الجاَؼ، اادؿلُم أؾلىب جدب٘ ااهىاٖاث مٗٓم أن خُث البدث حاطبُت نىاٖت بىاء في ي٠ُٗ صوعى اها وحضث إن

غ الى بداحت جؼا٫ ال ااىَىُت ااٗلمُت اا٣ضعة . (30)وهىعي ٦مي جٍُى

 ب٣ُت ًٖ ٌٗؼاها ٩ًاص ااظي ألا٧اصًمي ويٗها َى ااخىمُت، نُٗض ٖلى الجامٗاث في ااٗلمي اابدث ٞٗااُت ٢لت إن
ت باابدىر اإلاكخٛلت اإلاؤؾؿاث  ؾبا١ و٦ؿب ااخُىعى مجاعاة ٖلى جدثها وصواٞ٘ إلاؤزغاث جسً٘ وااتي وؤلاهخاحُت ااٗؿ٨ٍغ
ظا ااٗاامي، ااهُٗض ٖلى اا٨بريى ااضو٫ى بين اإلاىاٞؿت  ٖضص في وااىامُت ااٗغبُت ااضو٫ى في ٖامت ْاَغة ٩ًىنى ٩ًاص ااىي٘ َو

. (31)ااٛغبُت ااضو٫ى مً ٢لُل

: الراجيت الدافعيت طعف ـ/4

ا ًيكغ ما إن ً في ؾىٍى  ا٩ل بدث 0.3 خضوص في َى الح٣ُ٣ي ؤلاهخاحُت مٗض٫ أن أي بدث أا٠ 15 ًخجاوػى ال ااٗغبي ااَى
 وااتي اإلاخ٣ضمت، ااضو٫ى ًٖ ًٞال ااىامُت ااضو٫ى في مثُل اها ًىحض ال حضا، يُٟٗت إهخاحُت هغيى ٦ما وهي ااؿىت، في باخث

غ في اِؿذ ااظاجُت ااضاُٞٗت ي٠ٗ إن. ؾىتا٫ في باخث ا٩ل بدث 2 و 1 بين ما وحجترا  ٧لُت ًخى٠٢ ٞغصًا، مؼاحا ألامغ حَى

                                                           
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33772280ـ 26
 www.hoggar.org، (23/04/2010)التحديات، الرهانات و أساليب التطوير، موقع معهد اهلقار، : نعيم بن حممد ، التعليم العايل يف اجلزائر ـ 27
 .72ص  .املرجع السابق. أمين يوسفـ 28

http://www.hoggar.org/
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ت مجخمُٗت ٖىامل مدهاة وا٨ىه ااباخث طاجُت ٖلى  مل٩اث ٣ًخل زاه٤ مىار زل٤ في ٧لها جدكاب٪ وا٢خهاصًت وز٣اُٞت وإصاٍع

ُاعص ؤلابضإ  ــ11.(32)ااباخثين َم ٍو

 األ٩ٞاع مىخجين إلى بها وااباخثين اإلا٨ٍٟغً و٦باع الجامٗاث جخدى٫ى أن ٞاإلاٟغوى ااٗلمي، باابدث ااىعي ٣ٞلت 
اث  وجىُٟظ اخُب٤ُ ٖمل وعف إلى ااخُب٣ُُت واإلاضاعؽ وؤلا٢خهاصًت ااؿُاؾُت واإلاؤؾؿاث ااٗلمي، اابدث مجا٫ في وااىٍٓغ

  ااخىنُاث
 ألا٩ٞاع إهخاج ٞحها ًخم حامُٗت مؤؾؿاث َىا٥ نأ أي الجامٗاث، في وااباخثين اإلاسخهين ٦باع ٣ًترخها ااتي ااٗلمُت

ىا٥ وؤلاؾتراججُاث، وااخهىعاث  أن ٞاإلاٟغوى واهظا، .جسههها مجا٫ في مىه وحؿخُٟض جُب٣ه ما جسخاع ااتي اإلاؤؾؿاث َو
 ااٗلماء ٦باع ًىحض خُث الجامٗاث في اابدث مغا٦ؼ إلى جخىحه وإهما ٞحها اإلاىحىصة اابدث مغا٦ؼ بئوكاء اإلاؤؾؿاث ج٣ىم ال

ل مالي صٖم ٖلى ًدهلىنى ااظًً واإلا٨ٍٟغً ٘ اخمٍى  ٧اْم ااض٦خىعى ٣ًى٫ى اإلاجا٫ َظا وفي  .(33)جسههم ااتي ألابدار مكاَع
 ا٨ً بغوِٞؿىع، صعحت مً أو ااض٦خىعاٍ خملت مً أؾخاطا 6  مً أ٦ثر ُٞه ٌكخٛل ااظي اإلاسخبر في أهه ااٗبىصي

