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 كلمة شكر 
 

 الشكر واحلمد هلل عز وجل أن وفقين إلجناز وإمتام هذا العمل، وهو الذي من علي بنعمة طلب العلم؛

 جزيل الشكر واالمتنان إىل أستاذي املشرف:

 األستاذ الدكتور عمار عماري

مراحله وملتابعته املستمرة ملختلف    ،ملا منحه يل من أتطري وتوجيه ونصائح كانت كلها مفيدة يف هذا العمل
 دون أن يّدخر يف ذلك وقتا أو جهدا؛

 ؛الشكر موصول كذلك لألساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة، الذين تكرموا بقبول مناقشة هذا العمل

 وشكرا لكل من مّد يد املساعدة
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 ملخص
ةفقرررش ريرررشري  ي ررر      ،ةثتقرررش ة كشاعترررشلر كشطرررش    لعررركيل   يرررط كل مرررل عررر  لعايل رررتن لعيلرررشر ةلعاعضتررر  لعك رررطي   كيل ررر ضش
 تعضررش يايل ررا لريررشر لعملررش   ،  ة عاحقتررا لعاعضترر  لعك ررطي أحررا ش لر،ررط، ياضملررل لريررشر لنةا ت مرر ا لعايل ررتن لعيلررشر أال

 يررر تل لع ررر و ع ررره ةل ررر  هررر ل    اف هررر ل لعارلإررر   ى. تررر غشيررر  عررر  غرررشة  لعاعضتررر  لعك رررطي ابعاكرررشر لعايل رررتن لعيلرررشر  
اةر لعايل رررتن لعيلرررشر ت لقترررا لععضررر     عيلطفررر ،رررالا    ، ةذعرررن عررر 2017  -2004،رررالا لع ررر ة  لعيلال ررر  ت لئرل رررط  

لع  ر ف ع ره عراحل   حر  لعايل رتن لعيلرشر  . ة لال اصشا  ة  زي  لعا،ل،  يلرير  يلا لعصح  ةلقترا لعرايل ن عراحل لةترشة
ع ره  . ة ير تل لع ر و أي رش  ع جضت ، لريشةلة  ني لئعيني ت لعايل تن لعيلشر ة  إت  لعايل تن لعيلشر ع  ططيرا  اةي ر 

لإلن ررشع ع رره لعايل ررتن لعيلررشر، لر لوعرر  عرر  إرر ع لعيلضررل ة كرر  لنإررشعتا لةايملرر  ت لإلالرة ت لعايل ررتن    ةل رر  إتشإررش 
 .ئرل طابلعيلشر 

ت لئرل رط  را أترط   رض  عات كرش  لعاعضتر  لعك رطي   ج  ا  صالح لعايل تن لعيلشر    ة ا   ص ت لعارلإ   ى أا 
ا  ة  زيرر  لعررا،ل عرر  ،ررالا  عررشو رأش لرررشا لعك ررط  ة  رر تل  عرر  ليرر  عيررش   لعقتررش  ت لقتررا لععضرر  لال اصررش

 يلريررر  يلررا لعصررح   ع ررط لعرر عمل لعصررحمل ةلرضشرإررش   ةمرر ل  لعقررارل  لع طايرر  ة  ررجت   ررطلول  لال،رر ل  ة ملضتع ررش،  
ة رر فأ أطررشك ة   يعررش   يررض  ابعررايل ن عرراحل لةتررشة، هرر ل عرر  ج رر ، ةعرر  ج رر   لعصررحت   ررني أفررطلا هرر ل لريررا حل،  

ت إتشإرررش  لعاعضتررر  لعك رررطي  ت   إرررت  لعايل رررتن لعيلرررشر ت لئرل رررط عررر  ،رررالا   حاررر  ع جضتررر     رررل  أ،رررطحل إرررش 
،  اميقطلطت  ةجمشنت  لعايل تن، ةع  حتث لريشةلة  ني لئعيني، لظه لإلانث   طص عشعت  ت لالعاحشع ابعايل رتن لعيلرشر

ة  رطلع  اةعتر  ت للرشا، ة يرشهن إتشإرش  لعاعضتر   مضش يان   إت  لعايل تن لعيلشر  ااةي   عر  ،رالا لر رشرم  ت عرا 
ع  ،الا إتشإ  لررع  لرشعتر  لرقاعر  ع ت كر  عر  ذة  لعيلرش ال  لع قرأة    لعايل تن لعيلشرلعك طي  ت  نصشف لع قطلو ت  

 ة  فأ جمشنت  لإلي لو ةلععقل ةلإلطيلشم.
 الكلمات املفتاحية:

  صالح لعايل تن لعيلشر، عات كش  لعاعضت  لعك طي ، لئرل ط.لعايل تن لعيلشر، لعاعضت  لعك طي ،  
Abstract 

Both higher education and human development are closely and mutually 

linked according to two paths that feed one another. The first track is that higher 

education is a tool for human development while the second track is that higher 

education is an end of human development. This study aims to shed light on the 

reality of this relationship in Algeria during the period 2004 – 2017 by 

recognizing the role of higher education in achieving economic growth and 

income distribution, promoting the dimension of health and achieving lifelong 

learning. Besides, working on making higher education accessible to everybody. 

It works on gender equality in higher education and its expansion by 

internationalizing it. It also highlights the reality of higher education expenditure 

policies in addition to harmonization with the labor market and the adoption of 

modern methods of management in higher education in Algeria. 
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The study found that efforts to reform higher education in Algeria have 

resulted in the improvement of the contribution of the sector in achieving 

economic growth and income distribution through building human capital, 

forming individual capacities and encouraging innovation. Thus, promoting the 

health dimension by spreading health awareness and health practices among 

members of this level and providing patterns and trainings that allow lifelong 

learning. On the other hand, human development policies have contributed to 

the expansion of higher education in Algeria by making it accessible to all due 

to democracy and free education. Regarding gender equality, females have high 

access to higher education which is being extended by internationalizing it 

through participation in several international programs in the field. Human 

development policies contribute to the equity of the poor in higher education 

through the policy of student grants to poor families and the provision of free 

accommodation, transportation and feeding.  

Keywords: 

 Higher Education, Human Development, Higher education reform, Human 

development requirements, Algeria.  
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 LMD 167املطلب الثالث: املسعى الوزاري لتقييم تطبيق نظام الـ 
 LMD 168: أهداف املسعى الوزاري لتقييم تطبيق نظام الـ 1الفرع 
 LMD 168: حماور املسعى الوزاري لتقييم تطبيق نظام الـ 2الفرع 
 LMD 168: التنظيم واألطراف املشاركة يف املسعى الوزاري لتقييم تطبيق نظام الـ  3الفرع 
 LMD 169: مقرتحات املسعى الوزاري لتقييم تطبيق نظام الـ  4الفرع 

 PNUD 170املبحث الثالث: التنمية البشرية يف اجلزائر من خالل مؤشرات الـ  
 170 يف اجلزائر (IDH)املطلب األول: دليل التنمية البشرية  

 172 : بعد احلياة الصحية والطويلة1الفرع 
 179 (املعرفة): بعد مستوى التعليم  2الفرع 
 184 : بعد مستوى املعيشة3الفرع 

 190 الثاين: أدلة التنمية البشرية التكميلية يف اجلزائراملطلب  
 190 يف اجلزائر  (IDHI): دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة  1الفرع 
 192 يف اجلزائر (IDG): دليل التنمية حسب اجلنس  2الفرع 
 197 يف اجلزائر  (IIG): دليل الفوارق بني اجلنسني  3الفرع 

 203 الفصلخالصة  
 الفصل اخلامس: التعليم العايل ومتطلبات التنمية البشرية يف اجلزائر 

 206 متهيد 
 207 املبحث األول: دور التعليم العايل يف حتقيق التنمية البشرية يف اجلزائر 

 207 املطلب األول: دور التعليم العايل يف حتقيق النمو االقتصادي يف اجلزائر
 207 التعليم العايل وبناء رأس املال البشري يف اجلزائر:  1الفرع 
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 212 : بناء القدرات يف التعليم العايل ابجلزائر2الفرع 
 214 : دور التعليم العايل يف تطوير الصناعة احمللية واإلقليمية ابجلزائر3الفرع 

 218 املطلب الثاين: دور التعليم العايل يف توزيع الدخل يف اجلزائر
 220 املطلب الثالث: دور التعليم العايل يف تعزيز بعد الصحة يف اجلزائر 

 220 : التعليم العايل واحلالة الصحية لألفراد يف اجلزائر1الفرع 
 221 : التوجه البحثي للتعليم العايل حنو الصحة وجماالهتا يف اجلزائر2الفرع 

 223 التعلم مدى احلياة يف اجلزائر : دور التعليم العايل يف حتقيق  الرابع املطلب  
 223 ابجلزائر  LMD: العودة إىل التعليم العايل يف نظام الـ 1الفرع 
 225 : التكوين املتواصل يف اجلزائر 2الفرع 

 228 املبحث الثاين: دور سياسات التنمية البشرية يف توسيع التعليم العايل يف اجلزائر
 228 التعليم العايل للجميع يف اجلزائراملطلب األول: إاتحة  

 228 : سياسات الولوج والتوجيه يف التعليم العايل ابجلزائر1الفرع 
 229 : أمناط التعليم العايل يف اجلزائر2الفرع 

 230 املطلب الثاين: املساواة بني اجلنسني يف التعليم العايل ابجلزائر
 230 االلتحاق ابلتعليم العايل يف اجلزائر : املساواة بني اجلنسني يف  1الفرع 
 233 : املساواة بني اجلنسني من حيث الفرص التدريسية يف التعليم العايل ابجلزائر2الفرع 

 233 املطلب الثالث: توسيع التعليم العايل يف اجلزائر عن طريق تدويله
 234 اجلزائر : الشراكات والتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل يف  1الفرع 
 239 : احلراك الطاليب من وإىل اجلزائر2الفرع 

 241 املطلب الرابع: إنصاف الفقراء يف التعليم العايل ابجلزائر
 242 : سياسة املنح املالية للطلبة يف التعليم العايل ابجلزائر1الفرع 
 243 ابجلزائر، اإلطعام والنقل للطلبة يف التعليم العايل  اإليواء: سياسة  2الفرع 

املبحث الثالث: سياسة اإلنفاق، املواءمة مع سوق العمل واألساليب احلديثة يف إدارة التعليم العايل 
 ابجلزائر 

243 

 244 املطلب األول: سياسة اإلنفاق واملواءمة مع سوق العمل يف التعليم العايل ابجلزائر
 244 اجلزائر: سياسة اإلنفاق على التعليم العايل يف  1الفرع 
 245 : املواءمة مع سوق العمل يف التعليم العايل ابجلزائر2الفرع 

 247 املطلب الثاين: بعض األساليب احلديثة يف إدارة التعليم العايل ابجلزائر 
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 247 : احلوكمة يف التعليم العايل ابجلزائر1الفرع 
 251 : إدارة اجلودة يف التعليم العايل ابجلزائر2الفرع 
 255 : اليقظة البيداغوجية يف التعليم العايل ابجلزائر3الفرع 

 260 خالصة الفصل 
 263 خامتة 

 272 املالحق
 276 قائمة املراجع
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 قائمة اجلدوال 

 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول
 29 احلرايت األداتية ومضامينها (1  -1)
 IDH 35القيم القصوى والدنيا ملكوانت   (2  -1)
 IDG 39القيم القصوى والدنيا ملكوانت   (3  -1)
 117 العوائد اجملتمعية غري السوقية للتعليم (1  -3)
 147 1938 -1892اجلزائريني واألوروبيني خالل الفرتة  تطور عدد الطلبة   (1  -4)
 171 2017 -2004تطور دليل التنمية البشرية يف اجلزائر خالل الفرتة   (2  -4)
 173 2016 -2004تطور معدل وفيات الرضع يف اجلزائر خالل الفرتة   (3  -4)
 174 2016  -2004تطور معدل احتمال وفيات األطفال دون عمر اخلامسة يف اجلزائر خالل الفرتة   (4  -4)
 175 رزانمة التلقيح يف اجلزائر اخلاصة ابلرضع (5  -4)
 176 شهرا حسب كل مضاد  12نسبة األطفال الذين مت تلقيحهم قبل بلوغهم   (6  -4)
 177 2016  -2004اجلزائر خالل الفرتة تطور معدل الوفيات العامة يف   (7  -4)
 178 2016 -2013تطور التغطية الصحية يف اجلزائر خالل الفرتة   (8  -4)
 178 2016  -2013تطور عدد املنشآت القاعدية االستشفائية يف اجلزائر خالل الفرتة  (9  -4)
 179 2016  -2013ة تطور عدد املنشآت القاعدية خارج املستشفيات يف اجلزائر خالل الفرت  (10  -4)
خالل الفرتة   (االبتدائي، املتوسط، الثانوي والعايل)عدد امللتحقني مبختلف األطوار التعليمية   (4-11)

2004-  2008 
182 

 185 2008 -2004تطور الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة   (12  -4)
 186 2008  -2004احمللي اإلمجايل خالل الفرتة مسامهات قطاعات النشاط يف الناتج   (13  -4)
 191 2017يف اجلزائر لعام   IDHIدليل التنمية املعدل بعامل عدم املساواة   (14  -4)
 192 2017  -2013يف اجلزائر خالل الفرتة   IDGتطور دليل التنمية حسب اجلنس   (15  -4)
 197 2017 -2010يف اجلزائر خالل الفرتة    IIGتطور دليل الفوارق بني اجلنسني   (16  -4)
 208 2017  -2004تطور عدد املسجلني يف التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة  (1  -5)
 210 2016 -2004تطور عدد املتخرجني من التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة   (2  -5)
 211 2017 -2004ئة التدريس يف اجلزائر خالل الفرتة  تطور عدد هي (3  -5)
 215 -2011تطور عدد براءات االخرتاع لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي ابجلزائر خالل الفرتة   (4  -5)
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2017 
 218 2017 -2008تطور نسبة البطالة بني حاملي شهادة التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة   (5  -5)
 220 2012الشعور الشخصي حول احلالة الصحية حسب املستوى الدراسي يف اجلزائر   (6  -5)
 221 2012انتشار األمراض املزمنة يف اجلزائر حسب املستوى التعليمي   (7  -5)
 221 2017 -2004تطور عدد البحوث حول الصحة وجماالهتا يف اجلزائر خالل الفرتة   (8  -5)
ميكنها الرتشح للعودة إىل التعليم العايل يف اجلزائر من أجل احلصول على شهادة الفئات اليت   (9  -5)

 ليسانس أو ماسرت
224 

 226 2017 -2004تطور عدد املسجلني يف جامعة التكوين املتواصل يف اجلزائر خالل الفرتة   (10  -5)
 227 2016 -2004الفرتة  تطور عدد املتخرجني من جامعة التكوين املتواصل يف اجلزائر خالل   (11  -5)
 232 2017 -2004تطور نسبة التسجيل اإلمجالية لإلانث يف التعليم العايل ابجلزائر خالل الفرتة   (12  -5)
يف اجلزائر خالل الفرتة  GPIتطور مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق ابلتعليم العايل   (13  -5)

2004-  2017 
232 

 233 2017 -2004تطور نسبة اإلانث من اهليئة التدريسية ابلتعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة   (14  -5)
 234 تطور عدد مشاريع برانمج تومبوس يف اجلزائر (15  -5)
طار املاسرت والدكتوراه املشرتكة ريني يف إوطلبة الدكتوراه اجلزائ  تطور عدد املنح للطلبة، الباحثني (16  -5)

 2013  -2004خالل الفرتة 
236 

 -اجلزائر –تطور عدد املشاريع املعتمدة يف جمال شراكة إيرامسومسوندوس ونوافذ التعاون اخلارجي   (17  -5)
 2013  -2007خالل الفرتة 

237 

 239 2017 -2014يف اجلزائر خالل الفرتة  تطور عدد مشاريع برانمج إيرامسوس+  (18  -5)
 240 2017 -2012تطور احلراك الطاليب الدويل من وإىل اجلزائر خالل الفرتة   (19  -5)
 240 2017احلراك الطاليب من اجلزائر حنو اخلارج حسب الدولة املستضيفة لعام   (20  -5)
 244 2017  -2004ميزانية قطاع التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة  تطور   (21  -5)
نسب اإلنفاق احلكومي على التعليم العايل من الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر وبعض الدول  (22  -5)

 2017العربية لعام 
245 

 246 ئر أنواع الرتبصات املهنية املدرجة يف تكوينات التعليم العايل ابجلزا (23  -5)
 252 مكوانت الدليل املرجعي الوطين لتطبيق اجلودة يف التعليم العايل ابجلزائر (24  -5)
 258 2017  -2009تطور معدل التأطري يف التعليم العايل ابجلزائر خالل الفرتة   (25  -5)
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 األشكال البيانية قائمة 

رقم  
 الشكل

 الصفحة عنوان الشكل البياين

 ث منوذج الدراسة (1)
 IDH 36أبعاد ومؤشرات دليل التنمية البشرية   (1  -1)
 IDHI 38أبعاد ومؤشرات دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة   (2  -1)
 IDG 40أبعاد ومؤشرات دليل التنمية حسب اجلنس   (3  -1)
 IIG 42أبعاد ومؤشرات دليل الفوارق بني اجلنسني   (4  -1)
 IPM 44أبعاد ومؤشرات دليل الفقر متعدد األبعاد  (5  -1)
 79 التعليم العايل الفرنسيمؤسسات   (1  -2)
 LMD 82تنظيم دورات التكوين يف برانمج  (2  -2)
 91 تنظيم التعليم العايل املصري (3  -2)
 149 أنواع مؤسسات التعليم العايل اجلزائري (1  -4)
 150 التنظيم اإلداري للجامعة (2  -4)
 151 التنظيم اإلداري للمركز اجلامعي (3  -4)
 151 التنظيم اإلداري للمدرسة العليا (4  -4)
 154 أنواع مؤسسات البحث العلمي يف اجلزائر  (5  -4)
 172 2017  -2004تطور متوسط العمر املتوقع عند الوالدة يف اجلزائر خالل الفرتة   (6  -4)
 180 2008 -2004معدل اإلملام ابلقراءة والكتابة لدى البالغني يف اجلزائر خالل الفرتة   (7  -4)
جمموع نسب االلتحاق اإلمجالية ابلتعليم االبتدائي والثانوي والعايل يف اجلزائر خالل الفرتة  (8  -4)

2004-  2008 
181 

 183 2017  -2010متوسط سنوات الدراسة يف اجلزائر خالل الفرتة   (9  -4)
 184 2017  -2010متوسط سنوات الدراسة املتوقع يف اجلزائر خالل الفرتة  (10  -4)
 185 2008 -2004تطور الناتج احمللي اإلمجايل للفرد خالل الفرتة   (11  -4)
 186 2008  -2004مسامهات قطاعات النشاط يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة  (12  -4)
 189 2017 -2010تطور نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة   (13  -4)
 193 2017 -2013تطور دليل التنمية البشرية ابلنسبة لإلانث والذكور يف اجلزائر خالل الفرتة   (14  -4)
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 194 2017 -2013تطور العمر املتوقع عند الوالدة لإلانث والذكور يف اجلزائر خالل الفرتة   (15  -4)
 195 2017  -2013تطور عدد سنوات الدراسة لإلانث والذكور يف اجلزائر خالل الفرتة  (16  -4)
 195 2017 -2013تطور العدد املتوقع لسنوات الدراسة لإلانث والذكور يف اجلزائر خالل الفرتة   (17  -4)
 -2013تطور نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل لإلانث والذكور يف اجلزائر خالل الفرتة  (18  -4)

2017 
196 

 198 2017 -2010اجلزائر خالل الفرتة  تطور نسبة وفاايت األمهات يف   (19  -4)
 199 2017  -2010تطور معدل خصوبة املراهقات يف اجلزائر خالل الفرتة  (20  -4)
 200 2017 -2010تطور نسبة اإلانث يف مقاعد اجمللس النيايب يف اجلزائر خالل الفرتة   (21  -4)
مي الثانوي على األقل يف اجلزائر  تطور نسبة اإلانث والذكور من السكان ذوي التحصيل العل (22  -4)

 2017  -2010خالل الفرتة 
201 

 202 2017  -2010تطور معدل املشاركة يف القوى العاملة لإلانث والذكور يف اجلزائر خالل الفرتة   (23  -4)
 209 2017 -2004تطور إمجايل املسجلني يف التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة   (1  -5)
 211 2016 -2004تطور عدد املتخرجني من التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة   (2  -5)
 219 حسب الشهادة املتحصل عليها 2017توزيع نسب البطالة خالل   (3  -5)
 219 حسب الشهادة املتحصل عليها 2015توزيع البطالة خالل  (4  -5)
 -2004البحوث املنشورة يف اجلزائر خالل الفرتة نسبة البحوث يف جمال الطب من إمجايل عدد   (5  -5)

2017 
222 

نسبة البحوث يف جمال السرطان وجمال القلب واألوعية الدموية من إمجايل عدد البحوث املنشورة  (6  -5)
 2017  -2004يف الطب يف اجلزائر خالل الفرتة  

223 

 226 2017 -2004ر خالل الفرتة  تطور عدد املسجلني يف جامعة التكوين املتواصل يف اجلزائ (7  -5)
 227 2016 -2004تطور عدد املتخرجني من جامعة التكوين املتواصل يف اجلزائر خالل الفرتة   (8  -5)
 231 2017املعدل اإلمجايل اللتحاق اإلانث ابلتعليم العايل يف العامل عام   (9  -5)
 252 ابجلزائر RNAQESهيكلة الدليل املرجعي الوطين لتطبيق اجلودة يف التعليم العايل  (10  -5)
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 قائمة املالحق

 الصفحة عنوان امللحق رقم امللحق
2017ترتيب مؤسسات التعليم العايل من حيث عدد براءات االخرتاع لعام   1امللحق   

 
272 

ترتيب مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي من حيث عدد  2امللحق 
2017براءات االخرتاع لعام    

 

273 

  -2007)مسامهة اجلامعات اجلزائرية يف مشاريع شراكات إيرامسوس موندوس للفرتة   3امللحق 
2013 ) 
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 االختصارات والرموز

 

ــــالدالل االختصار/ الرمز  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ة ـــــــــــــــــ
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
IDH Indice de Développement Humain 

 التنمية البشرية دليل  
IDHI Indice de Développement Humain Ajusté aux Inégalités 

 دليل التنمية البشرية املعدل بعامل عدم املساواة 
IDG Indice de Développement de Genre 

 دليل التنمية حسب اجلنس 
IIG Indice d’Inégalité De Genre 

 دليل الفوارق بني اجلنسني 

IPM Indice de Pauvreté Multidimensionnelle 

 دليل الفقر املتعدد األبعاد 
PIB Produit Intérieur Brut 

 الناتج احمللي اإلمجال 
PPA Parité de Pouvoir d’Achat 

 تعادل القوة الشرائية 
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 مقدمة

فكتناييي  فك يييملي  ل يي يل نيية فكتناييي  فواتتييت ي   افنت ييت     مرهيي  مل ينتهييا فكر ييمل افسات اييتم فكتنا ييي       يي   
هذه فألخرية جميمل  زي م مية أيس ،ااي    و ن ي  ،يف ك يم ة ليل ميملة فييل ليل فألف يت  افسات ايتم فكي   ي       

ة فستريييريفم فواتتييت ي  فديي    ايف ،يف   ةييا ،غييي  كجاتريييريفم فوزتاتنييي  ميية ن فكيي  ة   حيي فت  رييييريفم م ز يي   
يييي  ن فاييي  فكتنايييي   ىييياتيف مئيييت ر م يييييا وايييم كلفيييملف   ،غيييي  فلتئيييتوى كجا ملفييي   ىيييملا ة فو  ديييتم  سئيييت ر    ز 

 فكتحا هلى  احم فسيت ل  ة فحليتة فكئيتاي  افكت  ري نة فكمل،ي احتديم فكذفم.

 ت كي  فكتنا يي  اي   ة فس  –نت  يري خخيمل    –ا كملغى مة ،يف فونرتف  أبغي  فك  ي  فوزتايتنا ،ا فك نتيمل فك ييملي  
،يف فك ييمل هيى فكويملاة فحلديديي  كلميى   و ،يف جما ني   فكيذي فنتي     Adem Smithزتم م  يملف  الكيم منيذ لتيت م  

  فألحييي فت فكييي  ايييه هت فك يييتمل مييية كييي  ة عييينتني   ام زيييتم فايييت ات ي  م ف نييي  نئييي ت  فكناييي   افحليييملنن فك يييتسيتن
  فواتتييت ي  ا ندييتم ف تالييم فوزتاييتنا ،ا فك يييملي كجتناييي  ة فك ييل   زاي ة فكرتلييي  نجييت فكتناييي اييتغم ة     اغريهييت

 ل جت يل مية  هذه فألح فت م  ايى فكتناي  فك يملي  فك    مل  أبأت  ناي  فكنتس  كنتس األزل فكنتس   ال ملف كت ت ض 
فيهيت افسئيتري  منهيت ة أتيي   فتكتناي  و ن  ،يف  نةجم مية فإلالئيتيف ا نتهيا  كييه  فهي  فكرتنيل  فإلالئتيف حم   فكتناي   

 فسةت .

فكتناييييي  فواتتييييت ي   ختعيييي  فياييييت يت جييييم  التيييييت  فكردييييمل  أييييس  اميييي   ييييملفلى فإلخرتاييييتم افألزمييييتم فكيييي  زملهييييت  
افجملتنيتم افألمييي  افألمييملفض  مل ي ي  جتتهييل ف تالييم فوزتاييتنا كجتنايي  ان نييت  الييتيف نييملممس فألميى فستحيي ة هيي  ميية  

مية خي أ ،اأ  دملييمل كيه حي أ ا ييل فكتنايي  فك ييملي ر حيي  يديمل هيذف    1990ملي  الكيم نيت   ،طجم أس فكتناي  فك يي 
هلى جمهيي  ف كتحديييم لكييم ميية  ذ ميية خيي أ فكرييمل   لاييت يدييمل ن ييملا ة نيي نديي  ة فك يييمل نجييت حتئيين ،اىييتنهى  فكيينهس  

 .فك  يتات  وت فكنتسناجي    اي  فحلملايم فحلديدي    هاتكتناي  فك يملي   ف خ أ خمتجف فك اجيتم فك  يد م يف وت.

فكملفيي  ميية فكيي خ أ    متةج ييتم حتديييم فكتناييي  فك يييملي  هييا  فيي يف ،هييى  فكتناييي  فواتتييت ي متةج ييتم  انجييت غييملف   
فستةج ييتم فألاتاييي    ،هييى  ،حيي     ي تيي فكت جيييى   يي فري  لاييت ،يف    رازاي ة فكنايي  سييت هلاييت ميية ،غييي  ة   اييي  خفييت  فك يييمل

افكتح  ،ي ت هيا متةجيم ،اتايا  في لف ليتيف فإلالئيتيف هي  حمي   فكتنايي     اا  ف ىر ل اله ي ا  مة  م تمم فك يمل
ا      .حديدييي   افكرتنييل فيهييت فيي يف اىيي ه فكتييحا و نيي  ،يف التييل ،اك ييي  فوهتاتمييتم ميية ،زييل حتديييم  ناييي  نيييملي 

  فإلالئيتيف   زتالم فكي خل  فكت جييى افكتيح   هنيتط متةج يتم ،خيملر ليتكتا ن مية فسييت ل  فكئيتايي    تيي  حدي  
ا ملاييييل فك ادملفطيييي ر اليييذف فسئيييتافة نييين ف نئييين  افسئيييتافة ة فكييي خ أ نييين فألفيييملف  اغريهيييت مييية ،ازيييه فسئيييتافةر  
 إلىييتف     ىييملا ة فواييت فم   حييي  ،الييه انئيي م فكت ييملض كجااييتطمل يموييل فألزمييتم فك جييي  ،ا فحليي ف ت فكرمل ييي    

فواييت فم    يي   م تالييي  فحلرييتت نجييت فكتحئيية فةدييم ة فكتناييي   يييي ي لكييم     يي ه   حتكيي  فكملفييته  ة حيين ،يف  



ة ـــــــــــــمقدم  
 

 ب
 

فك ييملي  اجتنييم هييذه فساييتطمل. الييل هييذه فستةج ييتم هييا ىيملا ي  ك ييا يييتا ة فألفييملف  ميية نييي  فحليييتة فكيي   مج أييت  
 اايج  كتحديدهت ة الرس فك ام.كجتناي  فك يملي  ا   فه  ،ايد  اأت  ا تاي  هذه فستةج تم ن  أت 

ا،غهييت  فت اييي ه هيي  هيي      فستةج ييتمهيي  ،حيي  هييذه  جباييي  مئييت اي ه   ييت ة لكييم فكت جيييى فك ييت    فكت جيييى   يف  
فايية حييي  ليي يف   اييي  فكت جيييى هيي فت كجتناييي     .فك رييتمة ة حتديدهييتا كجتناييي  فك يييملي  لاييت ،الييه ، فة ايي ي ة فكر تكييي   

فسئيتافة نين ف نئين ة فيمل  فكت جييى    ايي ه نية  ىياتيف   اتحته كججايي    لكم يتةجم فك ال نجت  فك يملي   ف يف 
   طمليييم   ايجييه افك اييل نجييت  التييت  فكردييملفم ة فكت جيييى. ،مييت ميية حييي  ليي يف فكت جيييى اايييج  كتحديييم فكتناييي  فك يييملي 

فه  يج م  ا ف ة حتديم فكنا  فواتتت ي مية خي أ ننيتم  ،س فسيتأ فك ييملي ا ةي يمل اي  فم فألفيملف   افسئيتغ  ة  
يئييتهى ة حتديييم  ا ييي  فكتيينتن  فةجييي  افإلاجياييي   لاييت يج ييم فكت جيييى  ا ف ة   زييي  فكيي خل  ا   ييي  ن يي  فكتييح        

 فكت جى م ر فحليتة.

انئ م فكتريري فسئيتامل ة م تالي  فكمل،ليتأ فك ييملي ة فس ت كي  فكتنا يي   يترييري  ن ييى فألال اي  فكت جيايي  مية فيرتة  
  فكت جييى ،ا ا يجيه ،ا   ف  يه اغريهيت مية ف  فاليم فستح اي  ة هيذف فكن يت   ا يملي     ،خملر  ا فم مة محي  هي جي 

لكييم  يييت ل  فكئييجةتم فكت جياييي  افجملتايي  فسيي غ افسئييياكن نريييي  فكت عييل    عيييتغ  فكئيتاييتم فسنتايي   ألهيي ف   
كريييملض منهييت  و نيي  ميية  نيي   اك ييا  ييي ي هييذه فإلعيي حتم ف  .فكت جيييى ة  طييت  فكملاييي  فكيييتمج  كلهيي ف  فكتنا ييي 

خةييي  هيييذه فإلعييي حتم  ئيييرية فكتنايييي  فك ييييملي  اميييت  ئيييت نيه مييية حتئييين ة ال نييييه فكت جييييى افكنهييي ض  كنئيييم  
 .فإلمجتكي  ك كتحت   كت جى ا   ي  فكتحتيل فك جاا

 إشكالية الدراسة

فجملتاي     فكي تني  فك  ايي   اريملففيي   ف ئتع فكرئ  فك املي     ختع  نئ م مجرتتاه  فكت جيى فك ت  ف  فاملي   ا ت 
ا    مة   جيى اختعي  فكت جييى فك يت      هذه فكرئ   مة ،زل   فري مت حتتتزه    حي  ك  م  ا  نتمل ىتغ ف  فاملي

ت جييى ننيتم  زاي ة فيمل  فك ل اييل فكئيجة         فكت جييى فك يت   كدةيتعفكئيتايا حمملليت  ايئييت    فك تميل  اول  زتالم لكم
فألخيذ ن ين فونت يت   فجملتاي   ايف     ىيت  ك ئيمفواتجتن  كةجم فزتاتنا مجح  ،ا  ة     تاولنجت حتز  ايتاي  

  ي ييت   كجدةييتع  فواييتي تا فحلديدييي  م ييتمم  متةج ييتم ف يي  ة ا  نتاييم زاي ة نيي   فسجتحديين  كت جيييى فك ييت  ميي   
حتدييم حتئيية    فست جدي   كت جييى ميية ،زيلايملفم فكتنايي  فك يييملي    ي   فو  دييتم   لكيم ميت ي حين ميية اي ا فك اكي      

ااي  ، ر هيذف فكت اي  فك  يري ة فكت جيييى فك يت     خجيم ني ة حتيي ايم    ة فكرت ييم فكي ا  ة  ديت يمل فكتنايي  فك يييملي .
 كجدةتع ة ف  فامل.

ج عيي أ     ك  فزهييه ف تم ييتم ف  فاملييي  فكييي   هيي  فكت فيييم نيين فكةييتن  فكيي ادملفطا    اك ييل فكتحيي ي فألليي  فكييذي
هييذف    فاييت نتايي   ا .  امتةج ييتم فكتناييي  فك يييملي فس ملفيي     فاتتييت   ة ظييل  متةج ييتم زيي  ة فكت يي ية  انيينفكت جيييى فك ييت   



ة ـــــــــــــمقدم  
 

 ت
 

 ية فإلايت ة    ،هيى ، ني     حيي  افإلعي حتم  مية  ،يف يييملع ة اجئيج   فكتح ي مة اةتع فكت جييى فك يت     فايمل
حمةيييتم ة هيييذه فإلعييي حتم. اوجيييم فةةييي  فألا  ة ناجيييي    ايييتم ،ايييس ف تم ييي  فك طنيييي  غييي فة فوايييتد أر    

  افكذي مت    يجه ا ناه مية خي أ   خيتأ خمليةي  ف تم ي   1971 نريذ فإلع ح فألاأ كن ت  فكت جيى فك ت  نت   
ر الييي خمل  فست ييياة   زييييه فكت جييييى فك يييت   9199،فملييييل    4فسيييي      05  -99ر    عييي ف  فكديييتال يف  ايييى  1982نيييت   

ييي   ايييس   عييي حتم  اهيييا    2004منيييذ نيييت   يكيئيييتالس  متايييرت   لتييي  فه     LMDا،نيييملز حمةييي  هيييا  ة ييييم ال يييت  فكي
 افإل ف ة.  فكت  يني حمت ر فسنتهس فك  فاي  انني  فك ا فم 

 انجت ى م هذف فكةملح  الئ ت مة خ أ هذه فك  فا     فإلزتن  نجت فإلا تكي  فكتتكي : 

 ما هو واقع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل إصالحات القطاع ومتطلبات التنمية البشرية؟

  ن وم نة هذه فإلا تكي  جما ن  مة فألائج   اها:

   ة ف  فامل؟LMD ع ح فكي ي   ة يم  ه  افا  مت  -1
ميييييت هيييييا حتكييييي  فكتنايييييي  فك ييييييملي  ة ف  فايييييمل مييييية خييييي أ ميايييييملفم فكييييي ممس فإل يييييتاا كلميييييى فستحييييي ة   -2

   ؟PNUDي
 ؟فكت جيى فك ت  ة حتديم فكتناي  فك يملي  ة ف  فامل  ا  ه مت  -3
 ؟ايتاتم فكتناي  فك يملي  ة   اي  فكت جيى فك ت     فامل  ا  ه مت  -4
مييت هيي  افايي  ايتايي  فإلالرييت   فس فمميي  ميي  ايي   فك اييل افنتاييت  فألاييتكيم فحل يويي  كيي  ف ة ة فكت جيييى   -5

 ؟فك ت     فامل

 فرضيات الدراسة

ييييي يفعييييية    ة ييييييم  عييييي ح   -1  جا نييييي  مييييية فك  فايييييم ، م    نيييييملاز جما نييييي  مييييية      ة ف  فايييييملLMDفكي
 فإلخت وم ة من  م  فكت جيى فك ت .

ميايييملفم فكييي ممس فإل يييتاا كلميييى  ميييت    ئيييه   ييييه  فكتنايييي  فك ييييملي  ة ف  فايييمل حتئييينت مجح ظيييت حئيييم   -2
 . PNUDفستح ة ي

فسيت ل  ة فكنا  ا  زيي  فكي خل   ة حتديم فكتناي  فك يملي  ة ف  فامل مة خ أ  ز ايت يئتهى فكت جيى فك ت   -3
    ي  ن   فكتح  ا نى فكت جى م ر فحليتة كلفملف .

 ئييتهى ايتاييتم فكتناييي  فك يييملي  ة   اييي  فكت جيييى فك ييت  ة ف  فاييمل ميية خيي أ  اتحتييه كججاييي   ىيياتيف   -4
 فسئتافة نن ف نئن فيه    ايجه ا التت  فكردملفم فيه.



ة ـــــــــــــمقدم  
 

 ث
 

و يييتى فونتاييت   منتايي    لاييت  غييري  ة اةييتع فكت جيييى فك ييت     تيي  ايتايي  فإلالرييت  افس فمميي  ميي  ايي   فك اييل   -5
 فألاتكيم فحل يو  ة   ف ة فكت جيى فك ت     فامل. نجت

 منوذج الدراسة

 نن متريريفم فك  فا فكت ت كي   ي ن فك  ا    1يفكي ل  

 : منوذج الدراسة(1)الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فست  : مة  ن ف  فك تحو 

 أهداف الدراسة

  تاول فأله ف  فسملف     فلهت مة خ أ هذه فك  فا  ة: 

 ر  نجت من  م  فكت جيى فك ت  ة ف  فاملLMD ع ح فكي ي   ة يم  افا  فك ا   نجت  -1
فكت يييمل  نجيييت حتكييي  فكتنايييي  فك ييييملي  ة ف  فايييمل مييية خييي أ ميايييملفم فكييي ممس فإل يييتاا كلميييى فستحييي ة   -2

 ر PNUDي

 

 
 التعليمالعالي

 التنميةالبشرية

إصالح

 التعليمالعالي

سياسةاإلنفاق،

المواءمةمع

سوقالعمل

واألساليب

الحديثةإلدارة

 التعليمالعالي

ي
سيعالتعليمالعال

تو
 

ية
ر
ش
الب
ة
مي
تن
ال
ق
قي
ح
ت

 

حة
إتا

التعليم

ي
العال

جميع
لل

 

ن
ساواةبي

الم

ي
نف

سي
جن
ال

ي
التعليمالعال

 

ل
تدوي

التعليم

ي
العال

 

ف
صا

إن

راء
الفق

يالتعليم
ف

ي
العال

 

ة
رك
شا
لم
ا

و
نم
ال
ي
ف

ع
زي
تو
و

ل
خ
لد
ا

 

ز
زي
تع

د
بع

حة
ص
ال

 

م
عل
الت
م
ع
د

ة
حيا

ال
ى
مد

اد
ر
ألف
ل

 



ة ـــــــــــــمقدم  
 

 ج
 

فكت جييى فك يت  ة حتدييم فكناي  فواتتيت ي ا  زيي  فكي خل     يي  ن ي  فكتيح    ئجي  فك ي م نجيت  ا   -3
 احتديم فكت جى م ر فحليتة  ة ف  فاملر

فك اييي   نجيييت مييي ر  اتحييي  فكت جييييى فك يييت  كججايييي   فسئيييتافة نييين ف نئييين ة فكت جييييى فك يييت  ا  ايييي    -4
 فكت جيى فك ت  نة طمليم   ايجه  ة ف  فاملر

  يييي   مييي ر  ايتايييتم فإلالريييت  نجييييت فكت جييييى فك يييت   فس فمميييي  مييي  اييي   فك اييييل ا   فك اييي   نجيييت افايييي   -5
 فألاتكيم فحل يو  ة فإل ف ة ة فكت جيى فك ت   ة ف  فامل.

 أمهية الدراسة

ه  فكدتطملة فك   دي   ناجيي     اختع  فكت جيى فك ت     فتكت جيىفإلا تكي  فسةملاح  ملز  ،غي  فك  فا     ،غي  
يئيييييتهى ة حتئييييين مئيييييت ر فكييييي خل فكريييييمل ي ا   يييييي  فكناييييي   لكيييييم ،يف فكت جييييييى فك يييييت   فكتناييييي  فك ييييييملي  ة ،ي نجييييي .  

 ا ف    فك يت   ف ي  نية لكيم في يف كجت جييىمل   أ امية   فكتدجييل مية فكردي   فواتتت ي احتديم فإلالتت  ة   زيي  فكي خ
احتدييم فكيت جى مي ر  تتيت ي  ة فكتنايي  فك ييملي   لتحئين فكئيج ط فكتيحا كلفيملف    ة حتديم ندي  ف  فالم غيري فوا
ف ن  ،يف يجديت اةتنيه فوهتايت  فك يتة مية ا يل    فك ت   كن مل    فألغي  فك تكري  كجت جيىفحليتة اغريهت مة ف  فالم. ا 

لكييييم تييييي   ئيييي م هييييذه  فسئييييياكن ميييية خيييي أ   يييي  ايتايييي  فكتحئيييين فسئييييتامل افإلعيييي ح لجاييييت  ةجييييم فك ىيييي   
يي ل فإلطت  فكذي ايتى نه اىانه نريتي  فوايتجتن  ستةج يتم فكتنايي   فإلع حتم فكر ل فكتنا ي ألأت ها مة ا

 فك يملي .

 الدراسة موضوعاختيار أسباب 

 فك  فا  فيات يجا: تاول ،ا تا فختيت  م ى ع 

ختعيي  ة ظييل فكت زييه فستنييتما ديي  فاتتييت     فكدةتنييتم  اييرتف يجي فكت جيييى فك ييت  م ىيي ع  فاييى فألغييي  اميية ،لوييمل    -
 فس ملف ر

 رمت ،مثملم ننه زه    ع ح فكت جيى فك ت  ة ف  فامل ىاة  طت  متةج تم فكتناي  فك يملي  م ملف فكملغ   ة  -

  فسئتغ  ة  د مي ن ض فسدرتحتم ح أ فسيتلل فك  ي تغ منهت فكدةتع. -

 الدراسةمنهجية 

ك  فاييي  هيييذف فس ىييي ع  فايييتا منت جما نييي  مييية فسنيييتهس فست تمجييي  فيايييت نينهيييت  حيييي  اانيييت     فسييينهس فسئيييتا  :  -
نت ظيف فسنهس فك عرا افكذي يتاي  ن  اله منهجيت افا ييت يئيتن  نجيت   فاي  فك يتهملة لايت هيا ة فك فاي   اي تاي   

ة زمني  حم  ة  اهذف ميت يت ففيم مي  هي فنت فستاويل ة   فاي   نجت   فمل فس ج متم فك تفي  افكتحيح  ح هلت ىاة فرت 
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  فأل افم. لايت اانيت ليذكم نت ظيييف  2017  -2004افاي  فكت جييى فك يت  افكتنايي  فك ييملي  ة ف  فاييمل خي أ فكريرتة  
  احت يي ف فإلحتيتاا فك عيرا فكيذي يمللي  نجيت اعيف ا جايي  فأل ايت  فجملا ي  حي أ م ىي ع فك  فاي     فإلحتتاي

ريهت ة عيي  ة التييتاس و  نة ييم ايي ر نجييت فجملتايي  فسيي  اس  اهييذف مييت يتنتاييم ميي  ط ي يي    فاييتنت فكيي   يي   ا رئيي 
تدت يمل افكنييملفم فك طنيي  افك اكيي   فكحتك  ف  فامل حت ي ف  ا  تا  ني ل ،اتاا نجت م ت   فإلحتتمفم فك ف  ة ة  

س فكتحجيجييا ميية ،زييل فكتحجيييل فسنةدييا افكيي فا ا  فسيينه  نت ظيييفحيي أ متريييريفم فك  فايي .  إلىييتف     لكييم  اانييت  
 كتأكري فستريريفم فستن ن  ة فك تهملة فس  اا   افك  ا  فست ت ك  مت نن فكت جيى فك ت  افكتناي  فك يملي .

ندةييتع فكت جيييى فك ييت  افكتناييي   يهييتى    ام ىيي ع   فاييتنتليي يف مئييت ر حتجيجنييت هيي  فسئييت ر فك جييا     جمتايي  فك  فايي :  -
   ف يف تونت ينتم نجت حتك  ف  فامل افك  اول جمتا    فاتنت.ملي فك ي

 كلا تا فكتتكي :  )2017 -2004(مت فختيت  فرتة فك  فا   فرتة فك  فا : -

 ييت   كت جيييى فك ة اةييتع فLMDي  فإلعيي ح ف  ييي  فيهييت     فكيي  فنتايي   ئيين فكألأييت لتالييم  :)2004(* ن فييي  فكرييرتة  
 .   فامل

مت فكت عل  كيهت مية ا يل فك تحوي   ها ،ح ت فإلحتتمفم فك     2017: أليف نيتمم ان   ) 2017(* أتي  فكررتة 
 خ أ  جنتز هذه فك  فا .

 اوجم ح ا  فس ى ع ة: ح ا  فس ى ع: -

ت    يي ايل  * ميية حييي    اييي  فكت جيييى فك ييت :  اتحيي  فكت جيييى فك ييت  كججاييي   فسئييتافة نيين ف نئيين ة فكت جيييى فك يي 
  التت  فكردملفم ة فكت جيى فك ت .ا فكت جيى فك ت  

* ميية حييي  حتديييم فكتناييي  فك يييملي : فسيييت ل  ة فكنايي  ا  زييي  فكيي خل     ييي  ن يي  فكتييح  ا نييى فكييت جى ميي ر فحليييتة  
 كلفملف .

مت جتايي  فك ييتمم افس ج ميتم لفم فكتيج    ىي ع فك  فاي   ونتايت  نجيت ني ة متيت     ااتال مج  فك يتمم:   -
حييي  ايي جم فك يييتمم فإلحتييتاي  فألاييتس ة لكييم    زتالييم فك  فاييتم  فكتدييت يمل فك حوييي   ا اييم فسيييت ي  امييت  

 ةي   ليل مية فكت جييى  ا   مية زهي    ف تالم فكن ملي كج  فاي   ح أ   لكم  افك  حتت ي نجت م ج متم لاي  اال ني   
  حي  لتالم هذه فك يتمم مري ة نيي ل خيت  ة  نةيتم  م ي   مة زه  ،خملر  فك ت  افكتناي  فك يملي  ة ف  فامل

كيي  ض فك يييتمم فإلحتييتاي  ا يي فري فهييى ،لوييمل ناييم ك فايي  اةييتع فكت جيييى فك ييت . اميية ،هييى متييت   فس ج مييتم فكيي  مت  
 :فونتات  نجيهت

 فكتدت يمل فك طني  افك اكي ر -
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 فك  فاتم فأللت اي  افسدتومر -
 فكنيملفم فإلحتتاي  االيملفم فكنيتطر -
 فس فا  فإلك رتاالي  هليئتم اطني  ا اكي ر -
 ف ملفا  فكمللي ر -
 ف ملفا  فك طني . -

 الدراسات السابقة

 غيييى اجييي  فك  فايييتم فكييي   نتاكيييم فس ىييي ع  ك  فاييي  افكتحجييييل   و ،يف هنيييتط ن يييض فألتيييتت فستايييي ة افكييي  زتال يييم  
 م ى ع   فاتنت ة ن ض ز فال ه. ة هذف فإلطت  ا ة  يملف :  

  دور التعليييم واليبييية ورطييوير اوعرفيية والتكنولو يييا يف  ن نيي فيف:  2006  فايي : ناييت  فكيي ية ف يي  فستيي ح     -1
ا ا  مد م     ا ا  فك ال ح أ حت ايم فكتناي  فك يملي  ة فكي طة فك يملو ا ا  فكنديت م  ي حتقيق التنمية البشرية.

 . 2006،فمليل  27/ 22ة م فزهتهت ا  فري فمل  نال كجي تا   ميم  

ز فال هييت  اوايييات  هيي فم هييذه فك  فايي     حمتاكيي  فك يييف نيية ،كييمل فكت جيييى نجييت فكتناييي  فك يييملي  ميية خمتجييف  
نجييت فكيي خ أ فكرمل ييي  افسهييت فم فك جاييي  افسياييملفم فوزتاتنييي  احديي   فإلالئييتيف. لاييت هيي فم    فإلطيي ع نجييت  
فك  ا  نين فس ملفي  فكت ن ك زيي  اميايملفم فكتنايي  فك ييملي   إلىيتف     فإلطي ع نجيت فسيايملفم فكت جيايي  ة فكي طة  

 حتجيل فك يتمم فإلحتتاي  فستتح  ح أ م ى ع فك  فا .يته نجت اا  فنتا  فك تح  ة منهج فك ملو.

ااي    عيجم فك  فاي     ،يف فكيي طة فك يملو اي    يتي ميية فألميي  فألجب يي   ك ية ن ىييتهت فألميي  فك ظيريي  افكيي   
تف   هيا ن ييت ة نيية فديي فيف فكديي  ة نية ، فم ،ناييتأ متدنيي  ة ايي   فك اييل اني   فكييت ا  ميي  فحتيتزت ييت ،عيي    إلىيي 

   فألميييييي  فكتدنيييييي  افكييييي  هيييييا الدييييي  فكدييييي  ة نجيييييت فكت تميييييل مييييي  فكتدنييييييتم ف  يييييي ة اختعييييي   دنييييييتم فس ج ميييييتم  
 افو تتوم.

لاييت   عييجم فك  فايي     ،يف فهتاييت  فكيي اأ فك ملنييي  تاليييتم ف تم ييتم ا ةيي يمل نيي   فكةيي ا مل يجريييا فكرجيي ة  
نا مييت ،اييل ميية الئيي   فكييذل    ف أييت ة فكت جيييى فك ييت  ،ليي     نيين   جيييى ف نئيين  فيي غى ليي يف الئيي   فإلمت ة فكت جيييى

كي مت منهييت كجيذل    ة حيين ،يف مئيتغ  فإلمت ة فكنيييتط فواتتييت ي ىيئيج  اهيي  ميت ي يي  ،يف  زي مف مهاييت ميية  
  عي   ،س فستأ فك يملي فك ت  و    فواتا ف  فك تة كه.

،طملاحيي  مد ميي  كنيييل  ي  .العائيييد ميييل التعلييييم يف اجلزائييير  ن نيي فيف:  2010  -2009  فايي : فيتييل نيي  طي يي      -2
   جائتيف  - مل  كدتي   لت  فه ة فواتتت   زتم   ،و ناهت ة 
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ه فم هذه فك  فا      د يمل م  أ فك تا  فخلت  مة فكت جيى ة ف  فامل افلتييت  ،كيمل فكت جييى نجيت فخلتي ن   
األزييل    ،كييمله نجييت ف ملايي  افك ادملفطييي  نجييت مئييت ر فجملتايي .افكتييح  نجييت مئييت ر فكرييمل    إلىييتف     فلتيييت   

ئييملي  ة اييي جيهت فك ئييي  افس ايي   لاييت فنتاييي  نجييت فواييت يتيف ل اييييج   نلكييم فاييتا   فك تحيي   فكييي  فك ئييم فس
  ا  فك يتمم.

   عجم هذه فك  فا     فكنتتاس فكتتكي :

نةديييي  فكيييييمل   اهيييي  امليييييم ميييية فست ايييي  ة م  %7.2 يف م يييي أ فك تايييي  فخلييييت  ميييية فكت جيييييى ة ف  فاييييمل ايييي   ا    -
 رفألاا  امشتأ  فمليديت

 رنجت فإلمت ،نجت مة   جيى فكذل  مة حي  ف نس زتم م  أ فك تا  مة فكت جيى   -

ك تايييي  مييية فكت جييييى فإلنتيييي فاا  مييية حيييي  مملفحيييل فكت جيييييى  نجيييت خييي   فكت جييييى فكوييييتال ي اف يييتم ا زيييتم م ييي أ ف  -
 رى يف

 ركت جيى ة ف ن ا مدت ال   كياتأفإلاجيى  ف  رتع م  أ فك تا  مة فمة حي   -

 ر%14فيات خي  ن ا  فكت جيى  خلت ن   ف يف لل ان    فاي   ىتفي  كجامل،ة  دج  مة م  أ فخلت ن  ا  -

 رت جان ،ال مي  ك تهملة فكت خن كنئ   ك  ا  فكت جيى  كتح     ن مو  ،يف فس -

 رهملة ف ملا  اك  ،اله حم ا  الئ يتفكت جيى   ملا   ،ل م فك  فا  از   ،كمل   تو كجت جيى نجت ظت،مت نة ن ا    -

 مل  ت عل فك  فا     حت ي  م تمل افىح  ك  ا  فكت جيى  كئج ط فس غ افكئيتاا ة ف  فامل. -

  نظريييية  مقاربييية  البشييير :  الرأمسيييا   يف  التعليمييي   االسيييترمار  ن نيي فيف:  2010-2009  فايي : حمايي   هييتيف     -3
 . ائنةين  -،طملاح  مد م  كنيل اهت ة  لت  فه ة فواتتت   زتم   منت  يي  اجلزائر.  حلالة رقييميه ودراسة

هيييي فم هييييذه فك  فايييي       فايييي  فك  ايييي  نيييين فكت جيييييى ا ،لييييتأ فك يييييملي احتجيييييل متييييت   ا يييييل فواييييتوات فم  
فك يييملي يفسييرتفلى نر ييل هييذه فواييتوات فم  ة فكنايي  فواتتييت ي ميية فكنتحييي   فكت جياييي  ا ة  هييت  الييذف  ا   ،لييتأ  

فنتا  فك تحي  نجيت فسينهس فست تميل ة فك حي ت فكتة يديي   لايت    فكن ملي    مة فكنتحي  فكتة يدي  نجت حتك  ف  فامل.
 عيري  اطيمل  فواتتيت   فات تيف ة لل مملحج  مة مملفحل فك ح   ألاتكيم فإلحتتاي  وايات فكةمل  فإلحتتاي  فك

 فكديتاا. 

 اا    عجم هذه فك  فا     فكنتتاس فكتتكي :
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 هنتط ن ا  ط يج  فس ر نن فكنت س فكد ما فإلمجت  ا ،لتأ فك يملي ة ف  فامل خ أ فرتة فك  فا ر -

فرييية     فأ فإلالتييت  ونتاييت  نجييت مدت نيي   ديي يمل  ا   ،لييتأ فك يييملي ة فكنايي  فواتتييت ي كجج فاييمل م تاييملة ميية  ا   -
   ك نيييه  0.247 ا    يييتو ام نييي ي ة فكناييي  فواتتييت ي ة ف  فايييمل خييي أ فيييرتة فك  فاييي  يكيييه   ،س فسييتأ فك ييييملي  

  هي  فةيملط فألاتايا  0.495كيس فةملط فألاتاا كجنا  فواتتت ي  ا  يت فوايتوات  فسيرتفلى ة  ،ليتأ فسيت ي ي
 ر 2007-1968فك  فا  ي مل خ أ فرتةكجنا  فواتتت ي ة ف  فا

،لييتأ فك يييملي ة فكنايي  فواتتييت ي  ميية خيي أ فسدت نيي  فكتر ي ييي  فةتايي ي  كجنايي  فواتتييت ي   يين ،يف مئييتغ      -
  %268.75      1972نييت     %2.78طيي أ فييرتة فك  فايي    ا  تينييم هييذه فسئييتغ  ميية    ييي كجج فاييمل لتالييم   تن

 .1985نت  

.  دور البحييا العلميي  والتقييدن التكنولييو   يف رطييوير التنمييية البشييرية   2012  فايي : لييتح نيي م التييري     -4
 . مدتأ  جملج  فك جاي  ك اتتت  افكتجت ة  زتم   نن مشسي

ه فم فك  فاي      ئيجي  فك ي م نجيت  ا  فك حي  فك جايا افكتدي   فكت ن كي زا ة  ةي يمل فكتنايي  فك ييملي    
  افكتةيييمل     ن يييض فكتجيييت ا  فكت ن كييي زافإلنت يييت ي  فكناييي   اييي  هيييذه فألخيييرية  كناييي  فواتتيييت ي ا مييية خييي أ ن 

 فك اكي . اا  فنتا م فك تحو  ة منهجيتهت نجت حتجيل فك يتمم فإلحتتاي  فستتح  ح أ م ى ع فك  فا .

 ا  عجم فك  فا     فكنتتاس فكتتكي :

فك يملي  افكنا  فواتتت ي حي  ييكمل لل منهات نجيت فخخيمل  فيتكنا  فواتتيت ي  هنتط ن ا    ت كي  نن فكتناي    -
هي  اييملط ىييملا ي كجتنايي  فك يييملي   أليف فكيي اي ة ة فكي خل  يين  س م تاييملة نجيت زاي ة فواييتوات  فك ييتاجا افحل يي ما  

  تي  فإلالئيتيف ااييج  اغتيي     ألأت  ة فإلالئتيف  افكتناي  فك يملي   تى  واتوات  ة لل مة فكت جيى  افكتح  افكتريذي 
 كجتناي  كذكم فه  فة   فألاتاا كتحئن فأل فم فواتتت ير

ن فيييي  فس زييي   ،يف كج حييي  فك جايييا  ا  هيييت  ة فكتنايييي  فك ييييملي  افكتنايييي  فكييييتمج   مييية خييي أ مئيييتغته فكر تكييي  ة    -
 فحل يو  كجنا ر

افكتناييي  فك يييملي   فتك حيي  فك جاييا افونت ييت فم    كيي زا  زيي  ن ايي  مت ت كيي  نيين فك حيي  فك جاييا  فونت ييت  فكت ن    -
فكت ن ك زي  ة فك  فن  افكتنتن  افكةم ، م    فكتدجيل مة فكردمل اف  ريتع مئيت ايم فكت جييى افكت ي ية انيت ، ر     

حتدييم  حتديم مئت ايم م يي  لملا  ا ف  فإلالتتزي  احتئن لريتمة فايتا ف  فسي ف   فواتتيت ي  اهيذف لجيه ييي ي     
 فكنا  فواتتت ي.
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التنمييية البشييرية وتر ييات التعليييم العييايل وفقييا وتطلبييات     2013  فايي : فكةييتهمل جمتهيي ي افيي فز افىييح     -5
 .   متمل01    04مدتأ  جج  نتمل فكرتني   ع ي  .اقتصاد اوعرفة: نظرة على واقع اجلزائر

فلتييت   ا  فكتنايي  فك ييملي  ة  ةي يمل خمملزيتم فكت جييى   نتاكم هذه فك  فا  افا  ف  فامل حيي  هي فم     
فك ت  الذكم مره   فاتتت  فس ملف   افكتةمل     م ي مم اي   فك ايل ة ظيل هيذف فواتتيت   اليذف فيمل  فسدت ني   

ويتيف  فنتاي  فك تح  نن خمملزتم فكت جيى فك ت  امتةج يتم فاتتيت  فس ملفي  مية خي أ فكتنايي  فك ييملي  كجةتايتم ف تم يي .
 نجت حتجيل فك يتمم فإلحتتاي  فستتح  ح أ م ى ع فك  فا . اتة منهجيته

 مة ،هى فكنتتاس فك    عجم  كيهت فك  فا :

تكييي  نييين  و ييي فأ فواتتيييت  ف  فايييملي مل يييي خل ن ييي  مملفحييل فواتتيييت  فس يييملة  اهيييذف ميييت ي  ئييه ف  ريييتع ميايييمل فك ة  -
 خمل ا ف تم تم افس ته ر

 ة نن خمل ا ف تم تم ف  فاملي  امتةج تم ا   فك ال.از   فج ة ل ري  -

دور اجلامعيية يف رنمييية اوييوارد البشييرية: الواقييع واوسييتجدات احلاصييلة يف     2013  فايي : نيي ن مل ايي       -6
 .   زتم   فس ي 01مدتأ  جج  فواتتت  افكتناي   فك    ي. سوق العمل

حت يي   ا  فكت جيييى ف يتم ا ة فكتنايي  فك ييملي  اميي ر  ج يتيه ستةج يتم اي   فك اييل  هي فم هيذه فك  فاي      
افحتيتزتم فكتناي  نتم   اة  ر يل فكةتاتم ف تم ي  ختع  افارتفح منةجدتم ام  مم خلة  فارتف يجي  كتةي يمل  

تم اةييتع فألنايييتأ افحتيتزييتم فكتناييي  فكيييتمج . ااييي   فكت جيييى ف ييتم ا افهلت فيي     فكملفيي  مييية ز   ييه ا نةييه  تةج يي 
 فنتا  فك تح  ة منهجيته نجت حتجيل فك يتمم فإلحتتاي  فستتح  ح أ م ى ع فك  فا .