ضاص جُب٣ُُت أٖما٫ ٞهي% 80 أما ٣ِٞ،% 20 ًخجاوػى ال اإلاسخبر في إؾهامهم  بدث اضًىا اِـ اظا٪ ص٦خىعاٍ، أو ماحؿخير إٖل

 .(34)خ٣ُ٣ي ٖلمي

ا مغصوصَا اها ٦بيرة زُِ وجىُٟظ اىي٘ ااخٗاونى نالث بُجها ُٞما اابدث ومغا٦ؼ ألا٧اصًمُاث ج٣ٟض ٦ما   في وجأزيَر
 اإلاخسههت اا٨ٟاءاث ٖلى ااٟٗلي ااُلب ٢لت بؿبب الخاعج الى ااٗلمُت اا٣ٗى٫ى تهاحغ واهظا اإلاسخلٟت، الاحخماُٖت ألاوؾاٍ

ضم وااخىمُت اابدىر مجاالث في ير اابدث اٗملُاث ااؿُاؾاث وايعي حشجُ٘ ٖو  في ااالػم ااىػن وإُٖائها مؿخلؼماتها وجٞى
جهم في ااب٣اء ٖلى أزغوا ااباخثين اوكٛا٫ أن أًًا طا٪ ًٖ هجم ٦ما اا٣غاعاث، ووي٘ اابضائل صعاؾت  بضعاؾاث باا٣ُام َو

 خىرااب اٖخباع الى بضوعَا ااؿُاؾت وايعي صٞ٘ ومما الخىمُت، اإلاااُت ااهُٜ في ااخأزير مً اإلاكخ٤ الحاٞؼ ٌٗىػَا وأبدار

. (35)٢غاعاث مً ًخسظونى ُٞما بها الاَخضاء ااًغوعة مً اِـ أ٧اصًمُت ٦مااُاث وااضعاؾاث

لم ااُبُت ااٗلىم مجا٫ في ااٗلمي اابدث بين الخلِ مك٩ل هجض ؾب٤ ما إلى إياٞت ايُاث ألاخُاء ٖو  مً وااٍغ

غ١ى م٩ىهاث بين قاؾٗا ٞغ٢ا َىا٥ ٩ًىنى أن ًيبغي أزغي، حهت مً ٖامت بهٟت ؤلاوؿاهُت وااٗلىم حهت،  مجا٫ في اابدث َو
 وااخٗٝغ ااخجاعب وإحغاء ااُٗىاث اٟدو مسابغ إلى جدخاج ااُبُت ااٗلىم ٧اهذ ٞئطا .ؤلاوؿاهُت وااٗلىم ااُبُُٗت ااٗلىم

 اٟدو أبدار مغا٦ؼ إلى جدخاج ٖامت بهٟت ؤلاوؿاهُت، ااٗلىم ٞئن ااض٣ُ٢ت، ااٟدىناث ٖجها جخمسٌ ااتي ااىخائج ٖلى
ت باالٛت ٌؿمى وااظي واادؿُير، ااخىُٓم ؾىء  إلى إياٞت. ؤلاوؿاوي ااؿلى٥ وجدضًض ااىزائ٤ وجدلُل  ٖملُت أن ؤلاهجليًز

٠ُ ٠ أهىا خين في اإلاخسههين ااباخثين إزخُاع ٖملُت ٖلى ًخى٠٢ إلاىٓمتا مهير ألن عصًئت ااخْى  ًٖ ًبدث مً ٧ل هْى

٠ُ في ااالمباالة إن! مىه ًخ٣ىث ٖمل ضم ااخْى  ألن اابدث هٓام أٞؿضث ااخسهو، خؿب ؤلازخُاع بخ٣ىُاث ااخ٣ُض ٖو

                                                           
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33772280ـ 29   
 العريب، الوطن يف العلمي والبحث العايل التعليم نع. املسؤولني للوزراء الرابع للمؤمتر مقدمة ورقة العربية، األقطار يف العلمي البحث العلمي، البحث جمالس احتادـ 30

 .19ص . 11/12/1987. دمشق
 .72ص  .املرجع السابق. أمين يوسفـ 31
 .75ص  .املرجع السابق. أمين يوسفـ 32
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ىنى وال إاحها ًيخمىنى ال مهىت صزلىا إطا ااٛغباء  ااؿ٨ت، إلى اابدث ٢ُاع إٖاصة مً بض ٞال واهظا، ًٟؿضوجها ٞئجهم ٢ُمتها ٌٗٞغ