 ا  عجم فك  فا     فكنتتاس فكتتكي :

 رفس ملف  ناي  جمتا   حم ا ف ال نت مت ة جمتأ،يف  ا  ف تم   ف  فاملي  لتيف   -

 ل ري ة ن   فكةج   فسئججن ة فكت جيى فك ت رهنتط   في    -

اجييي  لريييتمة فكةتكيييم ف  فايييملي ك ييي   لريييتمة  ايييا فس يييتيري فألخيييملر فسمل  ةييي   كت جييييى فك يييت   انيييت خجيييم فجييي ة نييين    -
 فساملزتم امتةج تم ا   فك الر

 ف  رتع م  أ فك ةتك  نة خمل ا فكت جيى فك ت . -
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التنمييية البشييرية و ييودة التعليييم العييايل: دراسيية مقارنيية     2016كيجييت نيية االيئيي  ازييي   نيية ن يي      فايي :    -7
 .   زتم   نيت 05مدتأ  جج  فك يتامل فإلاتتت ي   ع ي .ابستتدان معطيات ابنل

مييية لييي  اي     هيي فم هيييذه فك  فاييي     م ملفييي  ،كيييمل زيي  ة فكت جييييى فك يييت  نجيييت خجيييم  ،س فسييتأ فك ييييملي ة ليييل
ملا ا ي الس. فنتاي  فك تحويتيف نجيت طيمل  ا،ايتكيم فواتتيت  فكديتايا  حيي  فايتا مت نيييتمم  فايمل  فأل  يف  فسريي ف   

م ينيييي  ك يييي ة  اأ  امشجييييم فك  فايييي  متريييييريفم: الئيييي   فكةج يييي    الييييل فكيييي    ييييمل  أبأييييت ميييييته فم ة فييييرتفم زمنييييي   
 سئججن ة فخلت  .فسئججن  ميامل فس ف   فك يملي   ن   فسدتوم فك جاي   ن   فكةج   ف

   عجم فك  فا     فكنتتاس فكتتكي :

 ،يف ميامل فكتناي  فك يملي  يتأكمل  ئت ر فكت جيى اختع  فكت جيى فك ت  فكذي ي ت     ينت كمل،س فستأ فك يملير -

 فك  فا رخيتجف هذف فكتأكري مة  اك     ،خملر حئم ايتا  اط ي   فك يئ  ك ل  اك  مة فك اأ فك  مشجتهت  -

 تى ل  اي نة ي تهت ل اك  متد م   ننيمل افاتري أ فس ملف  نجيت ،لايل ازيه مية ،زيل فك عي أ    فسملف يم فألا    -
 ة فإلن فع افونت ت ر

حتتييييل ف  فاييييمل ،ي ييييت مملف ييييم م د كيييي  مدت اليييي  نيييي اأ فسدت اليييي  فألخييييملر  يييي الس  فسريييييملا افأل  يف  الكييييم ة م  ييييى    -
 فسياملفم.

 دراستناأهم ما مييز 

  تاي    فاتنت نة  اا فك  فاتم فكئتند  ن  أت:

  تجل فك  ا  فست ت ك  نن فكت جيى فك ت  افكتناي  فك يملي  افيم مئيت ية يرييذي ،حي غت فخخيمل  اغيت مئيت  فك اييج     -
 امئت  فكريتي ر

  نييل   يييي   فكتييح  افكت جيييىمئييت ر فس يو يدتتييمل فكتحجيييل فيهييت نجييت فألن ييت  فألاتاييي  فديي  كجتناييي  فك يييملي     -
 ييال ،ي ت فألن ت  فكت ايجي  لتسئتافة افإلالتت  افألاتكيم فحل يو  ك  ف ةر

لاييت هيي  اييتا  ة    فكي ممس فإل ييتاا كلمييى فستحي ةنتديي مي  طيت  ال ييملي كجتناييي  فك ييملي  افدييت كملاييي   فديي   و   تريا    -
م  ييى فأل نيييتم اختعيي  فك ملنييي   نييل  ةملاييم    فألاييتس فكر ييملي هلييذف فسرهيي   افكييذي منييييه مدت نيي  فكديي  فم فكيي   

 ها فمت ف  كرجئر  ز يف  فاك  ا،ممل يت عة.
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 رقسيمات الدراسة

افكي    يانم ،هيى     ا جييهى ختاي    مخئ  فتي أ   ئي دهى مد مي     فد  مت  دئياهتهذه فك  فا    فجنتزنريي  
فكنتتاس فست عل  كيهت ا زتن  نة فإلا تكي  فكملايئيي  افألايئج  فسترملني  ننهيت  اا ية فايت ملفض هي يل فك  فاي  نجيت  

 فكنح  فكتت :

فكتةيييمل     خمتجيييف فسئيييتال فست جدييي   كتنايييي  فك ييييملي  مييية حيييي  فسريييتهيى افسيايييملفم    مت مييية خ كيييهفكرتيييل فألاأ:  
فألاييتس فكر ييملي كجتناييي      متهييي  فكتناييي  فك يييملي   الدييتط  ايئييي  اوجييم ةكييم ميية خيي أ ك كيي   فخلتعيي  نديتاييهت  ال

 ايتس فكتناي  فك يملي .    ا فك يملي 
فكرتل فكوتغ:  نتاأ هذف فكرتل ة فسدت  فألاأ مرهي   فكت جييى فك يت  مية خي أ   مليريه افك حي  ة  ةي  ه فكتيت خيا  

مت فكتةيمل   لايت  فك ي م نجيت خمتجيف ، يتط فكت جييى فك يت  اليذف ،غيتيه ااظتاريه    انني  ميائت ه   إلىتف      ئيجي 
ألهييى فكد ييتاي فكيي   يييريل اييتح  فك حيي  ة هييذف فجملييتأ اهييا ن سيي  فكت جيييى فك ييت    ادملفطييي  فكت جيييى فك ييت  اح لايي   

ة ايتاييتم ا عيي حتم  فكت جيييى فك ييت ر كيتئيي  ،خييريف نييملض جتييت ا ن ييض فكيي اأ فستد ميي  ان ييض فكيي اأ فك ملنييي   
 فكت جيى فك ت .

كت جيييى فك ييت  افكتناييي  فك يييملي    ل ي ييملض ة مئييتهجه العييي  ال ييملاي ك  ايي   ف  فسدت نيي  نيينفكرتييل فكوتكيي : ييي ا  حيي أ  
فكت جيييييى  كتناييييي  ميييية محييييي  فكن ييييملايم فسرئييييملة هلييييذه فك  ايييي   اميييية محييييي  فك  فايييي  فساتجريييي  كجت جيييييى نجييييت فكتناييييي .   

   فكويتغ منيه كتنيتاأ فك  اي  فكت ت كيي  نين فكت جييى فك يت  افكتنايي  فك ييملي   مية حيي  لي يف فكت جييى فك يت   اخيت  فة
جيى فك يت  غتيي  هليت. ة فألخيري  يج م  ا  ، فة كتحديم فكتناي  فك يملي   امة حي  ف تل هذه فألخرية مة   اي  فكت 

ألزييل م فل يي  متةج ييتم فكتناييي  فك يييملي   ،و اغييت فس فمميي  ان ييض   ةييمل  كندةتيين مهاتيين ة  ةييي  فكت جيييى فك ييت   
 .فألاتكيم فحل يو  ة   ف ة فكت جيى فك ت 

ت.   افإلعي حتم فكي  ايه    ت  هي جتهي تكت جيى فك ت  ة ف  فامل مة حي  الييأ ف سن  م  : يد   اعرتفكملفن  فكرتل 
ل خمل ا،هى  ع ح ة من  م  فكت جيى فك ت  ف  فايملي  ني مب نتحجييل خجريي    ي  هيذف    LMDال ت  فكي       ةمل    

فكن ييت  ف  ييي  ة ف  فاييمل احت ييي  متهيتييه  افكتةييمل  كتن ياييه فك ييي فغ زا افإلزييملفمفم فسملففديي  كييه  افالتهييتمب    فسئيي ت  
افايي  فكتناييي  فك يييملي  ة ف  فاييمل    م نجييتا،خييريف  ئييجي  فك يي  ا،هييى مدرتحت ييه.    LMDفكيي زف ي كتدييييى  ة يييم ال ييت  فكييي  

 .فست جد  ن كيل فكتناي  فك يملي  افأل ك  فكت ايجي  كه PNUDمة خ أ حتجيل ا رئري مياملفم فكي 
 ا  فكت جييى فك يت  ة حتدييم فكتنايي  فك ييملي  ة ف  فايمل  مت فكتةيمل  مية خ كيه     ا    حي أ اح  فكرتل فخلتمس: 

فكت جييييى فك يييت  ة حتدييييم فكناييي  فواتتيييت ي  ا ا ه ة   زيييي  فكييي خل  اة    يييي  ن ييي  فكتيييح   احتدييييم فكيييت جى مييي ر  
 ايي  فكت جييى فك يت  ة ف  فايمل  ايي ا    ا  ايتايتم فكتنايي  فك ييملي  ة    لات يئج  فك ي م نجيتفحليتة  ة ف  فامل.  

ح أ  اتح  فكت جيى فك ت  كججاي   فسئتافة نن ف نئن  ا  ايل فكت جيى فك ت   ا التت  فكردملفم ة فكت جييى فك يت    
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اي      ايتا  فإلالرت  نجت فكت جيى فك ت  ام فمم  خمملزت يه مي  اي   فك ايل  اافاي  انت  مت فكتةمل    ا،خريفة ف  فامل. 
 .لل مة فحل لا   ىاتيف ف   ة افكيد   فك ي فغ زي  ة فكت جيى فك ت 
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 متهيد
رغم ذلةك ققةأ أدا اشغاة ال ملنوةق و قيةر الثةروة ا اد ة   اس هم الثروة احلقيقية  لممةمب  ة أن الن من دون شك

إىل إمهةةةال ققيقةةة  أن اليفنويةةة  ط فا ةةة  ا نةةةاف نيفب ةةةر ملنةةةاسب قاغملةةة  اشهيفوةةةام   ةةة  ال ةةة  ا ةةةاد   ةةةأل اشهيفوةةةام  
و سة     ايل  أش من نقسةي  الرةرأ أمةام النةاس و قدة هتةأ ا ممجاإل  القطينمإلغسانب ومت الرتكيز     نبظيم النانج  

النهج ا اد  ل يفنوي ب نب  ل أول ا يفقأم  والنامي      قةأ سةقا   هذا  مها ا م. و سب  نراكم ا ااكل ا نجرة  ن  
 ه اليفنوية  والملةياغ ب  مأا أمهي   البنملر البار  ط ا بادل  اليفنوق   كأقأ أهم ا ةقا د اشهتيفملةاد   الةذ   يفن ة   ةأو 

سة  إش  بةأ أن أ يفةإل اإلغسةان ال ا ة  اةساسةي  ل ناةاا اشهتيفملةاد   أا ة  وفا ة ب  ومل  يفخذ هذا البنملر مكاغة  ا نا
 .   ننوي  مناقدةواهلأف النهائي ة 

  ؤشةةةرا وا   خميف ةةةمل ا سةةةائل ا يفب قةةة  مليفنويةةة  الباةةةر   مةةةن قيةةة  ا رةةةاهيم  اليفنةةةرل إىل  مةةن لةةةال هةةةذا الرملةةةل سةةةييفم
ب قية  سيسة ا الءةق   أا ة    ة  ماهية  اليفنوية  الباةر  ب    غقاا  ئيسي اخلاص   قياسهاب وذلك من لال ثاث  

 اةساس الركر  هلاب وألريا هتياس اليفنوي  البار  .
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 لتنمية البشريةماهية ا: المبحث األول
  مةةةال يفنويةة     اأن  قةةأم فجةةا  أ ةةأ   (PNUDحةةأة )ب اسةةيفناا الةةإلامج اإل ةةائي لممةةم ا يف(1990)   ةةام  منةةذ 

ب وا سةو   ةنهج لاليفنوية  الباةر  لب وهتةأ أدا ا يفوةاد  أن لقي القبقل واليفجاوب من خميف ةمل دول وهياةا  البةامل لب 
الببةةأ اش يفوةةا ي والباةةر    ةة  الملةةبيأ اشهتيفملةةاد   بةةأ أن  هةةذا الةةنهج لاصةة  مةةن هتبةةل الةةأول الناميةة  إىل إدمةةا   

 ن ط نق    الألقلب و قير اشسيفقرا  اشهتيفملاد .يا  الأولي  ل يفنوي  ط  قير البأال  واليفقا  قا ت اشسرتانيج
 املطلب األول: مفهوم التنمية البشرية

 رقةةت مرةةاهيم اليفنويةة  ا يفوحةةق ة قةةقل اإلغسةةان ننةةق ا م حةةقين لةةال النملةةمل الثةةا  مةةن القةةرن الباةةر ن ومةةا  
ا ةقا د الباةر   ننظةر لاغسةان كرأ ةال  اليفنوي ب     سبيل ا ثالب أن ننوي    ؤلذ     هذه ا أالل اجلأ أة ط   م  

 اةةر  أ  وسةةي   لبو يةة  اليفنويةة  ولةةين كونيفرةة  منهةةاب  ينوةةا  ركةةز فةةج احلا ةةا  اةساسةةي    ةة  ميفن بةةا  اإلغسةةان  
ل ب أمةا اليفنوية   و نظةر فةج  قةاه اإلغسةان إىل النةاس كونيفربة  ولكةن لةين كواةا ك  قبةا  ولكن لين     ليا انة ب

 .شامل جلوي  هذه اجلقاغ    البار   قهي مرهقم
 الداللة اللفظية للمفهوم:  1الفرع 

ن مرهةقم  أ ةأ ل يفنوية ب وهتةأ  ةت  ل يفببري  ل   human devlopmentل  البشرية  التنميةمملن ح    أسيفبول
اسةيفخأام هةذا ا رهةقم ط اةد يةا   اا  وشة   البشةةرية  ابلتنميةةة    اشجن يز ة  إىل ال  ة  البر ية ذا ا ملن ح من ال  هنرمج  

؛ و    الرغم مةن أن اةصةل ط اشصةناو هةق اشنرةالب إش أن هنةاف الةيفاف قةقل كةقن هةذا  البر ي  هبذه الرتمج 
مبإلا  ملأل  ن مءوقن هذا ا رهةقم لاصة  ط لقلييفة ب قونةذ صةأو  أول نقر ةر ل يفنوية    التنمية البشريةا ملن ح 

 ن  رامج اةمم ا يفحأة اإل ائي والملةنأول البةرل لا ةا  اشهتيفملةاد  واش يفوةا ي؛    (2002) ن البار   البر ي  س
مت نقضةةيح ذلةةك   ةة  النحةةق    (2003) اليفقر ةةر الةةذ  نةةاه لسةةن   وط  بالتنميةةة اسانةة ايةيفقر ةةر مملةةن ح  اسةةيفخأم ال

الكامةل واةصةيل ل ورهةقمب ... مة     ن  نأا نبر   أصأل نببريا  ةن ا ءةوق   التنمية اسان اية... إش أن ››: اليفايل
ا ةةةقا د    ننويةةة  أشلةةة  أضةةةير نقا ةةةل نقر بةةةا مةةةا اصةةةن ح   يةةة  ط وهتةةةت سةةةا ر    التنميةةةة البشةةةريةاإل قةةةا    ةةة  مملةةةن ح  

هتة  دهتيقة ب ولكةن دالة ب  نبادليةا ط البر ية ب نكةن إغاةا  نرر   واسانةة اية البشريةب   ق  نسيفبول ك ويفا ق... البار  
ائنةةةا ب والثاغيةةة  كحالةةة   اهتيةةة  مةةةن الق ةةةقد الباةةةر ب ق رظةةة  اإلغسةةةاغي  نبةةةإل  ةةةن  ةةةق  مةةةن الك  كوجوق ةةة  ةةة  اةوىل  

 .‹‹1...الق قد البار 
لقأ اشيفقت ك و  لالبار  ل من الباةرب  ينوةا اشةيفقت ك وة  لاإلغسةاغي ل مةن اإلغسةانب ونكةن إهتامة  نررهتة   ة   

و ود  الكةةةةةرل ودشليفهوةةةةةاب إذ  يفءةةةةةح أن    قسةةةةة  مقاهتةةةةة  اسةةةةةيفخأامهوا ط القةةةةةر ن اإلغسةةةةةانل  مملةةةةةن حي لالباةةةةةرل ول

 
ب ا كيف  اإلهت يوي ل أول )حنو إق مة جمتمع املعرفة( 2003ن اية العربية للع م تقرير التنمية اسا رامج اةمم ا يفحأة اإل ائيب الملنأول البرل لا ا  اشهتيفملاد  واش يفوا يب 1

 .17: أ 2003البر ي ب اة دنب 
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 ةا  ليبةإل  ةن الق ةقد الريز قلةق ي لكةائن قةي لة  صةر  احليةاة كبقية  ا خ قهتةا   الكةرل  ط القر ن   مملن ح لالبارل
يفأغن غةري ميفةقق   لاغسةان قية  أن هةذا اةلةري هةق كةائن  اةر  مسة قالباةر هةق الاةكل ا ةاد  الظةاهر    .احلي 

الكائن الباهتلب وأصةل لاإلغسةانل هةق مةن  اإلغسان والناس ط  أة  ق  كرن  مبب    )ا يفوا ي(. كوا و د  ك ويت
لأغسةةنل ونبةةين ط ال سةةان البةةرل يهةةق  الاةةي  وكةةل شةةي  لةةالمل طر قةة  اليفةةقق ب قاإلغسةةان هةةق الباةةر ا سةةيفأغن  

رهةقم   بةإل  ةن مل  . و  ية  قة ن مملةن ح لاليفنوية  اإلغسةاغي 1ريهغري ا يفقق  أ  أن ل   اهتة  ا يفوا ية  وصة   مة  غة 
مةةن    قحسةة  سة  اجلقاغةة  ا اد ةة     ةة   ش  قيفملةةر    هأقةة   كوةةا أن كةز   ةة  القةةأ ا  ا اد ةة  والاماد ةة  لاغسةان  رن 

؛ هةذا مةن  قياة الناس  ل  يفس  لياةول  قاغة  مبنق ة  ألةرا كةاحلر ط احلر ة  والكرامة  واكيفسةاب ا برقة  وا اةا ك 
 و ه  غظر.

واليفخ ةملل أن اسيفباضة  نقر ةر اليفنوية  البر ية     أم  ط كيفا   للراق   اليفقأمومن و ه  غظر ألراب  ر   ال  
هةةي اسيفباضةة  ط غةةري ف هةةاب قاليفنويةة  اإلغسةةاغي     التنميةةة اسانةة ايةة ةة   التنميةةة البشةةرية(  ملةةن ح  2002)  اإلغسةةاغي 

إلغسةاغي لب قاليفنوية   كوةا أغة  ش ذبةذ اهتةرتان لرةت لاليفنوية ل   رةت لامملن ح  وير أ ني مءوقا ضةايا وسةنحياب  
وة احليقاغيةةة   والثةةةر   أد أو احلجةةةم أو الملةةةرا  ا اد ةةة  الةةةيت  سةةةهل هتياسةةةهاب كيفنويةةة  اةمةةةقالأو النوةةةق  ةةةققي  ةةةزقدة البةةة 

قببةا ة غامءة  ش    التنميةةة اسانةة ايةوغريهاب قون السهل هتياس هذا النوق أب هتام هتاطب  ل أشل      ما قةأ،ب أمةا  
مق  نيفب ر  ببض مةن أ ة  أهةأاف  وهتأ نسيفخأم أ ءا ل يفء يلب وهي  با ة  با أب  نكن أن نؤد  إش إىل ال بنب

يفملر ننق ا مبقأا  أا وميفبأد اجلقاغ  ط مؤشةرا  سةنحي   سةين .  مسيفقا البأ واجلردب وختاإلغسان وصران  إىل 
هةةأف  غسةةان  كوةةا  ةةرا أغةة  ط مجيةة  اةقةةقال  ةة  انةة  هةةذه الببةةا ة الةةيت نقةةقم   ةة  اقةةرتا  ضةةوين أبن  هتةةي اإل

 .2 سيا نكن هتياس  مة هتام
ألةةذا  بة  اش يفبةةا  شةيقا اسةةيفخأام  ط مبظةةم    التنميةةة البشةةريةا يفوةاد مملةةن ح    ققةةأ مت   أمةا ط هةةذه الأ اسة 

 اةد يا  اشهتيفملاد   البر ي .
 البشرية : تعريف التنمية2الفرع 

د اإلغساغي ب إذ نيفنقا الةرىا  اةأغ  قسة   مرهقم اليفنوي  البار   هق مرهقم مرن ك ريه من ا راهيم ذا  اة با
ل يفنويةة  الباةةر  ب    نبةةا  ملالب ويةة ؛ ولةةذلك نق ةةأ  ةةأة  ئيةة ب اة أ قلق يةة  واليفخململةةا    ةةأد مةةن اش يفبةةا ا  اشغيفوا

 ومنها:
    أفا لمرهقم  يفءون  س  الظةروف الباةر  ب ونقسةي  ليةا ا     اليفنوي  البار   Pual Streeten   برف

 .ل3الكائنا  البار   ك اق  حبأ ذا ا الناسب والنظر إىل
 

 . 284،  281،  280ب اةهايل ل نبا   والنار واليفق   ب دمارب  أون ذكر سن  النار: أ.أ الكت ب والقرآنفوأ شحرو ب 1
 .  يفملرف. 38 - 31: أ.أ 2008ب النبب  الثاغي ب دا  الارولب  القاهرةب رة الغربية يف منتهل القرن الواحد والعشرين(خرافة التقدم والتخلف )العرب واحلض أم   الب 2
 . 15: أ 2009ب دا  ا ناهجب  وانب )بني النظرية والواقع( -اسان اية–التنمية البشرية إ راهيم مراد الأ و ب 3
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 و ية  اليفحسة ب نقسةي  اخليةا ا  وا يفبةا  الباةر غا ة   ب و اةيفول   ة   ملرغم من ا يفبا  هذا اليفبر ةمل نبر رةا شةاما
قهتةةتب والةةيت نبيفةةإل ضةةرو    لرهةةم مءةةوقن اليفنويةة  الباةةر  ب لقةةالظروف  اليفراصةةيل ط غرةةن ال  أمهةةل  إش أغةة  اليفنويةة ؛

ط قةة  ذلةةك  بيفةةإل    بكةةذلك  هةةي ا قملةةقدة أم ا بنق ةة ققةةا  هةةم مةةن و ائهةةا إن كاغةةت الظةةروف ا اد ةة   الباةةر  ل ش  ر
سةةةاا  أمةةةرا مرملةةة يا وذا أمهيةةة  ط هةةةذا ا رهةةةقمب كوةةةا أن لنقسةةةي  ليةةةا ا  النةةةاسل هةةةق مبةةة    ةةة  هتةةةأ  كبةةةري مةةةن اشن

ولق ةة  ونركهةةا مةةن دون  أ ةةأ  قخيةةا ا  النةةاس هتةةأ نكةةقن ميفبةةأدة وميفبا نةة   ةةن  بءةةها الةةببض مةةن قيةة  اةمهيةة  واة
  ز أ من غوق  ا رهقم.

واقةأا      أفا لمرهقم  هأف إىل  قدة قرأ اشليفيةا ب ومةا الةألل إش    قيبرقها Mahboub Ul hakأما  
 .ل1ة اإلغساغي من هذه الررأ ولين كل ما نننق    ي  احليا

ب  ليفيةا لغةقاا اليفنوية  أش وهةق ل قدة قةرأ اش ركز هذا اليفبر ةمل   ة  لة  اليفنوية  الباةر   ومةا نيزهةا  ةن  قية  أ
هةةذا مةةن  هةة ؛ ومةةن  هةة  ألةةرا  ؤكةةأ أن الةةألل هةةق إقةةأا الرةةرأ ا هوةة  ط اليفنويةة  الباةةر   لكنةة  لةةين الررصةة   

وقةةأه ش  ءةةون  قيةةر ننويةة   اةةر  . مةةا  بةةاب   ةة  هةةذا اليفبر ةةمل هةةق  ط إشةةا ة إىل أن  قيةةر النوةةق   الققيةةأةب
   ش  قأم مرهقما كاما ل يفنوي  البار  .اليفملا ه الاأ أ حبي  أغ

مةن قية   أهم نبر مل ل يفنوي  الباةر      (PNUD) بيفإل نبر مل  رامج اةمم ا يفحأة اإل ائي  من  اغ   لر 
ليةا ا   من لال أول نقر ر ل يفنوية  الباةر     ة  أفةا ل و ية  نقسةي     (1990)  شيق   واسيفخأام ب إذ  رقها سن 

ميفب وةة  و يفويفبةةقن مبسةةيفقا مبياةةي     كقغةةقاحي ب وأن  ا  هةةي أن  بياةةقا قيةةاة طق  ةة  وصةة النةةاسب وأهةةم هةةذه اخليةةا  
 .ل2شئر ل حياة؛ وليا ا  إضاقي  ناول احلرق  السياسي ب قققل اإلغسان واقرتام الذا 

هم من ذلك هق نملةنيرها قسة  أولقق ةا إىل  ب واةبر مل هق  أ أه ل خيا ا  ا بني  مليفقسي  ما نيز هذا اليف
؛ وليةةةا ا  إضةةةاقي  كةةةاحلرق    ر ب الةةةيفب مب ومسةةةيفقا ا بياةةة  الائةةة ليةةةا ا  أساسةةةي  ناةةةول احليةةةاة النق  ةةة  الملةةةحي

ش  اةري    إش أن هةذا اليفبر ةمل باليفنوية أن اإلغسةان هةق غا ة     ة   الةذا ب و ؤكةأ    واقةرتامالسياسي  وقققل اإلغسةان  
  ة  أفةا ل  الباةر      قية  مت نبر ةمل اليفنوية  (1993)   ه لسن. وهتأ مت اسيفأ اف ذلك ط نقر ر إىل وسي   هذه اليفنوي 

ملنةةةاس ومةةةن أ ةةةل النةةةاسب اليفنويةةة  ملنةةةاس نبةةةين اشسةةةيفثوا  ط القةةةأ ا  الباةةةر  ب سةةةقا  ط الملةةةح  أو  ننويةةة  النةةةاس  
لنةةاس نبةةين ضةةوان أن النوةةق  ا ةةل  ا ب حبيةة   سةةيفنيبقن البوةةل  اةةكل منةةيفج ولةةال؛ واليفنويةة  ةاليفب ةةيم أو ا هةةا  

ل.  قضةح هةذا اليفبر ةمل أن غا ة  اليفنوية  الباةر    3إىل قةأ مةا  غنةال واسة  و ةادلا يفقلأ  يفم نق  ب       اشهتيفملاد 
 ك  ط  قيقها.هم الناس كوا أفم وسي يفها ط غرن القهتتب من لال إ نا  اجلوي  قرص  ا اا  

 
 غرن ا ر  .1

2The United Nations Development Programme, Human development report 1990, Oxford university press, New York  ,  1990: p 10. 
3The United Nations Development Programme, Human development report 1993, Oxford university press, New York,  1993: p 3. 
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قجةر اةسةاس    لةذ  غةأايفأام ل اش أيلةذ  بة  اش يفبةا  مرهةقم لاشسة   الةإلامج  هلذا (1990) كوا أن نبر مل
أد    نملةةةر اشسةةةيفأام  ط    (1992)ط مرهةةةقم اليفنويةةة  لاصةةة  ط يةةةل نرةةةاهتم ا اةةةاكل البياةةة  ونراكوهةةةاب لكةةةن نقر ةةةر

  ةة  أفةةا لش نءةة  ققةةا النةةاس ط    (1995)ط نقر ةةر  اليفنويةة  الباةةر   ا سةةيفأام   ت رقةة مرهةةقم اليفنويةة  الباةةر  ب وهتةةأ  
ة لم يةةةال ا قب ةةة  وكةةةذلك اة يةةةال احلاضةةةرةب واقةةةرتام الةةةنظم  قةةةرأ احليةةةا  إىل محا ةةة   مركةةةز اليفنويةةة ب  ةةةل نةةةأ ق كةةةذلك

 .ل1النبيبي  اليت نبيفوأ   يها احلياة ك ها
ة   نيفناسةةةة  مةةةة  السةةةةيال الركةةةةر  الةةةةذ  طرقةةةة  الةةةة الباةةةةر      إن  ةةةةل اليفبةةةةا  مل الةةةةيت نيفءةةةةونها أد يةةةةا  اليفنويةةةة 

PNUD هةةةذا  اةد يةةةا  إىل أن  هةةةذه  ناةةةري مبظةةةم    كوةةةا  بقةةةقل اليفنويةةة  الباةةةر  ب وهةةةذا مةةةا  ؤكةةةأ هيونةةة  هةةةذا الةةةنهج
وهنةةةا اةةةأ  اإلشةةةا ة إىل أن  .  PNUDة  مةةةن هتبةةةل الةةة   الملةةةاد ةهتةةةأ يهةةةر مةةةن لةةةال نقةةةا  ر اليفنويةةة  الباةةةر      ا رهةةةقم

ة   هتبةةةل أن  ظهةةةر ط نقةةةا  ر الةةة   لاليفنويةةة  ط البةةةامللمملةةةن ح لاليفنويةةة  الباةةةر  ل هتةةةأ يهةةةر ط نقةةةا  ر البنةةةك الةةةأويل  ةةةن  
PNUD ،مرهةةةةقم  اةةةةول الرت يةةةة  واليفةةةةأ    والنهةةةةق   " أبفةةةةا  (1980)ه لبةةةةام    ط نقر ةةةةر الباةةةةر   اليفنويةةةة   إذ  رقةةةةت

ق إذ  ءةةةةةم هةةةةةذه البناصةةةةةر ا يفبةةةةةأدة  ةةةةةقيل النوةةةةةق اشهتيفملةةةةةاد  اهيفوامةةةةةا  ململةةةةةح  واليف ذ ةةةةة  ولرةةةةةض اخلملةةةةةق  ب وهةةةةة 
إن    –  هةذب  غةري أغة    رهةقم اليفنوية  الباةر   PNUDة  النقاة الةيت شةك ت طةرو الة   اليفبر ملنكن ا يفبا  هذا  ل.2مل ا

مةةةن لةةةال اشسةةةيف نا   ةةةن الببةةةأ الرا ةةة  ا يفوثةةةل ط للرةةةض اخلملةةةق  ل غظةةةرا  ةةةا ناهتيةةة  هةةةذه النظةةةرة    -صةةةح القةةةقل
 اجملال اشهتيفملاد  و أة جماش  ألرا.ا اليفقسي  من اغيفقاد و أا  ط 

ا     ةة  أفةةا لنبظةةيم القةةأ    -نقةةا  ره  هتبةةل إصةةأا –(1986) سةةن   اليفنويةة  الباةةر   PNUDة   ةةرف الةة كوةةا  
اليفب ةيم   لهةي    ب   وكذا نقسي  اسيفخأامها من أ ل النوق اشهتيفملاد  واش يفوا يب لاص  ط يل ثاثة  أ بةادالبار 

 ل.3لالبول  ا اا ك ل ولختنيا ا قا د البار  ب  لاليفكق ن
اليفنوي  البار   أبفا لاليفنوي  الةيت نيفحقةر مةن    (1988) سن (  ONUالباسريك )  - رقت جلن   سياب  ط ق 

ب غق ية  احليةاة وإدمةا   واليفقةينل واليأ البام  ب اليفجأ أ الب وةي  ل اليفبظيم اةمثل ة  ب  مبا ريب هي: ننوي  البولا
 ل.4النسا 

كةاا م   و ي  اليفنوي  اليت نسةوح ل باةر  يفحقيةر إمل اليفنوي  البار   أبفا  (1989)  سن   جلن  اجلنقبو رقت  
 ل.5     أن نيفوحق  ققل السكان يقيقواحلملقل     الثق  الذاني ب قاليفنوي  احل
 

1The United Nations Development Programme, Human development report 1995, Oxford university press, New York, 1995: p 12. 

 
 .44: أ 1980ب البنك الأويلب واشنننب 1980تقرير عن التنمية يف الع مل البنك الأويلب 2

3Fabric Hatem, Diana Malped, Le développement humain :génèse et perspective d’un concept, économie prospective international, n°49, 

1er trimestre 1992 : p.106. 
4Idem 

 بأ  أة لقا ا  ومناهتاا  غري   ي     مثقريب مسري  وسياسي دول اجلنقبب و أف هذه ال جن  لاهيفوام ملاؤون اشهتيفملاد   واليفنوق    1987أتسست جلن  اجلنقب  ام    
 نها.دول اجلنقب واليفباون قيوا  ي

5Idem 
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اليفنويةةة  الةةةيت نبيفوةةةأ   ةةة  هتةةةأ ا  النةةةاس ا اد ةةة     :مةةةن لةةةال مةةةا نقةةةأم نكةةةن نبر ةةةمل اليفنويةةة  الباةةةر     ةةة  أفةةةا
ط    اليفكوي يةة ليةةا ا م  و ط اليفب ةةيم والملةةح  وا بياةة  الائقةة ب  وا بنق ةة  ليفملةةل إىل نقسةةي  و قيةةر ليةةا ا م اةساسةةي   

ب  ضةةون اإلطةةا  الثقةةاط اخلةةاأ  كةةل جميفوةة  ب   ةة  أن نةةيفم هةةذه البو يةة   وغريهةةا    واليفببةةري  ةةن الةةرأ ا اةا ك  السياسةةي
 انبا لظاهرة اليفحءر دون اليفقأم.

 : مف هيم ذات صلة ابلتنمية البشرية3الفرع 
قيةة   ن اليفنويةة  الباةةر   ط سةةياهت  البأ ةةأ مةةن ا ملةةن حا  ا يفاةةاهب  وا يفقا  ةة  مةةن الناغالبةةا مةةا  ةةر احلةةأ    ةة 

 أس ا ةةال  إدا ة ا ةةقا د الباةةر  ب  لباةةر  ب  اليفملةةق   ب والةةيت هةةي قبةةا ذا  صةة   مبرهةةقم اليفنويةة  الباةةر   كيفنويةة  ا ةةقا د ا
رهقمةةا فةةأدا منرملةةا  ةةن  قيةة  ا رةةاهيم  الباةةر  واشسةةيفثوا  الباةةر ب وهتةةأ ذةةأ، اخل ةةا  ينهةةاب إش أن لكةةل منهةةا م

 وميفكاما مبها ط غرن القهتت.
 بةةإل  نةة   بةةأد اةقةةراد القةةاد  ن    بعةةد يمةة   بمرهةةقم ذو  بةةأ ن   أغةة  Schultz بيفةةإل    ب  وةةقا د الباةةر قبالنسةةب  ل 

وبعةةد     و هةةا؛البوةةل الةةيت نقءةةيها ط أدا   وسةةا ا       ةة  البوةةلب وغسةةب  اة ةةأ  البام ةة  الةةيت  ةةا س أ وةةاش مريةةأة
  نؤثر  اكل  و ي   ة  القةأ ا  الباةر     يفوثل ط ا ها ا  وا برق  واةشيا  اليت هلا لقاأ ميفااهب ب حبي اوع 

و  ي  ق ن ننوية  ا ةقا د الباةر   هةي اليفنوية  الةيت نبة   يفنةق ر و سة  اجلةاغب  الكوةي والنةق ي   .1ل قيام  بول منيفج
ن ا رهةقم الاةامل إلدا ة ا ةقا د الباةر  ب قية  نبةرف هةذه اةلةرية   ة  أفةا:  وهي  ةز  مة مؤسس  ماب  ل بام   ط 

مثةل ل بةام    والةيت  ةأف إىل اشسةيفخأام اة  –مبا قيها ن ك اليت نأا   قاسن  البام   أغرسةهم   –ةغان  لمجي  ا
 ل.2م ؤسس  وإسبادهم

جموق ةة  الناهتةةا  الباةةر   الةةيت    ل  ةة  أغةة  Thodor & Schultz ينوةةا  بةةرأف  أس ا ةةال الباةةر  مةةن هتبةةل  
أ  خمةةةةزون اةمةةةة  مةةةةن السةةةةكان اةصةةةةحا ب ا يفب وةةةة ب      لباسةةةةيف ال جموةةةةل ا ةةةةقا د اشهتيفملةةةةادنكةةةةن اسةةةةيفخأامها ط  

الةيت مةن شةأفا     و يا  اإلغرال     ا ق د الباةر . مليفايل ق ن اشسيفثوا  ط  أس ا ال البار  هق كل  3وا نيفج 
 .إغيفا ييف ننق ر هذه الناهتا  من أ ل الرق  من 

اغسةان  ل  ن ةك ا رةاهيم  ا يفبةا ط  اهيم اليت نقأم شرقهاب  الررل اجلقهر     مرهقم اليفنوي  البار   ومهتي ا رون  ك
كوق د اهتيفملاد ب قاشهيفوام    و ناهتانة  أي  مةن منظةق  دو ه ط لأمة  البو ية  اإلغيفا ية  ولةين البكةن؛  ينوةا ط  

ل  كوةا أفةا مرهةقم شةامية  وكوسةيفريأ منهةا ط غرةن القهتةتب  رهقم اليفنوي  البار   قينظر لاغسةان كواةا ف ط اليفنوم
أن هةةذا ا رهةةقم ش  قيفملةةر   ةة  القةةقا    اجمليفوةة  مبةةا ط ذلةةك اةطرةةالب كبةةا  السةةن و م  البيةةق ب أ جلويةة  قاةةا   

 
 .18إ راهيم مراد الأ و ب مر   سبر ذكرهب أ1
ب ا ؤ ر البرل السادس لادا ة البياي : اليفنوي  البار   وأثرها     اليفنوي  التنمية البشرية ومقوم ت حتقيق التنمية املنتدامة يف الوطن العريب بأ الرقيم فوأ  بأ الرقيمب 2

 .6: أ 2007اإلدا   ب مملرب ا سيفأام ب ا نظو  البر ي  ل يفنوي  
ب النبب  اةوىلب دا   ر ر ل نار واليفق   ب االقتص د املعريف وااعك س ته على التنمية البشرية )اظرية وحتليل يف دول عربية خمت رة(داود البذا  ب  هأا  و ر خم مل الأ ويب  أان3

 . 116: أ 2010 وانب 
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لراب نيفرر كل هةذه ا رةاهيم ط كةقن اإلغسةان الثةروة  هذا من  ه ب من  ه  أ البام   أو القاد ة     البول ققا.
 .  ننوي      ن جناو أ احلقيقي   خيف مل الابقبب وهق البنملر ا سؤول

لقأ كان  رهقم ننوي  ا قا د البار   واشسيفثوا  ط  أس ا ال البار  الرءل ط اليفوهيأ لظهق  مرهةقم اليفنوية   
ن طر ةةةر اليفنويةةة  هةةةق اشسةةةيفثوا  ط  أس ا ةةةال ا ةةةاد  مثةةةل ا ملةةةاغ   الباةةةر  ب مةةةن لةةةال  ةةةأ  الررضةةةي  السةةةائأة أب

 ب  لسةةا ق  ليسةةت سةةقا  ةةز  مةةن فةةج أوسةة باةةر   لييفءةةح أن ا رةةاهيم اب    ةةا  مرهةةقم اليفنويةة  الوغريهةةا  وا بةةأا 
أو إىل    الةقطين بيفإل أن اشسيفثوا  ط اإلغسان جبوي  أشكال  هةق اسةيفثوا  منةيفجب سةقا  كةان  هةأف إىل  قدة النةانج  

 .1نقسي  الناهتا  البار  
 وتطوره فهوم التنمية البشريةمل اخللفية الت رخيية:  الث ين املطلب
وكاسةةةيفجا   ليفةةةا    مةةةن    ب  مرهةةةقم اليفنويةةة  الباةةةر   ميفق ةةةا لس سةةة   مةةةن اليفنةةةق ا  ط الركةةةر اليفنوةةةق ا ةةة   لقةةةأ   

اةقأا، اشهتيفملاد   اليت نقالت     احلياة البار  . وإذ  بةقد يهةق  واسةيفبوال مملةن ح اليفنوية  الباةر   إىل من ة   
لد اسةةةا     ققةةةأ سةةةج تأ بةةةأ مةةةن ذلةةةكب    مةةةن القةةةرن الباةةةر نب  قةةة ن مرهةةةقم اليفنويةةة  لةةة   ةةةذو   يفةةةأ إىل  الثواغينةةةا 

ب  ةل  الثاغي ب وإىل ما هتبل ذلك مل  كن مرهقم اليفنوي  منرملةا  ةن مرهةقم النوةق اليفنوي ل اغناهتها  بأ احلرب البا ي 
 وهق لاليفقأم اشهتيفملاد ل. واقأ قىت أفوا اسيفبوا كورادق   ب  

هتبةةل  مةةا  الباةةر  ب  ةةأ ا مبرق ةة   نةةق  مرهةةقم اليفنويةة   أساسةةي  ط غاةةأة ون  ثةةا، مراقةةلات خييةةاب نكةةن اإلشةةا ة إىل  
وهةي مرق ة  وشدة    اششةرتاكي   مةا  بةأ افيةا   مرق ة     ق ة  مةا  بةأ احلةرب البا ية  الثاغية بمر ب    احلرب البا ي  الثاغي 

 مرهقم اليفنوي  البار  .
 مرحلة م  قبل احلرب الع ملية الث اية::  1الفرع 

 ةادة مةا  نوةق واليفنوية ؛ وملةرغم مةن أن النوةق  ف قملةل صةر ح مةا  ة  مرهةقمي اللال هةذه ا رق ة  مل  كةن هنةا
نةةأما كةةةان     يكيةةة   رقهةةا إغسةةان مةةةا هتبةةل اليفةةةا   ط  ةةقهره  بةةا ة  ةةةن  و يةة  د نام ظهةةق  الرأ اليةةة ب غةةري أغةةة    قةةرن  

 ،  اجملا ةة  والكةةقا قا هةة  قةةاش   ا  وإ ائةة   روةكثةة   ةة  نكةةأ ن القةةق     اجلهةةقدب إذ نركةةز   لالبقةةا ل هةةق فةةق  النوةةق
أوالةر القةرن اخلةامن    و ظهةق  الرأ الية  اليفجا  ة   .ليفجوية  هتةيم اسةيفبوالي  اقبة   أن النوةق كةان  و ية   النبيبية ب أ   

أصةبح   قل مرهقم الثةروة ومليفةايل ط مءةوقن النوةقب إذ  الأو  اةساسي ط  ال اليفجا   ا  أس لب  مياد    ار
ا باشةةةر    اليفبةةةادلقببةةةأما كاغةةةت ال ا ةةة  مةةةن  و يةةة     ؛2دليةةة   ةةةأش مةةةن القةةةيم اشسةةةيفبوالي النوةةةق  و يةةة  لةةةرتاكم القةةةيم اليفبا

غقةةأل    – ءةةا      – ءةةا  ل هةةي البيةة  مةةن أ ةةل الاةةرا ب يهةةر شةةكل  أ ةةأ ل يفبةةادل هةةق: لغقةةأ    –غقةةأ    –ل ءةةا    
 

 .  يفملرف.114ا ر   السا رب أ 1
 اإلهتنا ي والكنيس   هيونان     احلياة اشهتيفملاد  ب وهتأ يهر  الرأ الي  اليفجا    ط أ قاب افيا  النظام  أ الي  إىل القرن الثال   ار ا ياد   نأما كان النظامنبقد غاأ  الر

 ثر يهق  سبر الرائأة.اإلهتنا ي أوالر القرن اخلامن  ار مياد ب وما لبثت أن اهترتغت ملرم ليف أو  أ الي  اا      ق   وذلك إ
:  2012ب النبب  اةوىلب دا  احلامأ ل نار واليفق   ب  وانب التنمية والتنمية البشرية املنتدامة )دراس ت يف إشك لية الفكر االقتص دي(خرافة  بأ اجلبا  فوقد الببيأ ب 2

 .  يفملرف.35،  33، 14أ.أ 
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ذقةةر البيةة  هتيوةة    ا ةة  منةة  هةةي الاةةرا  مةةن أ ةةل البيةة ب إذ  النقةةأ إىل  ءةةا      ةةقل البءةةا   إىل غقةةأب وال  أ   ةةقل
  وأصبح الذه  والرء   اةكان هةأقا ل ةرتاكم حبةأ ذا وةا.  1هذه الأو ة  با ة  ن  أس مال   ائأة و ملبح النقأ ط

 .ومقضق ا ل نوق
د  مت اليفحةةةةةةقل مةةةةةن اإلغيفةةةةةةا  السةةةةةة بي الملةةةةةة ري إىل  حب ةةةةةقل النملةةةةةةمل الثةةةةةةا  مةةةةةن القةةةةةةرن السةةةةةةادس  اةةةةةر مةةةةةةيا

إلغيفةةا  واليفةةأاولب وهتةةأ نرنةة   ةةن هةةذا اليفحةةقل ننةةق  ط الرنةةقن   و ةةيت ا  شغرملةةال  ب وكةةان ذلةةك غيفا ةةا  ا اغيرةةاكيفق ة
وننةةق  نقسةةيم البوةةلب  ةةا أدا إىل  قدة مهةةا ة كةةل  امةةل ميفخملةةق واشهتيفملةةاد ط القهتةةت الةةذ   هةةأ     2اإلغيفا يةة 

نسةهل  من البول إىل غقا  لرب مإلضاق  إىل الرتاا  ةأد كبةري مةن ا ش  الةيت  ال من غقا مب    ادة ضون اشغيفق
وهبةةذا اغيفقةةل اليفأكيةةأ مةةن نةةققري قةةائض مةةن   ؛ كةةل هةةذه البقامةةل سةةامهت ط  قدة اإلغيفةةا  الملةةنا ي.3البوةةل وختيفزلةة 

و ةقل مقضةقا النوةق    ب  اليفملةأ راليفأكيأ     نققري قائض من اإلغيفا  الملةنا ي والز ا ةي ل ةر  الذه  والرء  إىل
. وهتةةأ  اقةةر هةةذا اليفحةةقل  ملسةة    الملةةنا ي  والز ا يةة   مةةن شةةك   السةةبكي واليفجةةا   إىل شةةك   اإلغيفةةا ي مبةةإلا  نةة 

اغيفاةةا  لمقكةةا  اشهتيفملةةاد   الكاسةةيكي ب وقسةة  هةةذه اةقكةةا  ققةةأ اغيفقةةل اشهيفوةةام مةةن ا ملةةاد  اخلا  يةة  ل ثةةروة  
إن اليفزا ةأ  ›› ققلة    Adam Smith؛ وهةذا مةا  ةإل  نة   4ا ملاد  الأال ي  )اإلغيفا ( كوقضقا ل نوةق)اليفجا ة( إىل  

ائ  ك هاب     اليفاقهاب  را  نقسةيم البوةلب هةق الةذ  نةنح ل وجيفوبةا  ا ةأ رة ن ةك الثةروة  ري  نيفجا  الملنالكب
ملنسةب  ل كاسةيكي  هةق  و ية  اوية  الثةروة    و ملر   امة  قة ن النوةق. ‹‹5البام  اليت ننيفار ليفب غ أدىن الناس مرنب 

اإلغيفةا  ول ةر طاهتةا  إغيفا ية   أ ةأة؛ وة ةل دوام   قةر    ط صق ة  أس مالب وأن اسيفورا  النوق مرهقن مسيفورا 
جة   حبهرة اشسيفبوا      أغ  أقأ طرل القصقل إىل ا ةقا د اةولية ب  هذ ن الارط  سبت الكاسيكي  إىل نإل ر يا

 6.قا دللغأ ة ا 
مةةةةن    اجنةةةةا  البأ ةةةةأ شةةةةهأ  الرةةةةرتة مةةةةن القةةةةرن السةةةةا    اةةةةر مةةةةياد  إىل غا ةةةة  القةةةةرن اليفاسةةةة   اةةةةر مةةةةياد   

  الكيواو ة ب وكةل ذلةك سةاهم ط  قدة  ط الملنا ا  ا  واكيفااف مقاد  أ أة كالنرا والكهرم ب وفء   اشلرتا 
وكةةان لةةذلك أثةةره   ةة  الركةةر  ب  7ة وميفأققةة كوةةا وأصةةبح  و يةة  مسةةيفور   اإلغيفةةا  ودقةة   جةةا  النوةةق مببةةأش  كبةةرية

 ب  ي شةك ت البوةقد الرقةر  لبنةا  النظر ة  الكاسةيكيقبالرغم من أن مسأل  النوق ونبظيم الألل الققمب اشهتيفملاد 
 

 .  يفملرف.321: أ 1985قهأ كم غق ب اجلز  اةولب دا  اليفقأمب مقسكقب ب نرمج  االقتص د الني س ( )اقد امل ل رأسكا ل ما كنب 1
-     أ أ هم إىل أن  ملبح  اهزا فائيا؛ نناأ ا اغراكيفق ة أبس ق  : ق ما أن  يفحأ  وال قرف مسيفق   وميفنق   ط ما ل واقأ  ت إمرة  أ ايل واقأب ونر ا نيفق  مليفباهت  

 نرس  و ت إمرة الرأ ايل...  ا  : كا ل ما كنب ا ر   السا رب أ.أ  حلرق  حبي  كل واقأ منهم  ملن  ا نيفق   كام  ب أ   نجز مجي  ا راقلوإما أن  كقغقا  واش من غرن ا
 .  يفملرف.485-487

 . 40 بأ اجلبا  فوقد الببيأ ب مر   سبر ذكرهب أ 2
 .  يفملرف.16: أ 2008اةوىلب مبهأ الأ اسا  اإلسرتانيجي ب  ريو ب  ب نرمج  قس    ن ب اجلز  اةولب النبب ثروة األمم دم  ي ب 3
 58ب ،4140بأ اجلبا  فوقد الببيأ ب مر   سبر ذكرهب أ.أ  4
 . 20 دم  ي ب مر   سبر ذكرهب أ 5
 .  يفملرف.63 بأ اجلبا  فوقد الببيأ ب مر   سبر ذكرهب أ 6
 .  يفملرف.،7473غرن ا ر   ب أ.أ 7
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إذ كان ميةأان   ي هةا هةق النبقةا  اش يفوا ية ب قبوجةي   وأن  وادها مل   ر قا الببأ اش يفوا ي البار  ط النوقب  
  احلأ   أوالر القرن اليفاس   اةر ن ةري  مسةيفقق  اليفح يةل اشهتيفملةاد  لرتكةز   ة  سة قف الرةردب و ةأأ   قذ  ا نرب

ب وهتةةةأ نبنةةةت ا أ سةةة  الكاسةةةيكي  اجلأ ةةةأة  ةةةأو ها هةةةذا اليفق ةةة  ا بيفوةةةأ   ةةة    اش يفبةةةاد  ةةةن فيفةةةقاه اش يفوةةةا يط
 ا يفبةا  النوةق شةرطا ضةرو ق وكاقيةا ليفحقيةر  ال يإلالي  وقر   السقلب كوا اسيفنأ   ةي هم   ة   كةائز أساسةي   ث ةت ط

ب وهبةأف  الرقاهية  ومبام ة  النوةق واليفنوية  كورهةقم واقةأ   اليفقأم اشهتيفملاد ؛ ا يفبةا  الةألل ا ؤشةر اةساسةي لقيةاس
ط اإلغرةةال كورق ةة   ضةةرو ة ناةةجي  اشسةةيفثوا  الةةقطين واخلةةا  ي واليفأكيةةأ   ةة  اليفقاةةمل    نبز ةةز النوةةق ققةةأ د ةةقا إىل

مؤهتيفةةة  قةةةاجلو   ةةة  النوةةةق اشهتيفملةةةاد  واإلغملةةةاف ط نق  ةةة    قائةةةأه ش نكةةةن أن ذملةةةل ط  ن واقةةةأب  ةةةل  نر قةةة   
 .1 نيفا بي

القةةرن الباةةر نب كةةان النظةةام اشهتيفملةةاد   بةةا  مةةن ماةةك   ننةةاهتض  ةة  هتأ نةة    ةة  ل ةةر الرةةائض    مةة   أا ةة 
لةةق يب  قدة اإلغيفا يةة ب كثةةرة اشقيفكةةا ا  و قدة الرجةةقة  ةة  اإلغيفةةا   وهتأ نةة    ةة  اسةةيفيبا  ب قبربةةل اليفنةةق  اليفكنق 

ب إش  اسةيفيبا    هتيفملةاد  ونز ةأ قةاش  البجةز  ةن ربل كل ذلك  ز أ الرةائض اش والن    قأ  انساا السقلب ...
شهتيفملةاد ب  ( والررتة اليت أ قبيفها ولأ  جماش ميفزا ةأا شميفملةاأ الرةائض ا1918-1914أن احلرب البا ي  اةوىل )

أد  إىل نةةراكم الناهتةةا    (1929) سةةن   ن ذلةةك مل  كةةن احلةةل اجلةةذ  ب ققةةأ  اغرجةةر القضةة   ةةن أ مةة   ا يةة لكةة 
ل نظر ةة     نرا بةةاب وا نربةةت مبةةأش  البنالةة . كةةان ط شةةيقا اة مةة   و  ةةغ  النوةةق قةةأوده سةةر  ب  اإلغيفا يةة  الرائءةة   

ل ةةةةر  أولةةةةقق  اهيفوةةةةام النظةةةةام مةةةةن      أصةةةةبحتقيةةةة  باجلةةةة  اة مةةةة ؛    Keynesالكاسةةةيكي  ليفحةةةةل ف هةةةةا أقكةةةةا   
 2الرائض إىل نملر ر .

إن  ةةق الثةةروة ش  ››ب إذ  قةةقل:  رةةالإلغاغيفقةةاده ل ركةةر الةةذ  كةةان  ةةأ قا إىل اليفقاةةمل ط ا Keynesلقةةأ و ةة   
ب وإ ةةةا هةةةذا اليفقاةةةمل  ةةةؤد    ةةة    بيفوةةةأ ط الظةةةروف ا باصةةةرة   ةةة  نقاةةةمل اةغنيةةةا  كوةةةا  قةةةقل اشقةةةرتا  الاةةةائ  

ققةةأ سةةاد اش يفقةةاد أبن  ةةق  أس ا ةةال  بيفوةةأ   ةة  اشدلةةا  الرةةرد  الةةذ  مملةةأ   .  ‹‹ اهتةة   ةةق الثةةروة  إاة  ةةح إىل  
أن  ةةق  أس ا ةةال ش  بيفوةةأ أ ةةأا   ةة   أثبةةت   Keynesنيةةا  مةةن ققائءةةهم؛ إش أن   زئةة  اةكةةإل هةةق مةةألرا  اةغ

ف( إش ط يةةةروف اليفاةةة يل الكامةةةلب وملنسةةةب  لةةة  قةةة ن الن ةةة  هةةةق الةةةذ  ذةةةأد  اشدلةةةا  )اضرةةةا  ا يةةةل لاسةةةيفها
ا ملةزقدة  البر  ولين البكن كوا كان مبروقاب و ذلك قة ن الةزقدة ط اشسةيفهاف )ا نرةاا الن ة ( سيسةيفجاب هلة 

 . 3ط اشسيفثوا  من أ ل  ق  اإلغيفا  ) قدة البر (ب وهكذا  نوق  أس ا ال
( ومةا سةبقهاب كاغةت قكةرة دقة  النوةق واسةيفحثاث   ةن طر ةر  قدة  1945-1939  الثاغي  )لال احلرب البا ي

الرائءة   ةا نيفيحة  مةن    دو ا مهوا ط اميفملةاأ الناهتةا  اإلغيفا ية   من  أ أ   اإلغرال هي السائأةب إذ لببت احلرب
 

 . 40 - 24: أ.أ 2009النبب  اةوىلب مركز د اسا  الققأة  البر ي ب  ريو  ب  بلية هنج التنمية البشرية املنتدامة )من بع التكوين وموااع التمكني(جدمسل البسيفا ب 1
 .  يفملرف.97-94 بأ اجلبا  فوقد الببيأ ب مر   سبر ذكرهب أ.أ 2
  ، 156ب 155: أ.أ2010، ك و ب أ ق ييب بنرمج  إهلام  يأا وسب النبب  اةوىلب هيا  أ ق ييب ل ثقاقا  والرتا بالنظرية الع مة للتشغيل والف ئدة والنقود قن ما نا د كينزب 3

 .  يفملرف.406
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اإلقاط  مبقضقا النوةق والةرتاكمب إىل اسةيفحثا، اةول ونملةر مل  اغيفقل اشهيفوام من  و ل احلكقميب  جمال واس  لاغرا
 ةةةةن  ةةةةق  ب ومليفةةةةايل مل  بةةةةأ النوةةةةق  و يةةةة  ن قائيةةةة ب هةةةةذا مةةةةا شةةةةكل غةةةةقاة اليفنويةةةة  والةةةةيت هةةةةي ط اةصةةةةل  بةةةةا ة  الثةةةةا 

أن أ ةرتف مإلغسةان كثةروة ققيقة  لممةمب أ  منةذ  هتةأ يهةر منةذ  كورهةقم  نوية   واأ  اإلشا ة إىل أن اليف .1مسيفح 
أمةةا كوملةةن ح ق ةةم  ةةيفم اسةةيفخأام  منةةذ ذلةةك احلةة  إىل غا ةة  احلةةرب البا يةة  الثاغيةة  إش   Adam Smithكيفةةام   

 :3إ ا ه قيوا   يقيكون    ب   النوق واليفنوي  الررلومن قي  .  2    سبيل اشسيفثنا 
النوق مبب  انج أكثرب  ينوا  سةيفخأم مملةن ح اليفنوية  لييفءةون كةل مةن انةج أكثةر مإلضةاق    مملن ح سيفخأم  -

 إىل اليف ريا  اليفكنقلق ي  والرتنيبا  ا ؤسسي  اليت هبا  نيفج ذلك النانج و ق ا؛
ط    ا ألا ب ولكن أ ءةا كرةا ة أكةإلب أ  الةزقدةش  يفءون النوق ققا انج أكثر مايفر من مقاد ر أكإل من   -

نةذه  اليفنوية  إىل أ بةأ مةن ذلةك ليفيفءةون اليف ةريا  ط مركبةا  النةانجب   انج الققأة القاقأة من ا ألا .  ينوا
 وختمليق ا ألا     القنا ا ؛

اليفأكيأ     اليفنوي  هةق نركيةز    اليفأكيأ     النوق  يفءون الرتكيز     ا نراا النانج الققمي اإلمجايلب ط ق  أن  -
 ؛ط الناهتا  الربال  وط اليفناسقا  النبيبي       اليف ريا 

كوةةةا أن اشهتيفملةةةاد الةةةذ   نوةةةق مةةةن ا يفوةةةل أن  ملةةةل قيةةة  ننويةةة  أ ءةةةاب ولكةةةن مةةةن الملةةةب  أن  ملةةةل ننويةةة  ط    -
 اهتيفملاد ما من غري  ق اهتيفملاد .

 مرحلة م  بعد احلرب الع ملية الث اية:  2الفرع 
اب كوةا كاغةت  والز ا ية  واخلأمية  ط دول أو وم ودول ألةر   مر  احلرب أغ   الناهتا  اإلغيفا ية ب الملةنا ي د
اسةةيف  ت أوضةةاا احلةةرب لةةزقدة اإلغيفةةا  دون    قيةة  كاغةةت ط هتوةة  ا دها هةةاب  ل ةةقشق  ا يفحةةأة اةمر كيةة  الةةيت  مأ نةة   

ط الكثةري مةن ا سةيفبورا  قركةا     اغيفاةر ينوةا  اخلقف مةن ماةكا  اإلقةراا ط اإلغيفةا  واة مةا  اشهتيفملةاد  ؛  
اشسيفنزاف الذ  نبرضت إلي  من هتبل الةأول اشسةيفبوا    لسةأ غرقةا  احلةرب؛ و ةر       اليفحر  القطينب كرد قبل 

 .4اد  أد الأول ا نظو  ل نظام اششرتاكيكققة وا داإل اد السققييت  
 ثةل ط  الةأويل اجلأ ةأ   ة  مسةيفق  : اةول: لةقيلب و  ةأد  ا بةامل ا ؤسسةي  ل نظةام  ط يل هةذه الظةروفب  

و ثةل  Bretton Woods (1944 )  نقةر   ةن انراهتية   ؛ والثةا  اهتيفملةاد  ختململةي(1945)  منظو  اةمم ا يفحأة
 .5صنأول النقأ الأويلب البنك الأويل واشنراهتيا  البام  ل يفجا ةط 

 
 .  يفملرف.109،106،104 بأ اجلبا  فوقد الببيأ ب مر   سبر ذكرهب أ.أ 1
 . 20: أ 2010واليفق   ب  ام  هللاب ب النبب  اةوىلب دا  الارول ل نار مدخل إىل علم التنميةمجال قاوةب   ي صاحلب 2
 .24 بأ اجلبا  فوقد الببيأ ب مر   سبر ذكرهب أ 3
ل ثقاق  والرنقن ب س س   كيف  اجمل ن القطين النقدي للتخلف )دراسة يف أثر النظ م النقدي الدويل على التكوين الت رخي  للتخلف بدول الع مل الث لث( الت ريخ مز   كيب 4

 .  يفملرف.133 -128: أ 1987ب  امل ا برق ب الكق تب 118لبأد الكق تب ا–وا داب 
 .27مسل البسيفا ب مر   سبر ذكرهب أ 5
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ان    ة  قةرتة اغيفقالية ب إذ أن الةأول اةو و ية  مل نكةن مسةيفبأة   بةأ لا ة  Bretton Woodsغملةت انراهتية   
اخلا  يةة  لةةةال قةةرتة إ ةةةادة اليفبوةةري والبنةةةا    ةةن هتا  يةة   ق ةةةل  وا ةةا واليفخ ةةةي  ةةن قةةةر  القيةةقد   ةة  ا ةةةأقق ا   

وةق اشهتيفملةاد   ققةأ مت الرتكيةز لةال هةذه الرةرتة   ة   قيةر مبةأش  كبةرية مةن النلسنقا  ما  بأ احلرب؛ ولذلك 
ليفبز ةةز هةةذا اشاةةاه ط الرةةرتة   Marshal  ماةةروا  ومسةةيفقا دلةةل الرةةردب ونن ةة  ذلةةك نبباةة   ىوس اةمةةقالب و ةةا

 & Harrod ةقذ   ضون هةذا ا اةروا  قكقما  أو وم الرأ الي   وطبقت  ب  1(1952)  إىل  (1948)  ا ويفأة من

Doumar   أو، اليفنويةةةة    قةةةةأمان مةةةةن لالةةةة  شةةةةرقا لاةةةةروا قةةةة   والةةةةذ الةةةةذ   بيفةةةةإل كاميفةةةةأاد ل ركةةةةر الكينةةةةز ب
اشسةيفثوا  و اهتة   كسةي   كةل   يفملاد   رنبا  باهتة  طرد ة  مة  مبةأل اشدلةا  و اشهتيفملاد  ب قي  أن  النوق اشهت

لنسةةب  هلةةذه الةةأول مرضةةي   مةةن  أس ا ةةال ومبةةأش   ةةق السةةكان ا رنربةة ب وهتةةأ كاغةةت غيفةةائج ننبيةةر هةةذا النوةةقذ  م
اليفحةر  الةيت    ؛ ومة  ا دقد مق ة   اةو و ية  هتةأ ا دهةر  مةن  أ ةأ ا ب كاغت اشهتيفملةادقيبح قل اخلوسينب ق2 أا
ها ا سيفبورا ب كان من ممل ح  الأول ا يفقأم  أن نق   اهيفوامها ل بنا   حبال  اليفنوي  ط هذه الب ةأان احلأ ثة    رقيف

 ب ومن أ ل  ا س  غقا  أ أ من اشسيفبوا  ط ققهاب مطنا .مسا أ ا ياهرا  اشسيفقالب من أ ل 
هةةةا   ب هتامةةةت الةةةأول ا سةةةيفبوالرة مشسةةةيفيا    ةةة  مقا دطةةةقال الرةةةرتة الةةةيت لءةةةبت قيهةةةا هةةةذه الةةةأول لاسةةةيفبوا

اهتيفملةاد      اةولي  واسيف ال اليأ البام   الرليمل  ونسق ر  بض ققائض منيفجا اب وهق وض  ش  يفن ة  و ةقد ننوية 
 ةل و يفبةا   مبهةا؛  من هتبيل  ق  ميفقسةا الةأللب  قة  مبةأل اليفملةني ب  قة  مسةيفقا اإلغيفا ية ب...  ط ا سيفبورا   

 هةةأ اشسةةيفبوا  و ةةر  مبظةةم الةةأول ا سةةيفبورةب أصةةبحت الةةأول ا يفقأمةة  نةةرا أغةة  مةةن ا ريةةأ أن نيفسةة   ا   ومةة  اغيفهةة 
نكةن ننةيفج مةن هتبةلب أو مل نكةن ننةيفج هبةذه الكثةرةب ونملةر مل  أسقال هذه الأول شسيفهاف الس   واخلةأما  الةيت مل  

أش  بةين هةذا  قدة هتةأ  ا   ة  إغيفةا  مثةل  هذه الس   ذيفا  إىل  بض أغقاا اليفنوي  كا نراا ميفقسا الأللب  اةرا  
 . وهكذا  أأ اشهيفوام مبحاول  ننوي  هذه الب أان.3هذه الس   واشسيف نا   ن اسيفريادها

ا ب يهةر   ةأة غظةرق  ل يفنوية  اشهتيفملةاد  ب لكةن اةكثةر شةيق ا كاغةت  يا  والسيفينيلال  قأ  اخلوسين
نيفءةةون ةسةة  مراقةل ميفأ  ةة ب والةةيت   ةة   نةةنق أن اليفنوية   ط مراقةةل النوةةق اشهتيفملةاد ب قيةة     Rostowغظر ة   

  .4  ا بوةرةأساسها  يفم نملنيمل الأولب واهلأف النهائي هق القصةقل إىل مرق ة  اشسةيفهاف اجلوةاهري  البةايل ل سة 
كوةةةا مت لةةةال هةةةذه الرةةةرتة الرتكيةةةز   ةةة  نكةةةق ن  أس ا ةةةالب الةةةذ    بةةة  دو ا كبةةةريا ط  ةةةق النةةةانج ا  ةةةي اإلمجةةةايلب  

 
 مت اإل ان  ن مارواMarshal   ووض  قيز اليفنريذ  بأ سن  من ذلكب وهق  با ة  ن  رامج هترو  ميسرة ومسا أا  ومنحب هتامت القشق  ا يفحأة اةمر كي   1947سن

غرن القهتت كان ذلك    يقن دوش ب هبأف سأ غقق ا قا د لأا أو وم لال قرتة اليفبوري وإ ادة البنا ب وط 15و 13قكقما  أو وم ال ر ي ب نراوقت هتيويفها ما     يفقأنها إىل 
اةمر كي  هبا...ب  ا  :  مز   كيب مر   سبر ذكرهب  من أ ل د م اليفقس   اةمر كي ط أو وم من لال إ سال قائض اإلغيفا  اةمر كي إىل ن ك الأول و قدة اشسيفثوا ا 

 .  151،152أ.أ 
 .  يفملرف.148،152 مز   كيب مر   سبر ذكرهب أ.أ 1
 امب  احلا  خلءر ب ا  يفق  القطين اةول ققل اشهتيفملاد اجلزائر : هترا ا  قأ ث  ط اليفنوي ب حنو مق ربة اظرية حديثة لدراسة التنمية االقتص ديةبق ب ص يح  مققاسيب هنأ مج2

 .8: أ 2010منن ب 
 .28ب 27ب أ.أ مر   سبر ذكرهأم   الب 3
 .  يفملرف.30ب 29ا ر   السا رب أ.أ 4
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كقسةةي    . و  يةة  مت النظةةر إىل البنملةةر الباةةر   ردوا يفبةةا  أن النوةةق كةةاف  حبةةأ ذانةة  ليفةةققري ا كاسةة  اش يفوا يةة  ل رةة 
 .1ل يفنوي  لال هذه الررتة

ل سةقل  الأول ا سةيفق   قةأ ثا إسةرتانيجي  نملةنيبي ب نرنكةز   ة  إغاةا  صةنا ا  نقةقم مإلغيفةا    كوا ا يفوأ 
ا  اشسةةيفرياد مةةن السةة   الرأ اليةة  إلجنةةا    اليةة  مةةن البوةةا  اة نبيةة  ليف نيةة  ط بةة اخلا  يةة  مةةن أ ةةل نةةققري ا ةةقا د ا

  ط هةةةذا اجملةةةالب غظةةةرا  ةةةا نيفويةةةز  ةةة  مةةةن  ا اةةةا    اليفنوق ةةة . وأصةةةبحت هةةةذه الةةةأول مسةةةيفقنب  لاسةةةيفثوا ا  اة نبيةةة 
أضةةةباف    8إىل    5 ةةة   اة ةةةق ب قهةةةي نب ةةةغ ط الب ةةةأان ا يفقأمةةة  مةةةا  ط مسةةةيفقق     لملةةةائقب مثةةةل: الرةةةرول الكبةةةرية

القةقمي مبخةاطر اليف ةق،. و يفويةز هةذا    مثي يفها ط الب أان ا سةيفق   قةأ ثا؛ كوةا و سةقد هةذه اةلةريةب ضةبمل الاةبق 
صةةنا    ب  صةنا   م قثة  ل بياة ب  صةنا   لريرة  البوةلب كثيرةة   أس ا ةالب لريرة  اليفكنقلق يةاالةنوا الملةنا ي  كقغة :  

  زئي .
ا يفقأمةةةةة ب أ  أن     ل رةةةةةروا الملةةةةةنا ي  اليفا بةةةةة  لاهتيفملةةةةةادقا مسيفءةةةةةيمل   ةةةةةذلك مل نكةةةةةن هةةةةةذه الب ةةةةةأان سةةةةةق و 

  الز ا ةة   إضةةباف  اإلسةةرتانيجي  اليفملةةنيبي  مل نةةؤد  إىل ل ةةر  وا ةةا هتنا يةة  دالةةل اشهتيفملةةاد ا  ةةيب  ةةل ودقبةةت إىل
هةذه    يفقلةأة  ةنب وإطرا  هتأ ا  ل ر اليفقني  ف يا أو ننق رها. مإلضاق  إىل أن الألقل ا الملنا ا  احلرقي إمهال و 

 .2ذا   ا اسيفهاكي  اسيفريادا إىل لا   الباد     شكل  اإلسرتانيجي  نبقد ط مبظوها
 اقةةةر الرتكيةةةز   ةةة  اجلاغةةة  اشهتيفملةةةاد  ل نوةةةق واليفنويةةة ب يهةةةق  وننةةةقا ا اةةةاكل السياسةةةي  واش يفوا يةةة ب مبةةةا ط  

ب نةراكم ا أ قغية   سةب  القةرو  الةيت  د  اشهتيفملا  ذلك ا نراا غسب  الرقر ونزا أ  أم ا ساواة    النبقا ب واليفببي 
يهةق  ماةاكل  مإلضةاق  إىل   ألذ ا الأول النامية  مةن أ ةل شةرا  قةروا صةنا ي   ةاهزة وكةذا  ق ةل  بةض ا اةا   ب

ا اةةاكل ا رنبنةة  ملبياةة  كةةاليف ق، واسةةيفنزاف ا ةةقا د النبيبيةة ب ومةة  من ةة  السةةببينيا ب  ةةر    و ب  الملةةح   ط أ ةةأة  
مهةةأ  لظهةةق  مرهةةقم اليفنويةة     ميفنق ةة  سةةامهت ط إ ةةادة نبر ةةمل مرهةةقم اليفنويةة  واسةةرتانيجيا اب كوةةااغيفقاد ةة   نيةةا ا   
 .  3البار  
 
 
 

 
 . 43: أ 2008ب النبب  اةوىلب دا  د   ب اة دنب العوملة والتنمية البشرية املنتدامة يف الوطن العريبليفويويب   أ سامي  بأ الر ال ا1
ا ل الذ   هأف إىل ننوي  كوي  ليفملنيبي  القناا الز ا ي  أو هب قونذ  أا   السيفينيا  أط ر البنك الأويل وا نظو  البا ي  ل يف ذ   والز ا    رامج لالثق ة اخلءر ل ت اإلسرتانيجي  ا

ال اليفقنيا  احلأ ث : مبيأا  احلارا ب اة أة الكيواو  ب ا كنن ب ال ذائيب اسيفبو -ا يا نيفق  الز ا ي ط الأول النامي ب مش يفواد      س  اإلغيفا يا ب نملني  القناا الز  
سيفبو    وأساليبها اليت ش نرا ي محا   البيا . البذو  ا سن ...؛ ملرغم من أن لالثق ة اخلءرا ل هتأ قققت هأقها الكوي إش أفا سج ت البأ أ من اشغيفقادا  ا يفب ق   قسائ ها ا 

 .Fabric Hatem,  Diana Malped, op.cit., p.104ا  :   
 . 173-167 بأ اجلبا  فوأ الببيأ ب مر   سبر ذكرهب أ.أ 2
 .46  أ سامي  بأ الر ال اليفويويب مر   سبر ذكرهب أ 3
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 :1ما   ي  ليفيا ا ذه اه وأهم
اإلسةةةةةرتانيجي  الأوليةةةةة  ل يفنويةةةةة ب و ةةةةةا  ط د با ةةةةة  هةةةةةذه    (1970)  نبنةةةةةت اجلوبيةةةةة  البامةةةةة  لممةةةةةم ا يفحةةةةةأة سةةةةةن   -

هةأقها النهةائي هةق ضةوان اليفحسةينا  الثا يفة  لرقةاه كةل إغسةان وأن  ةنح  كةقن   اإلسرتانيجي : لإن اليفنوي   ة  أن  
 اجلوي  مثا ها وققائأهال؛

ط كيفا ةةةة     واليفنويةةة  والرقةةةةرب قيةةة  نسةةةا ل    ط جمةةةةال اهتيفملةةةاد الرقاهيةةة  Amartya Senةلةةة   ا سةةةامه  الركر ةةة   -
ليةةا ا  مجا يةة ب وهتةةأ  ةة  أن  وضةة      ةةن إمكاغيةة  ناةةكيل أو  (1970)  لاخليةةا ا  اجلوا يةة  والرقاهيةة  اش يفوا يةة ل

غظر ةة  اخليةةا ا  اجلوا يةة  نةةرنبا  كيريةة  اليفبر ةةمل وا قا غةة   ةة  ا سةةيفقق  ا خيف رةة  مةةن اإلشةةباا الةةيت  يفقصةةل إليهةةا  
اةقرادب كوا قاول إ اد الققا ةأ الةيت نكةن مةن لاهلةا و نر قة  مقبقلة  اوية  اخليةا ا  الررد ة  مة  اقةرتام احلةرق   

ملنقاشا  اليت كاغت دائةرة  ة  نيةا  ا ةالي  ا ةاقظ  ونيةا  ا سةؤولي  اش يفوا ية    Senا اهيفم . كوتط غرن القهت
و ةأم إد ا  النرقةا  اش يفوا ية   أن الملرام  ط نقا ا  ا يزاغية    Sen      –اليت من أهم مبادئها مبأأ اليفءامن  –

  ةفا ط ققيق  اةمر ختةأم  بةض اجلوا ةا  ققةا. كوةا  اليت ش مقا ل هلا حبج  من  اليفءخمب ش   ك مإل ا  هتق 
نيا  ا نرب  ل رقاهية ب قية  كاةمل مةن لةال د اسةيف     نبر ملق      فأود    كان لركره ملغ اةثر ط نس يا الء

نكةن إ  ا ة  إىل سةب  مقضةق ي واقةأ كءةبمل ا ةأاليل وقالة  الملةح  مةثاب و ة  أغة     ققل اجملا   أن الرقةر ش
منهةةةا:  ا أسةةةباب الرقةةةر إىل فأود ةةة  قر ةةة  اةقةةةراد ط اليفملةةةرفب أو مةةةا  سةةةو  لم قةةةأ ةل لبةةةأة  قامةةةل  نكةةةن إ  ةةةا 

  .وهذا ما نن  الررد من اسيفخأام هتأ ان  مبا ط ذلك  س  دل  اقي  وغريهابالسياسي ب الثق
 النوةةةق اشهتيفملةةةاد     ةةة  اليفنويةةة  البيايةةة ب مةةةن لةةةال ننةةةاول هتءةةةاق  (1972)  أكةةةأ  مةةةؤ ر سةةةيفقكهقمل ا نبقةةةأ سةةةن   -

 ةة  البياةة  النبيبيةة ب واليفأكيةةأ   ةة  اليفهأ ةةأ الةةذ   اةةك   النوةةق اشهتيفملةةاد  واليف ةةق، الملةةنا ي  واليفنويةة  الباةةر   ومحا
 من الرقاه البار  والبيا ؛ ملنسب  ل بيا  النبيبي ب وأن الرقر  اكل  أ أا لكل

والةةيت اد   رةةك ا نبةةاا الةةأول الناميةة  مةة  ال ةةربب كوةةا    نيةةا  ثةةق ة اليفببيةة  الأوليةة ب أو ا أ سةة  الراقءةة  ل يفببيةة :  -
   مليفنوي  ا بيفوأة     النرن؛اد

 
  ا   كا من: 1

 غرن ا ر  . -
- Mathilde Unger, La critique des indices de pauvreté par Thomas Pogge, Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 

#13 | 2013, mis en ligne le 21 octobre 2015, consulté le 14 novembre 2013. URL : http:// traces.revues.org/5753 ; DOI : 

10.4000/traces.5753, p 191. 

- Frediric Teulon, Amartya Sen et l’économie du bien etre, IPAG working paper, 2014: p 1-2. 

 . 30أم   الب مر   سبر ذكرهب أ  -
 . 180 بأ اجلبا  فوأ الببأ ب مر   سبر ذكرهب أ  -

ليلب ما هي احلال    ليفق    ا قا د وا أا هأف اهتيفملاد الرقاهي  إىل اإل ا       اإلشكالي  اليفالي : ط  يل خميف مل احلاش  اشهتيفملاد   ا وكن  وقي  أن كل قال  نيفويز  اكل مب
    .Frediric Teulon, op.cit., p 1 ءل اليت سيفققر الرقاه  ل سكان...  ا  :اةق

 بياي واشهتيفملاد .و بين ذلك أن اهلأف من أ  سياس  اهتيفملاد      أن  كقن  قير الرقاهي  ل وجيفو  حبي  نءون اليفقاقر    نزا أ السكان و ق  مسيفقاهم ا 
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رقةةرا ب  ل   ب  ةةأ ق هةةذا اليفيةةا  إىل إاتقةة  قةةرأ كسةة  الةةألقل(1976)  منةةذ   يهةةرنيةةا  احلا ةةا  اةساسةةي  الةةذ     -
ب و كة  الرقةرا   ح  ونب يمل رقرا ب نققري الس   واخلأما  اةساسي  من مأكل وم بن وصنقصيل اخلأما  البام  

من احلملقل   ة  احلةأ اةدىن الةا م منهةا ليفوكيةنهم مةن احليةاة والبوةلب قالباةر هةم هةأف اليفنوية ب وإن  قةي اةمةر  
 الثوا  ا اد   هلا؛مقيفملرا ط هذا اليفيا  ققا     نق    

يفركةري السةائأ وااةاه مسةا ان   الرءةل ط إقةأا، ن يةريا  مهوة  ط طبيبة  ال   اشغيفقاد ة لقأ كان هلذه اليفيةا ا  
 ق ةةل أولةةقق  اشهيفوةةام مةةن    ؛مرهةةقم اليفنويةة  الباةةر   ط صةة   غظةةرق  النوةةق واليفنويةة  السةةائأة  مةةن لةةال إدلةةال

 قدة الةق ي    ول   ة  ا يفبةا ا  اليفق  ة  والبياة ؛إلغيفا  أساسا ونقسي   قاهتها ليفايفجمرد اجلقاغ  اشهتيفملاد   ا يفب ق  م
ئأة و ءةةةةرو ة إ ةةةةاد  ةةةةأائل أكثةةةةر قا  يةةةة  و أالةةةة  ليفحقيةةةةر اليفقةةةةأم     ةةةةن أ ةةةةاا النوةةةةق واليفنويةةةة  السةةةةام ةةةةاذ ر ا رتنبةةةة 

 .1والرقاهي 
طؤب قءةةا  ةةن اة مةة  النرنيةة  واضرةةا   ا ب  يةةز  اةوضةةاا اشهتيفملةةاد   ط البةةامل مليفبةةاأ الثواغينيةة حب ةةقل  قةة 

ا نرةاا أسةبا  الرائةأةب و قدة نكةاليمل لأمة   إىل    اليت هتاد   (1982)  أسبا  النراب وكذا نرجر أ م  ا أ قغي  سن 
اشليفةزام طننهةا  الأ قن ومليفايل أصبحت الأول النامي  نسيفأ ن جملرد دقة  ققائةأ د قفةا السةا ق ب ومل نبةأ هتةاد ة   ة   

 . 2اهلادق  إىل نقأل اخلأما  اةساسي   قاطنيهاب وأصبح نققريها ل جوي  أمرا مك را ل  ا    اليفنوق  
  مةسةاس  امالية   امركةز   إىل كقغة مركز هذه اة مة    Milton Friedmanنيا  النقأ   اجلأد  ز ام     أ    وهتأ  

ميفوةةةثا  بجةةةز ا ةةةقا ا  البامةةة ب  ربةةةل اليفوق ةةةل اليفءةةةةخوي ل بجةةةزب وليفجةةةاو  هةةةذه اة مةةة  مت اهتةةةرتاو قكةةةرة لرةةةةض  
 ةةةأب البنالةةة ب اليفةةةأم  الملةةةحي و بةةةض غظةةةم  النرقةةةا  اش يفوا يةةة  ا يفوث ةةة  ط احلوا ةةة  واليفأمينةةةا  اش يفوا يةةة ب اليفقا

يفكييةمل اهليك ةي ط الب ةأان النامية ب وننبيةر جموق ة    ةرامج الالأ م ال ذائي؛ ومت اسيأ هذه اشهترتاقا  من لةال  
مةةةةن السياسةةةةا  النقأ ةةةة  وا اليةةةة  القائوةةةة    ةةةة  لرةةةةض هتيوةةةة  البو ةةةة  القطنيةةةة ب ولرةةةةض البجةةةةز ط ا ةةةةقا ا  البامةةةة   

وم دقد اشغيفقةادا  ا ق هة  ل يفيةا ا  الةيت كاغةت    .3سةال لاهتيفملةاد  بيةأا  ةن اليفةقا ا  البينية شسيفبادة اليفةقا ن احل
محلر ةة  اشهتيفملةاد   ولملخملةة  القنةةاا  اةج    ةة  إ نةا  الةةأو  القيةاد  ل أولةة  ط  و يةة  اليفنوية ب وا نرةةاا ا نةاداة  ن

حبجةةة  أن إشةةةباا احلا ةةةا  اةساسةةةي  ل سةةةكان  البةةةام؛ اغيفقةةةل الرتكيةةةز مةةةن  اليفنويةةة  إىل النوةةةق اشهتيفملةةةاد  مةةةن  أ ةةةأ  
ت مكاغةةة  الباةةةر إىل ا رنبةةة  الثاغيةةة  لملةةةاحل النوةةةق  بو يةةة  النوةةةق اشهتيفملةةةاد ؛ وهبةةةذا نرا بةةة لسةةةيكقن  ملةةةيا قاصةةةا  

 .4اشهتيفملاد 
ذةةأ،   ةة  مسةةيفقا اشهتيفملةةاد البةةا يب ومل  ةةأأ اةصةةقا  ا نالبةة   ةةنوا     وةةامل نكةةن مجيةة  اةطةةراف  اضةةي   

ومسةامل. وأهةم مةا قققيفة  هةذه ا نالبةا  هةق يهةق  قكةرة اليفنوية  ا سةيفأام  ونب ق هةاب قية  مت   ادل   بننوي  ققيقي
 

 .51مسل البسيفا ب مر   سبر ذكرهب أ 1
 .48،49سامي  بأ الر ال اليفويويب مر   سبر ذكرهب أ.أ    أ2
 .  يفملرف.186: أ 2010ب 70- 69حبق، اهتيفملاد    ر ي ب مركز د اسا  الققأة البر ي ب البأدان:  إع دة النظر يف التنمية البشرية،فوأ  بأ الاري   يس ب 3
 .  يفملرف.50ب 49  أ سامي  بأ الر ال اليفويويب مر   سبر ذكرهب أ.أ 4
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نري مقيفيا ا      أفا لاليفنوي  اليت  (1987)سن  Brundtland مل اليفنوي  ا سيفأام  من هتبل جلن   نبر 
ذلةك كاغةت هنةاف   اغة إىل . ل1احلاضةر دون اليفق يةل مةن هتةأ ة أ يةال ا سةيفقبل   ة  الققةا  مقيفيا ا ةا
ب و ظهةةر ذلةةك مةةن اإل ائيةة  ل ةةأول ةةأة فةةاوش  إلد ا  مرهةةقم اليفنويةة  الباةةر   ضةةون النوةةاذ  السياسةةي  

  - سةةيا  جلنةة ، (1989)  جلنةة  اجلنةةقب، PNUD (1986)ةالةة ننةةاول  ةةأة منظوةةا  دوليةة  هلةةذا ا رهةةقمب مثةةل  لةةال 
لالببةأ الباةر  هةأف أساسةي    اليت ا يفإل  أن   (1987)   نقب  -ب وكذا ا ائأة ا سيفأ رة لال(1988) الباسريك

إضةاق   ل بنةك الةأويل الةذ  غاةر نقر ةره  ةن اليفنوية  ط البةامل   ل.2غرةن القهتةتل يفنوي  وأقأ ا ألا  ا ةأدة هلةا ط  
 ب مرردا  ز ه الثا  ل حأ    ن الرقر واليفنوي  البار  .(1980)  لسن 
 : مرحلة م  بعد اهني ر االشرتايية3الفرع 
ب أنيحةةةةت الررصةةةة  أمةةةةام النظةةةةام الرأ ةةةةايل ل سةةةةينرة اةقاد ةةةة    ةةةة   (1989)  فيةةةةا  النظةةةةام اششةةةةرتاكي سةةةةن م

اشهتيفملةةاد البةةا ي ودمةةج الةةأول اششةةرتاكي  والةةأول الةةيت كاغةةت ات بةة  هلةةا ط ا نظقمةة  الرأ اليةة ب وة ةةل ذلةةك  ةةا    
ط صةةة   اهيفوامةةةا     هةةةذه الةةةأول  هتءةةةاق واغاةةة اش  مةةةن لةةةال  بةةةلفةةةاوش  واضةةةح  إلصةةةاو هةةةذه ا نظقمةةة   

 3ي ب واليت من  ينها: مكاقح  الرقرب قققل اإلغسانب احلرق  والأنقراطي اليفنو
 نةرو فةج ل يفنوية  فةق ه اإلغسةانب ونبةقد قكةرة هةذا النةرو لاهتيفملةاد    PNUDة  ط يل هذه الظروف هتةام الة 

  سةةةن قةةةقل اليفنويةةة  اشهتيفملةةةاد   ط مكسةةةيفان  الةةةذ  كةةةان  نيفظةةةر منةةة  لةةةال إلقائةةة  لنةةةام  الباكسةةةيفا  فبةةةقب احلةةةر  
  %6اةاو   قية ب اإلشادة ملسياسا  احلكقمي  اليت أد  إىل ا نراا مبأل النوق اشهتيفملاد  ط  ةادهب  (1968)

الةذ  مل  سةيفرأ منة  إش طبقة   و شرا ط اغيفقاد إسرتانيجي  اليفنوي ب ن ك اليت مل  قةر  أالة  نق  ة  مثةا  النوةقب   غري أغ 
صةةق ة م النة   ةن واهتةة  ا ةقاطن  البةةاد  . و بةأ  ةةأة  الكبةري    اجمليفوةة ب قية  كةةان هةذا النوةق اشهتيفملةةاد مبينة  مةن  

ر قةةقل اليفنويةة  الباةةر  ب و اسةةيفناا أن  اةةكل قر قةةا   غاةةر نقر ةة   قكةةرة PNUDة  سةةنقا ب اهتةةرتو فبةةقب احلةةر   ةة  الةة 
 .4 ائيمن ا ركر ن إلطال فج اليفنوي  البار   ط  رامج اةمم ا يفحأة اإل

نيفنةةرل نقةةا  ر اليفنويةة  الباةةر   إىل مقاضةةي  ميفنق ةة ب مثةةل البياةة ب ا سةةاواة  ةة  اجلنسةة ب الرقةةرب البق ةة ب احلةةرق   
يل ا ثةةال ش احلملةةر. كوةةا ناةةيفول هةةذه اليفقةةا  ر   ةة  مؤشةةر إقملةةائي لةةأليل اليفنويةة   الثقاقيةة  واهلجةةرةب وهةةذا   ةة  سةةب

بأ ةةأ مةةن الب ةةأانب ونبةةار ط كةةل مةةرة مقضةةق ا مةةن مقاضةةي   باةةر   ل يفنويةة  الألةةرا ذا  صةة   مل  ومؤشةةرا الباةةر    
 اليفنوي  البار   كوا   ي:

 
 ب نا ا ارتفل قي  لملق من  قملل كامل  ن اليفنوي  ا سيفأام  و ت نقر را  بنقان لمسيفق 1987/  04/  27هي ال جن  الأولي  ل بيا  واليفنوي  اليفا ب  لممم ا يفحأةب هتأمت ال جن  ط

   ق ة نبر مل دهتير هلاب وهق اليفبر مل اةكثر شيق ا ل يفنوي  ا سيفأام .
 . 36: أ 2005دا ة البياي ب البحر نب ب ا ؤ ر البرل الرا   لااملنؤولية االجتم عية لقط ع األعم ل: برانمج مؤسن ت األعم ل للتنمية املنتدامةيأب إ راهيم  بأ اجل يل الس1

2Fabric Hatem, Diana Malped, op.cit., p.106. 
 .  يفملرف.186فوأ  بأ الاري   يس ب مر   سبر ذكرهب أ 3
،  12: أ.أ 2010 رامج اةمم ا يفحأة اإل ائيب غيق ق فب ، )الثروة احلقيقية لألمم: من رات إىل التنمية البشرية( 2010تقرير التنمية البشرية حأة اإل ائيب  رامج اةمم ا يف4

16 . 
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 :  ق ل اليفنوي  البار  ؛(1990)نقر ر -
 اة باد البا ي  ل يفنوي  البار  ؛:  (1991)نقر ر   -
 : ماا ك  الناس؛(1993)نقر ر   -
 : أ باد  أ أة لممن البار ؛(1994)نقر ر -
  ساواة    اجلنس ؛البار   وا: اليفنوي   (1995)نقر ر -
 : النوق اشهتيفملاد  واليفنوي  البار  ؛(1996)نقر ر -
 : اليفنوي  البار   والقءا      الرقر؛(1997)نقر ر -
 : اليفنوي  البار   واشسيفهاف؛(1998)نقر ر -
 : البق    ق   إغسا ؛(1999)نقر ر -
 : قققل اإلغسان واليفنوي  البار  ؛(2000)نقر ر -
 : نقييمل اليفقني  احلأ ث  خلأم  اليفنوي  البار  ؛(2001)نقر ر -
 : نبوير الأنقراطي  ط  امل مريفت؛(2002)نقر ر -
    اةمم إلفا  الراهت  البار  ؛: أهأاف اليفنوي  لملري : نباهأ (2003)نقر ر -
 : احلر   الثقاقي  ط  ا نا ا يفررا؛(2004)نقر ر -
  امل غري ميفساو؛ رل: ا بقغ  واليفجا ة واةمن ط: اليفباون الأويل     مررتل الن(2005)نقر ر -
 : ما هق أ بأ من النأ ة: الققة والرقر وأ م  ا ياه البا ي ؛(2006)نقر ر -
 : فا    ن ري ا ناخ: اليفءامن اإلغسا  ط  امل منقسم؛(2007/2008)نقر ر -
 : اليف        احلقا ز: هتا  ي  اليفنقل البار  واليفنوي ؛(2009)نقر ر -
 : الثروة احلقيق  لممم: مسا ا  ط اليفنوي  البار  ؛(2010)رنقر  -
 : اشسيفأام  واإلغملاف: مسيفقبل أقءل ل جوي ؛(2011)نقر ر   -
 فء  اجلنقب: نقأم  ار  ط  امل ميفنقا؛:  (2013)نقر ر   -
 : ا ءي ط اليفقأم:  نا  ا نب  لأ   ا خاطر؛(2014)نقر ر -
 : البول ل يفنوي  البار  ؛(2015)نقر ر -
 : ننوي  ل جوي .(2016)نقر ر   -

البار  ب قهق مبثا ة   صياغ  واضح  وأساسي   رهقم اليفنوي      يفقأل   (1990)  لبامنقر ر اليفنوي  البار    وهتأ  يز 
اهلةةأف  هةةذا اليفقر ةةر مليفةةذكري أن النةةاس هةةم الثةةروة احلقيقيةة  لممةةمب وأن    ب ُ سةةيفهلاحلجةةر اةسةةاس  ةةا نةةاه مةةن نقةةا  ر

قةةىت  بياةةقا قيةةاة طق  ةة ب صةةحي  ولاهتةة ب وان اليفقسةة  ط اإلغيفةةا     ق ل ةةر  ياةة  مناسةةب  ل نةةاساةساسةةي ل يفنويةة  هةة 
الرقاه البار .    قةأم اليفقر ةر نبر رةا ل يفنوية  الباةر   أبفةا ل  و ية  نقسةي   و نوي   والثروة لين سقا وسي   ليفحقر اليف
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أن  يف قةةقا اليفب ةةيم وأن  يفويفبةةقا مبسةةيفقا    ليةةا ا  النةةاسلب وأهةةم هةةذه اخليةةا ا  هةةي أن  بياةةقا قيةةاة طق  ةة  وصةةحي ب
رتام الةذا . ونيةز اليفقر ةر  ة   ا كرقلة  واقة مبياي شئر؛ وهناف ليا ا  إضاقي  كاحلر   السياسي  وققةقل اإلغسةان  

مرهقم ناكيل القأ ا  الةيت  كةن النةاس مةن اليفحةرف مثةل  سة  الملةح  أو ا برقة ب و ة  مسةؤولييفهم ط اليفملةرف  
ونءةةم اليفنويةة     النوةةق و قيةةر الرقةةاهب أ  اسةةيفخأام النةةاس ل قةةأ ا  الةةيت اكيفسةةبقها.ط  أ ةةل ا سةةامه   ط القاهتةة ب مةةن  

ب كوةةا نركةةز   ةة  اخليةةا ا  أ  مةةا  نب ةةي أن  كةةقن  سةة   واليفقسةة  واسةةيفخأام القةةأ ا  الباةةر  الباةةر   إغيفةةا  ونق  ةة  ال
هبةةةم؛ واليفنويةة  الباةةر    ةةاوة   ةة  ذلةةةك  النةةاس   يةة  والقيةةام  ةة  ليكقغةةقا هتةةةاد  ن   ةة  ضةةوان سةةبل البةةي  اخلاصةة   

ية ب و ننبةر هةذا   ة   كمود نا  ليست ققةا  قيةر الرضةا مةن اشقيفيا ةا  اةساسةي ب إ ةا أ ءةا هةي  و ية  ناةا كي 
 1الب أان اةهتل  قا والب أان ا يفقأم      قأ سقا .

 التنمية البشرية ، مب دئ ومتطلب ت أهداف ،مهيةأاملطلب الث لث:  
  كةةنهج قةةأ   ل يفنويةة  اشهتيفملةةاد   اش يفوا يةة  أمهيةة  كبةةريةب نةةنبكن مةةن لةةال هتيوةة   ويةة  الباةةر نكيفسةة  اليفن

 . قيقها ط خميف مل اجلقاغ ب قي  نيفخذ من اإلغسان وسي يفها وغا يفها ط غرن القهتتاةهأاف اليت نسب  إىل 
 : أمهية التنمية البشرية1الفرع 

الثقاقيةةةة ب  مةةةةن  ةةةةأة  قاغةةةة  أ ر هةةةةا اةمهيةةةة  اشهتيفملةةةةاد  ب  نكةةةةن نسةةةة يا الءةةةةق    ةةةة  أمهيةةةة  اليفنويةةةة  الباةةةةر    
 2اش يفوا ي ب ا برقي  واةمني ب كوا   ي:

ملاد  : نيفم ننوي  ا قا د البار    ن طر ر نأ  بها وأتهي ها ط إطا  سياسةا  اليفنوية  الباةر   ليفكةقن  اةمهي  اشهتيف -
ليفقةةةةأم ل أولةةةة  و ةةةققر اقيفيا ةةةةا  سةةةةكافا مةةةةن سةةةة    ا نرةةةذ ا سةةةةؤول  ةةةةن  ةةةةرامج اليفنويةةةة  اشهتيفملةةةاد  ب مبةةةةا سةةةةيحقر ا

 وصحيا؛  و ياقغ  مؤها غيفيج  ك أما ملنسب  ل رردب ق غ   سيفراد من قرأ أكإل ل بولولأما ب 
اةمهي  اش يفوا ي : نبة  سياسةا  اليفنوية  الباةر    يفنوية  هتةأ ا  الرةرد الذهنية  والركر ة  ونكسةب  اة ةاا والقةيم   -

 ا  ب   هتاد ا     نرهم ا اةكا  اش يفوا ية  ونرسةي  الةروا ا اةسةر  ب إضةاق  إىل أتثةري ذلةك   الس قكي  ا يفقا غ ب
ب و قدة قرصة  ط احلملةقل   ة   لةذا ب أمةا الر ا ة  الملةحي  قرتقة  مةن كرا نة  وقبالييفة  ط اجمليفوة      شبق  الررد م

 دلل أ    ومسيفقا مبياي شئر؛
  ب و رءة    ةيفم نةققري الكةقاد  الب وية  القةاد ة   ة   اة باد اةساسي  ل يفنوية  الباةر   اةمهي  ا برقي : اليفب يم هق من -

 ومليفايل إقأا، النق   احلءا    واليفقأم اليفقين؛البح  واش يفكا  واليفنق رب  
 ي   ةةةيفم اليفنويةةة  الباةةةر    ثقاقةةةا  اجمليفوبةةةا  ومق و  ةةةا احلءةةةا   ب  ةةةا ط ذلةةةك مةةةن ا دقد  ةةةق اةمهيةةة  الثقاقيةةة :    -

 ؛ملروو الثقاقي  ا يفاب  الررد   اةساسي ل هتقة  نا ة ل ييفها  كاشغيفوا  اش يفوا ي والذ  نكن أن  ا
 

1Sabina Alkir, Human development : definition, critiques, and related concepts (Background paper for the 2010 Human Development 

Report), OPHI working paper n° 36, university of Oxford, 2010: p 1 
 ، بتصرف. 26، 25 : أ.أ2014ب الأا  اجلامبي ب اإلسكنأ   ب التنمية البشرية وآاثره  على حتقيق التنمية املنتدامة بأ اخلالر  بريب 2
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اةمهي  اةمني : من لال البنا    يفب يم ونأ    الرردب نكن اخلرض من مسةيفقق  البنالة  وهةق مةا سيسةاهم ط   -
  قد هذا اشسيفقرا .   قير اشسيفقرا  اةمين ل وجيفو ب وهتنا   اةقراد  ءرو ة و 

 : أهداف التنمية البشرية2الفرع 
 ينوةةا  قةةأا، ن ةةريا  كويةة  وغق يةة  ط ا يف ةةريا  اشهتيفملةةاد  ب الك يةة  واجلزئيةة ب  إىل إ   ةةأف اليفنويةة  اشهتيفملةةاد  

رقةة   ا ب بةةي  مبسةةيفقا شئةةر واكيفسةةاب  ل ويف ةةريا  اش يفوا يةة  ا يفب قةة  طيةةا ا  النةةاس  لاهيفوامةةا     نةةقيل اليفنويةة  الباةةر  
اليفنوية ب  مثةا   يفق  ة      البنا ة مة   الةذكرب    السةا ق قءةا   ةن ا يف ةريا  اشهتيفملةاد   ذلةك و  يبواش نقا  م سيفقا الملح

مةن مج ة  مةا  وهتأ ختيف مل طبيب  اةهأاف وأمهييفها من   أ  لر قس  مسيفقا نقأم ب وملنسب  ل أول النامية  قة ن  
 1هوا   ي:نسب  اليفنوي  البار   ليفحقيق

غيفةائج سة بي ب    قيوةا مءة نقلأ   ن أسالي  اليفنوي  ا اةقه  الةيت ا يفوةأ ا الب ةأان النامية   :  اليفا يل  غسب    قدة -
مةةة  اقيفرةةةاين  قيةةة  القنا ةةةا   سةةةوا  اليفخ ةةةمل  ا يفنةةةق ة   ث ةةةت ط إ ةةةاد هتنةةةاا صةةةنا ي ميفنةةةق   سةةةيفخأم اليفقنيةةة   

 أس ا ةال   يةة  مقاقانةة     اةسةالي  كثيرةة   واسةيفخأامها لمسةةالي  القأنة . وهتةةأ نن ة  هةةذا القنةةاا ا يفنةق  اسةةيفخأام
الب ةةأان الناميةة  لبةةأم نةةققر  ىوس اةمةةقال الا مةة . وط القهتةةت     جةةز   نةة ب وهةةق اةمةةر الةةذ     اش يفكةةا ا أبقةةأ،  

مل ذقةةر  قدة ققيقيةة  ط ناةة يل اة ةةأ  البام ةة ب وإذا مةةا  ب  مةةن ذلةةك القنةةاا نةةققري قةةرأ البوةةل   ر ةة الةةذ  كةةان  
و  ية ب ومةن أ ةل   ن؛قجةم البنالة  ا ق ةقدة ط ن ةك الب ةأا   يفءةحاا الز ا ةي  قنة ا ق ةقد ط الالكم الرائض   أضيمل

 قير ننوي  ققيقي  ش أ أن نء  الأول  غمل   ينيها هأف  قدة غسب  اليفا يل وختريةمل قجةم البنالة  ط   ةأها  
 ؛اةهأاف اليت نسب  اليفنوي  البار   ليفحقيقهاأهم كقاقأ من 

  النامية   الةأوليفةقا ن ط  ا غةري  كةان مةن غيفيجة   قيةر النوةق  :ل نبقا  الأغيا من اجمليفو    ا بياييفقا اش نقا  م س -
إىل ذلةةك أن قالةة  اليفخ ةةمل ا ق ةةقدة ط     ءةةافا نرةةاا اة ةةق  ط القنةةاا ا يفنةةق  واضراضةةها ط  قيةة  القنا ةةا ب  

دا إىل اضرةةةا  مسةةةةيفقا   بةةةض اةقيةةةةان أ  ي  البأائيةةة  طالقنا ةةةا  اليفق يأ ةةة  شسةةةةيوا الز ا ةةة  واسةةةيفخأام اةسةةةةال
لةةذلك  ةةأف اليفنويةة  الباةةر   إىل   أ.الةةأللب لةةين ذلةةك قحسةة   ةةل أدا إىل  قدة غسةةب  الرقةةرا  ط اجمليفوةة  القاقةة 

ختريمل غسب  الرقرا ب  ةن طر ةر إ ةادة النظةر ط  و ية  نق  ة  الةأللب حبية  نةيفم فاولة  خترةيض هةذه النسةب  و قةأ   
هةةذا اهلةةأف مببةةزل  ةةن  قيةةر اهلةةأف اةولب إذ أن نةةققري قةةرأ البوةةل    وش  ةةيفم  قيةةر    قةةرتا  فةةأدة.مبةة  و  ةة 

 ؛ل ز أ الأل ا ائو  من شأغ  أن 
ش  ةةةةةةةأف اليفنويةةةةةةة  الباةةةةةةةر   إىل  قدة الةةةةةةةألل النقةةةةةةةأ  وقسةةةةةةة ب  ةةةةةةةل  :  قةةةةةةةرادا يفبةةةةةةةأدة لمإشةةةةةةةباا احلا ةةةةةةةا     -

ما  )كال ةةةةةةةةةةذا  والر ا ةةةةةةةةةة  الملةةةةةةةةةةحي   احلقيقةةةةةةةةةةيب أ   قدة السةةةةةةةةةة   واخلةةةةةةةةةةأ نسةةةةةةةةةةب  إىل  قيةةةةةةةةةةر  قدة ط الةةةةةةةةةةألل  
 

 ب     مقهت  اشغرتغيت: تنميةإحي ء دور الوقف لتحقيق ال ور  بيأ قسن ب 1
&startno=0=201http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=3&BookId=2098&CatId    بات

 . 2016/ 03/ 12اإلطاا:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=3&BookId=2098&CatId=201&startno=0
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ونةةةةةةققري السةةةةةةكنب والنقةةةةةةل وا قاصةةةةةةا ( لةةةةةةذا قةةةةةة ن جنةةةةةةاو هةةةةةةذه اليفنويةةةةةة   يفقهتةةةةةةمل   ةةةةةة  مقةةةةةةأا     يواليفب ةةةةةةيم اةساسةةةةةة 
  . قدة مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةيفقا اإلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةباا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةأا أقةةةةةةةةةةةةةةةةةةراد اجمليفوةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ط اةهةةةةةةةةةةةةةةةةةةأاف ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةذكق ة  ا يفحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةر طالنوةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  

ةةةةةة نظهةةةةةةر إش  بةةةةةةأ قاةةةةةةل البأ ةةةةةةأ مةةةةةةن اليفجةةةةةةاإن ا نةةةةةةاداة هبةةةةةةذه الركةةةةةةرة مل   ب إذ   ب اليفنوق ةةةةةة  لةةةةةةال البقةةةةةةقد ا اضية
ةةةةةةةةة  أن  قدة مبةةةةةةةةةأش  النوةةةةةةةةةق ش نبةةةةةةةةةين ملءةةةةةةةةةرو ة  سةةةةةةةةة  أقةةةةةةةةةقال اإلغسةةةةةةةةةان واإل رةةةةةةةةةا  حبا انةةةةةةةةة    أثبيفةةةةةةةةةت القهتائة

حنةةةةةةق اليفةةةةةةةأهق     ااهتيفملةةةةةةادق اشسةةةةةةرتانيجيا  الةةةةةةةيت نبنيفهةةةةةةا الكثةةةةةةري مةةةةةةةن ن ةةةةةةك الب ةةةةةةأان هتةةةةةةةاد     .  ةةةةةةل إن ي اةساسةةةةةة 
لةةةةةةةذا كةةةةةةةان إشةةةةةةةباا   ا.سةةةةةةةكافقال ا بياةةةةةةةي  ل  البيةةةةةةة  البظوةةةةةةة  مةةةةةةةن   مز ةةةةةةةأ مةةةةةةةن اجلةةةةةةةقا والرقةةةةةةةر وسةةةةةةةق  اةقةةةةةةة وإىل

قسةةةةةي    كهةةةةةأقا  أساسةةةةةا  ل يفنويةةةةة  الباةةةةةر   وهنةةةةةا  يفجسةةةةأ  ةةةةةقهر اليفنويةةةةة  احلقيقةةةةةي ط ننويةةةةة  الرةةةةةرد    قةةةةةراداحلا ةةةةا  اة
 وغا  .
 التنمية البشرية مب دئ:  3الفرع 

  لكرةةا ةب ا اةةا ك  واشسةةةيفأام .مةةن هتبةةةل فبةةقب احلةةر وهةةي اإلغملةةةافب ال يفنويةةة  الباةةر    ذكةةر  أ  بةة  مبةةاد   
 1وذلك كوا   ي:

 اساص ف    -3-1
و اري إىل مرهقم البأال ب النزاه  والاراقي ب كوا  يفءون قكرة البأال  اليفق  بي  جلوي  البار لاص  مةن قية   

س ولكنةةة    يفملةةةل مبرهةةةقم ا سةةةاواة الةةةيت نبةةةين ا سةةةاواة ط ا بام ةةة   ةةة  مجيةةة  النةةةاالقصةةةقل إىل الرةةةرأ والنيفةةةائجب كوةةةا و 
ةولاةةك الةةذ ن  بةةاغقن مةةن قةةرأ غةةري ميفكاقاةة     خييف ةةمل  نةة ب قوبةةأأ اإلغملةةاف  قةةر أبغةة  ش  ةةأ مةةن مبام ةة  نرءةةي ي 

ا ا رومةةةة  مةةةةن   سةةةب  خميف ةةةةمل البقبةةةةا  الةةةةيت  قا هقفةةةةاب مثةةةةل الرقةةةةرا ب النسةةةا ب اةهت يةةةةا  البرهتيةةةة  والراةةةةا  اةلةةةةر 
 ن احلملقل     غرن ا سيفقا من الررأ.السكانب هؤش  هتأ ذيفا قن إىل نأا ري لاص  ليفوكينهم م

 الكف ءة  - 3-2
ش  نب ةةي اشهيفوةةام ملبأالةة  اليفق  بيةة    ةة  قسةةاب الكرةةا ة ط النظةةامب قالكرةةا ة نق يةةأق نبةةرف مشسةةيفخأام  

البار   قيفبرف كأس قب أهتل نك ر  ل قصقل إىل اةهةأاف مةن لةال    اةمثل ل وقا د ا يفاق ب أما من منظق  اليفنوي 
مثةةةةل ل وةةةةقا د الباةةةةر  ب ا اد ةةةة     ا خيف رةةةة  ليفبظةةةةيم الرةةةةرأ لمقةةةةراد واجمليفوبةةةةا   ةةةةن طر ةةةةر اشسةةةةيفخأام اةاليفةةةةألا

   وا ؤسسةةي ب ومةةن الءةةرو   إثبةةا  أن اليفةةألل ا خيفةةا  هةةق الةةذ   ةةققر أقءةةل النيفةةائج ط نقسةةي  اخليةةا ا  واليفوكةة 
ش أ من نملق  الكرا ة ط سةيال د نةاميكي قوةا  واشسيف ال اةمثل ل ررأ من هتبل اةقرادب و نأ ننبير هذا ا بأأ  

 مبين  هتأ ش  كقن كذلك     ا أا النق ل.هق كرا ة ط حلظ   مني  
 
 

 
 .66ب مر   سبر ذكرهب أ 2010تقرير التنمية البشرية ب اإل ائي ةمم ا يفحأة رامج ا1
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 املش رية والتمكني   -3 -3
اليف يةةريب و اةةأد   ةة  هتةةأ ة اةقةةراد واجملوق ةةا    ةة    بةةرف اليفوكةة  أبغةة  نبز ةةز هتةةأ ة اإلغسةةان   ةة  إقةةأا،  

ليفةةأثري قيهةةا واشسةةيفرادة منهةةا ط اةسةةر واجمليفوبةةا  والب ةةأانب كوةةا  ةةرنبا اليفوكةة   ا اةةا ك  ط البو يةةا  السياسةةي  وا
 .   بيفإل هتيو   قهر   ملبأ أ من غيفائج اليفنوي الذ 
 االستدامة   -4 -3

  اش يفوا يةة ب السياسةةي ب ا اليةة ب واشسةةةيفأام  البيايةة  الةةيت نبةةين  قيةةةر  و قملةةأ هبةةا اشسةةيفأام  ط مجيةة  اجملةةةاش
ر ذلةةةك   ةةة     دون نبةةةر ض هتا ةةةأة ا ةةةقا د النبيبيةةة  واليفنةةةقا احليةةةق  ط ا ننقةةة  ل خنةةةرب ودون أن  ةةةؤثغيفةةةائج ننوق ةةة 

لاصةة  وأغةة  ش  نب ةةي    إمكاغيةةا  اة يةةال الاققةة ب وناةةري اشسةةيفأام  ا اليةة  إىل النر قةة  الةةيت  ةةيفم هبةةا  ق ةةل اليفنويةة 
 يفوا يةةة  قيفيفب ةةةر  نر قةةة  ضةةةوان ماةةةا ك  واضةةةراا  ل يفنويةةة  أن نةةةؤد  ملب ةةةأان إىل شةةةراف الةةةأ قنب أمةةةا اشسةةةيفأام  اش

  ط  و يةة  اليفنوية  والةةيفحكم ط البناصةةر اليفخر بيةة  واهلأامةة ب مإلضةةاق  إىلالراةا  اش يفوا يةة  وغريهةةا مةةن ا ؤسسةةا   
 اليفنقا الثقاط.ضوان احلر   الثقاقي  واقرتام 

 : متطلب ت التنمية البشرية4الفرع 
يفهةةا ا يفوث ةة  ط كةةقن أهةةأاقها هةةي ذا ةةا وسةةائ هاب قةةالرق      نيفب ةةر  يفحقيةةر  لي قيةةر اليفنويةة  الباةةر إن ميفن بةةا   

مةةةن مسةةةيفقق  الةةةأللب ا برقةةة ب الملةةةح ب اليفوكةةة ب اإلغملةةةاف واشسةةةيفأام  هةةةي أهةةةأاف ل يفنويةةة  الباةةةر  ب وهةةةي ط  
 وسائ ها وأدوا ا اليت نسيفخأم ط  قير خميف مل هذه اةهأاف. غرن القهتت 

وية  الباةةر    ةا هلوةا مةن دو  ط نقسةةي   قةال الباةرب قالةةألل  أساسةةي  ط  و ية  اليفنقالةألل والنوةق  نملةر ن  
ليا انة  ط القيةام  ضرو   ليفوك  الررد من امةيفاف ا ةقا د الا مة  ل حملةقل   ة  ال ةذا  وا سةكن وا  ةبن وليفقسةي   

يةةل   ةة  سةةب  الرةةرأ ا يفاقةة   وةة  ط غظةةره دون أن  كةةقن مقيةةأا ملءةةرو ق  ا اد ةة ب قيفقسةةي  الةةألل دلأبغاةةن  هتيأ 
ب هذا من  هة  كةقن الةألل هةأقا  يفن ة  اليفقسةي ب أمةا مةن  هة  كقغة  وسةي   قهةق أ ءةا  ل حملقل      ول شئر

هةةا احلكقمةةا  ليفقةةأل اخلةةأما  وننريةةذ ماةةا    إ ةةادة اليفق  ةة   مملةةأ  ل ءةةرائ  وغريهةةا مةةن البائةةأا  الةةيت  يفةةا  إلي
 1واش يفوا ي  و قي  اةهأاف اةلرا ل يفنوي  البار  .كيفقأل اليفب يمب نققري اخلأما  الملحي  

احلملقل      وةل شئةرب    طقاليفب يم  ز أ من قرأ اةقراد  وا برق   أو ها نقس  من قرأ البار وإمكاا مب  
نقةةأ رهم الةةذا ب و نوةةي هتةةأ ا م اإل أا يةة  و قسةة    ل يف ةةريا  وا سةةيفجأا  مةةن قةةقهلمب و رقةة  مةةن  و ب هةةم مةةقاكب 

ب قهةةق  ةةذلك غا ةة  ش  ةةأ مةةن نقسةةيبهاب أمةةا مةةن قيةة  كقغةة  وسةةي   ل يفنويةة  الباةةر   ق غةة   ةةؤثر إ ةةام   ةة    مطوققةةا
 ب واشليفةزام مليفةأا ري القهتائية  وغريهةاب كوةا  س قكيا  الررد الملحي  ا يفب ق   نظامة  ال ةذائيب اليفةأل ب  ا سة  الرقضة 

 
 .  يفملرف.4ا ر   السا رب أ  1
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ب و ؤثر كذلك مةن لةال غاةر الةق ي البياةي  واشسيفخأاما   من قي  القرا ا   اشسيفهاف ؤثر اليفب يم     كرا ة  
   ط اجمليفوبا  والنااا اليفنق ي. و ملر   ام  ق ن ل يفب يم أتثري     كاق  أهأاف اليفنوي  البار  .