٠ُ  12. (36) ٌب ااالئ٤ مىهبه في ٧ل ؤلازخهام، عحا٫ وجْى

 

: الخالصت

ت ا٢خهاص في ت ج٨دس ي اإلاٗٞغ  اإلايزة ٩ًىنى ٩ًاص وااظي اإلا٨ٟغ اابكغيى اإلاا٫ عأؽ إٖضاص في ٦بيرة أَمُت وصوعَا اإلاٗٞغ

ظا. ااب٣اء أحل مً نغاٖها في المؤؾؿاث ااىخُضة ااخىاٞؿُت  ألابدار حشجُ٘ هدى جخجه اإلاخ٣ضمت ااضو٫ى حٗل ما َو

                                        .         ااىامُت ااضو٫ى ا٢خهاصًاث في ٖم٣ُت ٞجىة وزل٤ ٦بيرة ؾُتجىاٝ ٢ضعة أ٦ؿبهم مما هخائجها مً ااٗضًض واؾخسضام

 في إاُه، اإلاسىات اإلاؿؤواُت ٢ضع في ٩ًىنى أن ااٗالي ااخٗلُم ٖلى ٧ان الجامٗت بها جدٓى ااتي اا٨بريى األَمُت وهٓغا
ت وكغ  اابدث زال٫ مً اإلاجاالث ٧ل في وااخ٨ىىاىجي ااٗلمي وااخُىعى ااخ٣ضم جد٤ُ٣ الى وااؿعي ااٗامت، وااث٣اٞت اإلاٗٞغ

لت ااخىمُت أصواث مً ٦أصاة ٌٗخبر ااظي ااٗلمي غ اإلاَؤ  .وع٢ُه اإلاجخم٘ اخٍُى

ا ٖلى أجِىا ااتي وااٗغا٢ُل اإلاكا٧ل مً وااخسلو ااىي٘ ج٣ُُم إٖاصة ًيبغي  ألابدار مغا٦ؼ خىاذ وااتي آهٟا ط٦َغ
 َظٍ إن مااُا مؿخ٣لت أبدار مغا٦ؼ بها جىحض ااتي ااٗاام في ألابدار بمغا٦ؼ ه٣خضي أن ٖلُىا ًخٗين. ااٗلمي اإلبضإ م٣ابغ إلى

٣ت  ااٗلمُت االجان ٖلى اإلاغوع في اإلاخمثلت اا٣ُٗمت وؤلاحغاءاث اابيرو٢غاَُت ٖغا٢ُل مً ااباخث جدغعى ااتي هي ااٍُغ

 وي٘ واِـ ااخٗلُمُت، ؤلاخخُاحاث ويبِ اابُضاٚىحُت اا٣ًاًا في الىٓغ أؾاؾا وحضث ااتي ااٗلمُت واإلاجااـ
غ ألاوعا١ ٖلى ااغؾمُت ألازخام ٘ وجمٍغ . ااٗلمُت ألابدار مكاَع

: الخقصياث

 غ اابدث أوكُت بأَمُت ااىعي وكغ  .اابدث مغا٦ؼ اضي اإلاٗلىماث أهٓمت جغ٢ُت م٘ وااخٍُى
 غ ااخدؿين  الٗلم ااخٟٙغ اهم ًدؿنى ختى ااخ٨ىىاىحُا، مً وجم٨ُجهم األؾاجظة الاحخماُٖت ااىيُٗت مً وااخٍُى

 .واابدث
 ما٫ وحشجُ٘ اابدث ٞغ١ى جُٟٗل  بٟغ١ى ًخٗل٤ ُٞما اإلاٗغفي ؤلاهخاج في الغاٚبين اادؿهُالث وج٣ضًم ااٗلمُت ألٖا

ا اايكغ اابدث، يَر . ٚو
 غاٝ ؤلاصاعيى الجهاػ بين ااضائمت ااث٣ت بٗث  اإلاٗامالث حؿهُل زال٫ مً وطا٪ وأؾاجظة َلبت مً ألازغيى وألَا

ت . ااهُا٧ل زال٫ مً ؤلاصاعة ويُٗت وجدؿين باألحهؼة واإلااصي واإلاٗىىيى اإلاالي ااضٖم زال٫ مً ؤلاصاٍع
 مهامها، أصاء في ااٟٗلي والاهُال١ ااٗملُت، اإلاغخلت في الضزى٫ى اابدث هخائج جثمين ٖلى ااىَىُت ااى٧اات مؿاٖضة 