الريز قلق يةة  الةةيت  ةة  أن  يفويفةة  هبةةا اإلغسةةان لكةةي  ةةيفوكن مةةن أدا  مهامةة  ولكةةي    والملةةح  هةةي أسةةاس القةةأ ة
مبا لأ   من وسائل الراقة  والرقاهة ب و ةأوفا ش  سةيفني  ا اةا ك  ش ط  قيةر اليفنوية  الباةر     سيفني  كذلك اليفويف  

الملةةحي  وضةةوان نقةةأنها    ب قالملةةح  كهةةأف ل يفنويةة  الباةةر   نيفب ةةر  يفحسةة  اخلةةأما  اشسةةيفرادة مةةن  قائةةأهاوش
قري ال قاقةةا ب وغريهةةا.  ولاصةة  نةةق   م والنرةةلل جويةة ب القءةةا    ةة  اةمةةرا  ا بأ ةة  واةو اةة ب اشهيفوةةام  ملةةح  اة

أمةةا مةةن قيةة  كةةقن الملةةح  وسةةي   ل يفنويةة  الباةةر   قيكرةةي الب ةةم أبن نةةأهق  احلالةة  الملةةحي  ل رةةرد أو   ةة  مسةةيفقا  
 ل النااطا  البار   مبا قيها ن ك ا رنبن  مليفنوي  والنااا اشهتيفملاد .هق أمر  قق  ك (اغيفاا  وم )اجمليفو  

ققةةةقل اإلغسةةةانب الأنقراطيةةة  واحلةةةرق  الثقاقيةةة ب  بةةةإل  ةةةن هتةةةأ ة  اةةةا ك  سياسةةةي ب  مبةةةا  اةةةو   مةةةن مواليفوكةةة   
واليفةأثري    اةقراد واجملوق ا    ة  ا اةا ك  ط البو يةا  السياسةي  واإل ائية   اليف يريب أ  هتأ   اإلغسان     إقأا،

 ةةة  ش ةةةأ مةةةن البوةةةل   ةةة   قيهةةةا واشسةةةيفرادة منهةةةا   ةةة  مسةةةيفقا اةسةةةر واجمليفوبةةةا  والب ةةةأانب قةةةاليفوك  هتيوةةة   قهر 
 نر قة   غيفائجهةا  من  ه ب ومن  ه  ألةرا هةق إقةأا وسةائل اليفنوية  الباةر   ش نباطة  ملبأ ةأ مةن   نقسيبهاب هذا

 1مباشرة أو غري مباشرة كالقءا      اجملا ا ب اليفق يل من الرقر ومظاهر احلرمانب دنقراطي  اليفب يمب وغريها.
قا سةاواة ط الرةرأ مهوةا  القهتةتب    ن اإلغملةاف هةأقا هلةا ووسةي   ط غرةنكوا نيفن   اليفنوي  البار   أن  كةق 

الأ نية  أو البرهتية ب هةي هةأف ش  ةأ مةن  قيقة  قةىت  سةيفريأ اجلوية     كان اجلننب ومهوا كاغت اخل ري  الثقاقية  أو
سياسةةةي    ك  الا اةةا  ااتقةةة كةةذلك وسةةةي   ل حةةأ مةةن الرقةةةرب ااتقيفةة  اليفب ةةةيم ل جويةة ب  مةةن مثةةا  اليفنويةةة  الباةةر  . وهةةةق  

   ل جوي ب وغريها.
ملنسةةب  لاسةةيفأام ب والةةيت نبةةين إمكاغيةة  احلرةةاين   ةة  اليفحسةةن ا قةةر ط اليفنويةة  الباةةر  ب وانةة     اةمةةروغرةةن  

ا خاطر اليت نكن أن نكقن  با ة  ةن صةأما  ك ية  أو قةقاد، قرد ة  نةؤد  إىل نةأهق  احلالة  ا بياةي ب اليفب يوية   
ام . والةذ    بة  كةذلك دو ا مهوةا ط  ياةب ولذلك كان ش  أ من  قير هةأف اشسةيفأ والملحي  ومهتي  قاغ  احل

  بن بيةةة  قا ةةةا  احلاضةةةر القةةةأ ة   ةةة  ن بيةةة  قا ةةةا  ا سةةةيفقبل  هةةةأاف اليفنويةةة  الباةةةر  ب قةةة ذا أ اهتةةةت قيةةةر  قيةةة  أ
   2.قسيفيفبر  اة يال ا ني  خلسائر ط اليفنوي  البار  
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 مية البشريةاألساس الفكري للتنالمبحث الثاني: 
ليةةة  مرهةةةقم اليفنويةةة  الباةةةر  ب قيةةة  نبيفةةةإل هةةةذه ا قا  ةةة   إالةةةذ  اسةةةيفنأ  لركةةةر    ثةةةل مقا  ةةة  القةةةأ ا  اةسةةةاس ا

 ةةقذ  ا نربةة  و قةةض اةسةةاس الةةذ   قةةقم   يةة  هةةذا  ب الةةذ  هتةةام مغيفقةةاد  John Raulsاميفةةأادا ةقكةةا  وأ وةةال  
  Amartya Sen؛ كوةا  ةا   أقكةا   احلا ةا  اةساسةي النوةقذ ب ا يفوثةل ط نقيةيم  قةاه اإلغسةان ا يفوةادا   ة   

نبيفةإل غةري    ب إذ  بيفةإل أن نقيةيم قالة  اةقةراد ط اجمليفوة ب  ة  أن نيفجةاو  قةأود قكةرة ا نربة  والةيتط غرن السةيال
  . كوةا مهةأ النقةأ ا ق ةة 1كاقية  ليفحقيةر احلةرق  و قيةر الةذا  و قيةر اةقةراد لكةل مةا  بيفإلوغة  ذا هتيوة  ط غظةرهم

اليفيا  ال يإلايل اش يفوةا يب لظهةق  مقا  ة  القةأ ا ب ومةن    يإلايل الكاسيكيب ومن  بأه إسهاما  ليفيا  الركر ال 
 ناكل مرهقم اليفنوي  البار  .

 لظهور مفهوم التنمية البشرية املطلب األول: األفك ر املمهدة
.K و  A. Smithناةأةب قجةذو ه نبةقد إىل  ش نكن ا يفبا  اشهيفوام  رقاه اإلغسان اهيفواما قأ ثا أو هتر ة  ال

Marx شك ت أ واهلم نيا ا  قكر   سامهت ط  نا  مرهقم الرقاه وننق ه.همب  ب والكثري من ا ركر ن غري 
 : األفك ر االقتص دية الليربالية1الفرع 

ساسةي ب ملةرغم  اغناهتا من مرهقم  ل ونرب  واحلا ا  اةساهم الركر ال يإلايل ط ننق  مرهقم الرقاه اإلغسا   
ىل فأود ةة  هةةذه اةقكةةا  وهتملةةق ها  ةةن اليفببةةري الكامةةل  ةةن الرقةةاه اإلغسةةا ب إش أغةة  لةةين  مةةن أغةة  هتةةأ مت اإلشةةا ة إ

  باده احلالي .إغكا  دو ها ط ناكيل هذا ا رهقم وألذه ة مإلمكان 
م  ققأ مر  ال يإلالية  مبةرق يف   نءم النظر   اشهتيفملاد   ال يإلالي   أة مأا س ولكل منها إسهاما اب و ملر   ا

  أة )اش يفوا ي (.أساسييف : ا رق   الكاسيكي  وا رق   اجلأ 
 املرحلة الكالسيكية  -1-1

  الررد ة ب القيةقد الأسةيفق     أمهي   شةاد اةقةرادب ققةقل ا  كية هتامت اةقكا  ال يإلالي  ط هذه ا رق       مبأأ  
 .Dو  A. Smithب ونظهةةر هةذه ا بةاد  ط أقكةةا  كةل مةن   ةة  السةقلر قلاصة   احلةرق  و   ة  احلكقمة ب محا ةة   

Ricardo وG. Bentham     وغةةريهمب ومجةةيبهم  ؤمنةةقن أن  ر ةةر السةةقل مةةن نةةألل احلكقمةة ب سةةيققد ط فا ةة
ش  بةا   أن نقةقم الأولة   خيةأم اجمليفوة   ملةق ة مثالية  و اةكل ن قةائيب ومة  ذلةك قة ن هةذا اليفيةا   ا نةاف إىل غظةام  

سةة  غظةةام السةةقل أن  ققرهةةاب وأن نبسةةا سةةيادة القةةاغقن الةةذ   ق ةة  النةةاس   بةةض  السةة   البامةة  الةةيت لةةين  ق    يفةةققري

 
 يفرر A. Sen   مJ. Rauls  نرب  ط نقييم الرقاه اإلغسا ب وأن غظر   البأال  هي البأ ل ا ناس  لنوقذ  ا نرب ب إش أن ققل هتملق   قذ   اA. Sen را أن ط  بض البنقد 

 ط البأال  لاش لنرياب و ق   هلا جموق   من اشغيفقادا  ط كيفا   لقكرة البأال ل. J. Raulsالرئيس  لنظر   
1Alexandre Bertin, L’approche par les capabilités d’Amartya Sen (une voie nouvelle pour le socialisme libéral), cahiers GREThA, n° 

2008- 09 , France, 2008 : p 06. 
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ا قا ةةا  اةقةةراد  ةةرنبا إ ةةام  و سةةا أ   ةة  أن  ةةأ ر اجمليفوةة  غرسةة   نرسةة ب وقسةة  هةةذا اليفيةةا  كةةذلكب قةة ن إشةةبا 
 1    مملاحلهم الاخملي .مبأا  ر  السقلب     اقرتا  أن اةقراد  يفويفبقن ملرشاد وذاقظقن 

 املرحلة اجلديدة )االجتم عية(    -1-2
 Bentham ةةأأ  ا رق ةة  الثاغيةة  إثةةر نق يةة   ةةأة اغيفقةةادا  لمقكةةا  ال يإلاليةة  الكاسةةيكي ب لاصةة  مبةةأأ  

&Smith   ب الةةذ   بيفةةإل اجمليفوةة  اوبةةا ةقةةراد نةةر نهم  اهتةةا  اهلةةأف منهةةا نبظةةيم ا ملةة ح  الررد ةة ب قيةة  نةةؤد
ليةأ اخلرية ل )قية  أن كةل قا ةل ط السةقل  الررد   إىل ل ر اليفناغم اش يفوةا ي وكةذا  رءةل  لية  السةقل لااةاغي  

مكسب  ومليفايل نيفحرف اةسبا  صبقدا وغزوش قىت  ةيفم اليفةقا ن(. مت النبةن ط هةذا ا بةأأ ةن احلر ة   ذاول أن  بظم 
  ش  كةقن هنةاف جمةال ليفيفبةا   قر ة  الرةرد مة  قر ة   احلقيقي  هي قر   الررد م يفبا ه  ز  من كل ا يفوا يب حبية 

لر نب قاهلأف هةق  قيةر لاحلر ة  اش يفوا ية لب واجمليفوة  لةين مز ةا مةن أقةراد مسةيفق  ب  ةل إفةم كائنةا   اةقراد ا 
 2ا يفوا ي  نرنبا م   بءها الببض من لال ال    والبادا  والقيم ا ارتك .

و ةرا أبن احلالة      ة  اسةيفقال الرةرد واليفنةاغم اش يفوةا يب  كيرية  ا قا مة نسةاىش قةقش    J. Stuart Mill ثري  
الققيةةأة الةةيت نكةةن  ا سةة  القةةقة قيهةةا  اةةكل شةةر ي   ةة  أ  قةةرد مةةن اجمليفوةة  ضةةأ إ ادنةة  هةةي منةة  إحلاهتةة  اةذا  

 كية ب  ةا أدا  كوا  را أن ال يإلالية  الكاسةيكي  هتةأ ل قةت غق ةا مةن  ةأم ا سةاواة ط نق  ة  ققةقل ا .  3م لر ن
 4بين ب وة ل ذلك  قرتو الر قا إىل الأول  إل ادة نق    هذه الثروة.إىل اكيفنا   ز  من الثروة من طرف طبق  م

 سةةةوح الركةةةر ال يةةةإلايل اش يفوةةةا ي  ةةةببض القيةةةقد ط الاةةةؤون اشهتيفملةةةاد   مثةةةل هتةةةقاغ  مكاقحةةة  اشقيفكةةةا ا   
  ن اة ةق  ليفةأم  قةرأ اهتيفملةةاد   ل جوية ب كوةا  كةقن مةن مهةةاماشهتيفملةاد  ب و ةقد هياةا  ننظيوية  ل حةةأ اةدىن مة 

احلةةةرأ   ةةة  نةةةققري اليفب ةةةيم والر ا ةةة  الملةةةحي   ةةةن طر ةةةر قةةةر  الءةةةرائ  والقصةةةقل إىل أقءةةةل    هةةةذه اهلياةةةا  أ ءةةةاب
ل رقةةرا  وا ةةروم  مةةن    اسةةيفخأام ل قةةأ ا  الباةةر  . مةةن  ةة  أسةةن اليفيةةا  ال يةةإلايل اجلأ ةةأب أ ءةةاب احلر ةة  اش ا يةة 

 
 ب     ا قهت  اشغرتغت: 2011/ 02/ 08،  6329ب صحير  اشهتيفملاد  ب البأد تنوع املدارس االقتص دية الليرباليةأمحأ الأهتنب 1

http://www.aleqt.com/2011/02/08/article_501672.html :2016/ 03/ 20ب ات    اإلطاا . 
2Alexandre Bertin, op.cit., p 4. 

 يبب     مقهت  اشغرتغت: ب نرمج  هيثم كامل الذ يعن احلرية قن سيفيقا   ميلب  3
https://docs.google.com/file/d/0B4tdKbWs3AxXeTBaWTgtdkZkLU0/edit?pref=2&pli=1  :2016 03 24ب ات    اإلطاا. 

4Alexandre Bertin, op.cit., p 4. 
 قبالب قي   كقن اإلغسان قر ققا إىل د    أن  بين  اكل قبال ذان  وشكل قيان  دون أن خيء  لاكراهب ودون أن  يفجاهل ا ملاحل طق    احلر   اإل ا ي  هي مرهقم  يفب ر مة

الس ن  الربل.    ا يفوا يب شخملا غري قر قهق  ريفقر إىلاة ل ة ل ا يفب  هتملرية اة ل. و بيفإل الاخق الذ  ننب  ققره ولين أ  سب   لر ط أن  كقن  ءق ط اد
يفاقا  سهقل  قىت  يفوكن اجلوي  من ننق ر قاحلر   اإل ا ي  هي القأ ة الربال      اليفملرف  اكل وثير م  احلر   ط ا قا د ا اد  ب قاليفب يم     سبيل ا ثال    أن  كقن م

ب ات     ال يإلالي  encyclopedia.org/dictionary-https://political شغرتغت:ب نرمج : مها البور ب     مقهت  االيةالليرب هتأ ا م...ب  ا  : ا قسق   السياسي ب 
 .2019  08  23اإلطاا: 

http://www.aleqt.com/2011/02/08/article_501672.html
https://docs.google.com/file/d/0B4tdKbWs3AxXeTBaWTgtdkZkLU0/edit?pref=2&pli=1
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ولكةةن غقةةق الرةةرأ اشهتيفملةةاد   واليفب ةةيم والر ا ةة   يةة ب قاحلر ةة  الررد ةة  هةةأف أساسةةي  لةةال وسةةائل ننظيويةة  قكقم
 1الملحي  نكن أن ناكل  أ أا  رهقم احلر  .

الةةةةراقض ل ررد ةةةة  وط يةةةةان الملةةةةاحل    Hégélienneأسسةةةةا  أ ةةةةأة ل يإلاليةةةة ب ميفةةةةأثرا  ر سةةةةر     Greenواهتةةةةرتو  
: الملاحل البةامب احلر ة  اش ا ية ب نكةاقؤ الرةرأ والةأو  ا قسة   ققم     أ  ب  د ائم هيب قاحلر   ملنسب  ل  ناخلاأ

ل أول ؛ قون أ ل نبظيم الملةاحل البةام  ة    ة  الأولة  أن نءةون لمقةراد قر ة  نقر ةر قيةا مب مةن لةال مةنحهم  
أ مب البوةةةل  ذلكب وضةةة  ناةةةر با  ابةةةل  كةةة  Greenقةةةرأ ميفسةةةاو   ليفحقيةةةر اةهةةةأاف الةةةيت وضةةةبقها. و قةةةرتو  

 ن صح  مقيريهم؛ وقر  ضرائ   امة    ة  السةكان مةن أ ةل  ق ةل لةأما  الملةح  البامة  واليفب ةيم  مسؤول  
اجملا  ل رقرا ب واشاةاه حنةق ش مركز ة  السة ن  الةيت نسةوح مسةيف ال أقءةل لقةأ ا  ا ةقاطن  وماةا كيفهم ط  أ ةأ  

 2الملاحل البام.
 John Rauls: أفك ر  2الفرع 

أن النر ةر إىل  قيةةر الرقةةاه اش يفوةةا ي ش  ةةأ أن نةر  ةةإل البأالةة  اش يفوا يةة ب وإلثبةةا    John Rauls ةرا  
غظرن  ققأ نق   ملنقأ ل يفيا  النربي الذ  ننح ل ونرب  القيو  اةوىلب وقسب  ش أ من إ ةاد غظر ة  ط البأالة   ثةل  

اةةر واغةةأما هم واشقةةرتام ا يفبةةادل  نرا ةةي البأالةة  كثةةرة الب  رنبا أكثةةر ملرةةردب  ينوةةا ةةأ ا  ةةن الركةةر النربةةي الةةذ    ةة 
 3قيوا  ينهمب حبي  لق ا يفإل  ا نرب  ط ا قام اةول سييفم اغيفهاف هذا اشقرتام.

قسة  اليفيةا  النربةي ل بيفةإل اجمليفوة  منظوةا  اةكل صةحيح ومليفةايل  ةادشب إذا مةا مت نرنية  مؤسسةان  الرئيسة   
لكل أقةرادهلب قة ذا كةل قةرد  ركةر  بقاغية   قا غة  مكاسةب   أ الملاط اة ظم من الرضا   نر ق   كن من  قير الرصي

قةاب قوةا الةذ  ذةقل دون أن  سة ك اجمليفوة   امةا غرةن  ولسائرهب وهتأ  قبل اليفءحي  احلالي  مقا ةل منةاق  أكةإل شق
ن احلةال ملنسةب  لرقةاه  النر رب ومليفايل ا يفبا  مةا هةق  قةا  لاةخق واقةأ صةحيح جملوق ة  مةن اةشةخاأ؛ وغرة 

شخق الذ   ب  من س س   من الرضا     مأا قيان ب كذلك و نرن النر ق   اما  ب   قةاه اجمليفوة  مةن  قيةر  
 ضةا  الرغبةا  البقاغية  لكةن  نرب  قس  ا رهقم الكاسيكيب هةق إيل ةقراده. و بين ذلك أن مبأأ ا رضا اإلمجاال

  ةة  أقةةراد اجمليفوةة ب  امةةا كوةةا ش  هةةم كيةةمل  ةةق ا الاةةخق القاقةةأ  لرضةةا اإلمجةةايلنق  ةة  هةةذا ا  دون اشهيفوةةام  كيريةة 
 4الرضا     مر قيان .

 
 أمحأ الأهتنب مر   سبر ذكره.1

2Alexandre Bertin, op.cit., p 4. 
  ا   كا من:3

 . 51: أ 2011ب نرمج  لي   النق لب مناق ا  اهليا  البام  السق    ل كيفابب دمارب اظرية يف العدالة قن  اولزب  -
 أمحأ الأهتنب مر   سبر ذكره. -

 ب  يفملرف.54-52 قن  اولزب مر   سبر ذكرهب أ.أ 4
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 بيفةةإل أن اليفق  ةة  الملةةحيح )ملنسةةب  ل رةةرد وملنسةةب  ل وجيفوةة (  قكةةرة ا نربةة  الكاسةةيكي ب إذ    Raulsخيةةالمل  
ا نكةةةةن احلقةةةةقل والقا بةةةةا ب الرةةةةرأ  هةةةةق مةةةةا  ةةةةؤد  إىل  قيةةةةر الرقةةةةاهب قةةةةاجمليفو  ش ةةةةأ أن  ةةةةق ا وسةةةةائل الرضةةةةا مهوةةةة 

 1لكل قرد.واشميفيا ا  واةشكال ا يفنق   ل ثروةب حبي   يفم اشسيف ال اةمثل ل قأ ا  احلقيق  
مةةةن قرضةةةي  لالقضةةة  اةصةةة يل ومرادهةةةا أن النةةةاس  قلةةةأون ضةةةون مقاهتةةة  خميف رةةة  دالةةةل البنيةةة     Rauls نن ةةةر  

ب ومةةا   يةةنهم  يةةاة مةةا  بةةين ناةةكل اليفاقةةا  طبيبيةة   ويقةة اةساسةةي  ل وجيفوةة ب قيفكةةقن لةةأ هم نملةةق ا  خميف رةة  ل ح
اليفرةاو  اش يفوةةا ي     قرتقة  هةق أن ننبةر مبةاد  البأالةة  اش يفوا ية    ة  هةذه الامسةاواة النبيبيةة  و  ة  أشةكال

اهتيفملةةاد ب قبأالةة   ةةقذ  ا يفوةةا ي مةةا  -غظةةام سياسةةي وغسةةر سقسةةيقأوشب   مةةن لةةال هةةذه ا بةةاد   ةةيفم  أ ةةأ  
 خيف رة  ط خميف ةمل القنا ةا   نق    احلققل والقا با  واإلمكاغيا  اشهتيفملاد   والاروا اش يفوا ي  ا ات ب  لكيري 

ؤسسةةا  اش يفوا يةة  )النظةةام السياسةةي أو الأسةةيفق ب والبنيةةا  اشهتيفملةةاد    اش يفوا يةة ب وملكيريةة  الةةيت نقةةقم هبةةا ا 
اش يفوةةا ي قءةةا  ةةن احلوا ةة  ا اةةرو   حلر ةة  الركةةر  الرئيسةةي (  يفق  ةة  اخليةةا ا  واشميفيةةا ا  ا سةةيفرادة مةةن اليفبةةاون  

لقةةةأ ا  احلقيقيةةة   ر ط اوالءةةوري وو ةةةقد أسةةةقال ميفناقسةةة  وا  كيةة  اخلاصةةة  لقسةةةائل اإلغيفةةةا ب أ  أفةةا مؤسسةةةا  نةةةؤث
 2ل ناس.

 املطلب الث ين: مق ربة القدرات
ا يفبةةة  الررد ةةة ؛ ومثةةة  ا قا  ةةة      ةةةيفم نقيةةةيم ا نربةةة  الاةةةام   ل رةةةرد قسةةة  مقا  ةةة  ا نربةةة ب   ةةة  أسةةةاس السةةةبادة أو

  ا قةةأ  منربة  الاةخق  أشلةة  دل ة  أو ثرونةة  أو مةقا ده؛  ينوةةا مقا  ة  ال  القائوة    ة  ا ةةقا د و ةيفم مةةن لاهلةا نقيةةيم
 3قيفققم     احلر  .

ول حر ةةة   اغبةةةان مهةةةا الرةةةرأ والبو يةةةا ؛   ةةةنح احلر ةةة  الررصةةة  لمقةةةراد ليحققةةةقا أهةةةأاقهم و سةةةيف  قا هتةةةأ ا مب    
وهتةأ    4الرةردب أمةا البو ية  قهةي الكيرية  الةيت  ملةل هبةا إىل هةذا القضة .لررص  هي القض  الاامل الذ   نيفهي إلية   قا

ة  مت نبر ةةمل اليفنويةة  الباةةر   لننويةة  النةةاس ملنةةاس وة ةةل النةةاسل و يفءةةح مةةن لةةال    ب   ةة  أفةةاPNUD  مةةن هتبةةل الةة
اإلهتةةرا   قةةأ ة الباةةر   ةة   سةة  أوضةةا هم     مهةةاهةةذا اليفبر ةةمل أن فةةج اليفنويةة  الباةةر    قةةقم   ةة  مبةةأأ ن أساسةةي 

 و يا (.واإلهترا   ءرو ة  ذهلم جمهقدا ليفحقير ذلك )الب ؛)الررأ(
 القدرات مق ربة : مفهوم1الفرع 

نقرتو مقا    القةأ ا  ل حكةم   ة  غق ية  احليةاةب اشغنةال  ةا  قةأ  اةقةراد   ة   قيقة  قبةاب ونقسةي  جمةال  
أكثةةر نبقيةةأا كا اةةا ك  ط احليةةاة  ب مةةا هةةق  وضةةوان اليفب ةةيم  إىل الملةةح  اجليةةأة ونةةققر ال ةةذا احلكةةم لياةةول مإلضةةاق   

 
 ب  يفملرف.55ا ر   السا رب أ 1
 مر   سبر ذكره. أمحأ الأهتنب2
 . 338: أ 2010ب نرمج  ما ن  نأيلب النبب  اةوىلب الأا  البر ي  ل ب قم اشرون ب لبنانب فكرة العدالةأمرنيا سنب 3
 .  337غرن ا ر  ب أ 4
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الاةةخق   ةة   وةةل أشةةيا   ا نربةة  الررد ةة  ط مقا  ةة  القةةأ ا   قةةأ ة  ونقةةيم    1اش يفوا يةة  والسياسةة  و قيةةر الةةذا .
 2  ومن منظق  البو يا .احلر   كقن لأ   سب  ليفقأ رهاب و رنبا مرهقم القأ ة ا نباطا وثيقا ملررأ ط إطا 

مقا  ةة  القةةأ ا  ضةةون غظةةرق  الرةةرأب ةفةةا ش نبيفوةةأ   ةة  ا ةةقا د وش   ةة  النيفةةائج ل حكةةم  نكةةن نملةةنيمل  
الرةةرأ احلقيقيةة  الةةيت نيفةةقاقر لمقةةرادب ليخيفةةا وا غةةقا احليةةاة الةةيت  بياةةقفا؛      ةة  غق يةة  احليةةاةب ولكةةن مش يفوةةاد   ةة 

  ط ا ةقا د أو النيفةائج ونةأ ق إىل لرةض  لذهاب إىل أ بةأ مةن جمةرد خترةيض الرروهتةا  انررت  وهبذا ق ن هذه ا قا   
 3قروهتا  احلر      اةقراد.

 : خص ئص مق ربة القدرات2الفرع 
 4نيفويز مقا    القأ ا  مخلملائق اليفالي :

الررص  ش  أشلة  نملةويم مبة   مقا    القأ ا  هي مقا     ام  نركز     مب قما  ا ناق  الررد   ا قيو   أشل    -
 ننظيم اجمليفو ؛لكيري  

نقةةرتو أ ةة  صةةيغ  دون أن      ةة  أسةةاس مب قمةةا   مقا  ةة  القةةأ ا  ناةةري إىل نقيةةيم ومقا غةة  ا نةةاق  الررد ةة  الاةةام    -
 مبين  لكيري  اسيفخأام ا ب قما ؛

 مقا    القأ ا  ناري إىل دو  نراو  القأ ا  ط نقييم اليفراوات  اش يفوا ي ؛ -
مقا  ةةة  القةةةأ ا   ةةةيفم مجلقاغةةة  ا خيف رةةة  حليةةةاة الرةةةرد وشةةةقاغ  ب قوةةةن قسةةةن اليف ذ ةةة  أو انةةة  ا ةةةق  ا بكةةةر إىل    -

  البو يةةةةا ق ةةةةا  مةةةةن  ا اةةةةا ك  ط قيةةةةاة اجمليفوةةةة  وننةةةةق ر ا هةةةةا ا   وغةةةةريهب أ  اشهيفوةةةةام  قأ نةةةة    ةةةة  اجنةةةةا  جمو
 ا خيف ر ؛

    بض وسائل الراق  ا نرمل   ققا كالألقل أو الس  ؛نركز مقا    القأ ا      احلياة البار   ولين    -
 رب   الررد ققاب  ل     ما  سيفني  ط احلقيق  أن  رب   أ ءا.ش  يفقهتمل اهيفوام مقا    القأ ا      ما   -

 ية للتنمية البشريةاحلرية يأداة وغ املطلب الث لث:  
احلقيقيةة  ل نةةاسب قيةة  أن ذلةةك غا ةة  اليفنويةة  ووسةةي يفها ط   قةةرتن فةةج اليفنويةة  الباةةر    بو يةة  نقسةةي  احلةةرق   

 غرن القهتتب مإلضاق  إىل نكامل ونأالل ال اق  والقسائل وما  يفيح  ذلك من نقسي  ل حرق .
 
 

 
1Alexandre Bertin, op.cit., p 7. 

 .338رهب أ ب مر   سبر ذكفكرة العدالةأمرنيا سنب 2
3Alexandre Bertin, op.cit., p 7. 

 . 345 -339ب مر   سبر ذكرهب أ العدالة فكرةأمرنيا سنب 4
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 : احلرية يغ ية للتنمية البشرية1الفرع 
القةةأ ة   ةة  انةة  مظةةاهر  قضةةق ي  دو ا هامةةا ط إثةةرا  احليةةاة الباةةر  ب ونيفوثةةل هةةذه احلر ةة  ط  ن بةة  احلر ةة  ا 

ب مإلضةةةاق  إىل القةةةأ ة   ةةة   احلرمةةةان كاجملا ةةةا  وغقةةةق اليف ذ ةةة ب اةمةةةرا  القا  ةةة  ل بةةةا ب الققةةةاة ا بكةةةرةب وغريهةةةا
 ر  ب وغريها.القرا ة واحلساب واليفويف  حبر ا اا ك  السياسي  واليفببري  ن الرأ  حب

ط غا ةةة  اةمهيةةة ب ونكةةةن أن   ةةةري اليفح يةةةل اليفنوةةةق ب  أن ا يفبةةةا  احلر ةةة  ك ا ةةة  ل يفنويةةة  الباةةةر   أمةةةر    Sen ةةةرا  
نرءةي  و ءرب مثا ققل هذه اةمهي  إب ا يف   ن سؤال شةائ  ل وةا إذا كاغةت قر ة  ا اةا ك  السياسةي  وا با ضة   

 ك  السياسةةي  وا با ضةة  نرءةةي قبةةا إىل  قيةةر اليفنويةة ب قحةةىت لةةق  أن ا اةةا  Senأو ش نرءةةي إىل اليفنويةة يلب  بيفقةةأ  
الاةةةخق مةةةن أكثةةةر النةةةاس ثةةةرا  ب إذا مةةةا قيةةةل  ينةةة  و ةةة  اليفببةةةري حبر ةةة   ةةةن  أ ةةة  أو إذا منةةة  مةةةن ا اةةةا ك  ط  كةةةان  

أ يفةإل نبز ةز  احلقا ا  البام  واختاذ القرا ا  البام ب ق غ   ذلك  ملبح فروما من شي   راه  ن قر شياا هتيوةاب وإذا  
 1هذا احلرمان الذ   با  من  الاخق.احلرق  غا   اليفنوي  البار  ب قا  أ أن نيفءون إ اق  

 : احلرية يأداة للتنمية البشرية2الفرع 
ب و ق ةةةةأ البأ ةةةةأ مةةةةن  نكةةةةن أن ن بةةةة  احلر ةةةة  دو  أداة شةةةةأ أة الرباليةةةة  والكرةةةةا ة لاسةةةةهام ط  قيةةةةر اليفنويةةةة 

ا احلةةرق  السياسةةةي ب اليفسةةهيا  اشهتيفملةةةاد  ب الرةةرأ اش يفوا يةةة ب ضةةواا  الاةةةراقي   احلةةرق  اةدانيةةة  مةةن أمههةةة 
  واةمةةةن القهتةةةائي؛ نسةةةاهم هةةةذه احلةةةرق  ط نبز ةةةز القةةةأ ة البامةةة  ل اةةةخق   ةةة  احليةةةاة حبر ةةة  أكثةةةرب واجلةةةأول ا ةةةقايل  

   خق أهم هذه احلرق  ومءامينها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 30: أ 2004ب منا   السياس ب الكق تب 303الكق تب البأد –ب نرمج  شقهتي  الب س س     م ا برق  ل وج ن القطين ل ثقاق  والرنقن وا داب التنمية حريةأمرنيا سنب 1
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 : احلرايت األداتية ومض مينه (1 -1)دول  اجل

 ضمونامل رية األداتيةاحل

احلر   السياسي   
 واحلققل ا أغي 

 قر   الناس ط اليفيا  من ذكم وأب   مباد  ذكم -
 قرص  ميفا ب  الس نا  واغيفقادها  -

 قر   اليفببري السياسي وإصأا  الملحمل  ا  هتا   -
 السياسي  ا خيف ر قر   اشليفيا     اةقزاب   -

وقر اشهترتاا وا اا ك  ط اغيفخاب أ ءا  الس نيف    قرأ احلقا  واشغيفقاد السياسي  -
 اليفار بي  واليفنريذ   

اليفسهيا   
 اشهتيفملاد  

 ل ر  اإلغيفا  أو اشسيفهاف أو اليفبادل  قرأ اسيفخأام ا قا د اشهتيفملاد   واشغيفراا هبا  -
 نقاقر اليفوق ل وسبل القصقل إلي   -

 يفب يم والر ا    الملحي ب وغريهانرنيبا  اجمليفو  قيوا خيق ال  - الررأ اش يفوا ي 

 ضواا  الاراقي 
 الملراق  اليت  يفقهتبها الناس     أساس من الثق  قيوا  ينهم  -
   نكرل اإلطاا والقضقوقر   اليفبامل ا ارتف وقر ضواا -

 اةمن القهتائي

نقاقر نرنيبا  مؤسسي    يف  من أ ل إ اا  البنال ب نكويا  هتاغقغي  لألقل   -
  نا بق  

نرنيبا  خمململ  ةغرا  فأدة مثل مسا أا  اإلغاث  ط قال  اجملا   أو نققري  وال    -
 ل نقا   هبأف نقليأ دلل ل وبأوم 

 .34 -30ب مر   سبر ذكرهب أ.أ التنمية حريةا يفوادا    : أمرنيا سنب من إ أاد الباقث  ا ملأ : 

أن اةغةقاا ا خيف رة  مةن احلةرق  نةرنبا  باهتةا  ميفأال ة     نكون قبالي  احلر   كةأداة ل يفنوية  الباةر   ط ققيقة 
قةةأم اةغةةقاا اةلةةرا ل حر ةة ؛ قب ةة   قيوةةا  ينهةةاب كوةةا أن  نةةا واقةةأا مةةن احلر ةة  نكةةن أن   سةةاهم مسةةامه  هتيوةة  ط ن

النوةةق اشهتيفملةةاد  إىل  قدة الةةألقلب لةةين ذلةةك قحسةة   ةةل أ ءةةا  ز ةةأ مةةن إمكاغيةةا  الأولةة   سةةبيل ا ثةةال  ةةؤد   
ق ةةل اليفةةأم  اش يفوةةا ي واليفةةألل الناةةا مةةن أ ةةل ا ملةة ح  البامةة ب وم ثةةل قةة ن ل ةةر الرةةرأ اش يفوا يةة   ةةن  ليفو
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اليفب ةيم والر ا ة  الملةحي  وننةق ر صةحاق  قةرة وقبالة ب كةل ذلةك مةن شةأغ  أن  سةةاهم ط  طر ةر نةققري اخلةأما  مثةل  
 1اليفنوي  اشهتيفملاد  .

قر ة   اشةي الكةقا ، اشهتيفملةاد  ب قية  أن  احلقةقل ا أغية  و  كوا  اقت و قد  اهت     احلر ة  السياسةي ب
قةة ذا كاغةةت احلكقمةة  هتائوةة  ط يةةل دنقراطيةة     اجملا ةةا  ش نقةة  ط يةةل اةغظوةة  الأنقراطيةة  مهوةةا كةةان الب ةةأ ققةةرياب

ميفبةةأدة اةقةةزاب واغيفخةةام  وإ ةةام قةةرب قةة ن هةةذا ك ةة   اةةكل قةةقاقز سياسةةي  هتق ةة  ل نهةةق   بةة   احلي قلةة  دون  
 2جملا  .ا

 المبحث الثالث: قياس التنمية البشرية
 ةةةي     مقيةةةاس النةةةانج امت نق يةةة  البأ ةةةأ مةةةن اشغيفقةةةادا  ل وقةةةا ين الكاسةةةيكي  الةةةيت نقةةةين اليفنويةةة ب ولاصةةة 

والةةةذ   بةةةإل  ةةةن اليفةةةأققا  ا اسةةةبي  لبو يةةة  ل ةةةر الثةةةروة دون أن  قةةةأم مب قمةةةا  قةةةقل مسةةةيفقا    (PIB)اإلمجةةةايل  
جبويةة  أغقا هةةا؛ أو مب قمةةا  قةةقل غق يةة  اليفنويةة ب مثةةل احلملةةقل   ةة  اخلةةأما  الملةةحي ب    نراكوةةا   ىوس اةمةةقال

 PNUDة  غريهةةاب هتةةام لةةإلا  الةة اليفب ةةيم وغق يةة  احليةةاة والباهتةةا  اش يفوا يةة   ملةةر   امةة ؛ وغظةةرا هلةةذه اشغيفقةةادا  و 

س مسةةيفقق  اليفنويةة  ط أ   ( قيةة   ةققر هةةذا ا ؤشةةر طر قة   أ  ةة  نقليريةة  لقيةاIDH قضة  مؤشةةر اليفنوية  الباةةر   )
لسياسةةةةةا  اليفنويةةةةة  اشهتيفملةةةةةاد      اإطةةةةةا ا مر بيةةةةةا ونقييويةةةةة  IDHكوةةةةةا أصةةةةةبح    .نةةةةةققر  البيةةةةةاا  الا مةةةةة     ةةةةةأ ك وةةةةةا

اق  إىل كقغةة   سةوح  بقةةأ مقةا ا   ة  ا نةةاطر مةن غرةن الب ةةأب وكةذا  ةة   واش يفوا ية    ة  ا ةةأا النق ةلب مإلضة 
 .3  أان خميف ر 

 القي سمؤشرات املطلب األول: 
 ةن هةذه السياسةا  نقييوةا مقضةق ياب    لقأ أصبح قهم  ليا  اليفنوية  وصةياغ  سياسةا ا ومةن   نقيةيم ا    النااة 

؛ ومةن  ة  مملةاد  ن ةك ا ب قمةا   4نبكن هتأ  اإلمكان احلقائر ا قاس أمرا  يفن   نقاقر مب قما  دهتيق  وكوي ب  
 .هي اإلقملا ا ب ا ؤشرا  وا ؤشرا  ا ركب 

 : تعريف مؤشرات القي س1رع الف
هتنةةاا مةةا مش يفوةةاد   ةة  اإلقملةةا ا     نكةةن احلملةةقل   ةة  ا ب قمةةا  الءةةرو    قةةقل قالةة  اليفنويةة  ط   ةةأ أو

قالة  مبينة  ط وهتةت فةةأد  اإلقملةا ا  هةي  ةر  لقاهتةة  يةاهرة أو  قوا ؤشةرا ب قسة  مةا  يفن بة   وةةر اليفح يةل؛  
اس كوي أو غق ي  سةيفخأم لقيةاس يةاهرة أو أدا  فةأد لةال قةرتة  مقي  أبغ ا ؤشر   برأف  و    شكل  هتوي؛  ينوا  

 
 .35 -31ا ر   السا رب أ.أ 1
 .49ا ر   السا رب أ 2

3Abdelkhalek Touhami, A propos de l'IDH et de Doing Business, 2010 , au site web : http://www.economia.ma/content/propos-de-lidh-et-

de-doing-business-0 , consulté le: 15/ 04/ 2015. 
4Idem 

http://www.economia.ma/content/propos-de-lidh-et-de-doing-business-0
http://www.economia.ma/content/propos-de-lidh-et-de-doing-business-0
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القاهت  ققاب  ل  ايفول     نرسريه و  ي  ب ونبأ اإلقملةا ا  اةسةاس الةذ      مني  مبين ب وش  قيفملر      ر 
. ونسةةيفخأم ا ؤشةةرا  لبةةأة أغةةرا  مةةن  ينهةةا  أ ةةأ قجةةم ا اةةك   وهتياسةةها هتياسةةا دهتيقةةاب   قةقم   يةة  إ ةةأاد ا ؤشةةر

 .1نا ا ميفا ب  نقأم اخلنا ا قضق   وننق  اةدا  و قأ ا قا ا     خميف مل الب أان واةهتاليم والق
 قاغةة  الظةةاهرة  الةةيت نبكةةن    البسةةين    ءةةم جموق ةة  مةةن ا ؤشةةرا   جموةة   مقيةةاس كوةةيهةةق  قا ؤشةةر ا ركةة     أمةةا

 حملةةقل   ةة  مؤشةةر مركةة   بةةإل  ةةن  فةةل اشهيفوةةامب إذ  ةةيفم دمةةج ا ؤشةةرا  ا نرملةة   مشسةةيفناد إىل  ةةقذ  مبةة  ل
اوي  ا ب قما  و رضها  اكل مبسا  سةهل قهوة   اشااه البام ا ارتف ليف ك ا ؤشرا  الرر ي ب قون لال   يفم  

 .2ونرسريه
 مؤشرات القي س أمهية:  2الفرع 

قفةا أداة هامة   نزا أ اشهيفوام ط خميف مل اجملاش   بنةا  واسةيفبوال مؤشةرا  القيةاسب ولاصة  ا ؤشةرا  ا ركبة  ك
وغريهةةةاب  ملةةاد  ب اش يفوا يةة ب اليفكنقلق يةة   ومريةةأة ط اختةةاذ القةةرا ا  ونقيةةيم أدا  الةةأول ا خيف رةةة  مةةن الناقيةة  اشهتيف

مسةيفخأام ا ؤشةرا  ا ركبة  كقسةي   ل وقا غة   ة     –ا يفحةأة    مثةل اةمةم–ولقأ هتامت البأ ةأ مةن ا نظوةا  الأولية   
؛ ومةةةا  ز ةةأ مةةةن أمهيةة  هةةةذه  3ط مؤشةةةرا  قر يةة   وق ةة  مةةةن ا بةةا ري  ةةةيفم  أ ةةأهاأدا  الةةأول  بءةةةها  ةةببضب وققةةةا جمل

 4ا ؤشرا  هق ما  ققره اسيفخأامها من  يزا  نكن إمجاهلا قيوا   ي:
  يسر  و ي  اختاذ القرا ؛ ن خق كوي  كبرية من ا ب قما   ا -
 ا نرمل  ؛نرسريها أسهل من فاول  إ اد اااه  ام مارتف لببض ا ؤشرا    -
 قا لقيم مبيا   ؛نسهل  و ي  نرني  ونقييم الأول وق -
 هي وسي   ليفيفب  ننق  أدا  الأول   إل الزمن؛ -
 اليفنوق  . هي أداة مريأة ليفحأ أ اااها  وأولقق  السياسا  -
 تنميةوالمؤشرات القي س :  3ع الفر 

نقر بةا   ة  مسةيفقا كةل دول البةاملب    من أ ل هتياس مسةيفقق  اليفنوية ب ققةأ مت قسةاب  ةأة مؤشةرا  ونيفببهةا
مبةةأش  النوةةق    بالنةةانج القةةقمي اإلمجةةايلقيةة  أن  بةةض هةةذه ا ؤشةةرا  مرنبنةة  مجملةةامي  الك يةة  لاهتيفملةةادب مثةةل:  

قرينةبا مة بةاد اش يفوا ية  أو  قاهية   نهةا  وغريها؛ أما الببض ا لةر م  بالسنق ب مبأش  نكق ن  أس ا ال الثا  

 
 ب     مقهت  اشغرتغت: 2ب  امب     لنب أ عداده ()مع يري وخطوات إ واعه مفهوم مؤشرات النوع االجتم ع  وأانن فوأ قاقت احلواهتيب 1

finallweb/systempages/wrshafiles/m3.pdf-qualityhttp://www.mof.gov.eg/e :2016/ 10/02ب ات    اإلطاا . 
 .5: أ 2006اإلدا ة البام  جلقدة البياا ب مملرب  -مركز ا ب قما  ود م اختاذ القرا  -ب جم ن الق  ا دليل تكوين املؤشرات املريبةمها  ز الأ ن السيأ وغأا فوأ قاقتب 2
 .3ا ر   السا رب أ 3
 .7ا ر   السا رب أ 4

http://www.mof.gov.eg/equality-finallweb/systempages/wrshafiles/m3.pdf
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(؛  ينوةةا  بةةض ا ؤشةةرا  مت  وغريهةةاإىل  بةةض السةة   واخلةةأما  )اليف ذ ةة ب الملةةح ب اليفب ةةيمب    لقصةةقل  السةةكانب مةةثا
 .  1مثل مناخ اة والب الاراقي ب الرسادب ن ق، ا ياب وغريها بنق يهها لرصأ  قاغ   أ أة

قيةة  مقضةةقا  أة ننةةق ا  سةةقا  مةةن قيةة  البنةةا  والاةةكلب أو مةةن  ولقةةأ شةةهأ  مؤشةةرا  هتيةةاس اليفنويةة   ةة 
وهتةةةأ  ب  النةةةانج اإلمجةةةايل ل رةةةردو   اإلمجةةةايل  ا  ةةةيمةةةن  ةةة  أشةةةهر هةةةذه ا ؤشةةةرا  هةةةق النةةةانج  سةةة ب  ا يف ةةةريا  ا قا  وطبيبةةة 

 2انململ هذا ا ؤشر ملقملق  ط  بض اجلقاغ ب أمهها:
 بل من مؤشر النةانج اإلمجةايل ل رةرد ش  بكةن احلقيقة     الارائي  ا  ي  أم  ثيل مبأش  الملرف الر ي  ل ققة  -
ط    (PPA)أ إ ةةةةرا  ا قةةةةا ا  الأوليةةةة ب وهتةةةةأ مت اسةةةةيفأ اف ذلةةةةك  ةةةةن طر ةةةةر ا يفوةةةةاد نكةةةةاقؤا  القةةةةقة الاةةةةرائي    نةةةة 

 احلسام  الققمي ب أ  هتياس انج كل   أ وقر مسيفقا أسبا  مارتف؛
  نقةةةةأ رها مثةةةةل أسةةةةبا  السةةةة   واخلةةةةأما  غةةةةري ا يفةةةةا ر هبةةةةا كاخلةةةةأما    بةةةةض مكةةةةقا  النةةةةانج اإلمجةةةةايل  ملةةةةب  -

 ثا؛البوقمي  م
كوؤشر  ن قال  اليفنوي   بيفإل مء ا ةغة  مةر ح  اةأة حبملةق دلةل  اسيفبوال مبأل  ق النانج اإلمجايل ل ررد   -

يل ل رةردب واسةيفبوال أكثةر  اةغنيا ب وط هذا الملأد ققأ مت اهترتاو إدلال أو ان الرقر ليفملةحيح نةر يح النةانج اإلمجةا
   هتأ ش نإل   يأا احلاش  احلقيقي  ل رقر.من لا واقأ ل رقر قأ اس  الرقرا  كوجوق   ميفجاغس

  -اغيفاةةةةر اسةةةةيفخأام ا ؤشةةةةرا  اش يفوا يةةةة  أوالةةةةر السةةةيفينا  ل يفببةةةةري  ةةةةن القهتةةةةائ  واليف ةةةةريا  اش يفوا يةةةة كوةةةا  
 3ومن مج   البيقب اليت ميز ا ما   ي:  والنوق والرقاه.اشهتيفملاد  ب واشهيفوام أكثر مةقراد واةسر 

اد   ط اليفنويةة  هتا  ةة  ل قيةةاس غسةةبيا قةة ن مبظةةم اجلقاغةة  اش يفوا يةة  غةةري هتا  ةة  ل قيةةاس  إذا كاغةةت اجلقاغةة  اشهتيفملةة   -
وهتيةةةاس  زئةةةي ةمةةةق  كالبأالةةة   مباشةةةرة أو ليسةةةت مبرقةةة   قضةةةقو لةةةذا قةةة ن ا ؤشةةةرا  اش يفوا يةةة  نسةةةيفبول كيفقر ةةة   

 وغريها؛  من واليفب يمواة
ب و  ةةة   كةةةن احلسةةةام   باهتةةةا  البينيةةة  قيهةةةانيفن ةةة  ا ؤشةةةرا  اش يفوا يةةة  احلةةةذ  ط اسةةةيفخأامها والةةةق ي مل  -

الققمية  الةيت نسةيفبول اةسةةبا  ل يفققيةر  ة   نةقد غةةري ميفجاغسة ب ق غة  ش نق ةأ طر قةة  واضةح  ل يفققيةر  ة  ا ؤشةةرا   
 ل واسيفخاأ صق ة  ام ؛اكيل الأشئاش يفوا ي  ا خيف ر   أا ن

را شسةةيفنادها إىل ا سةةقو ملبينةة  فةةأودة احلجةةمب أو  نيفويةةز ا ؤشةةرا  اش يفوا يةة  ملءةةبمل وفأود ةة  ا قا غةة  غظةة   -
 . سب  طرل مج  البياا  غري الأهتيق 

ةفةةا ط  ب إش   ةةر  فةةاوش   أ ةةأة لةةيفاط القملةةق  ط مؤشةةرا  هتيةةاس اليفنويةة  وننق ةةت اااها ةةا ومنهجييفهةةا
ل سةة   واخلةةأما ب وليفبةةإل  ةةن  جمو هةةا مل نر ةةح ط ننةةق ر أدلةة  مركبةة  ليفقةةأل مقةةا ين أقءةةل مةةن هتيةةاس النةةانج ا ةةاد   

 
1Abdelkhalek Touham, op.cit. 

 .3ب 2: أ.أ 2002ب جم    سر اليفنوي ب البأد الثا ب اجمل أ اةولب ا بهأ البرل ل يفخنياب الكق تب مؤشرات التنميةفوأ  أان ود  ب 2
 .4، 3ا ر   السا رب أ.أ 3
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غق ي  احلياة والرقاه اشهتيفملاد  أو اش يفوا ي أو غةري ذلةكب  سةب  اسةيفحال  نرمجة  كةل  قاغة  اليفقةأم اش يفوةا ي  
 .1 قيم مالي  أو  قاسم مارتف ما

أن اسةيفبوال هةذه ا ؤشةرا  اش يفوا ية  والباةر   هةق أكثةر  Hicks & Streeten (1997 )وهتةأ اسةيفخ ق  
قيةةاس النةةانج اإلمجةةايل أمهيةة ب لاصةة  إذا كاغةةت هةةذه ا ؤشةةرا  مبنيةة    ةة  مقا  ةة  احلا ةةا  اةساسةةي ب  ا كوةةا   

 .2قا ن قب هق اسيفكوال مقياس النانج اإلمجايل ولين اسيفبأال 
ؤشرا  الرقاه اإلغسا  اليت اسيفخأمت من هتبةل ا نظوةا  الأولية  ط جمةال اليفنوية   كوا أن هناف جموق   من م

ن هتبةةةةل اإلدا ا  البامةةةةة  ط الةةةةةأول واجمليفوبةةةةا ب وويرةةةةةت كوؤشةةةةر ل أشلةةةةة    ةةةةة  مةةةةأا جنةةةةةاو  راجمهةةةةةا  الباةةةةر   ومةةةةة 
ة البامةة  واليفنويةة   احلأ ثةة  ط اإلدا  وسياسةةا ا. واكيفسةة  هةةذا النةةقا مةةن ا ؤشةةرا  ا ملةةأاهتي  ليفقاققةة  مةة  اليفق هةةا   

وا اةا ك  ط اختةاذ القةرا ا  الةيت نيفب ةر    كوة واحلق وكوقا ين نبكةن   ا  ا ةقاطن  حنةق نبةين مبةأأ ا سةا ل  والاةراقي   
مقيةةةاس الرقةةةاه النيق لنةةةأ ب مقيةةةاس الرقةةةاه اةسةةةرتايلب مقيةةةاس الرقةةةاه    . مةةةن  ةةة  مؤشةةةرا  الرقةةةاه جنةةةأ 3 نق يةةة  احليةةةاة

مقياس السبادةب مقياس ا بااة اإلغساغي  وغق ي  احليةاةب ا قيةاس  ب  Galup- healthwayالكنأ ب مقياس الرقاه  
 لي   يفرمليل أكثر قيوا سي ي. ب هذا اةلري الذ  سييفم اليفنرل إل وبااة البار   ومقياس اليفنوي   البار  البا ي

 لقي س التنمية البشرية PNUDة  املطلب الث ين: مؤشرات ال
 يفكةةةقن مةةةن ثاثةةة  مؤشةةةرا   ب والةةةذ   (IDH)  إبصةةةأا  دليةةةل اليفنويةةة  الباةةةر    (1990)   ةةةام PNUDة  هتةةةام الةةة 

يةةاة ا أ ةأة الملةةحي  وا سةةيفقا اليفب يوةةي وا سةيفقا ا بياةةي الائةةرب كوةةا هتةام قيوةةا  بةةأ مسةةيفنباا  ب نيفب ةةر محلأساسةي 
قسة   اليفنوية     ب دليةل(IDHI) ةأم ا سةاواة   بامةل  ا بأل  كأليل اليفنوي  البار      مكو   ومبأل  هلذا الأليلب أدل 

مإلضةةةةاق  إىل  ةةةةأة  .(IPM)  اة بةةةةاد  ا يفبةةةةأدرقةةةةر  ال  ودليةةةةل  (IIG)  لرةةةةقا ل  ةةةة  اجلنسةةةة   دلةةةةياب  (IDG)  اجلةةةةنن
ململةةح ب اليفب ةةيمب ختملةةيق ا ةةقا دب الكرةةا ا  اش يفوا يةة ب اةمةةنب البياةة ب الاةةبق  ملرقةةاه و ةةأة  ميفب قةة   مؤشةةرا   

 .مؤشرا  نكوي ي  ط مقاضي  ذا  ص  
  indice de développement humain(IDH): دليل التنمية البشرية  1الفرع 

مركةة   قةةين ميفقسةةا اإلجنةةا ا  ط    وهةةق  بةةا ة  ةةن ل دليةةل، PNUDة  مةةن هتبةةل الةة  (1990) عاا   IDHمت إطةةال  
و يفكةقن هةذا    بل4هةي احليةاة ا أ ةأة والملةحي ب ا برقة  وا سةيفقا ا بياةي الائةر  بثاث  أ باد أساسي  ل يفنوي  الباةر  

 5ثاث  مؤشرا  أساسي  هي: الأليل من
 

 .6ا ر   السا رب أ 1
 غرن ا ر  .2
 .4أ  :2014ب ا بهأ البرل ل يفأ    والبحق، اإلقملائي ب ت قي س الرف ه اسان ين )حم ولة لنموذج عريب(مؤشراكوال صاحلب 3
.  ز أ من اليفراصيل  ا  : غرن ا ر  
 . 161: أ 2014ة اإل ائيب غيق ق فب ب  رامج اةمم ا يفحأ)بن ء املنعة لدرء املخ طر( : املض  يف التقدم2014تقرير التنمية البشرية  رامج اةمم ا يفحأة اإل ائيب 4
 ا ر  .غرن 5
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الةةيت  يفقهتةة  أن  بياةةها مقلةةقد  أ ةةأ إذا  قيةةت أ ةةاا مبةةأش     الةةقشدة: وهةةق  ةةأد السةةنقا البوةةر ا يفقهتةة   نةةأ    -
 ؛الققاة ا سج   قس  الراا  البور    نأ وشدن      قاهلا طي   قرتة قيان 

 :بأل مارتف لكل منمب مبإلا  نها ا برق  -
وةا  سةن  ق  25ميفقسا سنقا  الأ اس : هةق ميفقسةا سةنقا  اليفب ةيم الةيت أ هةا اةشةخاأ مةن الراة  البور ة    (أ

قةةةقلب اسةةةيفنادا إىل مسةةةيفقا اليفحملةةةيل الب وةةةي ل سةةةكان فسةةةقم  سةةةنقا  الأ اسةةة  الةةةيت  رةةةرت  أن نءةةةيها  
 النال  ط كل مرق   من مراقل اليفب يم.

طرةل ط سةن الةألقل  الأ اس  اليت  يفقهت  أن  يفووها  البأد ا يفقهت  لسنقا  الأ اس :  أد سنقا    (ب
 ليفحال قس  الراا  البور   كوا هي طي   قياة النرل.إىل ا أ س  م  اقرتا   قا  أ اا مبأش  اش

غملي  الررد من الألل الققمي اإلمجايل: وهق جموقا الألل ط اهتيفملةاد مبة  أ  قملةي   هتيوة  اإلغيفةا  وم كية    -
  بالةيت  يف كهةا اهتيفملةادق  البةامل اةلةرامنها ا أاليل اليت ننرر     اسيفخأام  قامل اإلغيفةا   ننرو   قامل اإلغيفا  

و ةةةقل إىل هتيوةةة  الةةةأوش  ا بيفوةةةأة دوليةةةا   ةةة  أسةةةاس مبةةةأش  مبةةةادل القةةةقة الاةةةرائي ب ونقسةةةم   ةةة   ةةةأد السةةةكان  
 ا سجل ط منيفململ السن .

  لةة   ةةا  سةةا أ ط اليفبةةرف   ةة  مكاغيفهةةا  ط أ  دو دلةةيا  امةةا ون خيملةةيب قباإلمكةةان اسةةيفخأام IDHو بيفةةإل  
. و بيفوةةأ ط  1اسةةيفنأ إليهةةا الةةأليلةلةةرا قسةة  اشقرتاضةةا  الةةيت  مةةن قيةة  د  ةة  اليفنويةة  الباةةر   مقا غةة  ملةةأول ا

قسا       البياا  الملاد ة  ن القكاش  الأولي  ا خيفمل  اليت نيفويف  ململاقي ب و  ةك ا ةقا د واخلةإلا  الا مة   
 .2  البياا  القطني  ققل ا ؤشرا  ا أدةجلو

 ف   يهةةاب قيةة  أن القةةيم الةةأغيا مت  أ ةةأها   ةة   وهتيوةة  دغيةةا ميفبةةاهتيوةة  هتملةةقا   IDHلكةةل  بةةأ مةةن أ بةةاد  
سن  ماضي ب أما القيم القملقا قييفم  أ أها   ة  أسةاس نقهتبةا  السةنقا    30أساس ا اقظا  ا سج   لال 

 . واجلأول ا قايل  قضح القيم ا أدة لكل  بأ من أ باد الأليل:3ا قب  
 
 
 
 
 

 
 .23كوال صاحلب مر   سبر ذكرهب أ 1
 . 153ب مر   سبر ذكرهب أ )بن ء املنعة لدرء املخ طر( املض  يف التقدم: 2014 تقرير التنمية البشرية رامج اةمم ا يفحأة اإل ائيب 2

3Abdelkhalek Touham, op.cit. 
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 IDH: القيم القصوى والداي  ملكوانت  (2 -1)اجلدول

 القيو  القملقا القيو  الأغيا ا ؤشر  

 85 20 )السنقا (البور ا يفقهت   نأ القشدة 

 15 0 (السنقا ميفقسا سنقا  الأ اس  )

 18 0 (السنقا البأد ا يفقهت  لسنقا  الأ اس  )

 غملي  الررد من الألل الققمي اإلمجايل 
 )نبادل الققة الارائي  ملأوش  اةمر كي(

100 75000 

 United National Development Programme,Technical notes, human development report 2015 (work for: ا ملةأ 

07/03/2016.,  http://hdr.undp.org: sitean development), p 2, in the webhum 

 1اليفالي : و يفم قساب كل واقأ من هذه ا ؤشرا  ملنر ق 
   (القيو  الأغيا –القيو  الأغيا   القيو  القملقا   –القيو  ا اقظ  ) =مؤشر البور ا يفقهت   نأ القشدة (أ

قيةة   2 مؤشةةر ميفقسةةا سةةنقا  الأ اسةة ل مؤشةةر البةةأد ا يفقهتةة  لسةةنقا  الأ اسةة ()=مؤشةةر مسةةيفقا اليفب يم (ب
 أن:

 (القيو  الأغيا–يا   القيو  القملقا القيو  الأغ–القيو  ا اقظ  ) =مؤشر ميفقسا سنقا  الأ اس   -
القيوةةة     –القيوةةة  الةةةأغيا   القيوةةة  القملةةةقا  –القيوةةة  ا اقظةةة   )  =مؤشةةةر البةةةأد ا يفقهتةةة  لسةةةنقا  الأ اسةةة  -

  (الأغيا
لةق )القيوة  الةأغيا(   لةق    –(  PPAل رةرد ب    PIBلةق ) =اإلمجةايل الةقطينمؤشر غملي  الررد مةن الةألل  ( 

 أغيا(.)القيو  ال  لق –)القيو  القملقا( 
نبنةة  غرةةن اةو ان الرت يحيةة  هلةةذه ا ؤشةةرا ب   ،IDHو نةةأ اويةة  هةةذه ا ؤشةةرا  مةةن أ ةةل قسةةاب هتيوةة   

 2كاليفايل:  قسا  و يفم  
IDH=  مؤشةةر مسةةيفقا اليفب ةةيم   مؤشةةر غملةةي  الرةةرد مةةن الةةألل الةةقطين    *)مؤشةةر البوةةر ا يفقهتةة   نةةأ الةةقشدة

 .3 1اإلمجايل(
و ةيفم  وةةل نملةنيمل سةةنق  ل ةةأول  هتيويفةة   ةة  الملةرر والقاقةةأب    مر حةةاب ننحملةر  هنأسةيا  ميفقسةةنا IDHو بةأ  

 3قس  هذا الأليلب ذيفق      ثا، جموق ا :
 قأكثر؛  0.8 ساو  IDH:  أا الأول ذا  ننوي   ار   مرنرب 

 
1Conseil National Economique et Social, le Programme des Nations Unies pour le Développement, Rapport national sur le développement 

humain, Algérie, 2006 : p.p 92,93. 
2Idem. 
3United National Development Programme,Technical notes, op.cit., p 3. 

http://hdr.undp.org/
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 ؛0.799و  0.700ما      IDH: مرنرب الأول ذا  ننوي   ار    
 ؛0.699و  0.550ما     IDH:  ميفقسن الأول ذا  ننوي   ار    

 .0.550أهتل من    IDHالأول ذا  ننوي   ار   ضبير : 
 أ باد ومؤشرا  دليل اليفنوي  البار  :الاكل ا قايل  قضح 

 IDH: أبع د ومؤشرات دليل التنمية البشرية  (1-1)  الشكل

 شئر مسيفقا مبياي                            ا برق                         وصحي  قياة طق             :اة باد
 غملي  الررد من الألل             ميفقسا سنقا         البأد ا يفقهت             ا يفقهت البور                  :ا ؤشرا 

 اإلمجايل القطين                     الأ اس          لسنقا  الأ اس              نأ القشدة                              
 دليل الألل             دليل البور ا يفقهت                        دليل اليفب يم                             :باددليل اة 

 

 IDHدليل اليفنوي  البار  

 ,op.cit., p 1.           United national development programme,Technical notes :ا ملأ 

 indice de développement  (IDHI)عةةدم املنةة واة  بع مةةل  ل  : دليةةل التنميةةة البشةةرية املعةةد2الفةةرع  

humain ajusté aux inégalités 
وهةةق  بةةا ة  ةةن دليةةل اليفنويةة  الباةةر   مبةةأش  بامةةل  ةةأم ا سةةاواة ط    (2010)  منةةذ  ةةام IDHI ةةيفم قسةةاب  

واهلةأف مةن  ا ا بياةي الائةر(.  اة باد الثاث  اةساسي  ل يفنوي  البار   )البور ا يفقهت   نةأ الةقشدةب ا برقة  وا سةيفق 
  ةة  السةةكانب قيةة   ةةيفم طةةرو هتيوةة   ةةأم   بةةاد الثاثةة     ةةأ ط اة  ط أ   قسةةا   هةةق نبيةةان كيريةة  نةةق ا اإلجنةةا ا 

قةأليل اليفنوية  الباةر   مبةأش  بامةل  ةأم ا سةاواة هةق ا سةيفقا  . IDHا ساواة ط كل  بأ من هتيو  الأليل اةصة ي  
باةر   لةق نق  ةت  ما دليل اليفنوي  البار   قهق ا سيفقا الذ  كةان نكةن  قيقة  ط اليفنوية  الالرب ي ل يفنوي  البار  ب أ

ذسةة   نسةةب  ماق ةة  نةةأل   ةة  اخلسةةا ة   IDHIو IDH  اإلجنةةا ا  مليفسةةاو   ةة  السةةكان. والرةةا ل  ةة  الةةألي    
 1ط ا سيفقا ا يفول ل يفنوي  البار   غيفيج  لبأم ا ساواة.

 2ثا، مراقل:      IDHIقساب و يفم  
ملقاقةةأب    ذةةأد  امةةل ا خةةاطرة  قيةة     بIDH ةةيفم هتيةةاس  ةةأم ا سةةاواة لكةةل  بةةأ مةةن أ بةةاد    ا رق ةة  اةوىلط   -

 قاس  أم ا ساواة م بادل  اليفالي :  و 
A= 1- g /  

 
 .151: أ 2013 رامج اةمم ا يفحأة اإل ائيب غيق ق فب  ب)هنضة اجلنوب: تقدم بشري يف ع مل متنوع( 2013قرير التنمية البشرية ت رامج اةمم ا يفحأة اإل ائيب 1

2United National Development Programme, Technical notes, op.cit., p 4. 



 مدخل للتنمية البشرية الفصل األول                                                                                      

 

 37 
 

 هق ا يفقسا اهلنأسي  gقي  أن: 
     هق ا يفقسا احلسال ط اليفق 

 الاكل اليفايل: ونملبح مبادل  هتياس  أم ا ساواة    

𝐴𝑋 = 1 −
√x1 … , xn
𝑛

x̅
 

 نثل اليفق    ط اة باد ا خيفا ة.  n…,x1xقي  أن: 
( لكةةل   بةةأ مةةن اة بةةاد الثاثةة  )البوةةر ا يفقهتةة   نةةأ الةةقشدةب سةةنقا  الأ اسةة  و  xAو سةة  هتيوةة   ةةأم ا سةةاواة )

 (غملي  الررد من الألل
اة بةةاد ا بألةة   بامةةل  ةةأم  و سةة  أدلةة   ب    اة بةةاد وقةةر  امةةل  ةةأم ا سةةاواةنبةةأ ل أدلةة ط ا رق ةة  الثاغيةة   ةةيفم   -

x)ا ساواة
*I)    ءرب أدل  أ باد دليل اليفنوي  البار xI  م بامل ب)XA-1) 

x) .IxA-= (1 x
*I 

  النحةةةق    ةة IDHIالثالثةة   ةةةيفم مجةة  أدلةةة  اة بةةاد حلسةةةاب دليةةل اليفنويةةة  الباةةر   مبةةةأش  بةةأم ا سةةةاواة  ط ا رق ةة  -
 اليفايل: 

 -(1). Education A -). (1SantéA -(1=  1/3)Revenu
*I. Education

*. ISanté
*IDHI = (I

IDH. 1/3)RevenuA 
 1كوا   ي: IDHIوIDHو يفم قساب النسب  ا اق   ل را ل    الألي   

1/3)Revenu A -). (1Education A -). (1Santé A -(1 -Loss = 1 

 :(IDHI)دليل اليفنوي  البار   ا بأل  بامل  أم ا ساواة اد ومؤشرا  الاكل ا قايل  قضح أ ب
 
 
 
 
 
 

 
 ساب  أم ا ساواة ط ميفقسا سنقا  الأ اس  نءاف سن  واقأة إىل اة هتام ا سج  ....ب  ا  :و نأ قش  قبل ا يفقسا اهلنأسي ط مبادل   أم ا ساواة هتيو  الملرربUnited  

National Development Programme, Technical notes, op.cit., p 4.  
  ط اليفق    ل حأ من أتثري القيو  ا رنرب   أا؛ و سيفبا   ن من اخلون اة     %0.5ط قال  اش نراا أو اشضرا  ا ررا ط هتيو  غملي  الررد من الأللب نقيفن  غسب

   غرن ا ر  .من أسرل نق    الألل اإل ال....ب  ا  %0.5الألل السال  أو ا نبأم ط اخلون اةسرلب ملقيو  الأغيا وهي 
1Idem. 
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 (IDHI)دليل التنمية البشرية املعدل بع مل عدم املن واة  أبع د ومؤشرات  :  (2  -1) الشكل
 مسيفقا مبياي شئر                      ا برق                      قياة طق    وصحي             اة باد
 ميفقسا سنقا             غملي  الررد من الألل        البأد ا يفقهت               البور ا يفقهت                 ا ؤشرا

 الأ اس                      الققمي اإلمجايل       لسنقا  الأ اس                  نأ القشدة                           
 الألل  اشسيفهاف                        سنقا  الأ اس                               ور ا يفقهت الب        دليل اة باد

 دليل البور ا يفقهت                        دليل اليفب يم ا بأل                            دليل الألل ا بأل      الأليل ا بأل

  بأم ا ساواة                                    بأم ا ساواة                         ساواةا بأل  بأم ا         بأم ا ساواة
 (IDHI)ا بأل  بامل  أم ا ساواة   دليل اليفنوي  البار  

 ,op.cit., p 1.      United National Development Programme, Technical notes :ا ملأ 

 indice de développement de genre  (IDG)جلنس : دليل التنمية حنب ا3الفرع 
ب والذ   قةا ن هتيوة  دليةل اليفنوية  الباةر   فسةق    (2014)  ط نقر ر اليفنوي  البار   IDG اسيفحأا، دليل  مت 

. وك وةةا هتا  ةةت  ((IDGل نسةا  والر ةةال كةل   ةة  قةأة. وناةةكل النسةب   ةة  القيويفة  دليةةل اليفنوية  قسةة  اجلةنن  
الرةةةا ل  ةةة  النسةةةا  والر ةةةالب وذلةةةك ط اة بةةةاد الثاثةةة : احليةةةاة النق  ةةة  الملةةةحي ب ا برقةةة     النسةةةب  القاقةةةأب نق ةةةق

 2    أ  ب  مراقل كوا   ي: IDGو يفم هتياس دليل   1يا .ومسيفقا ا ب
يفم قسةةاب  ب ق حسةةاب الةةألقل ا قةةأ ة  ةة ط ا رق ةة  اةوىل  ةةيفم نقةةأ ر الةةألل ا ملةةل لكةةل مةةن النسةةا  والر ةةال -

𝑆fكوةةا   ةةي:      اة ةةق كيف ةة   اة ةةق ب قيةة   سةة  قملةة  النسةةا  مةةن  كيف ةة   سةة  مةةن  قملةة  كةةا مةةن اجلن =
Wf Wm ⁄ .  EAf 

𝑊𝑓 𝑊𝑚⁄  .  𝐸𝐴𝑓+𝐸𝐴𝑚
 

 قي  أن:
Wf Wm⁄  هي غسب  أ ق  النسا  إىل الر الب 

EAf النسا  من السكان الناشن  اهتيفملادق  أدهق 
EAm ال من السكان الناشن  اهتيفملادقالر   أدهق  

 كوا   ي:  اة ق كيف   و يفم قساب قمل  الر ال من   
Sm = 1 − Sf 

 كوا   ي:ب و يفم قسا    (fGNIpcألل النسائي ا ملل ل ررد )النقأ ر   
f/ P f= GNIpc . S fGNIpc 

 
 .155ب أ سبر ذكرهب مر   )بن ء املنعة لدرء املخ طر( : املض  يف التقدم2014تقرير التنمية البشرية  رامج اةمم ا يفحأة اإل ائيب 1

2United National Development Programme, Technical notes, op.cit., p 5,6. 
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 قي  أن:  
GNIpc           هق الألل الققمي اإلمجايل ل رردب 

fP  ا  من السكان     هق  أد النس 
  نرن النر ق :ب(mcGNIp (و قأ  الألل الر ايل ا ملل ل ررد

m/ Pm= GNIpc . S mGNIpc 

ا كقغة  لةأليل كةل  ةنن   اويبهةا. و ةيفم  ق ةل ا ؤشةرا  إىل سة م  ا ؤشةرا ط ا رق   الثاغي   يفم ننبي    -
 نةةأ الةةقشدةب قيةةيفم    يفثنا  البوةةر ا يفقهتةة  ب مسةة HDIوهتقا ةةأ    مسةةيفخأام غرةةن طر قةة   القاقةةأ إىل    الملةةررهتيةةاس مةةن  

 نبأ    مبيفقسا ةن سنقا  كويزة  يقلق ي  ل نسا      الر ال.

 أدة لكل  بأ من أ باد الأليل:واجلأول ا قايل  قضح القيم ا 
 IDG: القيم القصوى والداي  ملكوانت  (3 -1)  اجلدول

 

 القيو  القملقا القيو  الأغيا ا ؤشر

  نأ القشدة )السنقا (البور ا يفقهت   
 22.5 غسا 

 

87.5 

 

 82.5 17.5   ال

 15 0 (السنقا ميفقسا سنقا  الأ اس  )

 18 0 ( السنقا الأ اس  )البأد ا يفقهت  لسنقا   

 غملي  الررد من الألل الققمي اإلمجايل
 )نبادل الققة الارائي  ملأوش  اةمر كي(

100 75000 

 United National Development Programme, Technical notes, op.cit., p  6:ا ملأ 

 ما   ي: كوا بأ  أ أ القيم الأغيا والقملقا  يفم قساب ا ؤشرا  الرر ي   
 القيو  الأغيا –القيو  الأغيا   القيو  القملقا   –مؤشر الببأ = القيو  ا اقظ  

 ول ر ال كوا   ي:  ط ا رق   الثالث   يفم قساب هتيو  دليل اليفنوي  البار   ل نسا  -
1/3)fRevenu . IfEducation. IfSanté = (I fIDH 

1/3)mRevenu . ImEducation. ImSanté = (I mIDH 

 
نكقن هذه ا ؤشرا  ذا   ب  نأماننبي  ا ؤشرا  هي من أهم لنقا  نكق ن الأليلب قي  ش  أ من القيام هبذه اخلنقة هتبل إ را  أ   و ي  اوي  ل وؤشرا  الرر ي  ل أليل

 . 21ر   سبر ذكرهب أ وقأا  هتياس خميف ر ب  ا  يفن   ننبيبها ليفققيأ ا قياس ا سيفخأم...ب  ا  : مها  ز الأ ن وغأا فوأ قاقتب م



 مدخل للتنمية البشرية الفصل األول                                                                                      

 

 40 
 

 اكو البار   غسا  إىل دليل اليفنوي  البار   وهق غسب  دليل اليفنوي  IDGط ا رق   الرا ب   يفم قساب  -
   ي:

IDG =  
IDHf

IDHm
 

 :IDGاليفنوي  قس  اجلنن   دليلومؤشرا   قضح أ باد الاكل ا قايل 

 ( IDG)دليل التنمية حنب اجلنس  : أبع د ومؤشرات  (3 -1)  الشكل
 الر ال                                                                       النسا           

 مسيفقا ا بيا            ا برق         الملح       ا مسيفقا ا بي                     ا برق              الملح         اة باد
  GNIpc    سنقا   البأد ا يفقهت  ميفقسا  ميفقسا البور          GNIpc        البأد ا يفقهت        ميفقسا   ميفقسا البور     ا ؤشرا 

 ($PPA)  الأ اس       لسنقا  الأ اس          ا يفقهت             ($PPA)   لأ اس    لسنقا  الأ اس  سنقا  ا       ا يفقهت       
 دليل البور ا يفقهت      دليل اليفب يم         دليل الألل      دليل البور ا يفقهت            دليل اليفب يم         دليل الألل  باداةدليل  

 دليل اليفنوي  البار   )  ال(                                  اليفنوي  البار   )غسا (  دليل                                  
 (IDG)دليل اليفنوي  قس  اجلنن                   

 6United national development programme, Technical notes, op.cit., p:  ا ملأ 

 indice d’inégalité de genre  (IIG): دليل الفوارق بني اجلننني4الفرع 

ب و قةةةين الرةةةقا ل  ةةة  اجلنسةةة  ط أ بةةةاد:  (2010)   ةةةيفم قسةةةا   منةةةذ  ةةةام IIGالرةةةقا ل  ةةة  اجلنسةةة   دليةةةل  
الملح  اإلجنا ي ب اليفوك  وا اا ك  ط سقل البوةل. ونقةاس الملةح  اإلجنا ية  مبؤشةر ن مهةا: غسةب  وقيةا  اةمهةا   

ها النسةةا  ط اجملةةالن النيا يةة ب وغسةةب   ومبةةأل الةةقشدا  ط سةةن ا راهقةة ؛ و قةةاس اليفوكةة   بةةأد ا قا ةةأ الةةيت ناةة  
ونةةرتاوو    1.م اةةا ك  ط القةةقا البام ةة    ةةز  مةةن اليفب ةةيم الثةةاغق ؛ ونقةةاس ا اةةا ك  ط سةةقل البوةةل  احلاصةةا    ةة 

هتيوةة  هةةذا الةةأليل  ةة  الملةةررب قيةة   ةةام ا سةةاواة  ةة  ا ةةرأة والر ةةل؛ والقاقةةأ قيةة   ةةأم ا سةةاواة  ينهوةةا ط مجيةة   
 2القياس. اة باد مقضقا

 3 ي:  وقر ةس  مراقل كوا   IIG يفم قساب دليل  
  ة  أسةاس  ب قي  ذس  مبأل وقيةا  اةمهةا   م مباجل  هتيو  الملرر والقيم ا ررط ا رق   اةوىل  يفط  -

قيةةة   قالةةة  وقةةةاة. وط الب ةةةأان    1000وشدة قيةةة ب وكحةةةأ أهتملةةة    100.000وقيةةةا  لكةةةل    10قةةأ أدىن هةةةق  

 
 . 155ذكرهب أ  ب مر   سبر)بن ء املنعة لدرء املخ طر( : املض  يف التقدم2014تقرير التنمية البشرية  رامج اةمم ا يفحأة اإل ائيب 1
 . 224مر   سبر ذكرهب أ ، )الثروة احلقيقية لألمم: من رات إىل التنمية البشرية( 2010تقرير التنمية البشرية  رامج اةمم ا يفحأة اإل ائيب 2
 غرن ا ر  .3
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 قبةةةل    ةن ا يفقسةةةا اهلنأسةةةي ش  % 0.1النيا يةةة  صةةةرر ط ا ائةةة ب  سةةةيفبا   نةةة   نسةةةب    ثيةةةل ا ةةةرأة ط اجملةةةالن  
 .الملرر

ط ا رق ةة  الثاغيةة   ةةيفم اويةة  البيةةاا  ط خميف ةةمل اة بةةاد ل وةةرأة والر ةةل كةةل   ةة  قةةأة مسةةيفخأام ميفقسةةا   -
 هنأسي كوا   ي:

Gf =  √(1 MMR⁄ . 1 ABR⁄ )1/2. (PRf. SEf)1/2. LFPRf
3

 

Gm =  √1. (PRm. SEm)1/2. LFPRm
3  

 قي  أن:
MMR هق مبأل وقيا  اةمها ؛ 
ABR هق مبأل لملق   ا راهقا ؛ 

PR هي غسب  اليفوثيل ط اجمل ن النيال؛ 
SE  ل يفب يم الثاغق  والبايل؛  ا ملا نسبة 

LFPR .مبأل ا اا ك  ط سقل البول 
ن دليةةل اليفق  ةة   ب مةةن أ ةةل نكةةق مسةةيفخأام ميفقسةةا واقةةأ ل جنسةة اا   ط ا رق ةة  الثالثةة   ةةيفم اويةة  البيةة  -

 كوا   ي:مليفساو   ينهوا.  

HARM (Gf, Gm) =  [
(Gf)

−1 + (Gm)−1

2
]

−1

 

ط ا رق ة  الرا بة   ةةيفم قسةاب ا يفقسةا اهلنأسةةي ل ويفقسةنا  احلسةةا ي  لكةل مؤشةرب قيةة   ةر  قسةةاب   -
أام مبةةةاما  ميفسةةةاو    ةةة  اجلنسةةة ب ومةةةن    واة  يفجويةةة  اةدلةةة  ل ر ةةةل وا ةةةرأة مسةةةيفخا بيةةةا  ا ر بةةةي لبةةةأم ا سةةةا

  يفجوي  اةدل  ط خميف مل اة بادب كوا   ي:

Gf̅,m̅ =  √Santé̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Empowerment̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. LFPR̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
3

 

 قي  أن:

Health̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  (√
1

MMR
.

1

ABR
+ 1) 2⁄  

Empowerment̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  (√PRf. SEf + √PRm. SEm) 2⁄  

LFPR̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  
LFPRf + LFPRm

2
 

مبقا غةةة  الةةأليل ا ةةةق ا مليفسةةاو   ةةة   ط ا رق ةة  اخلامسةةة   ةةيفم قسةةةاب دليةةل الرةةةقا ل  ةة  اجلنسةةة ب وذلةةك   -
 اجلنس  وا بيا  ا ر بيب كوا   ي:
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IIG = 1 −
HARM (Gf, Gm)

Gf̅,m̅

 

 :IIGاجلنس   الرقا ل     دليلالاكل ا قايل  قضح أ باد ومؤشرا  

 ( IIGالفوارق بني اجلننني )دليل  أبع د ومؤشرات  :  (4 -1)  الشكل

 سقل البول                        اليفوك                           الملح                       :اة باد
 الن      مبأش  ا اا ك  ط هتقة البول           اليفوثيل ط اجمل %      ا مل   ل يفب يم%مبأل لملق       مبأل وقيا            :ا ؤشرا 

 غسا  و  ال   النيا ي  غسا  و  ال                ل نسا  والر ال الثاغق  والبايل     ا راهقا      اةمها                      
  ك  الر ال   دليل سقل  ول الر ال دليل         النسا دليل سقل  ول    دليل صح  اإلجناب     دليل  ك  ا رأة :دليل اة باد

 دليل النقا ل ر ال       النقا ل نسا                                 دليل                                 
 (IIG)دليل الرقا ل    اجلنس   

 1United national development programme, Technical notes, op.cit., p:  ا ملأ 

 indice de pauvreté multidimensionnelle  (IPM): دليل الفقر املتعدد األبع د  5الفرع 
ب ذةةةةأد احلرمةةةةان ا يفبةةةةأد   ةةةة  مسةةةةيفقا اةسةةةةرة ط اليفب ةةةةيم والملةةةةح   (2010)  منةةةةذ  ةةةةام IPM ةةةةيفم قسةةةةاب  

نؤلةةةةذ مجيةةةة  ا ؤشةةةةرا     الأهتيقةةةة  مةةةةن مسةةةةقو اةسةةةةر ا بياةةةةي ب وحلسةةةةا    ومسةةةةيفقا ا بياةةةة ؛ و سةةةةيفنأ إىل البيةةةةاا
 ةةيفم  أ ةةأ  ةةأد    قيةة  نؤلةةذ ا ؤشةةرا  مةةن مملةةاد  خميف رةة .IDHIا سةةيفخأم  مةةن ا سةةح غرسةة  لاقةةا حلسةةاب  

و سةة   %100مؤشةةرا ب غيفيجةة  احلرمةةان القملةةقا هةةي    10غقةةاا مبةة  لكةةل قةةرد قسةة  أو ةة  قرمةةان أسةةرن  ط  
.  يفكةةةقن  بةةةأ  اليفب ةةةيم والملةةةح  مةةةن  % 33.3ومليفةةةايل قةةة ن النيفيجةةة  القملةةةقا لكةةةل  بةةةأ هةةةي  اة بةةةاد مليفسةةةاو ب  

ب أمةةا  بةةأ مسةةيفقا ا بياةة  قييفكةةقن مةةن سةةيف  مؤشةةرا ب  % 16.7أو   2/ 33.2مؤشةةر نب لةةذلك كةةل مؤشةةر  سةةاو   
 2وقيوا   ي ا ؤشرا  ا كقغ  لكل  بأ من اة باد الثاث :  1.% 5.6أو   6/ 33.3و ذلك كل مؤشر  ساو  

 اليفب يم: -
 رد من البائ   أمت     اةهتل سيف  سنقا  من اليفوأ س؛مسيفقا اليفوأ س: ش  ق أ أ  ق -
 ولأ واقأ     اةهتل ط سن اليفوأ س )إىل سن الثامن (ب ش  رتدد إىل ا أ س .الرتدد إىل ا أ س :  -

 الملح : -
     اةهتل قرد واقأ من اةسرة  با  من سق  اليف ذ  ؛اليف ذ  :  -
 قن السنقا  اخلون السا ق  ل وسح.مبأل وقيا  اةطرال: وقاة طرل ط ا نزل ط غء -

 
1United National Development Programme, Technical notes, op.cit., p8 
2 Ibid, p 9. 
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 مسيفقا ا بيا : -
 الكهرم :  أم احلملقل     الكهرم ؛ -
ل اةةرب  ق ةةأ  ميةةاه الاةةرب:  ةةأم احلملةةقل   ةة  ميةةاه الاةةرب النظيرةة  أو إذا كةةان مملةةأ  ا يةةاه الملةةاحل    -

 دهتيق  سريا     اةهتأام؛  30     بأ 
 سن  أو إذا كاغت فسن  و يفم ناا كها؛الملرف الملحي:  أم القصقل إىل مراقر الملرف الملحي ا  -
 وهتقد النب : اسيفخأام وهتقد وس  ل نهي مثل الرو،ب احلن  أو الرحم؛ -
 السكن: البي  ط منزل أ ض  من الرتاب أو الرمل؛ -
و ةةقد أصةةل واقةةأ   ةة  اةهتةةل ميفب ةةر محلملةةقل   ةة  ا ب قمةةا ب مثةةل: اإلذا ةة ب اليف رز ةةقن  اةصةةقل:  ةةأم   -

واقةةةأ   ةةة  اةهتةةةل ميفب ةةةر مليفنقةةةل مثةةةل: الأ ا ةةة ب الأ ا ةةة  النا  ةةة ب سةةةيا ةب    واهلةةةانمل؛ و ةةةأم و ةةةقد أصةةةل
حل   شاقن ب  ر   قيقان أو  و ل؛ أو     اةهتل أقةأ اةصةقل ا يفب قة  م بياة  مثةل: الثا ة ب أ   صةا

 ل ز ا   أو مقاشي.
ل حملةةقل   ةة  هتيةةاس  وليفحأ ةةأ الرقةةر ا يفبةةأد اة بةةادب اوةة  النقةةاا ا سةةج   ط كةةل و ةة  مةةن أو ةة  احلرمةةان  

أكثةةةرب نكةةةقن اةسةةةرة ط    أو % 33.3ل. إذا كاغةةةت غيفيجةةة  احلرمةةةان هةةةي   cاحلرمةةةان ط اةسةةةرةب والةةةذ   رمةةةز لةةة  ب ل
نكةةقن   % 33.3ولكةةن أهتةةل مةةن    %20قالةة  ققةةر ميفبةةأد اة بةةاد؛ أمةةا إذا كاغةةت غيفيجةة  احلرمةةان أكثةةر أو نسةةاو   

قةةةأكثر نكةةةقن اةسةةرة ط قالةةة  قةةةادة    %50ت غيفيجةةة  احلرمةةان  اةسةةرة مبرضةةة  حلالةة  الرقةةةر ا يفبةةةأد اة بةةاد؛ إذا كاغةةة 
 1ل رقر ا يفبأد اة باد.

 ثا، مراقل كا  :      IPMذس  
 :(ب كوا   يH يفم قساب غسب  السكان الذ ن  باغقن من الرقر ا يفبأد اة باد )ط ا رق   اةوىل  -

H =  
q

n
 

 قي  أن:
q: بأد اة باد؛هق  أد السكان الذ ن  باغقن من الرقر ميف 
n: .هق البأد اإلمجايل ل سكان 
ب قيةة  اوةة  غقةةاا احلرمةةان ا سةةج   لمسةةر الرقةةرية ققةةا  (A) ةةيفم قسةةاب شةةأة الرقةةر  ط ا رق ةة  الثاغيةة    -

( ونقسةةةم   ةةة   ةةةأد السةةةكان الةةةذ ن  بةةةاغقن مةةةن الرقةةةر  % 33.3)الةةةيت غيفيجةةة  قرمافةةةا أكثةةةر أو نسةةةاو   
 ا يفبأد اة بادب كوا   ي:

 
1Idem. 
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𝐴 =  
∑ 𝑐𝑖

𝑞
𝑖

𝑞
 

     النحق اليفايل:IPMقساب   ط ا رق   الثالث   يفم -
IPM = H . A 

 (:(IPMالرقر ميفبأد اة باد  دليلالاكل ا قايل  قضح أ باد ومؤشرا  

 ((IPMدليل الفقر متعدد األبع د  أبع د ومؤشرات  :  (5 -1)  الشكل

 مسيفقا ا بيا                               اليفب يم                         الملح :               اة باد
 اليف ذ     وقيا  اةطرال    مسيفقا اليفوأ س  الرتدد إىل ا أ س     كهرم  ما  الملرف النب  السكن اةصقلق  س  :ا ؤشرا 

 مبأل الرقر            أة الرقرش                               : مقياس الرقر

 ((IPM باد  دليل الرقر ميفبأد اة
 6United national development programme, Technical notes, op.cit., p:ا ملأ 

 لقي س التنمية البشرية PNUD ة املطلب الث لث: تقييم مؤشرات ال
لبوةةل نملةةنيرا  ل ةةأولب مةةن لةةال هةةذه اليفملةةنيرا   ةةيفم نسةة يا الءةةق     PNUDة   ةةيفم اسةةيفخأام مؤشةةرا  الةة 

ا سةةةؤول    ةةة  اختةةةاذ القةةةرا ا  ا ناسةةةب ب قبنةةةأما نؤلةةةذ هةةةذه اليفملةةةنيرا   بةةة       ةةة   بةةةض ا اةةةاكلب كوةةةا ناةةةج  
ق فةةا سيفسةةاهم ط ننةةق ر و هةة  غظةةر    –ملةةرغم مةةن النبيبةة  غةةري اةكيةةأة ل وؤشةةرا  ط  بةةض اةقيةةان  –اش يفبةةا   

م مةةن أن  واليفملةةحيح القنا يةة . وملةةرغأصةةحاب القةةرا  و سةةينها   ةة  مسةةيفقا صةةياغ  اإل ةةرا ا  و ةةرامج اليفبةةأ ل  
اهلأف الملر ح مةن هةذه ا ؤشةرا  هةق ناةجي  الةأول إلنبةاا لا وا سةا  اجليةأةل دائوةاب إش أن اليفملةنيرا  النااة   

هتق ةا ومملةأاهتييفها مةن  هة ب وقةقل سةام   كيرية  صةياغ  ا ؤشةرا ب ومةأا   نها غالبا مةا أد  إىل غقاشةا  قةقل  
 .1من  ه  ألرا     نهاة     ضق  اليفملنيرا  الناااسا  واليفأا ري ا يفخذ السي

 PNUDة  : من مه ت مؤشرات ال1الفرع 

نسةاهم  ب و (IDHI, IDG, IIG, IPMالنوةقذ  الةذ  مت   ة  أساسة   نةا   قية  اةدلة  )  IDH بيفةإل دليةل  
ب ومةن أهةم  واش يفوا ي    ة  قةأ سةقا ط هتياس مسيفقق  اليفنوي  ط  قاغبها اشهتيفملاد    سهاما  مبيفإلة إب مجيبها

 2ا  ما   ي:هذه اإلسهام
من لال نيفب  ننق ان  قس  الزمان والرءا ب   ة  وصةمل أدا  الب ةأان قيوةا خيةق  بةض أ بةاد    IDH سا أ  -

 اليفنوي ب وقسم اخلاف قيوا  يفب ر  ربالي  هذا اةدا ؛

 
1Abdelkhalek Touham, op.cit. 
2 Idem. 
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 ية  مةةن السةكانب وأ ءةةا   ة  منةةاطر   راقيةة   إمكاغيةة  قسةا     ةة  طبقةا  خميف رةة  أو جموق ةةا  قر   IDH يفةيح    -
واجملوق ةةا  وا نةةاطر نكةةن أن نكةةقن ميفناولةة  قسةة : مسةةيفقا الةةأللب ا نةةاطر    مهيةة  مبينةة ب هةةذه النبقةةا ذا  أ

 اشهتيفملاد   واإلدا   ب كذلك قس  مكان اإلهتام  )  مل  قءر( أو قس   نن الررد؛
ا سةةةةةيفقا اجلهةةةةةق   يفةةةةةيح اشهتةةةةةرتاب ونسةةةةة يا الءةةةةةق    ةةةةة     ةةةةة  ا سةةةةةيفقا الةةةةةقطين ومةةةةةن     ةةةةة    IDHهتيةةةةةاس    -

ب والةذ  نكةن  يفاقا  ا اقظة   ة  خميف ةمل اجلهةا  مةن اقية ب و ينهةا و ة  ا سةيفقا الةقطين مةن  هة  ألةرااشل
ألةةذه كور ةة  ط هةةةذا اجملةةال. كوةةةا أن القةةرا ة ط هةةةذه القياسةةا  نكةةن أن نةةةؤثر   ةة  صةةةياغ  السياسةةا  اليفنوق ةةة   

 الرقا ل    اجلها  القطني ؛وننريذ نأا ري ل حأ من  ونق هها ط وض  
كحجةةة  لةةةأ م  بةةةض مسةةةؤويل السياسةةةا  اشهتيفملةةةةاد      IDHنكةةةن أن نسةةةيفخأم غيفةةةائج هتيةةةاس خميف ةةةمل  قاغةةة     -

واليفنوق ةةة  مةةةن  هةةة ب ومةةةن  هةةة  ألةةةرا نكةةةن أن نكةةةقن مةةةإل ا لةةةببض شةةةرائح اجمليفوةةة  ل ونالبةةة  م ز ةةةأ مةةةن اشغيفبةةةاه  
 واشهيفوام؛

رةة   سةةهقل  لياةةول مكةةقا  قر يةة   نكةةن نكيي  هنأسةةيهةةق  بةةا ة  ةةن ميفقسةةا   IDH  اإلقملةةائي ب  مةةن الناقيةة   -
ألةرا مةةن اليفنوية  الباةةر  ب   ة  سةةبيل ا ثةال: مؤشةةر البوةر ا يفقهتةة   نةأ الةةقشدة نكةن أن  بةةأل لةيبكن   ةة  قةةأة  

لكةةي  بكةةن    مبةةأش  وقيةةا  اةطرةةال دون سةةن اخلامسةة ب مؤشةةر الةةألل نكةةن نكييرةة  قسةة  نقنيةةا  مناسةةب 
 ا اليفب يم  خيف مل ا سيفقق .يم نكن نكيير      سبيل ا ثال لياول غق قال  البنال  أو اغيفاا  الرقرب مؤشر اليفب 

 PNUDة  : حدود مؤشرات ال2الفرع 

و قيةةة  اةدلةةة  اةلةةةراب ققةةةأ مت طةةةرو  ةةةأة اغيفقةةةادا  قيوةةةا خيةةةق لملائملةةةها    IDHملةةةرغم مةةةن إسةةةهاما  ومةةةزاق  
1وغا يفها وطبيبيفهاب ومن    أهم اشغيفقادا  ما   ي:

 

ش نكةةةةن ا يفبةةةةا ه كوؤشةةةةر ل يفنويةةةة    IDHلاشسةةةةيفأام ل   ةةةة  مرهةةةةقم اليفنويةةةة  الباةةةةر  ب إش أن  ملةةةةرغم مةةةةن إضةةةةرا     -
قاغة  اةساسةي  هلةذا النةقا مةن اليفنوية  كالبياة  و قاهية  اة يةال  ا سيفأام ب وذلك ةغ  ش  قأم أ  مب قما   ةن اجل

 ا سيفقب ي ب قهق ش  أ   الرى   طق    ا أا؛
أ ش نبيفةةإل كاقيةة  ل يفببةةري  ةةن مرهةةقم اليفنويةة  الباةةر   القاسةة  ونرسةةريه كوةةا  نب ةةيب و  ةة   هتةة  IDH  ةاة بةةاد الثاثةة  لةة   -

قةةذلك ش  نرةةي اقيفوةةال أن ش نكةةقن ا يف ةةريا  ا سةةيفخأم  مناسةةب   اقةةرتا  أن اة بةةاد الثاثةة  هةةي شةةام   ل ورهةةقمب  
 ققا لكل  بأ من هذه اة باد؛

نةةةأ الةةةقشدة ومبرقةةة  القةةةرا ة والكيفا ةةة  ل بةةةال  ب ش نيفنةةةق  إش  ةةةبا   اثنةةةان مةةةن أ بةةةاد الةةةأليلب مهةةةا: البوةةةر ا يفقهتةةة     -
 ش  بكن  هقد الأول ط اجلاغ  اش يفوا ي؛  IDHومليفايل قان 

 
  ا   كا من:1

 . 45،  43إ راهيم مراد الأ و ب مر   سبر ذكرهب أ.أ  -
- Abdelkhalek Touham, op.cit. 
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 يحةةا  ا سةةيفخأم  لم بةةاد الثاثةة  ل ةةأليل وكةةذا قرو ةة ب ليسةةت خمململةة   ينوةةا نملةةنيرا  الةةأول النااةة   ةةن  الرت   -
 رت يح؛الأليل هي  أ قساس  ل يف يري ط غظام ال

ط   ةإل السةنقا  جمةاش  قا غة  الةأول مة   بءةها الةببضب لكةن اليفحسةن الةذ  هتةأ ذةأ،    IDHنةققر نملةنيرا     -
 سةن ققيقةي ط اليفنوية  الباةر   أم أغة   بةقد مةقةرا  مةن سةن  إىل ألةراب هةل نكةن إ  ا ة  إىل  نملنيمل دول  ما  

 والملرا ا  مثا؛ لرا ةسباب  أ أة كاحلروبإىل نبأ ا   سين  ل بياا ب أو نرا   نرني   بض الأول اة
  ةة  البيةةاا  اإلقملةةائي  اجملوبةة  لةةأا إدا ا  الب ةةأان ا بنيةة  أو  بةةض ا نظوةةا     IDHنبيفوةةأ  و يةة  قسةةاب    -

الأولي  أ ءاب هذه البياا   رض  ل يفا با  واليفق ي  أو     اةهتل اةلنا  ط ا اقظ  واليفقةأ رب وكةل هةذا مةن  
الزمانب كوةا أن هةذه ا قةا ا  نرقةأ مقثقهتييفهةا  نةأما  كةقن  ةأد كبةري مةن  كل ا قا ا  ط ا كان و   شأغ  أن  اقه

 الأول ش ن ك البياا  الا م  حلساب مؤشر أساسي أو أكثر؛
لكةةل   ةةأ    IDHل رةةرد ميفقةةا م مةة   بءةةها الةةببضب إش أن هتةةيم    PIB  ةةأان  يف ةةك  و ةةقد   اقةةت أغةة  ملةةرغم مةةن    -

  ةةة     IDHل رةةردب لكةةن نرنيبهةةا ط    PIBلةةأ ها نرنيةة   يةةأ قيوةةا خيةةق     امةةاب كوةةا أن هنةةاف   ةةأان   منهةةا خميف رةة 
 البكن من ذلك.

ميفقسةةنا قسةةا ياب ومليفةةايل قهةةق فةةأود الأشلةة  وهتةةأ  كةةقن لاد ةةا  سةةب  الرةةرول ا ق ةةقدة ط نق  ةة     IDH بةةأ    -
اث ة  ط غملةي  الرةرد  يت نةؤد   ةأو ها إىل قةرول  الألل والثروا     النبقةا  والاةرائح اش يفوا ية  ا خيف رة ب والة 

  سب  اغيفوائ  اش يفوا ي؛  الرب ي من ن ك ا ؤشرا 
 صةةةيأ اليفنويةةة  الباةةةر  ب أ  مسةةةيفقا اليفنويةةة  الباةةةر   ط حلظةةة  مبينةةة ب و اةةةيفول هةةةذا ا قيةةةاس   ةةة     IDH قةةةين    -

 خمر ا   هقد اليفنوي  البار    ينوا  سيفببأ ا ألا ؛
الألل وا نراا مسيفقا اليفنوي  البار   ط قةاش  كثةريةب إش أن هنةاف مةن  ةرا  باهت     ا نراا      الرغم من ال -

 أن مؤشر الألل ش  نب ي أن  كقن ضون الأليل غظرا ةغ  جمرد وسي   ولين غا  .
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 خالصة الفصل
ا اد ة  وا بنق ة   ا  النةاس  اليفنوي  البار    ن مءوقن واس  وغين  أاب قهي اليفنوي  اليت نبيفوةأ   ة  هتةأ   نبإل

ليفملةةل إىل نقسةةي  هتةةأ ا م و قيةةر ليةةا ا م اةساسةةي  ط اليفب ةةيم والملةةح  وا بياةة  الائقةة ب وليةةا ا م اليفكوي يةة  ط  
ا اا ك  السياسي  واليفببري  ن الرأ  وغريهاب وذلك ضون اإلطةا  الثقةاط اخلةاأ  كةل جميفوة  انبةا لظةاهرة اليفحءةر  

 دون نقأم.
نويةة  الباةةر   غيفيجةة  س سةة   مةةن اةقةةأا، اشهتيفملةةاد   والرتاكوةةا  الركر ةة ب قيةة  نكةةن  مرهةةقم اليفوهتةةأ  ةةا   

اليفوييةز  ةة  ثاثة  مراقةةل ليفنةق  مرهةةقم اليفنوية  الباةةر  ب  ةأ   مبرق ةة  مةا هتبةةل احلةرب البا يةة  الثاغية  أ ةةن مل  كةن هنةةاف  
ر إغسةةان مةةا هتبةةل اليفةةا   ب  ينوةةا  يةة  منةةذ  ملةة قملةةل صةةر ح  ةة  مرهةةقمي النوةةق واليفنويةة ب قكةةان النوةةق  و يةة  د ناميك

ملةةرغم مةةن ذلةةك قةة ن   A. Smithاليفنويةة  كورهةةقم ققةةأ اهتةةرتن مش ةةرتاف مإلغسةةان كثةةروة لممةةم أ  منةةذ كيفةةام   
اسةةيفخأام مملةةن ح اليفنويةة  يةةل اسةةيفخأاما فيفاةةوا إىل غا ةة  احلةةرب البا يةة  الثاغيةة ب إذ أصةةبح النوةةق  و يةة  مسةةيفحث   

 نوي .وهق ما شكل غقاة اليف
ز  قةةةرتة مةةةا  بةةةأ احلةةةرب البا يةةة  الثاغيةةة  إبفةةةاف هتةةةقا الةةةأول اةو و يةةة  واغيفاةةةا  مق ةةةا  اليفحةةةر  ط الةةةأول   يةةة 

ا سةةةةيفبورةب و بةةةةأ أن اةةةةةاو   الةةةةأول اةو و يةةةةة  أ ميفهةةةةا   رءةةةةةل ماةةةةروا ما شةةةةةالب و بةةةةأ أن الةةةةةت مبظةةةةم الةةةةةأول  
ا يفقأمةة ؛ و سةةب   ةةأة ماةةاكل وأمههةةا    مةةن الةةأول  اسةةيفقاهلاب اغن قةةت  ةةرامج اليفنويةة  ط دول البةةامل الثالةة   ر ا ةة 

 ةةأم نقاقةةر  ةةاذ  اليفنويةة  ا بيفوةةأة مةة  طبيبةة  ونكةةق ن جميفوبةةا  دول البةةامل الثالةة ب ُ ةةر  هةةذه اةلةةرية إىل دوامةة   
ا أ قغي  واليفملحيح اهليك يب كوا نراققت هذه الرةرتة  ظهةق  نيةا ا  قكر ة   أ ةأة منالبة   ةنوا ننوية  أكثةر  أالة   

     اة يال احلالي  وا سيفقب ي .ة وقرايا ومساوا
 ةةأأ  مرق ةة   أ ةةأة ملسةةينرة اةقاد ةة  ل نظةةام الرأ ةةايل مةةن ا ةةل اقيفةةقا  الةةأول الةةيت     بةةأ افيةةا  اششةةرتاكي 

كاغةةت نيفبةة  غظامةةا اشةةرتاكياب  ةةر   ةةأة إصةةاقا  ط النظةةام الرأ ةةايل جلبةةل هتءةةاق واغاةة اش  هةةذه الةةأول ط  
ن  ينهةا مكاقحةة  الرقةرب ققةةقل اإلغسةان والأنقراطيةة . وط يةل هةةذه الظةروف هتةةام   ب الةيت مةة صة   اهيفوامةا  اليفنويةة 

 نةةرو فةةج ل يفنويةة  فةةق ه اإلغسةةان وهةةق فةةج اليفنويةة  الباةةر  ب قيةة  أصةةأ     PNUD ةةرامج اةمةةم ا يفحةةأة اإل ةةائي  
 .(1990) أول نقر ر ل يفنوي  البار    ام

 بيفوةأ   ة  مقا  ة  القةأ ا ب  نيفقةأ اشقةرتا  اليف قةائي  ة   الباةر   او    الملبيأ الركر ب ق ن  قذ  اليفنوي  
نقسةة  الةةألل ونقسةة  ليةةا ا  النةةاسب  ةةل أن هةةذا الةةرا ا  بيفوةةأ   ةة  غق يةة  ونق  ةة  النوةةق اشهتيفملةةاد  ولةةين ققةةا  

وةقذ        قاه اإلغسان الذ  ش نكن هتياس  قس  هةذا الن      كوييف . كوا  نمل  اهيفوام  قذ  اليفنوي  البار  
 ةةرا أصةةحاب اليفيةةا  النربةةيب  ةةل مبةةأا هتةةأ ة اةشةةخاأ   ةة   د اش يفوةةاد   ةة  ا ةةقا د أو السةةبادة الررد ةة  كوةةا  مبجةةر 
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 وةةل أشةةيا   قةةأ وفا قبةةا قيوةةا خيةةق الملةةح  اجليةةأة ونةةققر ال ةةذا  واليفب ةةيم إضةةاق  إىل ا اةةا ك  ط احليةةاة السياسةةي   
 يا ا .واليفببري  ن الرأ  و قير الذا  وغريها من اخل

ا و هأف فج اليفنوية  الباةر   إىل نقسةي  هةذه اخليةا ا  ونبز زهةاب قية  ن بة  احلر ة  دو ا هامةا ط ذلةكب  كو
م يفبا هةةا غا ةة  اليفنويةة  وأدا ةةا ط غرةةن القهتةةتب قك وةةا  اد  ةةر  النةةاس مةةن مظةةاهر احلرمةةان ا يفبةةأدة ك وةةا ا نربةةت  

 .أكثر قأكثر ام ونقسيبهمسيفقق  اليفنوي  واغبكست  أو ها      قير ليا ا 
منةةذ اش ةةرتاف أبمهيةة  دو  البنملةةر الباةةر  ط اليفنويةة  اشهتيفملةةاد  ب كاغةةت هنةةاف  ةةأة فةةاوش  لبنةةا  مؤشةةرا   
نقةةين أمهيةة  هةةذا الةةأو ب إش أن مبظةةم هةةذه ا ؤشةةرا  كاغةةت نقيفملةةر ققةةا   ةة  نقةةأ ر مسةةامهيف  ط  و يةة  اليفنويةة ؛  

ذلةكب قية  نيفبةأا جمةرد هتيةاس مةا  بذلة  النةاس ط سةبيل اليفنوية ب إىل  من   ينوا نقأم مؤشرا  اليفنوي  البار   أكثر  
هتياس مأا اغيفرةا هم  بقائةأهاب لةين ققةا مةن  اغة  الةألقل وإ ةا كةذلك مةن  اغة  قةر يفهم ط  قيةر أهةأاقهم  

 الثقاقي  وغريها من  ناصر الرقاه.  و غبا م ومأا  يفبهم حبر ا اا ك  السياسي  واةغان 
ا كةةقن مةةن ثاثةة  مؤشةةرا  أساسةةي ب    IDHإبصةةأا  دليةةل اليفنويةة  الباةةر      PNUDة  ام الةة هتةة   (1990)   ةةامط  
محلياة الملحي  وا سيفقا اليفب يوي وا بياي الائرب وهتام قيوا  بأ مسيفنباا أدل  مكو ة  ومبألة  هلةذا الةأليل  نيفب ر 
 هي: 

دليةل اليفنوية  الباةر   مبةأش  بامةل     ةن  : وهق  با ةIDHI  دليل اليفنوي  البار   ا بأل  بامل  أم ا ساواة -
 ةةةأم ا سةةةاواة ط اة بةةةاد الثاثةةة  اةساسةةةي  ل يفنويةةة  الباةةةر   )البوةةةر ا يفقهتةةة   نةةةأ الةةةقشدةب ا برقةةة  وا سةةةيفقا ا بياةةةي  

 الائر(. واهلأف من قسا   هق نبيان كيري  نق ا اإلجنا ا  ط أ    أ ط اة باد الثاث      السكان؛
: والةةذ   قةةا ن هتيوةة  دليةةل اليفنويةة  الباةةر   فسةةق   ل نسةةا  والر ةةال كةةل  IDG  سةة  اجلةةنن  قدليةةل اليفنويةة   -

     قأة. وناكل النسب     القيويف  دليل اليفنوي  قس  اجلنن؛
اليفوكةةةة   : و قةةةةين الرةةةةقا ل  ةةةة  اجلنسةةةة  ط أ بةةةةاد: الملةةةةح  اإلجنا يةةةة ب  IIG  دليةةةةل الرةةةةقا ل  ةةةة  اجلنسةةةة   -

 ؛وا اا ك  ط سقل البول
: ذةأد احلرمةان ا يفبةأد   ة  مسةيفقا اةسةرة ط اليفب ةيم والملةح  ومسةيفقا  IPM دليل الرقر ا يفبةأد اة بةاد -

 ا بيا ؛ و سيفنأ إىل البياا  الأهتيق  من مسقو اةسر ا بياي .
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 متهيد
لتلىى أباية ىىريا لىى خماتىىالاوعيىىدالتىاع اعتىىالا ىىو ياع  عىى   ااا ىىااتيلىى ا ع لا   ىى ا ال ع ىى ااااحيظى التعليىى  

تعح لا ؤعس تالتعلي  التلى أبازىز لا لى لااعا انهاخييقالمللراريالجلاتاخمااعتقا   اتيطالباعتلززالإلبالياعلالبعك  .اا
تلىىا اؤسىىؤعت ريالزع  ل ىىريات ىىزخماتع  ىىلا اااا  ىى  ىىما   ىىرياجنعىى  اعنرىىرالمللراىىريا ىىمابىىال ال ي ىى،التلحىى اعلتعىىا ت ااا

ا.علتعو اتريااتلزتزالتق  اعلملالطورياعلملر   ريالملان ري
بو ىىريااعاتعوىى ع ا ىىللالتيف ىىلا الملقىى فالمع ا يف ىىافالتعليىى  التلىى أبا ىىمابىىال اتلرتيفىىهاعلتلحىى ا اتطىىا  التعىى  خي اا

  ىى اعىى ع التعطىىر ااية عىىهاععئ هيفىىهاااااللع ىىاااااابإلضىى ارياجتاتسىىي ضالتعىىا اليىى اوعيىىدايمىى عالتعليىى  التلىى أب ؤعسىى ته
لاعىى  ريالتلحىى ا ا ىىللال ىى  اع ىى الاملىىريالتعليىى  التلىى أباا اقرلط ىىريالتعليىى  التلىى أباع ا  ىىريااتىى،اترىى م ىى التقعىى  ال

لتىىاع التلرب ىىريا اع  عىى تاعج ىىال  تاابلىىداالتلىى أبلات عسىىريايبىى لالىىرعا ىى  بابلىىدالتىىاع الملعقا ىىرياعالتعليىى  اا
التعلي  التل أب.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 المبحث األول: التعليم العالي
  نا يف افالتعلي  التل أباتع ا ابال تهالجل  ل تاعلا لاقي الا ىمالملىال االتى،اتقىافاتىا تل ا لق ى ا ال ى ت اا
لتعقيناعلتيفينااجالاينالتع  لتالت،اطريتا التل ئريالحمل طرياع قتاباع   ات  لتا ا ىللالمليف ىافااا ىالاي  ىرالتسى ل اا

ا   اتلا تالملق  ابتالتوظرتريالملل جلرياهلللالمليف اف.اا علااعتلا لا ما   الملؤعس تاالتائ هداعلمم

 املطلب األول: مفهوم التعليم العايل
لتعليىى  التلىى أبا ىىااي ىىاااىىرعيالتعليىى  التوظىى   اعيلال ىى ا سىىعالاا  ىى اتعىىدتدابىىاع  ا ىىما سىىعا تا عا زىىريااا

خمالم ىي رياهلىللالتيفىريالتعلي  ى ااب و ى ااعتظ اجم الريا مالملؤعس تاتللاية  اعي  ر  النعر  لا  الجل  لريا اهنى التوىال
عتويفىر ايبىرلااعقىاال عسى التعليى  التلى أبايبلى   اااالخل ى ه تررتكاابق ا ؤعس تها ى الجل  لىريالتعقي اتىريا ابلىداا

لتعليىى  ااااتع  ىزاا  ى االاالالقع ى  ترياالتس  عىى رياعلتعقو ىريعب  ه ىهالىجماجم الىريا ىمالتعطىىا لتالتااا،رلا ىرياالالزع  ل ىري
ابت ريا ا   خمال ع ل تاعب  ريا ازالنل  الالقع   تريانظرلاملى اتسى   ابىها ىما يبى  ابرىرفاءلا يفى  خماااالتل أباية ري

اع ؤ التالي  رياق   خمالي اق   خماعحتق قالتعو  ري.

 : تعريف التعليم العايل1الفرع 
ا المزىىال ااتىىاااا ىىمابىىال تىىا ا  ىىطيتالتعليىى  اليىى ال ي ىىرياحتيف ىىزاعجل خماقىىالالملىىعلي التلقي ىىرياعنرىى طهالتىىلل اا

عاكىىىماا1علإل ك ن ىىى تالملاله ىىىريالتىىى،اتسىىى لا اليىىى احتق ىىىقات  ىىى ا اعىىىيا هالتوىىى تيالىىىمالمل ىىى لتالتالبي ىىىرياعلخل  ز ىىىري.
ا2اا   اين:نظ   لتع   زاب اثالثريايناليا مالتعلي  اع  التعلي  التوظ   االتعلي  التعيق ه اعلتعلي  الت  ا

 االتعلي  التلفاتقافالي ا ق  بريا و ج رياايفالي امىاء اتليى  ا ىوظ اتىال اعاىقاجم الىريااا:لتعلي  التوظ   ا-
 ىىمالتقىىالن اعلتعىىالبضالملعلىى   الي  ىى ااعتلع ىىاا وىى  يا ىى   رياا  ىى اخيىى الم ىىال اعلملعىى انااعتلع ىىاالتل ي ىىرياا

  خمالتل ي ىريالتعلي   ىريالمللع ىاخما ىماالتعلي   رياابتعرع خمالي التلالقريا  اب المللي االتط ت اعلملؤعسريااع اا ى اتق بىلالىا
 عاق ا  الريا مالتيالهتالملوظ ريل  ز تاعش   لتااقللالملال ااعلجل  ل تااعتعح لالتط ت ا مابالتهالي ا

االتعليىىى  التعيقىىى ه :ا ىىىاالتعليىىى  التىىىلفاالاتلع ىىىااليىىى اجعىىىرتلت ج ريا عىىىا التطيلىىىريااعتع  ىىىزابقيىىىريالالت ىىى  ابىىى اا-
ريا ىىرفابىى   الملؤعسىىريالتعلي   ىىريا ىى تقرل خما التل ىىتا ىى الااي ىى التىىجمل يااعكىىاناءلتاالتط تىى اعلملليىى ااع لظىى المنرىىط

  و ج ريا رنرياعق بيرياتيعك دا  ال ع  ز تاع   حلالتطالبل
لتعليىىىى  الت ىىىى انظىىىى   :ا ىىىىاالتعليىىىى  التىىىىلفاالاخيعىىىى املو ج ىىىىريانظ   ىىىىريااا ىىىىااالاترىىىى لاابتعىىىىرع خمالم ىىىىال اااا-

لتعقي اتىىريااع ىىاا عىى باتيطيلىىريابقىىا ا ىى ا ىىاا عىى باتيج  ىىا التالعىى اا  ىى االااعلملالضىى  التىى،اترىى ي  الىى  خمالتىىجمل ياا
 

ا.55:اصا2009لملر زالتاطيناتيالهقالترتباترياالجلزلهراا، املعجم الرتبويارتااشو ناعآبرعناا1
2Claudio Zaki Dib, Formal, non-formal and informal education : concepts/applicability, interamerican conference on physics education, 

Mexico, 1987: p 1,2,6. 
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تيفىىىرعايفالتعزل ىىى تا   ىىى ا  نىىىتاطل لع ىىى ااعالاتععىىى مايفا ق بىىىرياليىىى التورىىى ط تالملوجىىىزخماعابتعىىى أباا ىىىااالااىىىوتاا
 .  ز تاعالاش   لت

ااعتلعىجمايليى ا ر يىريااتلىاا ى ااتوا  التعلي  التل أباض مالتعلي  التوظى   ااا ىااقطى ياارلى ا ىمالتوظى فالتعلي  ى 
اع ماب التعل  تدالخل  رياهبللالمليف افا  اتي :ااا ه.