غ١ى مسابغ إوكاء إلى ااضٖىة إلى إياٞت  ٖملي حشجُ٘ ٢هض اال٢خهاص ألازغيى اا٣ُاٖاث م٘ مسخلُت بدث ٞو
 .         ااٗلمي اابدث هخائج اخثمين

                                                           
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33772280ـ 33
 .12:09آخر حتديث الساعة . 08/10/2008: بتاريخ. موقع اجلزيرة نت. البحث العلمي باجلزائر بني زيادة امليزانية وإزالة العقبات. أمحد أميمةـ 34
 .78 ص ، 1988 اجلامعية، املعرفة دار اإلسكندرية، والرتبوي، االجتماعي للفكر القومي التوظيف يف دراسات العريب، اإلنسان بناء يف عمار، حامدـ 35
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33772280ـ 36
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 غ اابدث ٢ُإ في ااٗاملين وحشجُ٘ اإلاخسههت، وااخ٣ىُت ااٗلمُت باإلاٗضاث اابدث ومسابغ مغا٦ؼ ججهيز  وااخٍُى

. اإلاااُت الحىاٞؼ مىذ ٍَغ٤ ًٖ
 ٘اع وي ت إحغاءاث واجساط اإلابضٖت، اإلاؤؾؿاث إوكاء ٖلى وااباخثين اابدث َُئاث إلاؿاٖضة اإلاالئم ؤلَا  جدٟيًز

 اخثمين َىُتااى ااى٧اات صٖم م٘ اابدث، أوكُت في حؿدثمغ ااتي الا٢خهاصًت اإلاؤؾؿاث اهالح حبائي َاب٘ طاث

ٗاث وإنضاع اابدث، هخائج . ااٗمىمي اابدث يمً ااهىاُٖت اإلال٨ُت خى٫ى حكَغ
 ت َُا٧ل إوكاء  مسخل٠ َٝغ مً حماُٖا اؾخٗمااها اإلام٨ً اا٨بريى ااٗلمُت ااخجهيزاث وحؿُير الخخًان حهٍى

ل اابدثُت، اإلاؤؾؿاث ٘ وجمٍى . البدث ااىَىُت اابرامج ٖلحها جدخىيى ااتي اإلاخب٣ُت اإلاكاَع

 

: ــــــــــال ـــــــمالم

 

:% الق دة    واإلاخلدمت الىاميت الدولي بعض في القظني دخلال إحمالي مً العلمي لبحثا لىع ؤلاهـاق ةوسب:1زكم وليحد

 

1998 1997 1996 1995 1994  

 اإلاخحدة القالياث 2.52  2.6 2.64 2.63 2.50
 ألامسيكيت

 اليابان 2.80 2.96 2.80 2.90 2.90

 فسوسا 2.40 2.35 2.33 2.35 2.40

 أإلااهيا 2.34  2.3 2.30  2.4 2.40

 مصس 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

 جقوس 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33

 ألازدن 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27

 الكقيذ 0.23 6 .0 6 .0 6 .0 6 .0

 كعس 0.04 0.03 0.03  0.0  0.0

 1999. السىقري اليقوسكق إ صائياث كخاب
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 مخخلـت دولي في العلمي البحث على ؤلاهـاق مً الـسد هصيب: 2 زكم حدولي

 رأمسيك دوالز: الق دة

 

 البلد السكان مً فسد لكل العلمي البحث في الاسدثماز مجمل

 اليابان 700.00

 أمسيكا 600.00

 ألاسكىدهافيت الدولي 440.00

 ألاوزوبيت اإلاجمقعت دولي 300.00

 الالجيييت أمسيكا بلدان 0.00 

 (هيجيريا)افسيليا بلدان 22.00

 1994. والعلقم والثلافت للتربيت اإلاخحدة ألامم مىظمت .العالم في العلميت ألاوطاع جلسيس

 

 الخدزج في اإلاسجلين عدد جعقزي يبين :  3 زكم حدولي

 

 2001 2000 1990 1980 1970 1960 السىت

 552.804 446.084 181.350 57.445 12.243 1317 اإلاسجلين العلبت عدد
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ي حزائسيت حامعاث عشس أولي جسجيب
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%AA%D9
%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2

%D8%A7%D8%A6%D8%B1 - cite_note-UWR-7 

حام٘

 ة
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 ػائغ

1 29 2756 

حام٘

 ة
الجؼا

 ئغ

الج

 ػائغ

2 47 3833 

حام٘

 ة
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١
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 هت

3 48 3962 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1#cite_note-UWR-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1#cite_note-UWR-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1#cite_note-UWR-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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: واإلاساحع اإلاصادز كائمت