تلرتىدالتعليى  التلى أباليى اااا ىا اا1962لى فاااابيىالا ى نالاتسى  انا اج ىالانىاعلتالت انسىكاا44لتيفقات يىاا
 ىىلايشىىك  التعليى  الم   ا ىىرياالمل و ىىرياالتعقو ىىرياعلمللو ىريا،لىىال المللي ىى االتى،اتقىىافا ا ؤعسىى تا  جل  لىى تاااينىها 

ا ل  االترتب ريالحلرخماالملل  االتعكواتاز رياع ل  االمللي  ااعلت،:ا

 قاايمتالالتا لعريالت  ناتريلاتررتعاتيقلا اا   ايناتكانالملعقا اناا-

 عوريااب ا خمال  ريلاا18لتى اناجت   ا ال راتررتعايناتكانالملعقااا-
تكانالملس ق تالتا لع رياا   ا ؤ ترياتيح ا الي ا ك ادخماحت لالبى  اترى اجتاءتىكاا  تا زىريايعالتىابيافااا-

ا1يعالتر   خما التعلي  التل أب. 
نىىىاليالتعليىىى  اا ىىىلايليىىى اينىىىها اا1998  ىىى اعاتلرتىىىدالتعليىىى  التلىىى أبابىىىال الملىىىؤمترالتلىىى مل اتيعليىىى  التلىىى أبالىىى فاا

(التىىىىىلفاتقا ىىىىىهالجل  لىىىىى تاالملل  ىىىىىاااع،ىىىىى  )لم ىىىىى  ا االمل ىىىىىيناالتعقىىىىىيناالتيفىىىىىيناالتل ىىىىىال،از االتعليىىىىى  الىىىىىمابلىىىىىاااا
 ي  تاتكاتمالمللي  اع،   االملخ  رياتيطالبالتلتمايهنالا ر يريالتعليى  الت ى نافااهبىا التعكىاتمااعاالتعكواتاز ري

ا2. التعلي  التل أبعلحل ا الي اتق اا  زريااش   خمايعا بيافا 
ليىى اينىىها ا ىى الجل  لىى تاالتكي ىى تالتعقو ىىرياع،  ىى ا ىىما ؤعسىى تاااا2002لىى فاااالتعليىى  التلىى أبااOCDEلراىىتاا

عحمطى تااعترى لايتعى اا ى ا ؤعسى تالتلحى ااااالتعلي  ا  ابلاالت  نافااي ا  نا  ا امتاتي  ايعاعضل  التقى ناي
لاقطى ياارياهلى ا ل شىرخماا  ى اترى لؤؤعس تالتعلي  التل أبالماطرتقاج ل   ايعالخل ضىاالتعج  باعلتل   لتالت،اترتلض

لتعليىى  التلىى أباا ىى الملؤعسىى تالتىى،ا ىىا اجتاتىىاا التعليىى  ابلىىاالت ىى نافا)لملسىىعالالت  تىى (ا ورىى عايع عىى اهلىى ااا
ا3ب دالتوظرالماعضل  التق ناي .

نظ   اتع اتىاا  ا ىماقلىلا ؤعسى تالتعليى  التلى أبااعتع  ىزاؤىوتااتعلي  التل أبا لتكالي اينها اتلي  ااعتلر ال
لواالتوج باا  لاش   خمالتي س ن االمل زسع االتىا عا ل ايعاشى   لتايبىرلااع  ى اينالتقلىا ااش   لتاز  ل ريا

   زخماش   خمالت  ناتريايعا  اتل  هلى ا ىما ىؤ التااع ىاالتعليى  التىلفاتقىافاا ا ؤعس تالتعلي  التل أباتعطي ال  خماا
 

 .12صاا:1990اا25جميريالحت  الجل  ل تالتلرب رياالتلا اااالتعليم العايل: تغريات يف السياق واستجاابت الحقة يكريايب داا1
2World Conference on higher education: vision and action, Paris, 5 October 1998, in the website: 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/diaz-e.htm#home , 06/05/2016, 17:44. 
3Campbell David , Carayannis Elias, epistemic governance in higher education (quality enhancement of universities for development), 

Springer, 2013: p 4. 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/diaz-e.htm#home
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تىىىىى،احتعىىىىى  ا سىىىىىعالالىىىىى  ا ىىىىىماا ع لتا  عااحتعىىىىىرالتطيلىىىىىرياتي  ىىىىىمالتلي  ىىىىىرياءلتالتعازىىىىىهالتلح ىىىىى ااع ىىىىىللالمل ىىىىىمال
ا1لملؤ الت. 

تيعليىىىىى  التلىىىىى أباتىىىىى  اابم ىىىىىرالتسىىىىى لااعءتىىىىىكا لزىىىىى اجتالبىىىىىعال المنظ ىىىىىريااااشىىىىى  لجنالتعا ىىىىىلاجتاتلرتىىىىىداا
علتس  عىىى تا ىىىمابيىىىااجتاآبىىىراابىىىا لا ىىىمالمنظ ىىىرياعلتس  عىىى تالتالبي ىىىرياتيقطىىى ياع ىىىاالاجتاتيىىىكالتىىى،احتك  ىىى ااا

جتابلىىىىدالتلال ىىىىلاءلتالتعىىىىدث الملال ىىىى ا  تلو ىىىىريااااابإلضىىىى ارياالتل  ىىىىرياا    بىىىىاع   اعلملعليقىىىىريابرلتىىىىريالتاعتىىىىرياعلعىىىىرتلت ج
الت ق ا ريلاعب يفريال  رياتال  الي التعل  تدالملل ا خمايلال ا  اتي :االحملا لتلالزع  ل رياعا

لط  ا يف افاتيعلي  التل أباال ا  االي احتاتااشكلا ؤعس تالتعليى  التلى أباا ى التليى ايناا ااجتر زايهن اا-
 ىىىل الملؤعسىىى تاتعوىىىاياعتعلىىىا اعتويفىىىر ابلىىىدالتىىىاع اينىىىاليا ل وىىىريالىىىما ع ايبىىىرلااعقىىىاالتيفقىىىتاي،يىىى التعلىىى  تداا

 لتعلي   ريالت،اتقافالتعلي  ا  ابلاالت  نافللي ايهن ا لالملؤعس تابركلا اع ا
با ىرياا ااااعىهعئ يفاايةيىتاا ا ى ايهنى اا اق  تابعلرتدالتعلي  التل أبا مابىال اعئ يفى،التعليى  اعلتلحى يهنا-
 ل احت اا للالمليف افاا ، اية ع  ال ع  ا
 كاانتا للالمليف افاا  التلي اينا كاانتالترى  ا ت ىلاتلرتيفىهاا  ى ااملاتعطر التعل  تدالملل ا خمايلال اجتا-

لملليا ىىىى تااتكواتاز ىىىى اا اب  ىىىىريالممىىىى عالتىىىى،اتلع ىىىىااليىىىى ااهااتيىىىىكالتىىىى،ا،ىىىىاتاي  ىىىىراتوالىىىىايم طىىىىاعيهنىىىى املاترىىىىراجتاا
ااع لىىلا ىىما يف ىىافالتعليىى  التلىى أبا عليىى  انظىى   اتقىىرتبا اب  ه ىىهاجتاب ىى ه التعليىى  التعيقىى ه اا ااعلالت ىى  

   اينا ل التعل  تداملاتسيضالتعا الي ا ل التوقطري.

التس بقرياااكماتلرتدالتعلي  التل أبالي اينه:ااعللع   لالي ا  از  ا التعل  تد
عىال ا  نىتا ؤعسى تالارتلضى ريايفا ق ق ىرياعلتى،ااو يااتقا ها ؤعس تالتعليى  ابلىاالت ى نافااتلي  انظ   اتا 

ز  ل تاا ي  تاا ل  ااتقو رياعاو رياا ال ااع ال االي  ااع،   ا مالملؤعسى تالتعلي   ىريالتى،اااا:اكمايناتكانا
  ى ابى اثالثىريا كىاانتايع عى ريا ى اااال الحملىا ا ىماقلىلالتاعتىرياليى اينىها ؤعسى تاتليى  الى أبتابلاض مالتوطى 

عت ىىا ا ىىىللالتعليىى  اجتاتقىىاوالمللراىىىرياعاىىقاابىىرل ياتلي   ىىىريااجنعىى  المللراىىىريااااللتطيلىىرياالمعىى تلخماعلتعوظ  ىىى تالإل ل تىىري
علملاخمالحملىا خماتكىلااختعيداينظ عهااعالاا رياملر  يهعتطاتر  اعتو  ع  اابا رياقع  ال ع  اعتقاوالحليا التلي  رياعلتعقو

اعيش رالتر   لتالملقا ريا مابالتها  اش   خمالتي س ن االمل زسع اعلتا عا ل  .ااطا اا ها مابيااآلبر

 : التطور التارخيي ملفهوم التعليم العايل2الفرع 
لتعىى  تاالتقىىاوايتىىماااا ىىمترىىكلالمليف ىىافالحلىى أباتيعليىى  التلىى أبالىىجماعيسىىيريا ىىمالتعطىىا لتاليىى ا ىىرالتىىز مااالالتىىرياا

  نىىىتالجل  لىىىريا ىىى ا ىىىلا ىىى اتلو ىىىها ىىىللالمليف ىىىافاا التقىىىرعنالتاعىىىط التىىى،ائ ىىىرتاا  ىىى الملىىىال االتلي ىىى اجتاز نىىى اا
 

1Elisabeth Förg & al,  Higher education and scientific cooperation, Austrian development cooperation, Vienna, 2009: p 4. 
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لتقىىىىرعنالحلات ىىىىرياعلتعىىىى  تاالملل  ىىىىرايتىىىىماتلىىىىا تاايىىىى  التلىىىى أبا االجل  لىىىى تاا التعطىىىىا لتالتكلىىىى خمالتىىىى،اشىىىى ا  التعل
ا ؤعس تالتعلي  التل أباعترللتاا   اعتوالتاعئ هيفهاعزل تاية عه.

 التعليم العايل يف التاريخ القدمي -2-1
لراتالتلررتريالتكع برياعلملال اامع ا رخما ولاثالثرياآال اعورياقللالمل ال ا ابال الترلاىاتمااي ى التعليى  الملازىهاا

االوىىا  ايقىى فالتلىى بي انايع از  لىىريا التعىى  تااز  لىىرياب ىىتا ىىا  اابتقىىربااعىىورينطيىىقا وىىلاآسىىرياآال ااتيكلىى  ااقىىاال
 -2205)لاع اآعىى  اعبىىال الحلقلىىرياا ىىماب ىىال لاعتلىىا ا ىىال االت ىى ابتاتيلىى ت  ا الهلوىىااجتايتىىداعىىورياقلىىلالملىى ال 

لت  ينلاع التقرنالخلى   اقلىلالملى ال اينرىداياالطىانااعاتطاترانايا ماتلي  التكل  ا الم باااا(قللالمل ال  2225
ااع ىىى ناتيقىىى اا  ىىى ا  ععىىىهاع تىىىداا ل ىىىالالي  ىىى الىىىر اابعىىى الم   ا ىىىرياعلتىىى،اتلعىىىجمايقىىىربال ىىى  اتيج  لىىىريالحلات ىىىري

ع التاقىتالتىلفا  نىىتاا ىهايع عاباتلى االالنطىى عا وىلاعىقاعالإل جملطا تىريالترع  ن ىىرياايعلبىرالتقىرنالخلىى   اا1 علىه.
 فااملاتلىىر اجالابلىىدالملىىال االتىى،املاتكىىما ىىا اجالاتعخىىرتيا زىى  التىىاتملاع ا ىىللالتاقىىتا ىىلتكاا ىى ناا ىى ال

ا2لملسي انا ايع اجما  اع ع    .
تيعليىىىى  التلىىىى أبا اب ىىىىال اع  رىىىىقاعلتقىىىىاااعلتقىىىى  رخماعلإلعىىىىكوا تريااع  نىىىىتا ىىىىل اااانرىىىىدتا رل ىىىىزالظ  ىىىىرياااقىىىىاا

لملؤعسىى تاتع ر ىىزا ىىا الجلال ىى ا  ىىلالمز ىىراالتقىى علناالتزتعانىىرياعلتوجىىدااعيعىى الخلي يفىىريا ىى  عنالترشىى اا اب ىىال اا
 1038) الىى فااااابل ىىالااعيعسىىتالملا عىىريالتوظ   ىىري(ااام 797 -777)ااااب ىىتالحلك ىىريالتىىلفاتاعىى اعلز  ىىراي فالملىىد انا

ااعلتىىى،ااكىىىماللعل   ىىى ايع از  لىىىريالرب ىىىرياجعىىىال  ريال ع ىىىتابعىىىا ت اليىىىافاا(م 1239)ااعلملا عىىىريالملسعو ىىىرتريالىىى فاا(م
ا3.(م 972)ال فالمل ربالتلريبايعستاز  لريالتقرعت لاع التقرآناالتي ريالتلرب رياالتر ض  تاعلتط 

 التعليم العايل يف القرون الوسطى -2  -2
لحلعى  خمالإلعىال  ريا التىابا اجتايع عابااع  نىتا اتوىرياطي طيىريايع اعيلظى ا ر ىزاتوقىلالت ق اىرياعلتليى ااايبلت

 اا اجتط ت ىىىى اااايع عب ىىىىرياائ ىىىىرتايع از  لىىىىريااف13جتاااا12اخىىىىال التيفىىىىرتخما ىىىىمالتقىىىىرناااا4ا ىىىىمالملسىىىىي  اجتالملسىىىى ح  

 
:اا2010اا ر زالتعطاتراعلتعلي  الملسع رااب ال اا02االتلا ا02ااعيسيرياثق ارياز  ل رياال ياااالستقاللية(-احلرية األكادميية-والتطوراجلامعات )النشأة   عالزتزا   فاا1

 .4 -3ص.صا
 .ا7:اصا0200االملكع المل رفاتعازت الملطلال تاالتق  رخماااتريخ أورواب )من النهضة حىت احلرب الباردة(شاق اا  االلااهللااللاالترلز اا2
 .5  عالزتزا   فاا رز اعلقاء ر ااصا3
 .8اا7شاق اا  االلااهللااللاالترلز اا رز اعلقاء ر ااص.صا4
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رياليىى اتائ ىىداا اق ه ىىاStudium Generaleعةىى از  لىىرياباتان ىى اعز  لىىريااب تىى ااعلتىى،ا  نىىتاتلىىر اابعىى ا ارنسىى 
ا1تقاواش   لتاختر الي اشكلا بيا  تايعا  ز تا لرعاري.عا  ئرياتا تس ريانظ   ريا

  ىىى ائ ىىىرتا ىىىلتكاز  لىىى تايبىىىرلاعىىى  ايع عاباا ج  لىىىرياي سىىىيفا  اعز  لىىىريا  ىىىجم  التىىى،اقىىى فابعدع سىىى  اا
لى   خما ىمالتطيلىىريااع ى ناتىع اءتىىكا عنا الاقىريا ىىماالمعى تلخماينيفسى  ااع ا اتوىىريااب علالإلتط ت ىرياع ولات  ىهالتيفرنسىى رياؤ

لتاعتىىريايفايهنىى اينرىىىدتابا ىىيف  ا ؤعسىى تا سىىىعقيريااتكىىماتطا  ىى اعجبىىىالل  الت قىى  ا ىىا التكو سىىىرياعلتاعتىىريالتيعىىى ناا
(اا ىىماقلىىلاا1257   خماجتاجنرىى  از  لىى تاب  ىىرياهب ىى اا  ىىلاز  لىىريالتسىىا بانابلىى  ت ا)عىىل ع اجتاحتاتىىا  ايعالمللىىا

(ااز  لىىرياا1229(ااز  لىىرياتاتىىازا)1303(ااز  لىىريا ع ىى ا)1224 التع عىى ااع ىىللاز  لىىرياانبىىاأبا) ىى  مالمليىىكاتىىات
ا2(ااع ي  اينردتا ماقللالتل ابعلتاعلم رل .1388(ااز  لريا اتان  ا)1365(ااز  لرياا  و ا)1347برلغا)

(اا1553سىىى كا)اا ج  لىىىريالملكعؤلىىى   خما ىىىمالمعىىىل ناينرىىىدتابلىىىدالجل  لىىى تا ا سىىىعل رلتاي رتكىىى التالت و ىىىري
(.اع اا1887(ا از  لىرياهللااآاب اا)1857عز  لريات   ا التل عااعينرىدالتجمتطى ن اناابهلوىااز  لى تا يكعى اعبىا  ا)

(ااي ىى الت ىى ابنااقىىااينرىىدتاا  ىى الجل  لىى تالبعىىال ا ىىماهنعىىع  الحلات ىىرياا1611لتيفيلىى اينرىىدتاز  لىىرياعىى ناتا ىى اا)
لترععى رياليى التىر، ا ىىما ج  ى اعع خي ى الىماابقى ا ع ايع عابا انرىدخمالجل  لىى تاا(ااعأتبىرتالإل جملطا تىرياا1868)

 3(ا  اأتعستاز  لريا اعكا.1755جءاملاتعدع ايترياز  لرياا   ا ىتال فا)

 العصر احلديثيف التعليم العايل   -3  -2
ليااىىى اعلتاابرتالتعقو ىىىريابرىىىكلا سىىىعقلالىىمالتليىىى اااىىى اابعطىىا (اام 1830-1790مت ىىزتااىىىرتخمالت ىىىا خمالت ىىىو ل ريا)

حملركالتلخ  اعتساتقهاتهاا  ناقلىلا ى  ،رياقىالن الحلر ىريالحلرل تىريلاعبوى  اليى الخلييف ىريالتعلي   ىرياتىرعل الت ىا خمالت ىو ل رياا
اا20جتابىال تالتقىرناااا19فاجالالتقي لاتي ا خمالت و ل ريااعتكما ولايعلعضالتقىرنااتقااينالتعلي  التل أباملااللعل  اكما

بايتاتظ را ا خماو تيفريامت   اااقىااقى  تالجل  لى تاعب  ىريالممل ن ىريا   ى تالي  ىريا ققىتا اوعجمل ى اا  ال فا
عي ىىىلتاا4الجل  ل ىىىرياع ل  ىىىاالتلحىىى التل  ىىىريلتلحىىى اا انىىىتابىىىاع   المعىىى اات ىىىو ل تازاتىىىاخمااعئ ىىىرتا ل  ىىىلاا

التلح التلي  اعئ يفريا مالتائ هدالمع ع رياتيعلي  التل أب.

 
التعج  خما  اب الترر اعلت رباا  ض   ا  نتابالتريالتو عريالمع عب ريا ماجتط ت  اعترز اءتكاتلاخمايعل با  اقل  الجل رل المل  زاالترب  الالقع   فالتلفالراعهانظرلاتاع   ا 

عب ريا،تط ت  اا   اشج ا ياكاارنس التليافاعيش ر  المليكاارنسالالمع الحلع  فا)لحلع  خمالترع  ن ري(االتسالفاعلالععقرل لا ل التظرع اع لاتا لتكالي ائ ا ايع از  لريايع ا
 .ابع ر .11اا8لتلفاق فا،نر  ا ي رياارنس اا...ا لز :الملرز التس بقااص.صا

1Aldo Geuna,European universities : an interpretive history, 1996, in the website: file:///C:/Users/HM/Downloads/rm1996-

012%20(2).pdf , 16/ 03/2016. 
 .7اا6  عالزتزا   فاا رز اعلقاء ر ااص.صا2
 .8ااصانيف الملرز 3
 .8اا7:اص.صا2012ااعزل خمالتعلي  التل أباالتسلا ترياا07االتلا االطالب الدوليني يف اقتصاد املعرفة العاملي(قراءات يف كتاب )التعليم العايل وحراك  ر االتعلي  التل أباا4

file:///C:/Users/HM/Downloads/rm1996-012%20(2).pdf
file:///C:/Users/HM/Downloads/rm1996-012%20(2).pdf
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بلىىىاالحلىىىربالتل مل ىىىريالت  ن ىىىرياجقلىىى الاعلعىىىل اا  ىىى اتعىىى ليفتالملىىىال ا ا  ىىى ا ىىىمالتىىىاع اااشىىى االتعليىىى  التلىىى أباا
عابتر، ا مالتعزلتاالتكل ا الا الجل  ل تاجالايهن الععاللتااقضازىز لا ىمالتىرل،ل ا التعليى  ابلىاالت ى نافااعتىللاا

ع،يىى اليىى ا ىىل الملل  ىىاالتطىى ب المل ىىيناااينرىىدخما ل  ىىاا،ىى از  ل ىىرياتعيل ىىرياطيلىى تالتىىرل،ل ا التعليىى  ابلىىاالت ىى نافااا
ابإلض ارياجتا للائ رتالجل  ل تالمليفعا ريا و ضازاتىاا ىمالتعليى  التلى أباترى لا ؤعسى تالتعليى  الجلى  ل الىماا

ا1بلااع ؤعس تالتجمل يالمل و ريالتق  خم.
عتر ىىزا ىىل اااائىىلالتعليىى  التلىى أبا وح ىىرلا التعليىى  اعلتلحىى ااجءاترىىكلا ؤعسىى تها ع ىىالتاتيلحىى اعلتعليىى   ا

لملؤعسىى تاا  ىى اخيىى التلحىى اعلتعطىىاتراليىى التلحىىافالمع عىى ريالهل  اىىرياتعطىىاترالتليىى اعلمللراىىريلاجتا ىى ابلىىاالحلىىرباا
لتل مل ىىريالت  ن ىىرياعلحلىىربالتلىى   خمابىىرزتاشىى ئ اارىى ئ اعئ يفىىريالتعليىى  التلىى أبا اج ىىالفالتعو  ىىريااجءاي ىىلتا ىىمالملوعظىىرا وىىهااا

 ريال ع  ااعي لتابيقاعجنع  المللراريا ماقللاقط يالتعليى  التلى أباع بط ى ابعطل ىقاايناتوعيالمللراريالت،اتس   ا اتو 
ا2لمللرارياعلععخال   اعتازتل  اتابلا اجط  التور ط تالجلاتاخماتيائ يفريالت  ت رياملؤعس تالتعلي  التل أب.

 التعليم العايل بنية:  3الفرع 
 و ى اجتاي ل اا ىى اااا ىمالملؤعسى تالتكلىى خمالتى،ا ىا ا ىلعكىانا ىىمالىا اقي ىلااتلتعليى  التلى أبايناااالو ىريتاااكىم

عكىانا ىمالىا ا لى ازىالا ىمالملؤعسى تالت ى  خمالملعخ  ىريااع ىمااتلمنرطريا اجط  اج ل فاعل ااا   ااكمايناا
ا3عتع دا لابو رياؤ اتي :اب ا ل اعتيك.ا   المل كمايتع اينا

ما  ىىى اقىىىا   اليىىى اتىىىاا ااىىىرصا  ا ىىىرياالنعقىىى  االملؤعسىىى تالتكلىىى خما علىىىا خمالم،ىىىرلعاتع  ىىىزالىىىما،  ىىى ا ىىىااا-
ي ىىى  ماا ىىىمال ىىىابا ىىىل الملؤعسىىى تاتلق ىىىااج ل  ىىى ااععزا  ىىى ا ااااتكىىىملتطىىىالبابىىى ال ىىى التالتا لعىىى ريالملخعييفىىىريلاا

 ن ريايعارا ظ ا الالتعح  اهب اا مايبو  الملو طقالمبرل.اخماات اجيللايبو  الملرل زالملاا عل ل

علملوعررخما اي زى  التليىاااا ى اترىج اليى التعحى  التك ى تماابتعليى  التلى أباالملؤعس تالت   خمالملعخ  رياا-
ابإلض ارياجتاع اترياج ل  ى لاجالايهنى اتعىطراجتاتر  ىزاز ا  ى ا اجمى  اضى قانسىل  ااعتىلتكا ى نا ىمالتعىرع فايناا

علمعى تلخماقىا لااااتركلازز لا مانظ فا عو عقاتع داابملرعنريالت،اتسى لاالملؤعسى تاليى التعيفىعتااعتعى تاتيطىالب
ا. مالحلر رياب الملؤعس تالملخعييفري

ا

 

 
 .11لملرز التس بقااصا1

2Campbell David, Carayannis Elias,op. cit , p.p. 5,6. 

 .40 يكريايب داا رز اعلقاء ر ااصا3
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 املطلب الثاين: أمناط التعليم العايل، أمهيته ووظائفه
ع ىاا ى اي لابىاع  اجتاااااب  ريا ائلاتطا التعقو ريا اجم  الملليا ى تعاتز ل اية ريالتعلي  التل أباتا  ابلااتافاا

العى   الحلات ىريا و ى اا  ى ا ى ناتىلتكاائ ا امضازاتاا مالتعلي  التل أبالتق ه الي اععى هلالالت ى  التعكواتىاز اا
ا ع ا اتطا اعئ هدالتعلي  التل أباعتك  ي  اا   اب و  اي  رااد  ر.

 : أمناط التعليم العايل1الفرع 
التعلي  التل أباة :التعلي  التل أبالتعقي افاعلتعلي  التل أبالمابلا.مط ا مااكمالتع   زاب ا

 التعليم العايل التقليدي -1  -1
يفالتعليىى  ااااتلع ىىاامىىضالتعليىى  التلىى أبالتعقي ىىافا لىىاياعزىىا المعىىع ءاعلملىىعلي ا ا كىى ناعل ىىاا انيفىى التاقىىتا

عتقىااعى  ا ىللالتىو ضاااا1لتعلي   ىريالملخعييفىريلااع ىتا اعزا اي ىافاتقو ى تالإللىالفاعلالت ى  اعلتاعى هلاعز  اتازه
تىىىزل ا    وىىى ا ،ىىى الملرىىىكالتالتىىى،اعلز  ىىى ا وىىىلا وع ىىىدالتقىىىرنالتلرىىىرتماا وىىىلائ ىىىا التعليىىى  الملازىىىهاتيكلىىى  ااعالاا

ا2  ال فااعلت،اي تاجتائ ا امضالتعلي  المابلااا ماب ا ل الملركالتا  اتي :
 بالملىىال الملعزلتىىاخما ىىمالتطىىالبالتىىلتماتو ىىانالملر يىىريالت  ناتىىريااالىىافاقىىا خما ؤعسىى تالتعليىى  التلىى أباليىى العىىع لاا-

 عتعطيلاناجتالتعلي  التل أبل

لملو  يااعوالتالتا لعرياالتس ل تالمللع اخمالملا اخماجل   التطالبااعلقع   التا لعريالي التيفئىريااامط ريالخلطضاا-
 لملل   التا  ااتيقلا لاالت  ناتري(اعورياتقرتل ااعللعل  اش   خمالتا لعريا25 – 18لتل رتريا)

ب و ى التلحى التلي ى االافالتعالزنا التائ هدالت،اتقافاهب ا ؤعسى تالتعليى  التلى أبا  ى اتر ىزاليى التعىا ت اااا-
 للال ع  فعبا ريال ع  احيظ ابا زريايقلا ما

 عى تالتقلىا ا الجل  لى تاالنلالفالملال  رياب اورز تالتعلي  التل أباعل ع  ز تاعبطضالتعو  رياانظرلاتكاناع ا-
 ثرلتالزع  ل رياالقع   ترياعع  ع ري.ختع املؤا

 التعليم العايل عن بعد -2  -1
تلىىاالتعليىى  التلىى أبالىىمابلىىااار ىىرياتلي   ىىريا ع  ىىريامفااىىر ا ال ع ىى اا ايفاعقىىتاا ايفا كىى نااع ا ىىلاا
 رل ىلالتل ىرلاتلع ىىاا ىللالتىو ضاليىى اععى هلالالت ى  ا سىى اطل لىريالتىجمان يالملقىىافاائىرع الملىعلي اعلإل كىى انتاا

 
 .ا256:اصا2012 تس جماااع قيرياز  لرياا09لتلا ا، 01ااجميريالتليافالإلنس ن رياعلالزع  ل رياالجلز ااجلامعات العربية بني واقع التحدايت والعوملةبرلة ا ل باالا ا  طيف اا1
 .ا253:اصا1990اا  راا01اال ياا(آا  ا سعقلي ري)لملؤمترالتعلي  التل أبا التاطمالتلريبااامناذجه( –مربراته التعليم العايل من بعد )جبرل   احم ااجبرل   اا2
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ع،  ى ا ىمااااتعسىج لاعلتيف ىاتااالهلى تداالالنرتنىتلإلءللىريااشىرلهضالاا ماب ا ل التاع هلالتجمتىااالتعييفزتىانااالملع  ري
الحلات ري.ب  رياعع هلالالت   التعكواتاز ا

علتو ىى ء المل عىىاخما ىىما ؤعسىى تالتعليىى  ااااعتازىىاانالىى نا ىىمامىى ء التعليىى  التلىى أبالىىمابلىىااةىى التو ىى ء الملسىىعقيري
تاااابىىلا يفعا ىىرياتيج  ىى ا   ل ىىالااىىىلعتاالاتعق ىىاابرىىرععاحمىىا خماتيقلىىا ا  ىىلالملؤعسىى تالتعقي اتىىريلتلىى أبالتعقي ىىاف

 ااعتطيىىىقالي  ىىى ا، تلىىى ا لجل  لىىى تالمليفعا ىىىري لاي ىىى الت  ن ىىىرياا ىىى اتعلىىى اشىىىرععاعقاللىىىااا وىىى كالتر،لىىىرياعلتىىىالا اجتالتىىىعلي
ا1.لاللعل  لملؤعس تالتعقي اتريا  ايباالافاج ك ن ريالتعال لالملل شراب المعع ءاعلتط ت ابل اا

ا2ينه:زل ا للالتو ضالتعلي   ااع ما 

 تس   ا العع ل بالتز  خمالملعو   رياتي قلي الي التعلي  التل أبلا-

 ل اتكمحيققا اقرلط ريالتعلي  ا مابال اجع رياارصالتعلي  ام جمالااا-

 تسعيف اا مالتاع الملعزلتااتاع هلالإللالفاعلالت   الحلات رياعتائ يف  اخلا ريالتعلي  التل أبلا-

 ايعق تالتل لاعلتا لعريلاكمالتطالبا مالتعو عباب ا-
حتق قالتا اخماعلتعج ن الت ق  ا لبلال ع ى التال ىاااعءتىكا،شىل يالحل زى تالتعلي   ىرياتىللدالتيفئى تالحملرع ىريااا-

 اايعا   زرتم.(جزل    مالتعلي  التل أباامعل بالقع   ترياالزع  ل رياايعامهن اا ل تا ولزتريا)لبع    ايعا
ابعىىعخالفاآت ىى تالالت ىى  ااااع ىىااطرتقىىرياتيعليىى  اعلتعكىىاتمااا لتعليىى  الالتكىىرتعي بلىىااا ىىماي ىى اينىىاليالتعليىى  الىىماا

ية ىرياااا اضىايالتعليى  الىمابلىاااال عسى الظ ىا اتقو ىريالالنرتنىتاااالحلات ريا  حلالعى  اعلترىلك تاعلتاعى هضالملعلىا خما
ا3ي  الالتكرتعيا  اتي :ااع ما  زلتالتعلتيعطا اعلتع   ا اقط يالتعلي  التل أباي  راعي لتايعيااباضرع  

 تلي  ا رناحيافا ايفاعقتا مايفا ك ناتعالاراا هاي علتهاعابتسرلريالت،اتو ع الملعلي لا-

الاتقع ىىرااقىىضاليىى اتقىىاوالحملعىىالاعتكوىىهات ىىع اه  ىى الو  ىىرالملىىو يا)لم ىىال االحملعىىالاالمعىى ت  االمنرىىطرياااا-
 علتعقاو(ل

تقىىىافالحملعىىىالااباللع ىىى  اليىىى التاعىىى هضالملعلىىىا خما)لت ىىىاتاالت ىىىا خماالتىىىو االحلر ىىىري(الىىىجمالتاعىىى هضالإلتكرتعن ىىىرياااا-
 )لحل ع االالنرتنت(للحلات رياا

 
 .ا265لملرز التس بقااصا1
 .ا259لملرز التس بقااصا2
ا.66صا:2011لجلزلهراااا02لتلا ااا19اال يااRISTااجميرياالتعليم االلكرتوين ومستقبل اإلصالحات ابجلامعة اجلزائريةن رالتاتما،رل اا3
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ت ىى ا ىىا خمالتيف ىىلالتعقي اتىىريالملع  يىىريا الإلتقىى  ا ىىمالمعىىع ءاعلالعىىع  يا ىىمالتط تىى ااجتا ىىا خماتيف لي ىىريابىى ا ىىللاااا-
      التعلي الملخعييفريللمب اعايعع ء اعز الههاعا

االاتي  ا ع المعع ءاعتكوهات  ا وهاعتس نا لاعتع تاتهاتقاوالملس لاخماتيط ت ا ايفاعقت.ا-

 : أمهية التعليم العايل2الفرع 
تىىؤ فالالعىىع    ا التعليىى  اجتا اىى اجنع ز ىىريالتورىى عالتلرىىرفالالقع ىى  فاالت قىى  اعلالزع ىى ل اااقىىاخمايفابيىىااا

 ل الي ا   ا وظا ريالتعليى  اا  ى ااعب  ىريا وظا ىريالتعليى  التلى أباا  ى ااكىمالإلشى  خماجتاثالثىرياا عاقيفرياجتا ااا
ا1نق عا ه سريا عليقرياية ريالتعلي  التل أباع ك نعهااع  :

 لحليف ظالي الإل ك انتالت ق ا رياعلتعلي   ريالتاطو ريلا-

الترا ا مالملسعالالتعلي   اتيسك نلا-

 تيلال .التعطا التلي  اعلتعقينا-

عتىىىز ل اية ىىىريالتعليىىى  التلىىى أبا ائىىىلالقع ىىى  المللراىىىريااعلتىىىلفاتلع ىىىااب ىىىا خما لىىى خماليىىى اتطىىىا المللراىىىرياالالبعكىىى  اا
تعحق ىىقالتو ىىااعل عسىى باتو اسىى ريابىىى ال ع لىى تاعلتىىاع اا  ىى اي ىىلحتالتلاملىىريالالقع ىىى  ترياااعلإلبىىاليا   ىىا اا

لي ال   الحلكا  تاناالال ع  فاي  رابقط يالتعليى  التلى أبا انىهااااءلتاأتث ا ل االتس  ع رياالت ق ا رياعلالزع  ل ري
الملسؤع الماتو  رياعتطاترالإل ك انتالمللرا رياعلالبعك  ترياتىلارل .

 ااعل ي  اإلق  رياجمع  المللراريا  حا اتيو عرياااقىااتزلتىاالال ع ى فا ااابتوسلرياتيليالنالتو   ريااا تعلي  التل أباا
تعلي  التل أبا قو خماجنع ز رياعتو اتريااعي لتاتق   اال ت ريالتعلي  التل أباتلع ىاابرىكلايع عى االتل ملاؤاضاياتائ دال

لي ا الا اله رياي الاهاملعطيل تالتعو  رياع الاقا تهالي ا الز رياوعيدالتعحا تاات  الآلن ريااقىضابىلا ىىتاا
ا2 رياملالز ع  .ااعحتاتاالإلزرل لتالتالزالتعحا تالملسعقلي ريالماطرتقالالععررل اعلتعولؤ

عنظىرلاتىلة ىريالتل ت ىرياتيعليىى  التلى أبااىتنا ل انتىها ىىمايفابيىلايعاضىلداعى ولك ابرىىكلا ل شىراععىي اليىى اا
عحتق ىىقالتعو  ىىرياااالم ىرياعتقىىا   ااعتىىلتكا ىى نالال ع ىى فاابتعليىى  التلىى أباانقطىريالنطىىال اتعحق ىىقالإل ىىالبالالزع ىى ل 

ت ىىرعلتالتىى،االابىىاا ىىمالعىىع      اعلترت  ىىزالي  ىى اتيو ىىاعااب ع ىى االيىى الملسىىعالالتىىاطيناااىى ت رعخمالتلرىىرتريا ىى اي ىى ال
 3عتو  عها ا  اريالجلالن .

 
 .ا54:اصا2010االتلرل اا26ااجميريالتليافالالقع   ترياال ياالتس ب االتلا اروية يف إشكالية  املؤسساتية إلدارة منظومة التعليم  العايل يف العراقزال ا  ئ اتيفعرياا1
 .338:اصا2015ااب ال اا46لتلا اااجميريالتلحافالترتباترياعلتويفس ريااالتعليم اجلامعي والتنمية البشريةععماحمسما سماا2
االتلرل اا47ااجميريالتلحافالترتباترياعلتويفس رياالتلا ام1958–م 1932خالل املرحلة  مالمح تطوره( –التعليم العايل يف العراق )مسريته نلداللاالحلس اا  ساناابقرا  افاا3

 .ا283:اصا2015
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 : وظائف التعليم العايل3الفرع 
تعسىىى التعليىىى  التلىىى أبابعلىىىا اي،رلضىىىهاعتوىىىايا سىىىؤعت  تهااا ىىىماتات ىىىاالمللراىىىرياعنقي ىىى ااتو  ىىىرياشخ ىىى ريالتطىىىالباا

ال ااع  اجتاءتكاتى االااكىماحتق قىهاجالا ىمابىااااز هاعلتعال ريالتس  ع ريعجلال   ا  و  ااجتالتعو  ريالالزع  ل رياالتع
ات االتلح التلي  اعبا ريال ع  .ي ل التعلي  التل أباتائ هيفهاالملع  يريا التعا ا

لحمل اظىرياليى المللراىرياعنقي ى اال عس التعلي  التل أباعئ هيفهاب يفرياتا جي رياا   ا  نتالتائ يفريالتا  اخماتها ى اا
ز ىىىلا ىىىمابىىىال التعىىىا ت لا اي ىىىلتالتلحىى التلي ىىى اؤيف ا ىىىهالحلىىىات اعئ يفىىىريازاتىىىاخما ىىىماعئىىى هداا ىىماز ىىىلاجتاا

 ائىلا عطيلى تالت ىا خمالت ىو ل ريلاعابز   التطيى اليى التعليى  االتعلي  التل أبا  ابالتريالتقرنالتع عى الرىرا ى ال فاا
ااريايبىرلاتىىهاع ى ابا ىريال ع ىى .لتلى أبالعىعاز اليى اقطىى يالتعليى  التلى أباتيل ىىهال ع  زى تال ع ى ااعئ ىىرتاعئ يفىا

عؤ اينا ابالتا للالتقطى يا  ىا   ال ع ى ااعورز تىهات ى ا ال ع ى ااعتعى  ناحتق ىقاي ىال التعليى  التلى أباا
لم راتعطي ايالاتط  اج الا ل التائ هدالي التىائ يفع المبىرت ااجءايهنى ا رتلطىرياا ل ى ابلعى  ابىللدااااتنا

ا1لتلح التلي  اع الة ا رتلضاخبا ريال ع  .ا تعا ت ا رتلضا ر ريا

 وظيفة التدريس -3-1
ا2تقافالتعلي  التل أباتكاتو ا لرا  اع  و  اتيطالبا مابال اي لههاتائ يفريالتعا ت ااعلت،ا، تع  ا  :

 لي  ريا اضال رياعتيفك ابال ا سعقللااتكاتماطيلرياءعفانزلريا-
خالفاعع هلالإللالفاعلحلال ا مايزلانرىراياكى    اع رى   ع  ااتلاتاالتطيلريالي ال رتلفاآ ل الآلبرتماعلععا-

   ا،   ل
ج سى بالتطيلىرياقىىا لتاع  ى  لتالتىىعلي التىلل اعلملسىىع را ىىتابلىىااختىرز  ااعلتىىعحك ا التاعى هلالتعلي   ىىرياااا-

 علتعكواتاز ريا مايزلا لالملركالت.

ا3  ل:ا ل وري   ا، ك نالتعلي  التل أبا مابال ا ل التائ يفريايناتقافاورز تابررترياءلتا يف  تا
لتكيف  تالمل و ري:التعو ع اب التائ يفرياعلالبع  صاالالععيف  خما مالإللال الم ى  ا الجلى  ل ا ات  عىريااا-

 لمل ورياالتل لا،تق ناالتر،لريالتللت ريا التل لل

 
االتيق  الت  ت امل  ي الجل  ل تاعقط يالتعلي  التل فاع لع  الت ر التعج  ترياعلت و ل رياباع الخلي ياواجملتمع )التطلعات والتحدايت(التعليم العايل للااهللاابماار  نالملا رفاا1

 ..بع ر 3، 2صااا:1998لتلرب ريااز  لريالمليكاا  لاالتسلا ترياا
 . 254ااصا رز اعلقاء ر برلة ا ل باالا ا  طيف اا2
االملؤمترالت  يالرراتياز ل الملسؤعت المالتعلي  التل أباعلتلح التلي  ا التاطماتطوير وحتديث خطط وبرامج التعليم العايل ملواكبة حاجات اجملتمعلي اجب ل لاعآبرعناا3

 .ا11:اصا2009 تس جماا10-06 رياعلت ق ارياعلتليافاب عتااي فالتلريب:الملال  رياب اورز تالتعلي  التل أباع  ز تال ع  ا التاطمالتلريباالملوظ ريالتلرب رياتيرتب
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ااالم   ا ىىىىري:المللراىىىىريالتالعىىىىلريا اجمىىىى  التعخ ىىىى االإلطىىىىالياليىىىى التعطىىىىا لتالتلي  ىىىىريالحلات ىىىىريلتكيفىىىى  تاااا-
لإلطىىالياليىىى ا  لعىىى تاعي ىىى فالاتىىىاخماا ع بلىىىريالالزع  لىىى تاع يقىىى تالتوقىىى دالملعليقىىىرياؤجىىى  التل ىىىلاالتعحىىىافاا

 بطالقرياابتي ريالمفاعلتي  تالمزول رياالتقا خمالي التعل  لا  الحل عاباؤ   خمل

لإلطىىىىالياليىىىى ا رىىىى  لالتل ئىىىىرياالملرىىىى   ريا التوىىىىاعلتالت ق ا ىىىىرياالال ع ىىىى فاابم ىىىىالفاايفىىىى  تالت ق ا ىىىىري:االتكاا-
 لتل مل ريل
 يفىىى  تالالت ىىى  اعلتعال ىىىل:التقىىىا خماليىىى التعال ىىىلا ىىى الآلبىىىرتماجتكرتعن ىىى ااتقلىىىلا يفالآلبىىىرتماا  ىىى  لتاااا-

 لتوق داعلحلال ل

ماارتىىقال ىىىلاالتقىىىا خماليىى اج ل خمالتاقىىىتابرىىىكلاالتكيفىى  تالترخ ىىى ري:التعلىى عناعلتل ىىىلابرىىىكلاالىى  اضىىى اا-
 ال  االتقا خمالي ا ل جلريالملر  لابسرلرياالتقا خمالي اجبال اياك  ا لعكرخماالتقا خمالي احت لالملسؤعت ري.

 وظيفة البحث العلمي -3-2
يعااتعطىىىا المللراىىىرياعتعاعىىى ا ىىىمابىىىال التلحىىى التلي ىىى ااعي،يل ىىى اتكىىىاناءلتاأتثىىى ا احتسىىى ايعىىى ت  الإلنعىىى  اا

عكىىى  اطىىىر ازاتىىىاخما لالىىىريااعابتعىىى أبالتعىىىدث ا التعو  ىىىريالالقع ىىى  تريالتىىى،اي ىىىلحتاتلع ىىىاابرىىىكلا لىىى اليىىى ا ىىىل االب
لتوعىىى هياع سىىىعجالتالتلحىىى التلي ىىى اب  ىىىريا ائىىىلالتعطىىىا التكلىىى اتعكواتاز ىىى الملليا ىىى تااعتىىىلتكااىىىتنالال ع ىىى فاا

ا  التل أب.ابتلحافالتلي  ريالي البعال اينالل  ا ااي االتائ هدالجلا رترياتيعلي

ا1ع ا اعئ يفريالتلح التلي  ا التعلي  التل أباجتاحتق قا  اتي :

 لملس ةريا اجم التالتلي اعلتعكواتاز  اعلإلض ارياجت   لا-

 لتربضاب انال ريالتلحافالتلي  رياع ر  لال ع  الحملي لا-

 ماخت  لجزرل التلحافالتل و ريالت،اتل جلابلدالملركالتالملعالبيريا مابال اي  را ا-

 ؤعس تالتعلي  التل أبالمزول ريللتعل عنالتلي  ا  ا ا-

 تا ت التطالباعيلع  ا  ئريالتعا ت الي اطرلهقالتلح اعيع ت لهالحلات ري.ا-

 وظيفة خدمة اجملتمع -3-3
 ى التعطىا التعقىيناعلالز  ى  التعكواتىاز اعلالقع ى  فاابىايتاتظ ىرال   ى تاتوى  فابىاع اي ىجماتيعليى  التلى أباا
 ال ع ىىى اع اج ىىىالفاعتسىىى  التعو  ىىىريالالزع  ل ىىىرياااىىى تعلي  التلىىى أباتول ىىى ايناتو ىىى اليىىى ا  لتىىىريايعضىىى يال ع ىىى ااا

 
 .ا225برلة ا ل باالا ا  طيف اا رز اعلقاء ر ااصا1
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 ىىللالال ىى  اتىىهاأتثىى ا لىى اليىى احمعىىالاع وىى  يالتعليىى  اا لراىىريال ع  ز تىىهاعلملرىىكالتاعلتلالهىىقالتىى،اتالز ىىهلاعي ىىلتاا
 ىىمابىىال االتعليىى  التلىى أبااااتقىىافعلي ىىهاااا1لتلىى أباا  ىى اي ىىلتاتر ىىزاليىى اتيل ىىريال ع  زىى تال ع ىى اع ط تىى التعو  ىىريا

فااعزعتىىاال ع ىى اؤعخىىرز احي يىىاناجم الىىريا ىىمالتقىى  اعلمل ىى  لتاعلمللىى   التل  ىىريالتالز ىىرياتيق ىى عئ يفىىريابا ىىريال ع ىى اب
ي عل  ى الالزع  ل ىريالملخعييفىرياالبعىىال ا ىمالتىالهرخمالمضىى قالملعليقىرياؤ ىو  اع ىاالاجتالتىىالهرخمالمععى الملعليقىريابكىىاهن اا
 ىىالطو لا  ىى اتسىى   التعليىى  التلىى أبابورىىرالت ق اىىريالتل  ىىرياعلالزع  ل ىىريا ىىماقىى  اع لىى   اع  ىى  لتا عليقىىرياابملالطوىىرياا

 ااعتكاتمالمل   لتالتيفكرتريالتلي  اا   ات ع ابجمل يابا ريال ع ى الملعليقىريااعلتعس  تاعتقللالآلبراعلتعيفك المبالق
  الاابملس ةريا امحىالتالترل تىريالت ىح ريااحمىاالم  ىرياالال ع ى فاابتل ئىرياا رى   ريالهل ئى تالتعلي   ىريا اجمى ت ال  ىرياا

ا2عبرل يالزع  ل ريايعا ا وظ  تاتطال ري.

التل أباجتاحتق قا  اتي :ع ا اعئ يفريابا ريال ع  ا التعلي  ا
تك  ىىدا وىى  يالتعليىى  اعاقىى اتيىىو ضالالزع ىى ل اعلت ق اىىريالتسىى هاخما الحملىى ضاع ىى اتعطيلىىهالتعطىىاتراعلتعحسىى اا -

 لالزع  ل ل
 ز يا عبالملالطورياعلتعطايا انيفااالتطيلرياع جم  اي  را ال ع  اعقع   الملخعييفريل -
لالقع ىىىىى  ترياعلالزع  ل ىىىىىريا ىىىىىمابىىىىىال اتقىىىىىاوالحليىىىىىا الملو عىىىىىلرياازلىىىىىلالتلحىىىىى التلي ىىىىى ا ابا ىىىىىريالتعو  ىىىىىرياا -

 تي ر  لالملطرع ريل
 مح تريالترتلفالتاطيناعلحليف ظالي الهلاتريالت ق ا ريل -
تيل ىىىريال ع  زىىى تاعىىىا التل ىىىلاؤىىى اتعو عىىى ا ىىىماقىىىالال  يىىىرياقىىى   خماليىىى الملسىىى ةريا التلوىىى  الالقع ىىى  فاا -

اعلالزع  ل .

عئ يفىىريالتعليى  التلىى أبا ابا ىريال ع ىى اتطىا لتا عال ىىيرياقىااتقىىا ا اهن تىريالم ىىراجتابىرعزاعئ يفىىريا لبلىىريااااعتلىر 
لاجءاتعىطي التعليى  التلى أباؤسىؤعت ريايبالق ىريا لى خما از  خمالتىال اا احتق قا سىعقللالى   اع سىعالفاتيعلي  االتل أب

لتقىا خماليى انقىاال ع ى اعتوىايالتكيفى  لتاتعطىاتراياكى  ازاتىاخماااعلمللرارياعلمل   لتاا   اعتع  زاابحلرتريالم   ا ىرياعا
برىكلاااى  كماملؤعسى تالتعليى  التلى أبايناتل ىلاااا اعلالعىعال رياع لا ىللاتؤ يىهامناتقىا ا سى خمال ع ى انىاالتلىاا

سى   اا وا ياض ماماء الزع  ل اعب اتاز ا سعالفا ال تل ط  ا  الملؤعس تالحملي رياالجل اترياعلتاعت رياا  ى ات

 
االمليعق التاعأبا ا :ا قا  تاحتق قالتعو  ريالملسعال ريا ادور التعليم العايل يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ابململكة األردنية اهلامشية يف ظل  العوملةلال از  الترعلشاخماا1

 .ا28:اصا2012 تس جماا04عا03لالقع   الإلعال  ااز  لرياق ملريااتا  :ا
لتعلي  التل أباا كع الت انسكاااااالملؤمترالإلقي   التلريبا ا التقرير اإلقليمي:حنو فضاء عريب للتعليم العايل )التحدايت العاملية واملسؤوليات اجملتمعية(لاانناي  اعآبرعناا2

 .ا59:اصا2009زالناا2ا-  فا31لإلقي   ااتيرتب ريا التاع التلرب ريااب عتااي ف:ا
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لتعليىىى  التلىىى أبا الحلىىىاا ىىىما ىىىلاب ىىى ريالتكاتاز ىىىريايعالزع  ل ىىىرياعىىىيل رياهلىىىل الملؤعسىىى تااعلتل ىىىلا الملق بىىىلاليىىى اا
ا1حتس و  اتع لتاي  را تو   ك رياعلععقرل الزع  ل ااعي  راي و ا مالتو   ريالالقع   تريااعل رتل  اتيل ئري.

 في التعليم العاليقضايا : الثانيالمبحث 
ي ى التقعى  التى،االاتىزل احتعىلا ىىيفح تااابتعليى  التلى أبا ىمااااعلتع اتىللتلاملىرياالتااقرلط ىرياا ىماااا ىللالقىريااتلعىجماا

 ىىل التقعىى  ابر ىىااع ع بلىىريا لىى خماتظ ىىرا ىىمابىىال التعقىى  ترااااحتعىى لتلحىىافاا علهىىرالتوقىى داعلوىى عتمالملىىؤمترلتاا  ىى اا
لتاعت رياعلإلقي   ريالت،ات ا الماوعيدالهل ئ تاعلملوظ ى تاليى الملسىعات التىاعأباعلحمليى ااعترزى ا ىل المة ىرياجتاا

تىهاا  ى اعالاط ملى االيى ال   ى تالتعليى  التلى أباعليى ا كاانتىهاع،  ا(لتااقرلط ىريعالتلاملىريالتع اتلاا)يثرا ل المليف    ا
ايعل بالإل البا ا وظا ريالتعلي  التل أب.ا  نتاي  

 املطلب األول: متويل التعليم العايل
تق ىىىااابتع اتىىىلا ىىىمالتو   ىىىريالالقع ىىى  ترياا  ىىىا الم ىىىال اعتكييفعىىىهاع  يف ىىىريالحل ىىىا الي ىىىهاعطرتقىىىريالعىىىعخال هاا

تعليىى  ا ىىمالمل زلن ىىريالتل  ىىرياال  المل ت ىىريالملخ  ىىرياهلىىللالريالملىىااععىىللاجنيف قىىهاعتسىى   .اي ىى امتاتىىلالتعليىى  التلىى أباا ىىااجم الىىا
تياعترياايعابلدالمل    المبرلا  لالهل ئ تاعلتعجمل تايعالترعافالتطالب ىريايعالمللىاانتالحملي ىرياعلخل  ز ىريااعج ل  ى اا

ا2بيف لي رياهبا احتق قاي ال التعلي  التل أبابال اارتخماز و رياحما خم.
رىىكالتالتىى،اتالز  ىى التعليىى  التلىى أبااع ىى اقعىى ريا طرع ىىريا اا ىى ا ع ااتلىىاا اضىىايالتع اتىىلا ىىمايلقىىاالمل

لتل ملامعل بالاخماايعهلى ال تيفى ياتكى ت دالتعليى  التلى أبا اضىا اتزلتىاالال ع ى فاابجلىا خمااعلن  ى التعلى تمالتكلى ابى اا
  ت ىىرياتىىالالملؤعسىى تااااتطيلىى تال ع لىى تالملعزلتىىاخماتيح ىىا اليىى المللىى   اعلمل ىى  لتاعبىى ا ىى ا ىىاا عىى با ىىما ىىال  

لتعلي   ىىريااعلت  ىى اتزلتىىاالإلنيفىى  اليىى التلحىى اعلتعجاتىىاا كىى ا ىى اتيفرضىىهالملو اسىىريالتاعت ىىريا اجمىى أبالتلحىى اعلتعليىى  اا
ا3 ماعل اجتالتع  ز.

 : مصادر متويل التعليم العايل1الفرع 
 تريالتسىى هاخما ال ع ىى اا  ىى ااتعوىىايا  ىى   امتاتىىلالتعليىى  التلىى أباعاقىى اتيس  عىى تالتع اتي ىىرياعلمعضىى يالالقع ىى 

تعوىىايا  ىى    اطلقىى اتيوظىىرخمال ع ل ىىرياتيعليىى  التلىى أبا ىىما  ىى ا انىىها يفعا ىى اايعالنعق ه ىى ا از ىى احل زىى تالماىىرل ايعاا

 
1Anthony D. Cortese,The critical role of highereducation in creating asustainable future (Higher education can serve as a model of 

sustainability by fully integrating all aspects of campus life), 2003, in the website:  http://www.aashe.org/resources/pdf/Cortese_PHE.pdf 

, 26/03/2016. 
 

ااع تاااhttps://www.makalcloud.com/post/5fbmopjz9االي ا اق الالنرتنت:ا(مناذج عاملية وعربية يف متويل التعليم العايل)لعايل متويل التعليم الي الا خمالتطرلعنرياا2
 .ا2017ا/10ا/28لإلطالي:ا

االملؤمترالخل   الرراتياز ل الملسؤعت المالتعلي  التل أباعلتلح التلي  ا التاطمالتلريباالملوظ ريالتلرب رياتيرتب رياعلت ق ارياالعريبمتويل التعليم العايل يف الوطن نا التاتمالتاق اا3
 .6:ااصا2015 تس جماا26ا/22ي فااعلتليافاالإلعكوا تريا

http://www.aashe.org/resources/pdf/Cortese_PHE.pdf
https://www.makalcloud.com/post/5fbmopjz9
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نا ى نا ع  ىى املسى ةريالتقطىى يالخلى صاعلعىىع    لتهايعا قع ىرلاليىى التقطىى ياال ع ىى اعل ع  ز تىهالتعو اتىىري.اعجاا عطيلى ت
ا1اكما  راي  ا     امتاتلالتعلي  التل أباا   اتي :التل ف.اعب يفريال  ري

مت لا  زلن ريالتاعتىريالتى،اتلىا  الحلكا ىريا  ىا لايع عى  اتع اتىلالتعليى  التلى أب.اعتعيفى عتاا: متويل حكومي – 1- 1
ا ع الحلكا  تا ا ل التعلي  التل أباعاق اتيوظ فالتس  ع اعلالقع   فالملعل ا ا لا عتري.

عترتكىىزا ىىللالتع اتىىلاليىى التا ىىالتالملعخ  ىىريالتىى،ابىىتاا:  متويللل ذام مللن أنشللطة املؤسسللة التعليميللة  –  2-  1
لتق نانا،نر ه  ا ا التاءلتاطى ب ابى صاتقىافابىا  تاؤق بىلااعحتك  ى اتىالهتاب  ىرياتسى تاهلى اابال عيفى ظاا

ا.،ترل ل  ا ماعورياجتايبرل

تعليى  التلى أبالتك ى ا ىمالحلكا ى تاجتاتقىاوالملىوتالملخعييفىريااا لى المتويل من القروض واملنح اخلارجية:   – 3- 1
   اع ةتا اءتكالتلاتاا مالملؤعس تاعلملوظ  تالتل مل ريااهبىا ابلى التطىالباجتا ع ايزول ىرياتعىا تل  ا اا

ال  التالت،اتوا اعزا   احمي  .

ع ىااللى  خمالىمالمللى تيتالتى،اتىاال  التطىالبا اشىكلاامتويل من مسامهات الطللالب يف تكلفللة التعللليم:   – 4- 1
ا عافا  لع ريا س ةريا اتكييفريالتعلي  .

 مشاكل متويل التعليم العايل:  2الفرع 
ا2اكماججي زالملر  لالت،اتل يا و  امتاتلالتعلي  التل أبا التوق عالتع ت ري:

 د املالية احلكومية وعدم كفاءهتاعجز املوار   - 1-  2
تعطي ا ؤعس تالتعلي  التل أبا ايفا ك نا مالتل ملا ىال  ا  ت ىريال ت ىريا ىىتاحتقىقاي ىالا  ابكيفى  خماعلقعىال ااا
ع ل الملعطيلى تالمل ت ىرياتعزلتىااعىوريابلىاايبىرلا ىىتاتىع كمالملؤعسىريالتعلي   ىريا ىماتطىاترابرلجم ى اعبطط ى اعي  ث ى .اا

لتاع ا ىلاابتالاتىاخما اتىاا الملىال  المل ت ىريالتالز ىرياعءتىكابسىل اضىخ  ريالالعىع    لتالمل ت ىريااعتالزهالتك  ا ما
لتىى،اتعطيل ىى التعليىى  التلىى أب.اعتظ ىىرالملرىىكيريابرىىكلاي  ىىراعضىىا   ا التىىاع التو   ىىريالتىى،اللع ىىاتابرىىكلايع عىى اا

الي الملال  المل ت ريالحلكا  رياتع اتلالتعلي  التل أب.

ا

 
 .16اا15:اص.اصا2016ااجمي التسك نالتاعأباا  راا(؟هل تؤدي جمانية التعليم إىل تكافؤ الفرص )التعليم العايل يف مصر يع  ريالتلاع فاا1
ا–ااز  لريالتق  رخما ي ريالالقع   اعلتليافالتس  ع رياا–قس الالقع   اعيسيريايع ل ا   رياااامتويل التعليم العايل يف مصر )املشكالت والبدائل املقرتحة( رعخماحم ااشللابيع ز ااا2

ا.ا21–16  رااباعناء رالتسوري:اص.اصا
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 كة القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف استثمارات التعليم العايلضعف مشار   - 2-  2
ليىى التع اتىىلالملقىىافا ىىماز نىى الحلكا ىىريااعءتىىكاليىى ااااً اتلع ىىاالتعليىى  التلىى أبا اي،يىى التىىاع التو   ىىريايع عىى 

لكىى الحلىى  ا التليىىالنالملعقا ىىريا  ىى اتيلىى التع اتىىلالخلىى صا ع ل ا ىىؤثرل ااع ىىمالتلال ىىلالتىى،اعىى لاتاليىى اءتىىكااا
تيف يا سعالالملل رريات ا كمالتك  تما مات ط رياتك ت داتلي  ايبو ه  ااعلز   ا ع الملؤعسى تالت ىو ل رياعلمل ت ىرياال ا

ع،  ىى ا امتاتىىلالتعليىى  ابيفعىىلا ىى احتققىىها ىىماي اببااع ىى احت ىىلالي ىىها ىىما ىىالازاعجليفىى  لتابسىىل ا رىى   ع  ا اا
   ىريااىتنا ع الحلكا ى تاتلعىجمايع عى ا  ى ا ى اتىزل ا ع ااتقاوالخلا  تالالزع  ل ري.اي  اابتوسلريامللظ التاع التو

التقط يالخل صاحماع ل اتي  تري.

 حمدودية التمويل الذام والتمويل اخلارجي يف شكل منح أو قروض خارجية   - 3-  2
ترت ىىزالتع اتىىلالتىىلل ا ا عىىافالتطىىالبالتىىلتماتيعحقىىاناؤؤعسىى تالتعليىى  التلىى أبا رعىىافالتعسىىج لاعلمنرىىطرياا

رياع عىىىافالال عحىىى انتاع عىىىافالحل ىىىا اليىىى اشىىى   لتالتعخىىىر ااع ىىى ا الم،يىىى اللىىى  خمالىىىما لىىى تيتا  زتىىىري.االتطالب ىىىا
يتعىى  ااتلىى يا ؤعسىى تالتعليىى  التلىى أبا ىىماضىىلداعحماع تىىريالتع اتىىلالخلىى  ز المل وىىاباهلىى اعىىال ا اشىىكلا ىىوتايعاا

تعقيلىى تاع  عىى ريات ىىل التسىى طرخمالي  ىى اااقىرععااعتلىىا اءتىىكاجتالتطل لىىريالخل  ىىرياابتع اتىىلالخلىى  ز التىلفاخيعىى اا
عابمل ىىلااترىىكلالتقىىرععالخل  ز ىىريا  ىىا ل النىىا  اتع اتىىلالتعليىى  التلىى أبا  ىى اتع ىىدالتقىىرععالخل  ز ىىريايهنىى ا،ىى اا

البعرياايفايهن اقااتع  اابتز  خمايعاابتوق  ناات اتؤ فاجأبا لابريالتعولؤا ج   ا الملسعقلل

 ويل التعليم العايلمتل ملشكلة بعض احللو :  3الفرع 
لعىىعج برياتيعىى اعالمل ت ىىرياعلملط تلىىرياابملسىى  تريابىىايتا ؤعسىى تالتعليىى  التلىى أباعلمنظ ىىريالتاطو ىىرياابتسىىل اإلجيىى  اا
لحليا املركيريامتاتلالتعلي  التل أبااعي  ال    ا ا للالملسل اة التعحك ا التعكييفريا ماز رياعتواتى الإلتىرل لتاا

اعتلزتز  ا ماز ريايبرل.

 التحكم يف التكلفة  – 1-  3
تىىىىع التىىىىعحك ا اتكييفىىىىريالتعليىىىى  التلىىىى أبالىىىىماطرتىىىىقاز  خماي جىىىى فالتيف ىىىىا التا لعىىىى رياعيللىىىى  التعىىىىا ت ااأتز ىىىىلاا
لت ىىى  نرياالالععل ضىىىريالىىىمايلعىىى  ا  ئىىىريالتعىىىا ت الملعيفىىىر، ا رتيفلىىى التعكييفىىىريايلعىىى  ا  ئىىىريالتعىىىا ت ا،ىىى الملعيفىىىرل اا

لإلعىىرتلت ج رياالعىىعخالفالملىىال  الملع  ىىريااااءلتالمعتاتىىريالملوخيفعىىري.اعتىىؤ فا ىىل  وخيفعىى التعكييفىىريااعجعىىق عالتىىجمل ياا
علتقىىا لتاعحتق ىىقالتلالتىىريالالزع  ل ىىرياعل ع  زىى تالتطىىالباعي ابباابرىىكلاي  ىىرالقالن ىىرياتىىال الجلىىا خمالم   ا ىىرياا

ينا ىماعىيل    ايهنى اتيحىقاضىر لاي ىجماابملرى   رياععى اتريالحل ىا اليى التعليى  ااالتل لاعل ع  الي ا ىااعىال .اجالاا
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يلرياتالتعح  اابتكي ى تاعلجل  لى تالخل  ىرياءلتالتعكييفىريالتل ت ىرياايعا اى ابلىدالتطيلىريا عىا  ايليى ااعقااتعطرالتط
ا1 ما،   الواالتعح ق  اابجل  ل تالحلكا  ري.

 تنويع وتعزيز اإليرادات  – 2-  3
 ىى ترتعتياتيعىىا ت اا ىىمابىى ايشىىك  الإلتىىرل لتالتعك  ي ىىرياالملرىى  ت الملؤعسىى رياع رىى  ت ايلعىى  ا  ئىىريالتعىىا ت ااا

لملعخ ىىىى اعلتق بىىىىلاتيعسىىىىاتقااأتزىىىى الملرلاىىىىقالجل  ل ىىىىرياايعالتعسىىىىاتقالتعجىىىى  فاتال عرىىىى ا تالتلح  ىىىىري.ا  ىىىى ااكىىىىماا
ملؤعس تالتعلي  التل أبايناتيجداملى اتلىر اابعى ا تق عى التعكى ت د اع ىاالإلزىرل الم  ىرالعىعال ريااعتلىيناحتىا ا اا

كا ىىى تاجتالم ىىىلاعلتطىىىالبااعتىىىرتلضاتق عىىى التعكىىى ت دابرىىىكلا لىىى اابلىىىدايللىىى  اتكىىى ت دالتعليىىى  التلىىى أبا ىىىمالحل
ا2ابترعافالتا لع ريا  عافالملسعخاف اعب  رياا   اتعليقاابملسكماعلملد ل.

 عوملة التعليم العايل:  الثايناملطلب 
لإل ىال  تااعيتائ  رخمالتلاملرياقط يالتعلي  التل أباا   اتعجىهابىهانىاال مل ىريالملوى  يالم   ا ىريااعللع ى  اا

لت،ا ما ازل  ازللانظ التعلي  التل أبا اوعيدالتاع اتسعج  املعطيل تالاملريالتعليى  التلى أبااايفى ائىلالتلاملىرياا
تاعلتيفعىىى  ااع ع  ىىى اتيج  ىىى ا لىىىززلاءتىىىكابعقىىىافاتكواتاز ىىى ااتوعيفىىى الحلىىىاع ات  ىىىلتالتعليىىى  التلىىى أبا،ىىى ا ىىىرتلضاابتاقىىىا

الملليا  تاع  اتيفعحها ماآا  اناالاملرياي  راع اترياعال ت ري.

 مفهوم العوملة:  1الفرع 
اا اعىرلالحلىات اا تالتقىرنالتلرىرتم  اعىع واائ رتالتلاملريايعالا   طيتا اجمى  التعجى  خماعلملى  اعلالقع ى  

يعا  تىىىىرياءلتايبلىىىى  ا علىىىىا خماتعجىىىى عزا لهىىىىرخمالالقع ىىىى  اااعرىىىى لاجتاز نىىىى اءتىىىىكاالو ىىىى ابا ىىىىيف  انظ  ىىىى ايعانسىىىىق اا
 ااتل  ىىقاا  تاعىىااايهنىى  David Haldلرا ىى ااعقىىااا.اا3لترتب ىىرياعلمتىىاتاتاز  لمللىى  التاالالت ىى التاالتس  عىىرياالتيفكىىرااا

تعىىىدث الالت ىىى التااعتسىىىرت التعال ىىىلابىىى التلىىى ملا يىىىه اا  ىىى ات ىىىلتالتلىىى ملاضىىى ق اعتعحىىىا اجتااعىىى  اعل ىىىاانع جىىىرياا
 4.علتعكواتاز  

 
ااتراريا ر زالتلحافاعلتا لع تا اعزل خمالتعلي  التل أبالمل يكريالتلرب ريالتسلا ترياالتطللريا(رصد الثورة األكادميية)توجهات يف التعليم العايل العاملي اي  از ايتعل خاعآبرعناا1

 .ا126:اصا2010لمعتااعزل خمالتعلي  التل أباالتسلا ترياا
 .ا129ااا128لملرز التس بقااص.اصا2
 نيف الملرز .3

4Nadine Rombert Trigo, Utopie et dystopie dans l'internationalisation de l'enseignement supérieur européen, Humanities and Social 

Sciences, Universit_e du Sud Toulon Var,French, 2009: p 46. 
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لالنعخ ب ىىىريااااايهنىىى ا تلىىىينابلىىىدالتقىىى  الملرىىىرت ريا التلىىى ملا يىىىهاب  ىىىريالتااقرلط ىىىرياالتلاملىىىريKennedy  ىىى الىىىر اا
لمنظ ىىريالالقع ىى  تريالتق ه ىىرياليىى التسىىا االهل   ىىلالالزع  ل ىىرياعلت ق ا ىىريالملويفعحىىرياعلتي جملت ىىريااع ا  ىىلا ىىللالتسىى   اا

ا1الفاالمشخ صاالم ال ااعلملوعج تالحلاع اب التاع .  ع زالماك  االإلل

علتلاملىىىىريا ىىىىلتكا ىىىى اجم الىىىىريالتلالقىىىى تالتاعت ىىىىريالتىىىى،انرىىىىدتابلىىىىاالحلىىىىربالتل مل ىىىىريالت  ن ىىىىرياابعدعىىىى  اجم الىىىىرياا
لملؤعسىىىى تالتاعت ىىىىريالتلوىىىىكالتىىىىاعأباع ىىىىواع التوقىىىىاالتىىىىاعأبااعتعجيىىىى ا ظىىىى  رالتلاملىىىىريايتعىىىى اا از  خماجتلىىىى يالتىىىىاع اا

ع ىىاعفاحتىىاالتا ا  ىى خمالإلنسىى نااتقاللىىاالتىى،اعضىىلع  الملوظ ىى تالتاعت ىىريا  ىىلا وظ ىىريالتعجىى  خمالتل مل ىىرياااتي لىى ت اعل
ا2يتو  ا  ناا   اتس  ا ا و ا ل التعحاالتالملؤعس تالالقع   تريالتل مل رياعلترر  تا علا خمالجلوس  ت.

زاتىاااال توسىلرياتي ؤتىاتماتيلاملىرياالنقس تالآل ل ا ىا ا ىالا ىال  ريالتلاملىريا وظى فات ىا اجتا ى  ،ريالى ملاا
لتىى،احت ي ىى ا  تعقىىافالتعكواتىىاز اعتل ىى  التعقو ىىريااعتقيىى  الهلىىاخمابىى الم،و ىى  ااااا ىى اتر ىىزعناليىى المعىى ااعلم ىىال 

علتيفقىىىرل ااعتقرتىىى الت ق اىىى تا ىىىمابىىىال الحلىىىال اعلتعلىىى   الملسىىىع راب و ىىى لاي ىىى الملرىىىككانا التلاملىىىرياعلترلاعىىىاناهلىىى ااا
عىى ا ىىاع لايبىىرلا،ىى ا ره ىىرياتىىاتر  الملؤعسىى تالتل مل ىىريابق ىىاالهل  وىىرياليىى الالقع ىى  االمءعل اااا لعقىىاعنايهنىى ات

ااعلم ىىتا ىىاايناالماكىى  اعلتسىىياكلاع ىى االااكىىماجنكىى   ا ىىاايناتيلاملىىريازالنل ىى التسىىيل رياعلإلجي ب ىىريا انيفىى التاقىىت
ا3 اعتيف  فاعيل    .تع التعل  لا ل  اابنعق ه ريا ي  اي كماءتكاق االالععيف  خما مالجي ب   

 مظاهر عوملة التعليم العايل:  2الفرع 
ي ىلتالتعليىى  التلى أبا ائىىلالتلاملىريالىى برلاحلىىاع التىاع ابيفعىىلالنعرى  اشىىلك تالملليا ى تاعلالت ىى  ااعلنعرىى  اا
يع ت  التعلي  الإلتكرتعياالم رالتلفا  تالوهاحتىا تازاتىاخماعلز ع ى الملؤعسى تالتعلي   ىريابسىل البىعال اا

ظ التا لعىى رياعلتىىجمل يالتعلي   ىىريا اوعيىىدالتليىىالنلاتىى اتطيىى الختىى ءاجزىىرل لتاا ليىىرياع ىىؤثرخماتعىىلضازىىا خمابرلجم ىى االتىىو
ا4لتعلي   رياعأت  اتالاق  اجتايبلاا ااتكما  الملل ت التاعت ري.

 ى  ا ىؤ ال  اا   اش االتعلي  التل أباتزلتىاايلىال التطيلىريالتال عى ا ابيىالنا،ى ابيىالهن ااع ىااي ىراتعطيى اتق
تعحاتاالملسعا تالتا لع ريالت،اعى قلياناهبى املال ىيريا  لعىع  ا اتيىكالتليىالنااعبىلتكاملاتلىاا  ا ى اجلىال التطيلىرياا

 
اا ارتاوجمالملسدتريالترتباتريا الجلزلهرا ائلالتعحا تالترل وريااز  لريابسكرخمااآاثر العوملة على النظام الرتبوي يف اجلزائر بني ضرورة التغيري واهليمنة العامليةزيف  اللاالحل  ااا1

 .65باعناء رالتسوريااصا
اا15-12ي فاااا  راالتالا اعلتعحا ت(اا–االملؤمترالتاعأبالتس ب اتعكواتاز  الملليا  تا)لملليا  ت رياعلتعو  رياأثر العوملة على التعليم اجلامعي يف الوطن العريبع  خماجبرل   التلرتيناا2

 .ا6ا5 ص.صا:2007ناا جما
 .ابع ر .66اا65زيف  اللاالحل  ااا رز اعلقاء ر ااص.صا3
 .18ااز  لرياا ال تيف  االم  ن:اصا08ااجميرياا ال تيف  الت ق ا رياالتلا االتعليم العايل يف عصر العوملة لبلا سمازرتااا4
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عاقا ل ت ازا خماعطو ريااحس اابلاجي ايناترلل ا ل ت الجلا خمالإلقي   رياعلتاعت رياتيعد اا ما ىالا يف تىريابىرل ياا
ا1 نريابوظ ل  ا ا ع ايبرلااع الاي ي ريابرز   اتيل لا المعال التاعت ري.لملؤعس تالتعلي   ريا ا عتريا  ا ق 

لتعليىىى  التلىىى أبالترت  ىىزاليىىى الملرىىىكالتالتل مل ىىريا ا ىىىللال ىىى  ا  ىىل:ا رىىىكالتالتقلىىىا ااااالاملىىريااتق ىىاابل ي ىىىري
 بىىران يامتاتىىلااااOCDEااع ا ىىللالت ىىا اتويفىىلااعتلىىينالمللىى ت التق  عىى ريلتعلىى عناعلتلالتىىريا ىى الترت  ىىزاليىى انرىىرالمللراىىرياا

 لىاخمانظرتىرياتعا  ىاالتس  عىريالتعلي   ىريااعختط ضالتعلي   الملازهاإلنعى  ات ىا الى فاإللىال التكىال  ا وقطىريالنطىال اعق
عتكىىاتمالتيفعىى  التعلي  ىى الملا ىىا.ا  ىى ا  الملرىىرعيالمع عيباتعكىىاتمالتيفعىى  المع عيبالملا ىىااتيعليىى  التلىى أباليىى اا

اعلتىلفات ىىا اجتاضى  ناتو عىقالتىىجمل يالتعلي   ىريااعلاللىىرتل اابترى   لتالمزول ىىرياا(1999)اا ىى ق لىاخماجلىالناباتان
ا2.  رياعلترا ا مالتقا خمالتعو اس رياملوظا ريالتعلي  التل أبالمع عب ريعلتا ز تالتلي

تعجي ا ظ  رالاملريالتعلي  التل أبا مازالن اوعييفىرياع  عى ريااثق ا ىريااتكواتاز ىرياعب  ىريالجل نى الالقع ى  فاا
ا3   اتي :علملؤعس  اا

 لعوملة التعليم العايل اجلانب االقتصادي -2-1
 عو اسىىىع ااةىىى التقىىىالالتقااىىىريا)لتقطىىى يالحلكىىىا  اا ىىىللالجل نىىى ا ائ ىىىا اقىىىات احمىىىر ع اا عو قعىىىع اعاااتع  ىىىل

ااجم ىىىىىزفالتعليىىىىى  التلىىىىى أبالملعلىىىىىا تماؤىىىىى ااىىىىى   الجل  لىىىىى تااتقىىىىىالالجلاتىىىىىاخما)لترىىىىىر  تالتعلي   ىىىىىريتيعليىىىىى  التلىىىىى أب(ااعل
علبىعال ا اج ك ن ىى تالالنطىال اجءاحتظىى اااا.امتعىى زالتقىالالتقااىىريالىمالجلاتىىاخمابلىاخماقىىرعنا ىمالتازىىا الالارتلضى ري(

قطى يالمل ى  التلى برااخما ماقلىلاااالتقالالتقااريابال التاعتريالمل أباالتس  ع اعلتعوظ   ااب و  اتع ا ل التقالالجلات
ل  ىىىزعنالتاطو ىىىاناتيعليىىى  التلىىى أباالتىىىلتما ىىى نالاتقع ىىىرعنا اتقىىىاوااااي ىىىلت.اعبيفعىىىلالاملىىىريالتعليىىى  التلىىى أباااتيقىىى  لت
ا. الي الحلاع التاعت رياتيليالنالملعالزاتماا   اا  ا تماهلل الخلا  تاجتابيالنايبرلبا   
عتىالهتاابالالالتعحرترالملعزلتااتيعج  خما آت ريايع ع رياتيلاملريااشرلتا وظ ريالتعج  خمالتل مل ىريا ا ل جلىريا لى   ااعا

تعليىى  التلىى أبااعزلىىلالمللىى   الملكعسىىلرياا وظ ىىرياتعلىى   الخلىىا  تالتعلي   ىىريااهبىىا احترتىىرالتعجىى  خمالتاعت ىىريا اقطىى يال
لمع عى اتيقىاخماعلت ىرعخما اا يفق تا   تىريااب  ىريا ائىلالال ى  الملعزلتىااتيىاع انىاالقع ى  المللراىريابا ىيفهالمل ىا اا

لتل رالحل أب.اعقاانعيالىماءتىكاائى  رخماحتيف ىزالتطيى الالعىع ال  اليى التعليى  التلى أبااجءاملاتكىمالتقىالالتقااىرياا

 
 نيف الملرز .1
  تالاملريالجل  ل تاعل ي  تاتاعتلالتعلي  التل أباا ا الإلش  خماجتايناأتث التلاملريالي التعلي  التل أباالاتوح رااقضا ال ي ريالاملريالتعلي  التل أبااال إلض ارياجتاءتكا ا:ال ي

ريا ماعا التعلي  التاعأبلااتنالت  ن رياتعجي ا ابو  الالق تاتيف لي ريا  اب ا عتع اال و  المعتاتع ا مابال از  خما ج الجل  ل تاعلتس طرخمالي ا قا اتيويفاءاعلحل ا الي ا  
 .61يعاي  رااتربط  ا ا ا ررتكاا  لاجق  ريااع  اتلي   ا ا ااا...ا لز :ازال ا  ئ اتيفعرياا رز اعلقاء ر ااصا

 .61زال ا  ئ اتيفعرياا رز اعلقاء ر ااصا2
 .ا64-61لملرز التس بقااص.صا3
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ظ  رخما ماقللااي ى التقىالالجلاتىاخمااقىاازليىتا و ى التيفكىرخمالمل   وىرياتورى ط  ا اعىا التعليى  التلى أبااتلر ا ل الت
التاعأب.

 لعوملة التعليم العايل اجلانب املؤسسام-2-2
لجل نىى الملؤعسى  اابملسىى هلالتعوظ   ىرياتظىى  رخمالاملىرياج ل خمالتعليىى  التلى أبااليىى اعىل لالمل ىى  اجنرى  اقاللىىاااتعليىقاا
 ى ا لى اا اله رياتيورى عالملرىرتكا ىمالزىلابيىقااعى  اتلي  ى ا ا ىااا  ى اتسى تا ىل التقاللىااؤل جلىريااتوظ   ريا

 ىىمالملرىىكالتالملرتلطىىرياابجل نىى الملليا ىى  الإل ل فاتقطىى يالتعليىى  التلىى أبا التىىاع الملرىىرت ريا ا ىىللالتيفعىى  اا  ىى اا
لتعكواتاز ىىى تالتعلي   ىىىريالم ىىىافااحمعىىىالاعطىىىر التعليىىى  اايلىىىال ااتسىى لاا ىىىل التقاللىىىااليىىى اتا  ىىىاالتل ىىى انتالىىىماا

و ىىى  اجلىىى نا عخ  ىىىرياؤسىىى هلالتع اتىىىلاع ل جلىىىرياالتال عىىى االتعخطىىى ضاعلتالهىىىقالتق نان ىىىرياع،  ىىى لاعاكىىىمايتعىىى ات
ا .لتطر الجلاتاخماتإللال المل ينااعتقاوا ا خمالمالتعاز  تالجلاتاخما انع هيالم  فالتلي  ريا ا  النالتعلي 

 : مسامهات وحدود عوملة التعليم العايل3الفرع 
ينعجتائ  رخمالاملريالتعلي  التلى أباايىريا ىمالإلجي ب ى تاعلتسىيل  تالتى،ايثىرتاليى ا ىااعىال ا اقطى يالتعليى  اا

ا1اكماحتاتاابلدا ل التعدث لتاا   اتي :ب يفريال  ريالتل أباملخعيدالتاع ااعا

 مسامهات عوملة التعليم العايل -3-1
لملس ةريا النعر  التعكواتاز ى التعلي   ىريالحلات ىريا ىما ر ز ى ا التلى ملالملعقىافالقع ى   اجتاابقى اينى  التلى ملاااا-

 ع ما از  خمالإلنع  التلي  اعحتس وهل
 التلي ىى احلظىىريابيحظىىرياالملسى ةريا التعلرتىىداابتع ىى  لتالتيفكرتىىريالتاعت ىىرياعلتع كىى ا ىما ال لىىرياتطىىا لتالتلحىىااا-

  مابال الال تل عابرلك تالالت   التاعت ريل

نقىى ااىىرصالتل ىىلالحملي ىىريااليىى اعزىىهاالملسىى ةريا اتاعىى  اآاىى  التل ىىلاي ىى فابرزىى التىىاع التىى،اتلىى يا ىىماااا-
 لخل اصالتاع التو   ريل

ا اجتابوىىاكالملليا ىى تاالملسى ةريا انقىىلالملليا ىى تاعختزتو ىى اعتاا  ىى املىىماترتىاالالنعيفىى يا و ىى ااعتسىى  لالتا ىىااا-
 علإلطاليالي الملليا  تالم ش يف ريا لتك.اا

لملسىى ةريا اتقيىى  التاقىىتاعلجل ىىااعلتعكىى ت دالملعليقىىريابل ي ىىريالتىىعلي اابتوسىىلرياماىىرل ااعلتعخيف ىىدا ىىمايللىى  اااا-
التعلي  اابتوسلرياتيحكا  ت.

 
 

 .ابع ر .4-2حم االحمل   فاا رز اعلقاء ر ااص.صااعيالابوت1



 هإصالحسياسات الفصل الثاني                                                              التعليم العالي و

 

 70 
 

 حدود عوملة التعليم العايل -3-2
عطىىىر التعىىىا ت اعنال ىىىريالإل ل خماعلتع اتىىىلااعاىىىقامىىىاء اااا ىىى  ،رياحمعىىىالالملوىىى  يتيفىىىرعالتلاملىىىرياضىىىرع خماجلىىى  خماااا-

 عقىى  باجتا ىىاا لىى ااعبىىلتكاتعىى بالتيفر ىىرياي ىى فالتىىاع الملعقا ىىرياتي   وىىرياي  ىىرا ا ق بىىلا  ىى االتىىاع التىى،ا عهنىى اا
 علععلق ه  از و ايطا ا ا ال التعلل رياعلالعع الكل

 يفىعتاياىرياز  لى تايزول ىرياع ى احتظى ابىها ىمال ع ى زلتااجتاااااتيقى  لتتوج المالخلا  تالتعلي   ريالتلى برخمااا-
لالنعىىىى  فاجت  ىىىى اعتسىىىىرهب ا ىىىىمالجل  لىىىى تالتاطو ىىىىرياالبع ىىىى  احتق ىىىىقالترا   ىىىىرياعلملك نىىىىريالالزع  ل ىىىىرياا ،لىىىىريالمعىىىى تلخما اا
 علتائ يف ريالترلق ريل

رخمالترىر  تالتلى برخماتيقى  لتالي ىهاااتقا التلاملريا اقط يالتعلي  التل أباجتاتقي  ا ع التاعترياا ها ق بلاع طا-
عزللالتعلي  اعيلريا   تىرياتقىافاملىماتىاا ااعابتعى أباعى ؤ فاءتىكاجتا ر ى نالتطلقى تالهلرىرياعلتعىل يفريا ىمالتعليى  اا

 لتل أب.

 دميقراطية التعليم العايل:  الثالثاملطلب 
رل ال ع ى ااع ىماشىدنا اقرلط ىريااتكىلاياىاااابحلرترياعلتلالتىرياعب  ىريابعسى عفااىرصالتعليى  ترتلضا اقرلط ريالتعلي  ا

لتعليىىىى  التلىىىى أبايناتسىىىى   ا اتطىىىىاترا وظا عىىىىهاعحتسىىىى ازا تىىىىهاعزىىىىا خماورز تىىىىهالتلح  ىىىىرياعلتلرىىىىرترياعلتىىىى،اتلعىىىىجماي ىىىى اا
ا ابالتالتل ي ريالتعو اتري.

 : مفهوم دميقراطية التعليم1الفرع 
ااعتقىىىافاليىىى ايعىىى االحلرتىىىرياعلتلالتىىىرياالإلنسىىى ن ريتؤ ىىىاالتااقرلط ىىىريا وظىىى فاليىىى اق  ىىىريالتيفىىىر الترخ ىىى رياع رل عىىىهاا

ع ر   ريالمارل ا اتوظ  اشؤعنا     التس  ع رياالالزع  ل ىرياالالقع ى  ترياالت ق ا ىرياعلترتباتىريلاع ىللالملسى علخما  ى اا
ااعؤىىى اينالتااقرلط ىىىرياق ه ىىىرياليىىى ا رتىىىرياالتي ىىىرياالتطلقىىىريالالزع  ل ىىىريايعالت ىىىرعخماعلجلىىى  .الامت  ىىىزابسىىىل الجلىىىو االتىىىاتمااا

لإلنسىى ناا ىى اتعلىى  عا ىى المنظ ىىريالالعىىعلال ترياتسىىلل اعةىى اينا  ىىلا ىىل المنظ ىىرياتاتىىااارعقىى الزع  ل ىىرياعع  عىى رياا
ب المارل اعائ تال ع  اا اجهن اترىلاقىا لتالتيفىر اعج ك ن  تىهاعالاتسى تابعحرتر ى .اعقى  التااقرلط ىرياتو ىااعتىز ل اا

 ى ل ااع ىمابى ا ىل التقى  اعلى التيفىر التك  ىلا قاقىهااحت ىلالملسىؤعت ريااابز   المل   عريالتااقرلط ريا التوظ فالالزع
 اتو  ىىىرياءلتىىىهاعحترتىىىرالقيىىىهاعياكىىى   االملرىىى   ريا اتو  ىىىرياجمع لىىىهاالإلعىىى  فا اقاللىىىاالتلىىىا اعلملسىىى علخما ال ع ىىى ااا

ا1ضال رياعلتعل عنا  الآلبرتم.االتعحي اابترعبالتلي  رياعلملاالاللعزلزاابت ق اريالتقا  رياعلالنيفع بالي الت ق ا تالتل مل ري

 
 .  2016/  07/  14ااع تاالإلطالي:ااalotaibi.com/site/?p=32-http://mاالي ا اق الالنرتن ت:ا2011ااالدميقراطية الرتبوية يف جامعة الكويتحم االلااهللاالتلع  اا1

http://m-alotaibi.com/site/?p=32
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تعجىى عزا يف ا  ىى التس  عىى اااااا  ىى عتلعىىجما يف ىىافا اقرلط ىىريالتعليىى  ازىىز ا ىىمالمليف ىىافالت ىىيناعلملر ىى اتيااقرلط ىىري
جتا يف ىىافاتورىىرالتااقرلط ىىريا ابىىال ال ع ىى الالقع ىى  ترياالت ق ا ىىرياعلالزع  ل ىىريااملىى اتع عىى ابىىهالتعليىى  ا ىىمايثىىراقىىافاا

ا1:ثالثرياحم ع ا ه سريا  ا مابال   خمااعتع انررالتااقرلط ريا اجم  التعلي  االي اوعيدازالن الحل

ليىى ا سىىعالالتعليىى  التلىى فااعزلىىلاار ىىها ع  ىىرياتيج  ىى اليىى اقىىافااااتل ىى  التعليىى  اهليىىهاجتزل  ىى اعجم ن ىى حمىىا اااا-
الملس علخمل
لالعىىىىىىىع ل باعلتلحىىىىىىى ااحمىىىىىىا ا اقرلط ىىىىىىىريالملوىىىىىى  ياعلمللىىىىىىى   اعج سىىىىىىى بالتعال  ىىىىىىلاعلتطىىىىىىىالبالتقىىىىىىىا خماليىىىىىى اااا-

  لكانسىىل ريالحلق قىىرياا  ىى اترىى لاجلىىال الملليىى التىىااقرلط التىىلفاالاتيقىىو  ااععق ىى  ااعتكىىاتمالتىىريفالملسىىعقلاعجعلال
اقىىضانعىى هيالتليىىافابىىلا  يف ىىريالتا ىىا اجتاتيىىكالتوعىى هياع،  ىى اااااقرلط ىىريالملوىى  ياتي ىى التعيقىى اتيحقىى هقالملطيقىىرياا

ابرتليا  التعا ت الي اطر التلح اعلععل   اي علتاعتقو  تالتلي الحلات لعتز ياشكالمللرارياعلال عر  اعلال
حمىىا ا اقرلط ىىرياج ل خمالتعليىى  :اعلتىى،احتىىا الملا عىىرياالملل ىىااالتكي ىىرياعلجل  لىىرياجتا ؤعسىى تا اقرلط ىىرياترىىرتكاااا-

 اعتىىىى اب اا ىىىىلايلعىىىى ه  ا اج ل  ىىىى اع اعضىىىى اقالن و ىىىى اعتالهح ىىىى ااعتكىىىىانالتطىىىىالباعلمللي ىىىىانا ىىىى ايعىىىى ااج ل  ىىىىا
اع وظ  تال ع  الملايا ع ا اج ل   اعتاز    اعلترق بريالي   .

ع ىىىتا الحلر ىى تالتوعىى ت رياااا كىى انا   ىى ابىى التقعىى  الالزع  ل ىىرياعلتس  عىى ريالملل  ىىرخمااعحتعىىلا اقرلط ىىريالتعليىى  
اتىىزل اتسىىل اجتاءتىىكا وىىلاالمللىىايالتىىااقرلط ا اجمىى  الترتب ىىرياعلتعليىى  اعالااتيرىىل باعلتطىىالبالتىى،اتسىىل اجتاحتق ىىق

عءتىكا ىمايزىلاحتق ىقااااااعتال قىتا ا ىلا ىما ع ى اعلت ى 1986لملظ  رلتالتطالب ريالت،الناتلتا ااب ت الى فاا
ا2 اقرلط ريالتعلي  ا اجم  التعلي  التل أب.

 : جماالت دميقراطية التعليم العايل2الفرع 
ثىىىالفاجمىىى التاتع  ىىىلا ا اقرلط ىىىريالتقلىىىا اتيعليىىى  التلىىى أباااتعحقىىىقالتااقرلط ىىىريا التعليىىى  التلىىى أبا ىىىمابىىىال اا

 اقرلط ريالمللرارياعلتلح التلي  ا التعلي  التل أبااعل ى  الت  تى ا ىاا اقرلط ىرياج ل خمالتعليى  اعلنعرى  التااقرلط ىريا اا
ا ؤعس تالتعلي  التل أب.

 دميقراطية القبول للتعليم العايل -2-1
 اتيعليىى  التلىى أبابقعىى ريايع عىى ريا التااقرلط ىىريالالزع  ل ىىرياع ىى التيفىىرصالملعسىى عتريااتىىرتلضاقعىى ريا اقرلط ىىريالتقلىىاا

عتكىى اتعحقىىقاااااتيج  ىى ااببىىعال اعضىىل  التطلقىى االتىىاتيناالت قىى  اعلإلقي  ىى اعتلىىر ابس  عىىريالتيفىىرصالملعسىى عتري
 

http://www.sudan-لي ا اق الالنرتنت:ااا2005ااالتسا لنا01ااجميريال رتلفاالتلا التعليمدميقراطية ا اق ا ليااا1

forall.org/sections/ihtiram/documents/IHTIRAM%202nd%20ISSUE/march06_sidgikaballo.htm ،ا07/2016/ 14ع تاالإلطالي:ا. 
لي ا اق الالنرتنت:اااالدميقراطية الرتبوية بني مسؤولية املدرسة ومسؤولية اجملتمععطيفرياالي ايعلاا2

aldimoucratia%20altarbaouia.pdfhttp://tourathtripoli.org/phocadownload/3ilm_ijtima3_altarbia/ا2016/ 07/ 15ااع تاالإلطالي:اا. 

http://www.sudan-forall.org/sections/ihtiram/documents/IHTIRAM%202nd%20ISSUE/march06_sidgikaballo.htm
http://www.sudan-forall.org/sections/ihtiram/documents/IHTIRAM%202nd%20ISSUE/march06_sidgikaballo.htm
http://tourathtripoli.org/phocadownload/3ilm_ijtima3_altarbia/aldimoucratia%20altarbaouia.pdf
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 ى نافاعلتىلفاليى ااءتكاالالاا ملسدترياترتلضايع ع اؤالاجع رياتلي  ا عس عاعارصاحت ى لا عسى عتريا الملسىعالالت
يعىى االتوعىى هيالحمل ىىيريا وىىهاتىىع التقلىىا ا الجل  لىىرياا ابلىىااءتىىكاجيىى التع ىىافاتيحىىالززالتىى،امتوىى التطىىالباءعفاا
لتاضىىل ريالالزع  ل ىىريالهلرىىريا ىىما ع بلىىرياتليىى    الجلىى  ل اب  ىىريا ائىىلابا  ىىريالجل  لىى تااا تعكيفىىلاابمل ىى  تداا

 ت يف  ا ىمالتطيلىريالمل سىا تما ىاانىايا ىماينىاليا اقرلط ىريالتقلىا االتا لع رياهلؤال ا ق بلا ىما ى اقى   تماليى ا اى اتكىا
ا1تيعلي  التل أب.

 دميقراطية املعرفة والبحث العلمي يف التعليم العايل-2-2
تيقىىى انعىىى هيالتليىىىافاجتا وىىى  يالتلحىىى االملال ظىىىريااا ىىىماا التعىىىا ت ااتلىىىينا اقرلط ىىىريالمللراىىىريات  ىىى الملوىىى  ياعطىىىرا

ااع ىىماتيقىى الملسىىي  تاالالعىىعقرل االتعجرتىى اعلتعجرتىىاااع ىىماتقىىاوالتوع جىىرياجتاتقىىاواطرتقىىريال عرىى ا  لالععق ىى  ااا
ااجتا ىو يالترىىكاعلتوقىااعلتلحىى التىا عبالىىمالحلق قىىرياإل  لكاتلىا اطىىر المللراىرياعتلىىا الملىال االتيفكرتىىرياعلتلي  ىىري.

عىى اعجمىى ا ىى اتوىىعيا ال ىى  المللىىر ا ىىما عىى ااع اقرلط ىىريالمللراىىرياتلىىينا ىىلتكاتىىاا التكعىى باتىى  ااقىىضالتكعىى بالملا ا
ع ع  تالي  رياعجالاعع لتا ل   الخلرتيالجل  ل اقااريااعملع بلرياتطا المللرارياالاباا ىما بىضالملل  ىااعلجل  لى تاا
برىىلك تالالنرتنىىتاعجلىى  خماتىىا ت المعىى تلخماالعىىعل   التعكواتاز ىى اعطىىر التلحىى اعلتعىىا ت الحلات ىىريلاعالاتكع ىىلاا

لمللراىىىىريابىىىىاعنا رتىىىىريالتلحىىىى التلي ىىىى اع رتىىىىريانرىىىىرانع هجىىىىهااعالاتلىىىىينالحلرتىىىىريا وىىىى ايفاشىىىى  ابىىىىاعناتىىىىاا اا اقرلط ىىىىرياا
ا2ج ك ن  تالتلح التلي  .

 دميقراطية إدارة التعليم وانتشار الدميقراطية يف مؤسسات التعليم العايل-2-3
 ىريا التىلال ااع ىاالم ىرالتىلفااتريا اقرلط ىرياج ل خمالتعليى  ا ر ىانا ي ى اابعىعل  خمالتااقرلطاجنابلدازالن ا سد

عىى ع تانرىى عالملؤعسىى تالتااقرلط ىىرياتيطىىالباعلمعىى تلخماعلتلىى  ي اا  الحتىى  لتاعلتوقىى ابتاعلجل ل ىى تالم   ا ىىرياا
علت ق ا رياعجل نالمناترياعلتعوظ  ى تالتس  عى ريالتطالب ىرياع،  ى اا  ى ااكىما  قرطىرياج ل لتا ؤعسى تالتعليى  التلى أباا

لجل  لىىىرياع ىىىالامت  يىىىها ىىىماقلىىىلالمعىىى تلخماعلتطيلىىىرياعلخلىىىرز اع ؤعسىىى تال ع ىىى الملىىىاياااااجميىىى ااري ىىىمابىىىال اتر  لىىىا
رتىىىىىقالالنعخىىىىى ابتااعتعطيىىىىى اتل ىىىىى  التااقرلط ىىىىىريا ااابإلضىىىى ارياجتاتل ىىىىى الملىىىىىاتراعلتل ىىىىىال اع لعىىىىى  المقسىىىىى فالىىىىىماطا

 الىىىىماطرتىىىىقالقىىىىااا ؤعسىىىى تالتعليىىىى  التلىىىى أباجشىىىىرلكا ىىىىلايلعىىىى  الملؤعسىىىىريالتعلي   ىىىىريا ا ىىىى  ،رياقالن و ىىىى اعتالهح ىىىىا
لالزع  لىى تاعلتوىىاعلتاتالعىىع  ياتك اىىرياعز ىى تالتوظىىراقلىىلالت ىى  ،ريالتو  ه ىىرياعجقىىرل اتيىىكالتقىىالن ابالعىىطريايز ىىزخماا

ا3 وعخلري.

ا

 
  اق ا يلااا رز اعلقاء ر .1
 نيف الملرز .2
 نيف الملرز .3
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 ات وإصالحات التعليم العالي  سياسبعض التجارب في المبحث الثالث: 
تلعىىىجمالتس  عىىىريالتعلي   ىىىريازىىىز لا ىىىمالتس  عىىىريالتل  ىىىرياتيليىىىاااعحتىىىازاليىىى ال ع ىىى فا لىىى ا ىىىماقلىىىلا ىىىو يالتس  عىىىرياا
علمل ع ىىى اهبىىىللالترىىىدنانظىىىرلاملىىى اهلىىى ا ىىىمالنلكىىى االيىىى اورزىىى تالتل ي ىىىريالتعلي   ىىىريااالعىىى   اا  ىىى اتعليىىىقابىىىرياالملىىى  اا

ع   ىى ا ى نا سىىعالالتس  عىى تالتعلي   ىىريااالنل ىى ااالتلرىرفاعب  ه ىىهالتىى،اتىؤثرابىىاع   ا ال ي ىىريالتعو  ىىرياؤخعيىداز
 ايفا عتىىرياع ىىالاتقىىا   اااىى ملال  ا ىىااينال ي ىى تالإل ىىالبالتعلي  ىى اتظىىلا سىىع رخما اعىىل لاتطىىاتراعحتسىى اا

ا للالجل ن ا مالتعلي  ايعاءلك.
 وم سياسات وإصالحات التعليم العايلمفه املطلب األول:

تاا،ى ايهن ى ا يف ا ى ناوعييفى ناا إل ىال  تاأت ا ىمايزىلاتقىاواا ال  تال تل طى اعث قى اابتس  عى لإلترتلضا
أت انع جىىىرياتي رلزلىىىرياعلنطالقىىى ا ىىىماااالفاختييفىىىهاععىىىاالتيفجىىىالتاا  ىىى عج  ىىى  التىىىوق التىىىااالالبىىىعال ا التس  عىىى ت

التوع هيالت،اعالتعا لاجت   ااب و  التس  ع تااعلرياعاقالترلتريالملسعقلي ريالملع ا خماعلملرل ابيا،  .

 : مفهوم سياسات التعليم العايل1الفرع 
لل  خمالماتيفك ا ىوظ اتازىهابىرل يالتاعتىريايعاعىياكالملؤعسى تاعلماىرل اا  ى ايهنى ااب يفريال  ريا  ااتس  ع تل

نرىى عا سىىع رات ىىا اجتاي،ىىرلعايعا  ىىلا ل وىىرياتعحقىىقابطرتقىىريا ر ي ىىريا سىى التظىىرع اعلإل ك ن ىى تااعلملقا ىى تاا
التور ع.اعلمللاق تالت،اتع لابعويف لا لل

 تعريف سياسات التعليم العايل -1  -1
علتقاللىىااعلمللىى ت التىى،احتىىا ا سىى خمالتعليىى  اعلال   ىى تاالراىىتالتس  عىى تالتعلي   ىىريايهنىى اجم الىىريا ىىمالمللىى   اا

االتره س ريالت،احتا اعز ريا ر عها ال ع  ااناالم ىال التكىجملاعلتو ى ء المل  ت ىريالتى،اترل ى ال ع ى ا ى حلرياماىرل  
  ى اتلىر ا ىلتكايهنى التقاللىااعلمللى   التى،اتعىل  التاعتىرياتعوظى  اعتاز ىهالتعليى  اا  ى اا1بال ا قلرياز و رياحمىا خم.

ؤخعيىىدايطىىال  ااعءتىىىكاخلا ىىريالم ىىىال التل  ىىرياعلمل ىىىيحريالتاطو ىىريااعترتكىىزا اعضىىى ا ىىل التس  عىىى تاليىى اعلقىىى اا
ع ىىىىا التس  عىىىى تالتعلي   ىىىرياجتاحتاتىىىىاالترىىىىكلالتلىىىى فاااا2ل ع ىىى اعتطيل تىىىىهاعئرعاىىىىهااع سىىىى ا قا  تىىىهاع عطيل تىىىىه.

ااعي ىىىىال ا ىىىىلا ر يىىىىريا ىىىىما ىىىىل الملرل ىىىىلااعجم الىىىىريالخلطىىىىضاعلتىىىىجمل يااتي رل ىىىىلالتعلي   ىىىىريالتىىىى،اتوىىىىعظ اا  ىىىى الملىىىىعلي 
علال   ىىى تاع ىىىلتكالتقىىىالن اعلتىىىوظ اعلمعىىى التل  ىىىريالتىىى،اتسىىى اليىىى اضىىىاه  ال ي ىىىريالتعليىىى  .ا  ىىى اينالتس  عىىى تاا

انالإلط  التل فالتلفاتازهالتل لالإل ل فاعلتيفينا التوظى فالتعلي  ى اع ؤعسى تهااع ى ايعى اال ى زلتاالتعلي   رياتك
ا3 للالتوظ فاب يفريال  ري.

 
 .3:اصا2009ااتلو نااتيليافاانشرعناالتال التلرب رياسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية بني األصالة واملعاصرةلي ابماللا المملل اا1
 .ابع ر .205:اصا2007اا ل ازرتراال  ناااالسياسات التعليمية والنظام السياسي  طيف ا  يابيناا2
 لي ابماللا المملل اا رز اعلقاء ر .3
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ي  اع  ع تالتعلي  التل أباالراتايهن اللى  خمالىمابطىريالي  ىريا و ج ىريا سىعقلي رياتيعليى  التلى أبااتىع ا ى  ،ع  اا
  ع تالتل  رياتياعتىرياع اجطى  اقىا   اعج ك ن   ى ااعتىع اتويف ىل  اعاىقااعاقاايسيفرياعي ال ا ل ورياتكانا رتلطرياابتس

بطريا ا ععريابال اارتخماز و رياحما خمااعحتا اتك ت يف  المل ت ىريا  ى اتاضى اهلى ا ؤشىرلتا   ىرياعنال ىرياعلضىحرياتق ى ااا
اا1 الالتعقافا اتويف ل  .

اا لتىريلت ج رياتويف لتىريا سىاا ىمابالهلى ااعبو  الي ا  اتقافااكماتلرتداع  ع تالتعلي  التل أبايهن ابطىرياجعىرتا
 ؤعسىىى تالتعليىىى  التلىىى أباعلتعازىىىهالتلىىى فاتوظىىى فالتعليىىى  الملىىىد ا اا ىىىهاا  ىىى اتكىىىانا ىىىل الخلطىىىريا ع  شىىى ريا ىىى ا عىىى ترياا
 ؤعس تالتعلي  التل أباعي الا  الت،ات لالاجتاحتق ق  ااعت يرياتق    ا لتكاعلت،ا  ا الم لا سعق خما ىماقى  اا

ال ع  .

 أمهية سياسات التعليم العايل -2  -1
مت ىىلالتس  عىى تالتعلي   ىىرياعب  ىىرياع  عىى تالتعليىى  التلىى أباي ىىااي ىى اي  ىى نالتس  عىىريالتل  ىىريا اا ىى التىىاع ااا

 عطيلىىى تالتعو  ىىىرياا اهنىىى ا از ىىىرياتىل ىىىال اعو  ىىىرياتياعىىى هلااعتلعىىىجمال ي ىىىرياعضىىى التس  عىىى تالتعلي   ىىىريا ىىىماي ىىى اا
تىىىا ت اعتليىىى  الملخرزىىى تالتلرىىىرتريالملؤ يىىىريا ال ىىى التالملخعييفىىىريالتىىىى،ااعلإلزىىىرل لتاع سىىى لاخماليىىى اج ىىى باجلىىىال اعا

لملال  ىريابى اورزى تالتعليى  اااليى اعىل لالمل ى  اتسىعال اا2حيع ز  ال ع ى ا اهنعىعهاعبو هىهااعت حقىقالتعقىافاعلتراى  ل
أتبىىلابلىى الاللعلىى  اج كىى انتال ع ىى ااع  عىى تاتلي   ىىرياعىىي  رياععلضىىحريااااعضىى التلىى أباعبىى ا عطيلىى تاعىىا التل ىىلاا

 اهنىى اتسىى لااليىى ااااع  ز تىىها انيفىى التاقىىتااعتىى  ا ىىللااحسىى اادة ىىرياع  عىى تالتعليىى  التلىى أباتع  ىىلايتعىى ا 
 ىى ناءتىىكاليىى ا سىىعالالتاقىىتايعالجل ىىاايعالملىى  اااااعىىال لتعلي   ىىريالتعكاتو ىىرياالتعقي ىىلا ىىمالهلىىا التىىلفاترلاىىقالتل ي ىىرياا

تعليىى  التلىى أباتقىىافا ىىا خمالىىماعضىىل ريااع  عىى تالا ىى اععىى يرياترتشىى االعىىعل   ا ىىلا ىىللااابإلضىى ارياجتاءتىىكااىىتناا
ريا اجمىى  ااعلىىماآا قىىهاع ىىاع  ااع ىىاا ىى ااكىىماللعلىى   ا  ؤشىىراتازىىهالالعىىع    لتالمزول ىىااالتعليىى  التلىى أبا ابيىىاا ىى 

ا.لتعلي  التل أباا   اتازهالحلرلكالتطاليباعتؤثرالي الععقط بالم   رياعلتل    

 التعليم العايل إصالح: مفهوم 2الفرع 
تق ىىااابإل ىىالبات ىىح تالمبطىى  اعلمليف عىىااعجزلتىىريالالبىىعال ااعاكىىمايناتىىع الىىماطرتىىقالتع  ىى الجلىىل فاتلو ىىرياا
لتوظ فالملىرل اج ىال هاعلتعجاتىاالتكيى اتىلعى التى،اتقىافالي  ى اعتلو  ىرالتس  عىريالتى،اتاز ىهاا  ى اتىع ا ىافا ى اا

  ى ااكىماااا3تع  ىريالىمالمل ضى ابكىلاتيف لالتىهل ااق ه اعتلاتعهابوظ فازاتاا   تراشىكالاع عى ااناايفالتقط لىريال

 
 .ا265:اصا2007اا ل التررع اال  ناا(التغريات والتحدايت وآفاق املستقبل)التعليم العايل يف عصر املعرفة لترب ل اعل اابمامحااا1
 للا المملل اا رز اعلقاء ر .لي ابما2
ااز  لريا(لتر  ناعلآلا  )االت افالتا لع :اج ال  تالتعلي  التل أباعلتعلي  التل فاالسياسة اإلصالحية يف املنظومة الرتبوية من اإلصالح اجلزئي إىل التغيري اجلذري   خمابو ز اا3

 .ا171ااا170:اص.صا2013يارتلا22لتلاترخمااتافا
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لىىماطرتىىقالتع  ىى الجلزهىى ا ىى الحليفىى ظاليىى ايعىى االتوظىى فالتقىى ه اا ىىدناتسىىع ا ال ي ىىريالإل ىىالباايناتىىع الإل ىىالباا
ا سعالا ل ايعالو رلا مابران يا  .

 التعليم العايل إصالحتعريف  -2-1
ععىى هلاعيعىى ت  التل ىىلاااااحم عتىىرياتطىىاترالتوظىى فالتعلي  ىى اعجلىى  خمابوىى  الملوىى  ياعحتىىات اا ىىااالإل ىىالبالتعلي  ىى 

جم الرياقرل لتاج ل ترياتسع ا اج الفات   لتاشكي ريالماطرتقاجل  خما  كيىريا ر يىرياتلي   ىريايعاااعتلر الي اينه
لب الالنعقىىى  ابوظىىى فاال ي ىىى تاعتىىىاااالإل ىىىالبالتعلي  ىىى اينىىىهلىىىر ايتعىىى اا  ىىى ات1ج  ل ا ىىىال اعمىىى ء اتلي   ىىىريازاتىىىاخم.

تاضىىىل رياحت ىىىلا ال ىىىيف تالحلالثىىىرياؤيف ا  ىىى الترىىى  لا ىىىما وىىى  يااتقو ىىى تاايعىىى ت  ااتلي  ىىى ا ىىىماعضىىىل رياتقي اتىىىرياا
عت  عىى تازاتىىاخماعل ىىرتريا لي ىى اي  ىىراتالاقىى ا ىى ا سىىعجالتالتقط لىى تالالقع ىى  ترياالالزع  ل ىىرياعلت ق ا ىىرياعؤىى اا

ا2.تسعج  احل ز تالتعحاالتالمللرا رياعلتعكواتاز ري
لتع  ىى الملق ىىا التىىلفات ىىا اجتالتعحسىى اعلتعطىىاترااااينىىهاالتعليىى  التلىى أباليىى ااج ىىالبعتىى اتقىىافااكىىماتلرتىىداا

لتلح ىىى اااا/علتقعىىى  اليىىى الإلبىىىعالالتاعلمل ىىى ل ا اوعيىىىدازالنىىى التعليىىى  التلىىى أبااعىىىال اليىىى الملسىىىعالالتعلي  ىىى 
لملعليقاابملو  ياعلحملعالالتعلي   اعنر عالتلحى اايعاليى الملسىعالالإل ل فاا  ى اتعليىقابك يف ىرياج ل خماشىؤعنالتطيلىرياا

ااع ىىللا ىى اخيىى اع  عىىريالتقلىىا ا الجل  لىىرياع لىى ت التوجىى بااعع  عىىع  المل ت ىىريااعلالقع ىى ا ىى ااعيلعىى  ا  ئىىريالتعىىا ت 
ان .لحمل ضاعي ح بالمل  حلااع،   ا مالجلال

 التعليم العايل إصالحأمهية  -2-2
الاتقع ىىىىرا سىىىىدترياج ىىىىالبالتعليىىىى  اليىىىى التىىىىاع التو   ىىىىريالتىىىى،ا ىىىى ا اعىىىىل ا لهىىىى املال لىىىىريالتعطىىىىا الالقع ىىىى  فاا
علالزع  ل اتياع الملعقا رياااحىتا ل المب خماع   ى ا ى نا سىعالالتعقىافاعلتعطىا ا اتلي   ى اا ى ا ط تلىريا له ى اا

 ق ىىا لاليىى الملوعىىا تااترااالعىى   اعينالال ع ىى فاؤاضىىايالإل ىىالبالتعلي  ىى املاتلىىاااؤزتىىاا ىىمالإل ىىال  تاعلتعطىىاا
لتلي  ىىرياعلملىىؤمترلتالتاعت ىىريالم   ا ىىريااحسىى اابىىلاينىىهاي ىىلتاشىى ،الا ه سىى  ا الت ىىحداعععىى هلالإللىىالفاع ىى  خماا

لتعلي   ىىىريا ىىى اتورىىىر ااااعت ىىىلفا ىىىللالال ع ىىى فاعلملو اسىىىريا اتطىىىاترالمنظ ىىىريع  عىىى رياتىل ىىىزلباعلحل ىىىالتالالنعخ ب ىىىري.اا
لملؤعسىىى تالتاعت ىىىريا ىىىما قىىى  انتا الملسىىىعالالتلي ىىى اعلتعح ىىى لالوىىىاالتطىىىالباايعا ىىىا ا سىىىعالالإلنيفىىى  اليىىى اا

ا3.لتعلي  ايعا سعالانسلريالم  رياعلنعر  التعلي  

 
 .ا171نيف الملرز ااصا1
ااز  لريا16ااجميريالتليافالالزع  ل رياالتلا ا(دراسة ميدانية جبامعة فرحات عباس سطيف)ومشكالت اجلامعة اجلزائرية  LMDإصالح التعليم العايل الراهن ز ق نات ي اا2

 .ا4:اصا2012عط داا تس جما
اا45:اص.صا2009ااتلو ناا01اا ل التس ق االتطللريا(الثقافة الدينية وعجز اإلدارة الرتبويةبني غياب الرؤية السياسية وتوجس )إصالح التعليم يف السعودية يمحاالتل س اا3

 .ابع ر .46
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عأت اية ىىىرياج ىىىىالبالتعليىىىى  التلىىى أبابرىىىىكلابىىىى صااابلعلىىى   الم لخمالإلعىىىىرتلت ج ريالتىىىى،اتلع ىىىاالي  ىىىى ا اتقىىىىافاا
ل ع لىىى تاع ىىىلا رىىى  ي  ا التعو  ىىىرياه  ىىى ازالنل ىىى ااع ىىىو ا سىىىعقلي  اعترعىىى اا ك نع ىىى ابىىى الم ىىى ااب  ىىىرياعيناا

 ااا جع ى المللراىرياتقىافاليى التلحى التلي ى اا ل   التقاخما اال عالكالتلي اعلتعكواتاز  اع الاتطىا التلحى التلي ىا
لمللعكىىرلا  ىى اتظ ىىراية ىىرياج ىىالبالتعليىى  التلىى أباملالز ىىرياعىىيل  تالتلاملىىرياعلتىى،اليىى ا يعىى  االمللىىاياعلتعطل ىىقالتعقىىيناا

آت ىىلا ىىالززالتسىى   خمالتعقي اتىىرياع   وىىرياثىىا خمالملليا ىى تا الملق بىىلااعءتىىكاملىى اتلىىا ابىىهالإل ىىالبا ىىما اىى ا سىىعالاا
لتيفر تىىىىىريالتلي  ىىىىىرياالمل و ىىىىىرياعلتلح  ىىىىىريلاابإلضىىىىى ارياجتاءتىىىىىكااىىىىىتناضىىىىىرع لتالتعو  ىىىىىريا اجمع ىىىىى اتسىىىىىل اجتاااالتكيفىىىىى  لت

لتااقرلط ريا للا مال ي ريالإل الباي رلا ا، تريالمة ريا   اتلى  التوظىرا انظى فالتعليى  التلى أباؤخعيىدالو  ىر اا
عجلىىى  خمابو ه ىىى اليىىى اضىىىا ا ىىى ا ىىىااارياعلتلي  ىىىريااع كاانتىىىهابىىىا لا ىىىمالملوىىى  ياعطرلهىىىقالتعىىىا ت اعلتعخ  ىىى تالإلنسىىى ن 

ا1 ا ل المل   تمااعتلزتزالحلرتريالم   ا ري.ا سعجاا

 متطلبات إصالح التعليم العايل:  3الفرع 
جنايفاج ىىالبا ق قىى ا اجمىى  التعليىى  اعلتعليىى  التلىى أباب ىىيفريايبىى االااكىىمايناحيقىىقالم ىىال الملرزىىاخما وىىهاا

ش  يريا  التالتس  عىرياالالقع ى  االت ق اىرياع،  ى ا ىمال ى التاءلتالتعىدث ااءلا  نا جز ا مال ي رياج ال  ريااججالا
ا2لملعل  ترياب و  ااعتللايبرزا عطيل تا  بال ي رياج البالتعلي  التل أبا  اتي :

لخلطىىى بالتس  عىىى التربىىى :اجنال ي ىىىريالإل ىىىالباتعىىىدثرا  ىىى لابقو لىىى تاعجاىىى نالتق ىىى  خمالتس  عىىى رياعلم ىىىزلباااا-
لحل   ىىىرياعايسىىىيفع  ا اجمىىى  التعليىىى  ااعابتعىىى أباالابىىىاايناتكىىىانا ىىىل الم ىىىزلبا ا سىىىعالالتوظىىىراجتالتعليىىى  التلىىى أباا

  اينالتعلي  اتركلا   زخمايع عى ريا ىما  ى هزااعج ال  تها اجط  ال ي رياج الباش  يرياتكلازالن التوظ فااعتسي 
الم ماعلتسي الالزع  ل اعلتاال التاطينل

ج البالتعلي  التل أبااايف التاقىتالتىلفاتىااراا ىهاالإل البالالقع   ف:اتعالبلالإل البالالقع   فا  ااا-
اتيىىهاااىىتنالتعليىى  التلىى أباالإل ىىالبالالقع ىى  فاار ىى ا الت ىىرياتو ىىاالتعليىى  التلىى أبا ىىمابىىال اتىىاا ا  ىى   ا عوالىىرياتع 

تسىىعج  اتعىىرع لتالإل ىىالبالالقع ىى  فالىىجماجلىى  خمالتوظىىرا ا وظا عىىهالتك  يىىريا ىىمابىىال اتطىىاترالملوىى  ياعطىىر اا
لتعا ت اعلالععيف  خما ماتكواتاز  التعلي  اعلال تق  اؤسعا تالتلح التلي  اعتىاا ااىرصالتو ىاالمل ىيناعلم ى  ا اا

 اتقىىىىاواياعىىىىلالخلىىىىرز ا اوعيىىىىىدالتعخ  ىىىى تاإل ىىىى زابطىىىىضالإل ىىىىىالبااتإلطىىىى  التعا تسىىىى ااتىىىى اتسىىىى لااليىىىىىا
الالقع   فاعلتعو  ريالملسعال ريل

 
االي ا اق الالنرتنت:ا2014يعتاا26ااجميريا ع ابتااالتعليم العايل والبحث العلمي: الصعوابت ومربرات اإلصالح ومهمة احلكومة العراقية اجلديدة القادمةل  را  حلاا1

https://www.kitabat.comابع ر .ا2016ا/10ا/17ااع تاالإلطالي:اا. 
 نيف الملرز .ا2

https://www.kitabat.com/
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لإل البالالزع  ل :اتعىدثرا ىلتكال ي ىرياج ىالبالتعليى  التلى أباؤج ىلالتلى  لتاعلتعق ت ىاالتى،اتليىا انظىرخمااا-
 التعليىىى  ا التعو  ىىىريالالقع ىىىى  تريااعتلىىىىا ا عااال ع ىىى اجتالتعليىىى  اعج ىىىىال هااا ىىى اقىىىااتيلىىىى ا ع المللرقىىىلاتإل ىىىالب

علتلررتريااع ا ل الحل ترياجي ايناتيل ا ؤعس تال ع  الملايا ع لاججي ب  الىجمالإللىالفاتعكىرت اقى  اججي ب ىريال ى  اا
ال ي ريالإل الباعلملط تلريابهااعبيقانظرخماججي ب رياناالتعلي  اعلت ق ارياعلال تق  اابملسعالالتيفكرفل

ي   ىىىري:االااكىىىمالحلىىىات الىىىماج ىىىالبالتعليىىى  التلىىى أبا عنالحلىىىات ايعالالىىىماج ىىىالبااج ىىىالبالتق ىىى  لتالتعلاا-
لتق   لتالملع  يريا الإل ل خماعلتيفو  اع،   ا ماي ح بالتقرل ا ال ي ريالإل ىالباااحىىتاياعىلابطىضالإل ىالباا

اتماتؤ امث    اجنا  نالملسؤعت الو  ا،  ق اباع   ا التيفس  .