 

ت بالجامٗت ااهىضؾُت وااٗلىم ااٗلىم ٧لُت َالب اضي ااتربىيى ؤلاَضاع. ٢ضوعي الحاج  ـ/   اىُل عؾاات ـ همىطحا وع٢لت ـ الجؼائٍغ
لىم ااىٟـ ٖلم ٢ؿم الاوؿاهُت وااٗلىم آلاصاب ٧لُت وع٢لت حامٗت. اإلااحؿخير قهاصة . 30/06/2005. ااتربُت ٖو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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غ واابدث الابخ٩اع إق٩ااُت: بٗىىان م٣ا٫. خُٟٔ ٞاَمت و َاعون ااُاَغ ـ/2  اإلاٛغب جىوـ،)  ااٗغبي اإلاٛغب صو٫ى في وااخٍُى

ت ا٢خهاص خى٫ى ااضولي اإلالخ٣ى (.والجؼائغ مبر. بؿ٨غة حامٗت. واادؿُير الا٢خهاصًت ااٗلىم ٧لُت. اإلاٗٞغ  .2005 هٞى

 ااٗلىم ٧لُت. الجؼائغ. زضة بً ًىؾ٠ بً حامٗت. اإلااحؿخير قهاصة اىُل عؾاات. ااٗالي ااخٗلُم جُىعى. ًىؾ٠ أًمً ـ/3

.  2007/2008. حخمإالا ٖلم ٢ؿم. والاوؿاهُت الاحخماُٖت

اصة بين بالجؼائغ ااٗلمي اابدث. أخمض أمُمت ـ/4 غة مى٢٘. اا٣ٗباث وإػاات اإلايزاهُت ٍػ ش. هذ الجٍؼ  جدضًث آزغ. 0/2008 /08: بخاٍع

. 2:09  ااؿاٖت

 ًٖ. اإلاؿؤواين الىػعاء ااغاب٘ المؤجمغ م٣ضمت وع٢ت ااٗغبُت، ألا٢ُاع في ااٗلمي اابدث ااٗلمي، اابدث مجااـ اجداص ـ/5
ً في ااٗلمي واابدث ااٗالي ااخٗلُم .  987 /2 /  . صمك٤ ااٗغبي، ااَى

٠ُ في صعاؾاث ااٗغبي، ؤلاوؿان بىاء في ٖماع، خامض ـ/6 ت، وااتربىي، الاحخماعي ال٨ٟغ اا٣ىمي ااخْى ت صاع ؤلاؾ٨ىضٍع  اإلاٗٞغ
.  1988 الجامُٗت،

اص ـ/7 ت مجخم٘ جىمُت في ااٗغبُت الجامٗاث صوعى وا٢٘ :بٗىىان م٣ا٫. ٖىى أخمض و بغ٧اث ٍػ  مً ُٖىت هٓغ وحهت مً اإلاٗٞغ
.  0 20 ألاو٫ى ٧اهىنى. 56 ٕ. ااٗغبُت الجامٗاث اجداص بمجلت ميكىعى م٣ا٫. ٞحها ااخضَعـ َُئت أًٖاء

م ٖبض ـ/8 ت اإلاىٓىمت اؾخ٣غاع أَمُت أٖغاب، بً اا٨ٍغ  ٢ؿىُُىت، حامٗت ًت،ؤلاوؿان ااخىمُت جد٤ُ٣ في ااٗلمي البدث الجؼائٍغ

LABECOM، الجؼائغ. 

ُبت م٣ضم ـ/9 غ إلى الحاحت. َو ني اإلالخ٣ى. الجؼائغ في ااكٛل ؾى١ى مخُلباث م٘ ًدىاؾب بما الجامُٗت اإلاىاهج جٍُى  ااَى

م: بـ اإلاىؾىم ت الجامٗت صوعى ج٣ٍى . 0 20 ماي 20 ـ 9 . الجؼائغ. الجلٟت. ااكٛل ؾى١ى إلاخُلباث الاؾخجابت في الجؼائٍغ

اهاث ااخدضًاث،: الجؼائغ في ااٗالي ااخٗلُم ، مدمض بً وُٗم ـ/0  غ، أؾااُب و ااَغ  ،(0 23/04/20) ااه٣اع، مٗهض مى٢٘ ااخٍُى
www.hoggar.org 

.  ئ٤وااٗىا آلااُاث  الجؼائغ في اابدثُت ااؿُاًت خى٫ى م٣ا٫. ااهٛير مدمض ٧اوحت و قلُٛم ٚىُت ـ/  

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=33772280 ـ/2 

 

 

http://www.hoggar.org/