 لتعليم العايل: مراحل إصالح ا4الفرع 
ا1مترال ي ريالإل البالتعلي   ابلاخما رل لااع مايبرزا ل الملرل لا  اتي :

:اعترىى لالبع ىى  المشىىخ صالتيفو ىى التىىلتماعىى لاعنالخلطىىريالإل ىىال  رياجلىىال لااو ىى اا ر يىىريا ىى اقلىىلالإللىىال اا-
ايعت  ااعاقا ل ت احما خماعب تا ل وريل

 ر يىىريالإللىىال :اع ىىماي ىى ات ىىزلتا ىىل الملر يىىرياا لراىىريالم،ىىرلعالإل ىىال  ريامنالهلىىا ايعالت  تىىريا ىى اي ىى اااا-
اشرععالتل ي ريالإل ال  ريااا  اتعيف ا يفريالتال اعلتل قاعلتيفل ت رياع لاءتكالماطرتقالتعق   ل

ال ظىىىرياعلتوقىىىااا ر يىىىريالتعلىىىين:ابلىىىااجلىىىال الخلطىىىرياالبىىىاا ىىىمالرضىىى  اليىىى اي ىىىح بالمل ىىى حلاإلبعىىى ل  اتي اا-
اعلتعق   اااكي  الرضتاليو اعتق تالتقلا اعلتوقاالتلو  ا ي  اع لاتلو   اع     اعععس لال ي رياتطل ق  ل

 ر يريالتعطل ق:اع و اترريا اتطل قالخلطريالإل ال  رياتا جي  ا  الملع بلىرياعتل    ى ا اضىا ا ى ا رىدالوىهاا-
التعطل قالمعأب.

 املتقدمة يف جمال إصالح التعليم العايل  جتارب بعض الدولاملطلب الثاين:  
ج ىىال  تهااايثوىى  ال ي ىى تااتىىاأبالحلكا ىى تال ع   ىى اتيعاز ىى تالتاعت ىىريالوىىااجنرىى  اع  عىى تالتعليىى  التىىاطيناعا

اعجىىى  بالتىىىاع الملعقا ىىىرياعلملليا ىىى تا ىىىا ا    ىىىلالتعليىىى  التلىىى أباا  ىىى اعقعىىى   ااتىىىااراجطىىى  لا رزل ىىى ا ال ي ىىى تاا
لتعليىى  التلىى أبا ا ىىلا ىىماارنسىى اااااابتوسىىلرياتيىىاع التو   ىىري.اعا  ىى اتيىى اعىى ع الىىرعا ىى  باج ىىالبلإل ىىالباب  ىىرياا

ا.علمل يكريالملعحاخمالت  ابنا

ا

ا
 

 .4ز ق نات ي اا رز اعلقاء ر ااصا1
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 : التجربة الفرنسية يف إصالح التعليم العايل1الفرع 
 زاىرياابلىااافاااا19ش اانظ فالتعلي  التل أبالتيفرنس التلاتاا ىمالإل ىال  تاايعهلى ا ى نابىال اعىلل و تالتقىرناا

رباي  فايمل ن  ااعمت لا للالإل البا احتاتاالتيف ا التا لع رياعاق امل اتع اتا تسهاترى   لتالتعليى  اااارنس ا الحل
عي ىىلتالتعليىى  التلىى أبالتيفرنسىى اتعىى ا ىىالا ىىمالجل  لىى تاالملىىال االملعخ  ىىرياع ل  ىىاالتلحىىافلاعبىىال اعىىع و تاا

تعلي  التل أبالم رالتلفايعيفرالماج ىال اقى ناناج ،ى  ااىا الى فاافاط تلتالحلر ريالتطالب ريا، البانظ فالا20لتقرنا
علعىىع رتالتعلىىاتالتاعلإل ىىال  تالجلزه ىىرياااافاعلتىىلفالعىىع را دعىى ااتعوظىى  الجل  لىى تالتيفرنسىى رياجتالت ىىافلاا1968

خليىىىقااعىىى  اااا(1999)ج ىىىال  ازاتىىىالا اجطىىى  اجلىىىالناباتان ىىى اااا2004توظىىى فالتعليىىى  التلىىى أبالتيفرنسىىى اات رىىى االىىى فاا
 ىمالتلى فاااالنطالقى  ال ى اتطل قىهااااLMDي   ايع عيبا ا ااتيعليى  التلى أباا  ى اشىريا التعطل ىقالجلزهى اتوظى فااتل

ا.2007-2006لم   ا ا

 نظام التعليم العايل الفرنسي -1-1

اتاضتاءتك:ا(1-2) ؤعس تالتعلي  اعلتركلااتع انظ فالتعلي  التل أبالتيفرنس الاخمايناليا ما

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 مؤسسات التعليم العايل الفرنسي: (1-2)  الشكل
ا

ا

 اا

 

ا

ااتراىريا ر ىىزالتلحىىافا(تقرير الدوللة لللرب مج الراصللد الللدويل للتعللليم العللايل)التعللليم العللايل يف فرنسللالمل ىا :اللع ىى  لاليى ا ىى اع  ا :ااىىرن ا  سىراا
ا.29-21ص.صا:2010االتسلا ترياا05علتا لع تابازل خمالتعلي  التل أبااعيسيريالتعلي  التل أبا التاع الملعقا رياالتلا ا

تلع ىىىاانظىىى فالتعليىىى  التلىىى أبالتيفرنسىىى اجم الىىىريا عوالىىىريا ىىىمالملؤعسىىى تاعلتىىى،ااكىىىمات ىىىو يف  ا سىىى المعىىى ااا
ااع  ا ىللالتعوىايا ىمايزىلاجضىيف  الملرعنىريا ا ىللالتقطى ياا(1-2)لترىكلاااالتق ناياجتاععريايناليا   ا اا اضتا 

لحلس ااعتع  نالتس التسي  اتيل ي ريالتعلي   رياض مالإلطى  الملو عى اهلى اعلتىلفاتع  شى ا ى اطل لع ى الملع ى خما ىماا
ا ااخت ىى اجتاآبىىراااىىللدالتعخ  ىى تا  ىىلاخت ىى التعكواتاز ىى اعلتعخ  ىى تالتلي  ىىريالمبىىرلاحتعىى  اجتاعزىىا

 ل  ىىلاعوىى براتعىىا ت التطيلىىرياجتاز نىى اتكىىاتو  التوظىىرفاا ا ىى ايناخت  ىى تايبىىرلا التليىىافالإلنسىى ن ريا ىى الاا
اا  االاتعطي اءتك.

ا ا اب  رياتييفو  ا
 STSلملع  زتما

لملؤعس تالجل  ل رياا
 IUTلتعكواتاز ريا

 ال االهلواعريا رتلطريا
اابجل  ل تالتل  ريا

لملال االت  ناتريالخل  ريا
اSTSتييفو الملع  زتم

 ال ااتي  ماشلهااا ال االهلواعريا
علمب  ه  االتطل ريا

الالزع  ل  ا  ؤعس تاتا ت ا
 IUFMلمللي  ا

 ال اا عخ  ريا اا
التعج  خماعلإل ل خما لملؤعس تالجل  ل رياا

 IUPلمل و ريا
 ال اا عخ  ريا اا
لتعج  خماع ال اا اا

ا قلالتازل لت

ا ا اجلال الملال ااا
 CPGEلخل  رياا

الملل  االتيفو ريالتاطو ريا

 ل  ااتيا لع تا
لتس  ع ريا رتلطرياا
اابجل  ل تالتل  ريا

لملال االت  ناتريالخل  ريا
إللال الملال االخل  رياا

CPGE 

ا ال االي  ريا واع ريا

ا ؤعس تا  ثات ك ريا

 ؤعس تالتعلي  التل أبا
اتيقط يالخل صا

لملر زالتاطيناتيعلي  الماا ال االي  اتي لي  ا
ابلاا

  ؤعس تالتعلي  التل أبالتيفرنس 

التعلي  ا  ؤعس ت
التا زريا ا م لتل أب

 لت  ن ريا

لجل  ل تالتل  ريا
علملؤعس تالتع بلرياا

 هل 

لملؤعس تالتل  ريا
لمبرلاتيعلي  ا

 لتل أبا

لملؤعس تالخل  رياا
اا2 مالتا زريا

 لمل اتريا كا   ا

لملؤعس تالخل  رياا
تيعلي  التل أبا
 لمل اتريا كا   ا

  ؤعس تايبرلا
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ىااي ىى اا  ىى اخيىى التىىجمل يااوظىى فالتعليىى  التلىىى أبالتيفرنسىى اتعىى انىىال االتىىجمان يالتكالعىى ك اعبىىران ي ااLMDاالتىىى
عطاتيىىريالمزىىلااا تىىاع لتاق ىى خمالمزىىلاتىىرتلعبا ىىا  ا ىى ب الىى فااتعكىىانالتىىجمان يالتكالعىى ك ا ىىما ع لتاق ىى خماا

لتىىاع خمالمعتاااعىىوظ اعاىىقاثىىالفا ع لتا عع ت ىىرياااعلىى   اعي،يل ىى اتكاتوىى تا  و ىىرياتقو ىىريااي ىى التىىاع لتاطاتيىىريالمزىىلاا
لت  ن ىىىرياتعىىى ابىىىرل يااع ىىى اتيعاز ىىىهاعلتعليىىى  المع عىىى ا ىىىا  الىىى   اعمتىىىوتاشىىى   خماجلال تىىىرياتيىىىاع خمالت  ن ىىىريااعلتىىىاع خماا

ااعبىرل يايبىىرلاملىاخمالى فاعل ىاااعلتىاع خمالت  ت ىرياتعىى ابىرل ياي   ا ىرياتىاعفا ىماي بلىىرياجتاا  زسىع ا  ىيناملىاخمالى   
آسىىريايلىىالفااعبىىرل يا  و ىىريا ىىا  الىى ف.ا  ىى اتعىى التىىجمان يالتكالعىى ك ايتعىى التعليىى  الت ىىح ا  ىى اينالتىىابيافاا

تىابيافاطل ى ا التطى الملعخ ىى ااااال  ى اا11جتاااا10 ن ىريايلىالفااع ىماالحلكىا  الخلى صابطل ى الى فاتىاعفا ع تىهامث
يلىالفاتيح ىا اليى ا بيىافا الت ى اترياااا10ععرياعىوالتاتيح ىا اليى ا بيىافا ازرل ىريالمعىو نايعالت ى اتريااعااعا

ىااابتوسىىلرياتىىجمان ياالملعخ  ىىري. ا عكىىانايتعىى ا ىىماثىىالفا ع لتاتوع ىى التىىاع خمالمعتاابحل ىىا اليىى ا  زىىريااااLMDاالتىى
ي سىىى ن ااعتوع ىىى التىىىاع خمالت  ن ىىىرياابحل ىىىا اليىىى ا  زىىىريالمل عىىىرتاب و ىىى اتعىىىا التىىىاع خمالت  ت ىىىرياابحل ىىىا اليىىى ا  زىىىىرياالت

عع ع اال ق التعطر اهلىللالتىجمان يابرى  ا ىمالتعيف ى لاابلعلى   اج ىال  ا   ى ا ا وظا ىريالتعليى  التلى أبااا1لتا عا ل ا
التيفرنس .

أبالتيفرنسىىى اا ول ىىى اليىىى التطيلىىىريالملرتشىىىح اتىىىابا الجل  لىىىرياينااابتوسىىىلرياتس  عىىىريالتقلىىىا ا انظىىى فالتعليىىى  التلىىى 
تالتعحى  اابتسىىوريالمعتاااا(DEEA)ل عحى نالتقلىا ااتكانىالا   ىي اليى اشى   خمابكى تا  ايعا ىى اتل  هلى اايعالزع ى زاا

اا ىىمالجل  لىىريااعالاتازىىااجزىىرل لتالبع ىى  التطىىالباجالا ا  تىىريالالتعحىى  ابكي ىى تالتطىى اعلت ىى اتري.اي ىى اا  ىى اخيىى 
لملؤعسىىى تالجل  ل ىىىريالتعكواتاز ىىىرياع ؤعسىىى تاتىىىا ت المللي ىىى ااتكىىىانالبع ىىى  التطىىىالباعاقىىى اتسىىىجال  التا لعىىى رياا

شخ ىىى رياجءلا ىىى نالا ىىىمالحل  ىىىي اليىىى التلكىىى تا  .اتقىىىافالملىىىال االملعخ  ىىىريالحلكا  ىىىريايعالخل  ىىىريااعلزع ىىى زا ق بيىىىرياا
 ت ىىريااعتلىىااهلىىللالال عحىى ناابالتعحىى  اابتىىاع لتاااببع ىى  اطالهبىى ا ىىمابىىال ال عحىى ناقلىىا احيعىى  اجتاقىىا خماتو اسىى ريال

 CPGE (.2(لملؤ يريالت،اتع ا لبلاا ا الملال االإللال تريالملعخ  ريا

اإصالحات التعليم العايل الفرنسي-1-2

ااLMDعيىىىتاج ىىىال  تالتعليىىى  التلىىى أبالتيفرنسىىى الملسىىىعات التل ىىىال،از ا ىىىمابىىىال اتطل ىىىقالتىىىجمان يالجلاتىىىااا
اعلملسعالالإل ل فابعطل قا ا  ريالجل  ل ت.

 أوال: اإلصالح البيداغوجي
ىاامت لاي  اج الباب ال،از اتوظ فالتعلي  التل أبالتيفرنس ا اتلىينابىران ي ئىلال ي ىرياباتان ى االتى،اااا ااLMDاالتى

 ا اجتاعض اجط  اجيللالملؤ التا التعلي  التل أبا ع  ثيريا اش   ل  اعلملليا  تالملعالارخماا  ى ااتع سى الملق  نىرياا
 

ا.ابع ر .29-27ارن ا  سراا رز اعلقاء ر ااص.صا1
 .ا35اا43لملرز التس بقااص.صا2
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 التىىا ز تالجل  ل ىىريا ا ع الالحتىى  المع عيباعتلىىينا لىى ت ا ع  ثيىىرياتيجىىا خماتسىى لاا اتائ ىىدالملىىالطمالمع عيبااا
ىاا  ىى اشىرلتاارنسى ا التعطل ىقالجلزهىى اتىجمان ياا1لتلى أبالمع عيبا ىىمالملو اسىريالتل مل ىري.عمتكىمالتعليى  اا لىى فااااLMDاالتى

ا.2006/2007ت ع اتل   ها ولالتل فالم   ا اا2004

ا2 اثالفا ع لتا   اين:ااLMDالتىاتوعظ الرععالتعكاتما ابران ي
لنعق ت ىىرياتعىىا ابا زىىريالتي سىى ن المل ىىينايعالتي سىى ن االتىىاع خمالمعت:اتىىاعفاثالثىىرياعىىوالتاع ىى اللىى  خمالىىما ع خماا-

الم   ا ااعتلل اتلتكاتع التعاز هاجتالمل عرتالمل ينايعالمل عرتالم   ا .

  L            ا(عوالتا3بك تا  ا+ا)عوالتااا3ت س ن اا

   يىها التعليى  ايعااتؤ ىلاالتاع خمالت  ن ري:اتاعفاتسوع اعتعا اابحل ا الي اش   خما  عرتااج  ا  عرتا  ىينااا-
المل   لتالمل و ريالتيفو ريااعج  ا  عرتا ل قاتؤ لا   لهاتيل لا التلح التلي  .

Mا(عوالتاااا5بك تا  ا+ا)عوالتااا5  عرتاااااااااا

ااب الثىىريلتىىاع خمالت  ت ىىري:اعتعليىىقابعكىىاتمالتىىا عا ل اعلمل ىى  الملرتلطىىريابعحعىى ايطرع ىىريالتىىا عا ل ا ىىا  احمىىا خماااا-
اعوالتااعتؤ لاتاباهل الماطرتقالمل عرتالملل ق.

Dا(عوالتاااا8بك تا  ا+ا)عوالتاااا8  عا ل ااااااااا

 LMDاالتىاتل اتوظ  ا ع لتالتعكاتما ابران يا(2-2)علتركلاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اا ر زالتلحافاعلتا لع تا01االتطللريا10ااعيسيرياج ال لتا ر زالتلحافاعلتا لع تاالتلا االنظام األورويب يف التعليم العايل ومشروع بولونياللاالترمح نابماحم اايباال هاا1

 .ا18:اصا2010 التعلي  التل أباالتسلا ترياا
2Germain Gourène & Al, aperçu de la réforme licence-master-doctorat (LMD), universités : Abobo-Adjamé et Bouaké et Cocody, Côte 

d’Ivoire, Mars 2006 : p 2. 
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 LMD  الل  : تنظيم دورات التكوين يف بر مج(2-2)  الشكل

 

ا

ا

ا

اا

ا

ا

ا
ا

ا

ا

ا

 .Germain Gourène&Al, op.cit, p4لمل ا :اا

ىاالتعوظىىى  التل ىىىال،از اتىىىجمان ي ب ىىىيفريال  ىىىرياتىىىع اليىىى اشىىىكلاعالعىىى  تااعليىىى التط تىىى ايناحي ىىىلااااLMDاالتىىى
لتطىا المع اااا  ى ايناالتطىا  ىىتاتىع كما ىمايبىلاشى   خماااالتطىا التعكىاتينلم  اخمالملعليقريابكلاعالع ابىال ا

  ى ال.اعتععى ماااا120لعىع يف  اااالتطىا الت ى يعطيى اا   الاتكلاعل اا و   ااب و ى اتاا180عطيل نالعع يف  اعلت  ت ات
ب ىىىىال،از اع ىىىالتاتلي   ىىىرياليىىىى اشىىىكلاحم ضىىىىرلتاايل ىىى  ا از ىىىرياايل ىىىى  اتطل ق ىىىريااترب ىىىى تااا ىىىلاعالعىىى اا

اع،   .ا ل رلت

 اثنيا: اإلصالح اإلداري
يل اتا   ،ريا ل   الجل  لريالتيفرنسى ريا اعىل لاتكىرت اقى  اااا1968ب اع اق ناناج ،  ااا الإل ال  ال فاا

لالععقالت ريالإل ل تىرياالتعلي   ىرياعلمل ت ىريااع ىللا لى الملرى   ريا ىمابىال اج ل خمالجل  لىريابطرتقىريا اقرلط ىريااع ى المللى   اا
ليىىى احمىىىا تما ه سىىى  المع ابىىى  ز اعلت ىىى ياااا ىىىل المبىىى خم  ىىىريالجل  لىىى تالتيفرنسىىى ريااعتقىىىافاالمللع ىىىاالي  ىىى ا ا اا
از  تاع   فاب  رياعحما خم. لبي ااعتكلا و   ا

 ل   اااا90ااا(عالع  تاا3)1ت س ن اا

    الاا30ااا(عالع )2ت س ن اا

    الاا60اا(عالع  نا)  يناااا3ت س ن اا    الا60ااا(عالع  ن)ي   ا اااا3ت س ن اا

 ل   ااا60ااا(عالع  نا)1  عرت

    الاا60اا(عالع  نا) ل قااا2  عرتاا    الاا60ااا(عالع  نا)  ينااا2  عرتاا

    الا180ااا(عالع  تاا6)  عا ل اا

 عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا التل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل

ا اا
لتط

1 
ا اا

لتط
2 

ا اا
لتط

3 

ا3
تاا

عوال
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8
0

  اا
 اا

عوع
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0
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0
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ا1لحلا  ريالخل  ز ري:اعتعع ماثالثرياز  تا  :-ي
عترت ىىىىزا ع  ىىىى ا ا عىىىى االجل ىىىى تالإلشىىىىرلا رياعلترق ب ىىىىري:اتع  ىىىىلا اعزل خمالترتب ىىىىرياعلتعليىىىى  التلىىىى أباعلتلحىىىى التلي ىىىى ااااا-

ع  ع تالحلكا ىرياهبىا اضى  ناتىالاراار ىرياتلي   ىرياتيج  ى اجضى ارياجتاتو  ىرياعتطىاترالتعليى  لاعتقىافابىاع الترق بىرياا
   ئريالترق بريالتل  رياتإل ل خماعلتعلي  اعلتلح التلي  التع بلرياتيازل خمل

عليىى  التلىى أباعلتلحىى التلي ىى التىىلفاتقىىافاالجل ىى تالالععرىى  تري:اتوىى عاهبىى اتقىىاوالالععرىى  خما  ىىلال يىى التىىاطيناتياا-
بع   لالجل  ل تا ماز ىرياعلمل ى حلالتاطو ىريالتعلي   ىريا ىماز ىريايبىرلااعتقىافالحلكا ىرياابععرى  تها ا ىلا ى اخيى اا

لتىى،ات ىىا   ا ؤعسىى تالتعليىى  التلىى أبلاع ىىمالجل ىى تاااالتعليىى  التلىى أباجضىى ارياجتا ع  ا التوظىىرا الم كىى فالتعد تل ىىري
عىى ا ىىؤمترا لعىى  الملؤعسىى تالتعلي   ىىرياع ىىؤمترا ىىاترفالجل  لىى تاعت ىىع اؤ ىى حلالجل  لىى تاليىى اعزىىهاالالععرىى  تريايت
 لخل اصل

ز ىى تالتعق ىى  اعلتعقىىاو:اتع  ىىلا ا  ئىىرياتق ىى  التلحىى التلي ىى اعلتعليىى  التلىى أباع ع  ىى ا ىىااتق ىى  اعتقىىاوالتل ي ىىرياااا-
 ريللتعلي   رياعلتلح  ريا التعلي  التل أباع  از رياج ل تريا سعقي

ا2لحلا  ريالخل  ز ري:اعتع اي بلرياز  تا ه سريا  :ا-ب
 ىىاترالجل  لىىري:اتع  ىىىلا    ىىها امت  ىىىلالجل  لىىرياع ،عىىىرياجميىى الإل ل خماا  ىىى اتع عىى اؤلظىىى التسىىيط تالتعويف لتىىىريا اااا-

 لجل  لريااعتل اابنعخ باي،يل رياجمي الإل ل خماملاخماي بلرياعوالتاق بيرياتيعجاتاا رخماعل اخمل

ع  ىلا    ىها احتاتىىااع  عىريالجل  لىرياعلتع ىىاتتاليى المل زلن ىرياعللع ىى  الحلسى ابتالتو  ه ىرياا  ىى ااجميى الإل ل خم:اتاا-
 تلع االالتيف ق  تالت،اتاقل  ا اترالجل  لرياعتقرالتعوظ   تالتالبي رياتيج  لرياعتو قااتعيك   ل

عريالتعلي  ا الجل  لىرياعلتلحى اال ي التلي  :اتل ا ه سهاعانهلهاابالنعخ باعتع  لا    ها التعا  ريا ا اع  ا-
لتلي  ايعايفا اضاياآبراا الجل  لريااعتعع مال ي اجلورياأت تل رياعجل انايبرلاتقع  التعائ داعلترتق ىريااع ىماا

     هايتع اتازت المل زلن ريالملخ  رياتيلح التلي  ل
لتعليىىى  التلىىى أباععزتىىىرالمل زلن ىىىرياعءتىىىكاالإل ل خمالتل  ىىىرياتيرىىىؤعنالإل ل تىىىرياعلمل ت ىىىري:اتلىىى ا ىىىاتر  ابقىىىرل ا رىىىرتكا ىىىماعزتىىىراا-

 عتقافابكلالمل  فالإل ل ترياعلمل ت رياتيج  لري.برتش تا ما اترالجل  لرياا

 
 

 
ي  التل أباالتسلا ترياااا ر زالتلحافاعلتا لع تا التعل62ااعيسيرياقرل لتاوع  خما التعلي  الجل  ل االتلا احوكمة اجلامعات الفرنسية ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباا1

 .3اا2:اص.صا2008
 .4اا3نيف الملرز ااص.صا2
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 يف إصالح التعليم العايل  الياابنية: التجربة 2الفرع 
لجل  لى تاابايانظ فالتعلي  التل أبا الت  ابناابتعطا ا الت ي المب ا مالتقرنالتع عى الرىرالملى ال فااع  نىتاا

لإل جملطا تىىىري/المليك ىىىىريا ىىىى  ماليىىىى اق ىىىريالهلىىىىرفالتوخلىىىىافا التىىىىلال اا  ىىىى ازىىىرلاتكي يف ىىىى ابعىىىىا ت المللي ىىىى التىىىىلتماا
فاتق ىىتا ىىل اااا1858 ا ؤعسىى تالتاعتىىري.اع وىىلااااتسىىعخا انا الملؤعسىى تالتعلي   ىىرياعلتىى،اتائىىدابرجيا ىى الىى  خم

لاللىىىرتل التربىىى اهبىىى ا ىىىىتا ىىىاع اا ر ىىىتا ىىىماااالجل  لىىى تالخل  ىىىرياتكىىىما ىىىل المبىىى خملجل  لىىى تا و اسىىىريا ىىىماقلىىىلاا
فااتىى ابىىتابو ىىاالتعليىى  التلىى أباب  ىىريا التقطىى يالخلىى صااعقىىاالنعقىىلاااا1918لملرعىىافالتعوظ  ىى اتيج  لىى تا الىى فاا

ا1لتعلي  التل أبا ات  ابنا ما انها وظا رياخنلاتريا رع لابكانها وظا رياا   ترياجتايناي لتا وظا رياش  يري.

 الياابيننظام التعليم العايل   -2-1
تلىىاالت ىىى ابنا ا قا ىىىريا ع ازوىىاباشىىىر اآعىىى  ا الجلالنىىى التعلي   ىىرياااقىىىاا ققىىىتاليىى اعىىىل لالمل ىىى  ا  زىىىرياا

 ق  نىىىرياا%59بي ىىىتاااا(34-25 ىىىمالتيفئىىىريالتل رتىىىرياا) عقا ىىىريا انسىىىلريا ىىىماحي يىىىاناأت  ىىىلالتعليىىى  التلىىى أبا ىىىمالترىىىل باا
انالهل كلالملؤعس اتيعلي  التل أبالت  ابيا ىماثالثىرياينىاليا ىمااعتعك2014.2عءتكال فااOCDEتاع ا%40ؤعاعضا

ا3لملؤعس تا  :
  ناتىريااا:اعتقىافاتلي  ى ال ت ى املىاخماعىوع اجتاثىالفاعىوالتابلىاالملر يىريالت(لتكي  تالملعاعىطري) ي  تال ع  ااا-

ؤعسىىىى تالتعليىىىى  التلىىىى أبا ايعلهىىىىلاعىىىىع و  تالتقىىىىرنالتلرىىىىرتمااعتقىىىىافا ىىىىل التكي ىىىى تااعقىىىىاائ ىىىىرا ىىىىللالتوىىىىايا ىىىىما 
خت  ىىى تا التليىىىافالإلنسىىى ن رياالالقع ىىى  الملوىىىزأباالتليىىىافالترتباتىىىرياالتليىىىافالت ىىىح ريالملسىىى لاخماعبلىىىدالتعخ  ىىى تاا

  ل ىىريا ل شىىرخمايعاالهلواعىى رياعلتز للىىرياعلتليىىافالمع عىى ريلاعتسىىعط  ابلىىدابرزىى ا ي ىى تال ع ىى ا ال ىىيريا  لعىىع  الجل
لتل لاتيفرتخما التلا خماجتا ق لاالتا لعريااعتع  زابرل يا ل التكي  تابسىرلريا  عهبى اتسىا التل ىلاع رعنع ى التكلى خماا

ا اتطاترا و  ج  ايعات     .
اا  ىىى اينا ي ىىى تالتعىىىا ت ااتقو ىىى لتكي ىىى تالتعكواتاز ىىىرياع ي ىىى تالتعىىىا ت الخلىىى ص:اعتع  ىىىزابعقىىىاا  اتكاتوىىى اااا-

اتقافاش   لتاي   ا رياعتكو  اتقافاتلي   ال ت  املاخماعورياعل اخمايعاعوع املماترتاايناحيرت ا  وري.الخل صاال

 اعجزىىرل التلحىىافالملل قىىريا التعخ  ىى تالم   ا ىىرياعتزعتىىاالتطىىالباابمللراىىرياالجل  لىى ت:اتقىىافاتلي  ىى ال ت ىىااا-
ا.علتا عا ل عتعطي التقلا ا الجل  ل تاجهن  الملر يريالت  ناتريااعتقافا  ز تالتي س ن االمل زسع الملعقا رياا

 
 .ا71:اصا2011ااز نيف /اا يفرفا09ااجميرياآا  الملسعقللاالتلا اجتربة الياابن يف التعليم العايل عزرا،ا   ناا1
اا ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباا65ااعيسيرياقرل لتاوع  خما التعلي  الجل  ل االتلا ايف الياابنحوكمة اجلامعات  ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباا2

 .2:اصا2015لتسلا ترياا
 .7اا5:اص.صا2008ااز  لريالمليكاعلا االتسلا تريااجتارب عاملية يف التعليم العايل ومقارنتها بنظام التعليم العايل ابململكة العربية السعوديةحم اابماحم االحلريباا3



 هإصالحسياسات الفصل الثاني                                                              التعليم العالي و

 

 85 
 

لخل  ىريااعتعطيى التقلىا ااريالي  ى ا ق  نىرياابجل  لى تااعتع  زالتعلي  التل أبا الت  ابناياعي ريالجل  ل تالحلكا  ىا
 الجل  ل تالتاطو رياعلتل  ريالزع  زال عح ن اايعهل  البعل  احت  ي ا ا االيى الملسىعالالتىاطينااعلن   ى الزع ى زاا
ل عح ناحمعرا ىماقلىلالجل  لىريالتى،ا  ىلالتط تى التقلىا اا  ى لاي ى اابتوسىلرياتي عقىا  اتيج  لى تالخل  ىرياا كعيفى اا

ا1 عنالال عح نالتعح  ي الملا االي الملسعالالتاطين.اابزع  ز  اال عح نالجل  لري
ي ىى ا  ئىىريالتعىىا ت ا التعليىى  التلىى أباا ىى اا لىى اليىى ا سىىعالالىى  اع ا ىىااا  ىى اتعكىىانا  ئىىريالتعىىا ت ا ىىماا
يعىىع ءاايعىىع ءا سىى لااع ىىا ااعترىىرتعا  ىىاهل اليىىى ا  زىىريالتىىا عا ل ااعلهل ئىىريالملل عنىىرياع ىى ا ا عىىانا سىىى لاعناا

لتاقىىىتاايعا ا عىىىاناعتل يىىىانابلىىىدالتاقىىىتاعترىىىرتعا  ىىىاهل اليىىى ا  زىىىريالمل زسىىىع اليىىى اا ل وىىىاناعتل يىىىانا ىىىلاا
ا2لمقلااي  التعلي  التعكواتاز اا ررتعاابإلض ارياجتاءتكاعوالتابجمخما  و ريا التعخ  .

لت ى ابناا  اظتالت  ابنالي اقط يال فاتيعلي  التل أباحمىاع الحلجى الى أبالالنعق ه ىرياتعى التوخلىريااقىضااعتوىع ياا
لتلىى فا التعليىى  التلىى أباءفالترعىىافالتا لعىى ريالملوخيفعىىرياا ىى اترىىج  ا بىى ا  ىىحابااااآت ىىريالحلىىاا ىىماقىىا لتالتقطىى ي

ابملسى لالتاعلإللىى انتاتقطىى يالتعليى  التلىى أبالخلىى صالمللع ىااليىى الترعىىافااتى اتىىؤ فاجتازلىىلاقطى يالتعليىى  التلىى أباا
  از  لرياطا  اااز  لريا  اتىاااز  لىريايععى   ااز  لىريا ا  تىاعااالتل فا   لاعخنلا ااعي  الجل  ل تالحلكا  رياا

ز  لرياانقا ااز  لرياتا ا ااعز  لريا  اشا.اتع امتاتلالتعلي  التل أبالخل صاؤ    اوعييفىريا و ى التىال الحلكىا  ااا
ا3لترعافالتا لع رياالت رعخمالترخ  رياتي  تكايعالملؤعس تايعالهل ئ تالمل تكرياتيج  ل تالخل  ري.

 الياابينإصالحات التعليم العايل   -2-2
ت ىى ابيا، ىى  اي ىىجماج ىىال  تاترىى ا  ا وىىلاهن تىىريالحلىىرباا وىىلابالتىىريالمتيف و ىى تاختىىاعا وظا ىىريالتعليىى  التلىى أبال

لتل مل ريالت  ن ريااعترز اءتكاجتاايريالتع اط تالتى،اتلى يا و ى اقطى يالتعليى  التلى أبا  ىلالتع ىو يف تالتعىل يفريالتى،اا
لت  ابن ىىىىريا اقىىىىاله التع ىىىىو دالتلىىىى مل ااعزىىىىا انقىىى ا التطيىىىى اليىىىى اتليىىىى  التلىىىى ت  ابسىىىىل انظىىىى فااتو هلىىى الجل  لىىىى تاا

علىافاتىاارالجل  لى تاااالتعائ داابمقا  ريالتلفاالاترج الي اجل  خماأت  ىلالملىائيف اعتىا تل  ا ا وع ىدا  ى   
ا4 ريااعتللاية  ا  اتي :لي انظ فا عطا اباعلفاززه ااع،   ا مالتع اعالت،الععالتالخت ءاج ال  تا  زا

حتاتىىىىتالجل  لىىىى تالحلكا  ىىىىريا الت ىىىى ابناجتا  ئىىىى تاا2004لعىىىىعقالت ريالجل  لىىىى تالحلكا  ىىىىري:ا وىىىىلايع ايارتىىىىلاا-
 سعقيريااعملاتلاايلع  ا ال   ى ا ىائيف ا ىان ا كىا   اتعى وانالتائى هدا ىالالحل ى خملاعتلىززتاعىيطريا لعى  اا

 زتىىىاا ىىىمالحلرتىىىرياتيج  لىىى تا ا رتىىى اياكىىى  ازاتىىىاخما التسىىىا اع لتىىىرياا ىىىل الجل  لىىى تاجتا ىىىاا لىىى اتىىى اي لاجتاا
ا الا     .

 
 .ا2اا رز اعلقاء ر ااصايف الياابنحوكمة اجلامعات  ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباا1
 .9حم اابماحم االحلريباا رز اعلقاء ر ااصا2
 .ا2اا رز اعلقاء ر ااصايف الياابنحوكمة اجلامعات  ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباا3
 .ابع ر .74اا73لقاء ر ااص.اصا عزرا،ا   ناا رز اع4



 هإصالحسياسات الفصل الثاني                                                              التعليم العالي و

 

 86 
 

تسىىى  لال ي ىىىرياللع ىىى  الجل  لىىى ت:ا ىىىااتالإل ىىىال  تا ىىىلتكاجتاتقيىىى  الت ىىىلاابتا الحل ىىىا اليىىى اااا-
الملطياباإلنر  ايقس فاعبرل يا  لع ريازاتاخمااعجتا اا  ا ؤعس تازاتاخم.لع   /الاللرتل الخل  ز الال

ل ي ريالتع اتل:ا اع يريايبرلاتعحيف ىزاينرىطرياعياكى  ازاتىاخماحتاتىتال ي ىريالتع اتىلاليى انىاا عزلتىااااحتا ا-
 ىىماللع    ىى اليىى ا ىىالالرلقىىريالجل  لىى تاجتالاللع ىى  اليىى المعىى االتعو اسىى ااعتىىلتكاعز ىىتالالعىىع    لتاجتاا

ليى التلحى اع ىاا ى اي لابىاع  اجتاتطىاتراا رل زالتعليى  التى،اتر ىزاليى التل ي ىريالتعلي   ىريااع رل ىزالتع  ىزالتى،اتر ىزاا
ا    لازاتاخماق ه ريالي التعو ا اب الجل  ل ت.

لجل  لىى تاب ىىيفع  اشىىرتكريا التلحىى اااااتواتىى اقطىى يالتعليىى  التلىى أب:ا ىىمابىىال اتل  ىىلاقطىى يالت ىىو ل تا ىى ااا-
لا لىى لا اتواتىى ااعتاز ىىهالعىىع    لتازاتىىاخماجتا لىى التلحىى التلي ىى اعلتعكواتىىاز ا الجل  لىى تاع ىىاا ىى اتيلىى ا ع ا

عيقى اا ىهالتطىالبااتقط يالتعلي  التل أباا   اينالتق ه انالي الت و لريالت  ابن رياي لحالايقلال ع   ى اابملكى نالتىلفاا
اتلي    ااعي  رال ع    اؤ اي زع ابال ا  لعع  .

وريااتقىافااعىااا18 رعنرياع  عريالتقلا :ا ىمايزىلالزعىللباي ىجمالىا اتكىما ىمالتطىالبا ىمالترىرحيريالتل رتىريااا-
لجل  ل تابعوظ  امحىالتاتيلالقى تالتل  ىريااختيفى دالترعىافالجل  ل ىريااقلىا التطىالبا ىمابىال ا لى   لتالالتعحى  اا

ا.% 50عقاات لانسلريالتقلا الملل شرا عنالزع  زال عح نالتقلا اجتاالملل شراا
ج ىىالبالملوىى  ي:ا اجطىى  الإل ىىالبالملسىىع راتقىىافالجل  لىى تاؤرلزلىىريا و  ج ىى اعت  ىى ايعىى ت ل  ا التعىىا ت اااا-

لجمابرل ياتطاترترياتي  ئ تالتعا تس ريااع الملق بىلاتقيى الجل  لى تا ىمالىا ابرلجم ى ا،ى الترىلل رياا  ى اشىرلتا اا
اتوات ا  اتقا رياعطرتقرياتقااه.

  ىى اعاجهنىى  انظىى فا اىى الترعلتىى اعاقىى اتىلقا  ىىريالملعلىى ا الجل  لىى تااعبيفىىدااج ىىالبانظىى فا اىى الترعلتىى :اااا-
 .% 30 علت ايع تلخمالجل  ل تالتلتما  عزعلالتسع ا مايل     ابوسلريات لاجتا

 الياابينالتعليم العايل  احلوكمة يف-2-3
 ىمايزىلالتعازىهانىاالملزتىاااااش اتا ا  ريالجل  ل تالحلكا  ريا الت  ابناحتاالتازا رتريا التقالن اعلتيالهت

 التا كا  ىرياا مالالععقال الإل ل فاعلملرعنريااعقىاايعى  تاتيىكالتعحىاالتا اترىج  الجل  لى تاتعحاهلى ا ىماع ىا
بسىىىى طرياجتاشىىىىىر  تال  ىىىىىرياع وحىىىىىتاينظ ىىىىىريالإل ل خما الجل  لىىىىى تاعلتكي ىىىى تاعىىىىىيطرياي ىىىىىجم.اعتوسىىىىىج الت ىىىىى ابنا ىىىىى اا

تعليىىى  التلىىى أباااقىىىاا  ىىىيتاحتىىىاالتا اآت ىىىرياج ل خمالجل  لىىى تا  ىىى االتعاز ىى تالتل مل ىىىريا ايعىىى ت  اج ل خماع ا  ىىىريال
تكىىىاناعزل خمالتعليىىى  ا لو ىىىرياابإلشىىىرل ااعقىىىااااضىىىتالتىىىازل خمالملزتىىىاا ىىىمالت ىىىال   تالم   ا ىىىرياعلإل ل تىىىرياعلمل ت ىىىرياجتاا

ا1.جم ت الجل  ل ت
 

 .ا3اا رز اعلقاء ر ااصايف الياابنحوكمة اجلامعات  ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباا1
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لمليىىى اتيج  لىىىريااانهىىى ا ىىىاترااا ىىىاترالجل  لىىىريالملوعخىىى اعتىىىرياال يىىى ااتعكىىىانالهل كىىىلالإل ل فاتيج  لىىىريا ىىىماااا
جمي اج ل خمالجل  لرياعل ي الم   ا لاتلرياجميى الإل ل خمابا لعىرياع و قرىرياي ى الم ىا اقلىلا  ى  قريالملىاترالي  ى ااا
عتع ايلع  ا ما لبلاعب   الجل  لري.اعتقافال ي الم   ا اؤ  فاتالع الترؤعنالم   ا ىرياتيطىالباعلترىؤعناا

يف اعتقىىاوالالععرىى  لتاملىىاترالجل  لىىري.اعتىىع النعقىى  اانهىى الملىىاترا ىىما لبىىلايعابىى   الجل  لىىرياالتلح  ىىرياعتل ىى الملىىائا
بلىىىىاالىىىىرعايبىىىى  الملرشىىىىح اليىىىى اجلوىىىىرياب  ىىىىرياتالبع ىىىى  .اعتلىىىىاالملؤعسىىىىريالتاطو ىىىىرياتعق ىىىى  الجل  لىىىى تاعلتىىىىا ز تاا

بعق ىىى  التل ي ىىىريالتعلي   ىىىريااتق ىىى  االم   ا ىىىريالجل ىىىريالملوىىىاعاهبىىى التق ىىى فاؤ ىىى فالتعقىىىاواعلاللع ىىى  الم ىىى  ا ا  ىىى اتقىىىافاا
عاقىىى اتيقىىىالن ااتق ىىى  اورزىىى تالتىىىعلي اعاىىى اعت ىىىو داااالتلحىىىافا الجل  لىىى تاعلتكي ىىى تاا ىىىوتالتىىىا ز تالتلي  ىىىري

ع كىىللاحتاتىىتالم عل ا ىىمالملر زتىىرياتىىازل خمالتعليىى  اجتالتال ر زتىىريالمليفاضىىرياتيج  لىى تا ىى اااالملليا ىى تالملعليقىىرياابتعق ىى  .
علإل ل تىىرياعلمل ت ىىريا ىىمابىىال ا ع بلىىريال ىى ت الملخع ىىرياعلجل ىى تالترق ب ىىريااعالمل   عىى تالم   ا ىىرياالتعد  ىىااليىى النعىىل 

ا1علحمل عل رياعجشرل التازل خماع ال     التعاز   ري.

 يف إصالح التعليم العايل اململكة املتحدةجتربة :  3الفرع 
 يف اململكة املتحدةنظام التعليم العايل   -3-1

ا2جتاي بلريا رل ل:از  ل تالمل يكريالملعحاخمتر  ا اتطا ا

ااا(1284)اا  ىىىىجم  اا(1264)لجل  لىىىى تالتسىىىىتالمعتاءلتالتلرلقىىىىرياع ىىىى اي سىىىىيفا  اائ ىىىىا اا:اعترىىىى لاااألوىل
ا.(1583)ااعي نجمخم(1495)اااجبرتاتم(1451)اازالعجاا(1411)ع نتاينا عانا

عترىىى لالجل  لىىى تالتىىى،اينرىىىدتاتعال ىىى ا ر ىىىريالتعاعىىى ا التعليىىى  التلىىى أبا التل ىىىاالتيفكعىىىا فااعلتىىى،اا:ااالثانيلللة
ااا(1876)ااتوىىاناعبرعىىعا اا(1832)اارل نا ىى ال عسىىلتاشىى رخماعبلىىريالي  ىىريااع ىىل الجل  لىى تا ىى ا  فاعن ا  عىىعلعىىا

اات يفربىىىىىىا اا(1880)اا  نرسىىىىىرتاا(1893)ااعتيىىىىىىزاا(1845)اااابييف عىىىىىت(1884)ااب  وج ىىىىىى فاا(1881)اا وىىىىىرفاارت ىىىىىاز
ا.(1898)اعش يفيااا(1881)

:اترىى لالجل  لىى تالتىى،اينرىىدتا التقىىرنالتلرىىرتمااع ىى ايع عىى ا ي ىى تاتوان ىىرياعل عسىىلتا ىىل الت ىىيفريااالثالثللة
مهنىى امتىىوتابرجي  ىى ا  زىى تاز  لىىرياتوىىاناا اي ىىلحتابلىىااءتىىكاز  لىى تا سىىعقيريا ا و  ج ىى اع  ز  ىى ااع ىى اا

ااا(1927)اا ىلاا(1902)اااا تىاني(1949)اا  ىلاا(1922)اااال سرتل(1920)اع عل لعانااا(1881)از  لرياتاتوج  ف
ا.(1918)ت سرتا

 
 .4اا3لملرز التس بقااص.صا1
علترتوالالتر  ت ري.اا(ل يرتلااعتيزاعلعكعيوال)تعكانالمل يكريالملعحاخما مابرتط ن  التلظ  ا 
 .ا18اا17حم اابماحم االحلريباا رز اعلقاء ر ااص.صا2
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:ابىىىىال ا ىىىىل الملر يىىىىريائ ىىىىرتالىىىىاخماز  لىىىى تازاتىىىىاخمااعتوقسىىىى اجتاائعىىىى ايعالةىىىى اتعكىىىىانا ىىىىمامثىىىى يااالرابعللللة
لتلرىرتمالملى ال فااااز  ل تايطيقالي   العى از  لى تالحلقىا الخلعىرل ااعلن ىراجنرى ل  اا لى ا اعىع و  تالتقىرنا

علعىىك ااتىىا كاالتسىىتال  ي ىى اا وىىتااالنك عىىرتاالعع لشىى كالتاااعل تىىكاععىىع توي.اي ىى ااااسىىك ع ىى از  لىىرياع
جتاز  لىىى تاعتليىىىىيتالىىىا   الرىىىىرلاع ىىىى اااا1992لتيفئىىىريالت  ن ىىىىريااعرىىى لالتكي ىىىى تاعلملل  ىىىاالتعقو ىىىىريالتىىىى،احتاتىىىتالىىىى فاا

اتاتاعلتااالاجمخماعع ف.ع تيف  ع االععانااابفاابرل اا  اابرعن لااع ،اا   ا
الاختعىىى ا ؤعسىىى تالتعليىىى  التلىىى أبا المل يكىىىريالملعحىىىاخماتسىىىيطريالحلكا ىىىرياا ىىى ا  ىىى انتاق نان ىىىريا سىىىعقيرياءلتاا
جم ت ايعا  ئ تاج ل تريامتيكا سؤعت رياحتاتاالتعازهالإلعرتلت ج اتي ؤعسري.اعاكىما ال ظىرياعزىا اتيفرقىريا اقطى ياا

  لىى تالحلات ىىريالمللرعاىىرياعىى بق اابعىى التلات عكو ىىكاا  ىى ايناع تىىااجنرىى  االتعليىى  التلىى أبابىى الجل  لىى تالتقااىىرياعلجل
ااعب ىيفريال  ىريااىتنا ىل الجل  لى تاالاتقىافايفاتىا ت ا  ىيناجالايهنى اا1992قلىلالى فاالجل  ل تالتقاارياتلا اجتا  ا

لمللي ىىىى االيىىىى ااتىىىااراجم الىىىىرياعلعىىىىلريا ىىىىمالتىىىىاع لتالتعكاتو ىىىىريالمللع ىىىىاخما  و ىىى ا اجمىىىى  الهلواعىىىىرياالحمل عىىىىلريااتىىىىا ت اا
لملكعلى تاع ىىللالتا لعىى تالتطل ىىري.اعاكىىماتطىىالبا ىىل الجل  لى تالحل ىىا اليىى ا ىىؤ التاخت  ىى رياملزلعتىىريا  وىىريا ىى اا
بلاالزع  زال عح نايعالحل ا الي الاللع ى  ا ىما  ئى تا  و ىريا  ىلالملل ىاالتقى نايالتلى فاتي  ت ىريايعاجميى التعليى  اا

ا1لتق ناي.
  ىىى ا  نىىىتا از ىىىرياتع كىىى الترزىىى  اااا(بات عكو ىىىك)لىىى  خمالىىىما ل  ىىىاااو ىىىرياا لظىىى الجل  لىىى تالجلاتىىىاخما  نىىىتال

علتوس  ا مالتطلقريالتل  يريا ماتلزتزا ل  ا  التل  رياع    ل  الت و ل رياعءتكابىاعلفا   ىلايعاززهى ااعقىاات ى ا ع اا
تاتليى  اااا  ى اللعىجمتالملل  ىاالتيفو ىريا ي ى تاع ؤعسى 1966 ل الملل  اا،قرل اج ال  تالتكع بالمبى دالى فاا

لىىىى أباالاختعىىىى اتسىىىى طرخماعىىىىيطريالتعليىىىى  الحملي ىىىىرياعي ىىىىلحتا ؤعسىىىى تا سىىىىعقيرياا  ىىىى ا ىىىىوتالإلءناالعىىىىعخالفا ي ىىىىرياا
تىىللداينىىاليا ؤعسىى تالتعليىى  التلىى أبالمبىىرل.اعجتاز نىى ا ىىللالتوظىى فالتعقي ىىافاتيعليىى  التلىى أباينرىىدتاا ز  لىىري اا

بىاعلفاززهى ا المل يكىريالملعحىاخمااع ى ا ؤعسىريااع  التى،اتىاارابرىكلا ه سى ا  زى تااا1969لجل  لريالمليفعا ريال فا
ا2 سعقيرياع ؤ يرياملوتا  ز تا  لالجل  ل ت.

ابتعوىىايا ىىما  ىى المليك ىىرياالحلجىى االترعىى ترياالتعخ ىى االمل يكىىريالملعحىىاخماالخلىى صا االتعليىى  التلىى أبااقطىى يااتع  ىىزاا
ي بلىىىرياجم الىىى تا ه سىىى رياالملاضىىىال اانال ىىىريالتطىىىالباا سىىىعا تالترعىىىافالتا لعىىى رياع سىىىعا تالترىىى   لتااع وىىى كاا

ا3تع و دا ؤعس تالتعلي  التل أبا المل يكريالملعحاخما  :

الملؤعس تالت،امتوتاش   لتاب  رياهب اعتيق الاللرتل الترب لا-
 

1Frans Kaiser,  Herb O’herno, Myths and methods on access and participation in higher education in international comparison, 

thematic report, center for higher education policy studies enschede, October 2005: p 109. 
2Idem. 

 .2:اصا2014االتسلا ترياا53ااعيسيرياقرل لتاوع  خما التعلي  التل أباالتلا ا(أساطري وحقائق)التعليم العايل األهلي الربيطاين  ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباا3
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لملؤعسىىىىى تالتىىىىى،اتسىىىىىعط  اطالهبىىىىى التسىىىىى  وانا ابرتط ن ىىىىى ايعا ا ع الإلحتىىىىى  المع عيبالتا ىىىىىا اجتالتىىىىىال اااا-
ال(ر لت مابال احتاتاالملق)لحلكا  ا

ا ؤعس تا لرت اهب للملؤعس تالت،اتسعط  ا وتاش   لتاابتررل ريا  اا-

الملؤعس تالخل  ز ريالت،امتوتالتر   لتا، التجمتط ن ري.ا-

ا1 المل يكريالملعحاخماش   لتا اآسريا سعا تا   اتي :  ل تالجلمتوتا

ا:اش   خمالتعلي  التل أبل1لملسعالااا-

ا:التا زريالمع ع رياابك تا تااال  فاالتابيافالتاطينالتل أباا بيا  تالتعلي  التل أبلاا2لملسعالااا-

ا:ابك تا تااا  ا رتلريالترر االتر   لتالجل  ل رياعلتابيا  تل3لملسعالااا-

ا:ا  زريالمل زسع ااش   لتاع بيا  تالتا لع تالتلي  ل4لملسعالااا-

 :اش   خمالتا عا ل ا.اا5لملسعالا-

 تا التس بقاتلع اا امتاتي  الي ا     اب  ىرياع عوالىريا  معقى  اعلملىوتاعلهللى تااعلعىع راا  نتالجل  ل
 ا ىىىلا ىىىمال يىىىرتلااعتيىىىزاعلعىىىكعيوالاااءتىىىكاجتايناينرىىىااجلوىىىريالملىىىوتالجل  ل ىىىرياا  ىىى اتقىىىافاجميىىى امتاتىىىلالجل  لىىى تاا

 لى تا المل يكىريالملعحىاخماعتعيفى ععا ى اا  رالال ع  ز تالتكي ىرياتيج ععزل خمالتعائ داعلتعلي  ا الترتوالالتر  ت رياا
علتىى،اتلعىىجماااالحلكا ىىريالملر زتىىريا ىىا اتقىىاوا ىىوتاتكىىلاز  لىىريااعبوىى  لاليىى اتا ىى ريال يىى اتىىازيالم ىىال ابىى الجل  لىى ت

ي ى الجل  لىريالمليفعا ىرياا ىع امتاتي ى الىماااا2 ؤعس تا سعقيرياتكو  ا الا ريا  ت  ابركلا، ا ل شرا ماقللالحلكا ىري.
اطرتقاعزل خمالترتب رياعلتعلي  اعت  الماطرتقاجمي امتاتلالجل  ل ت.

 يف اململكة املتحدةالتعليم العايل   إصالحات-3-2
ة ى اايلراتا وظا ريالتعلي  التل أبا المل يكريالملعحاخمالاخماج ال  تاززه رياعبال ااىرتلتاز و ىريا عيفرقىرياعتلىلاا

ا3  اتي :
هبا اعاالتيفجاخمالملع  يريا ا الز ريالتوق ا المشخ صالملؤ ي اؤسعالالتيفو اعلمل ى  لتالتى،احيع ز ى ااا-

اا  ىىىىى ات ىىىىىع ا ىىىىىمابىىىىىال ا ىىىىىل الترىىىىى   لتاا2000ااعالعىىىىىعحالفالترىىىىى   لتالتع   اتىىىىىريالىىىىى فااي ىىىىىح بالتل ىىىىىل
ابم ىىال المل و ىىرياع سىى لاخما قىىا  التعليىى  اليىى ا الز ىىرياق ىىا ا  ىى  لتالملر يىىريالملعاعىىطريااعتاعىى  الملرىى    تا اا

 
1Frans Kaiser,  Herb O’herno, op. cit, p113  . 

 .18حم اابماحم االحلريباا رز اعلقاء ر ااصا2
اا ر زالتلحافاعلتا لع تا ا01االتطللريا06ااعيسيرياتق  ترالتعلي  التل أبا التاع الملعقا رياالتلا االتعليم العايل يف اململكة املتحدة ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباا3

 .69اا46اا41اا40اا35اا32:اص.صا2010لتعلي  التل أباالتسلا ترياا
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لتعلي  التل أبااعبيقا لا اتيعلي ا الالحل  خم.اعتقىافا ىل الترى   لتا اجمى التا  لعى ريا   ىرياءلتا ىيرياؤالضى  اا
االإلنرتنىىىتاالتىىىال التعلي  ىىى االتعىىى  ارياعلترتا ىىىهاعلتسىىى   ري.اعتسىىىع ر الترىىى   خمالتع   اتىىىرياالتعائ ىىىداا  ىىىلالتك ل ىىىاتر

ا.(لتلك تا تاا)عوع ااعتع تا ل التا لعرياار ريالالعع رل اتيح ا الي التر   خمالمع ع ريا

بعقىىاتراز ىىاااااتلعىىجمالتوجىى با الترىى   خمالتل  ىىرياتيعليىى  ا الملسىىعالالملعقىىافايعالترىى   خمالتل  ىىرياتيعليىى  الت ىى ناف-
ا ىى ااىىا اا ىىؤ الاتلالتىىريالتا لعىىريالجل  ل ىىرياتيطىىالبالملعيفىىر، ااابإلضىى ارياجتا ىىؤ التايبىىرلا  ترىى   خمالملعقا ىىريا اا

عضىىلتاتلرتيفىىىريازاتىىاخماملكعىىى اااا2002لتاطو ىىىري.اع وىىلااااEdexel BTECلتعليىى  المل ىىيناالتلكىىى تا  التاعت ىىرياع ؤ ىىلاا
قىىافاليىى اج ىىرلزالتوقىى عاتعسىىج لالإل ىى زلتاتيعد  ىىلاتالتعحىى  االتقلىىا ا التكي ىى تاعلجل  لىى تااتلع ىىااليىى انظىى فات

ابملعقىا  الحل  ىي اليى ابىجمخمال ي ىريااابتعلي  التل أبااعي لحتابلتكالتك  ا ىما ؤعسى تالتعليى  التلى أباتر ى اا
اا و علريالي التر، ا مالاعق    اتي ؤ التالترب رياا  ى اي ىلحتاتلع ىاالتا لعى تالتلي  ىريالتسى بقرياتيط تى ايعايف

اتلي  ا، انظ   ا كعس ايثو  التل لايعايفابجملتايبرل.

جناتاعىىى  انطىىىى  الالتعحىىىى  اابتعليىىىى  التلىىىى أباعحتسىىىى الملرىىى   رياا ىىىىهاتلىىىىااي ىىىىااي ىىىى الم ىىىىال الإلعىىىىرتلت ج رياااا-
 اتقىىاوا لىى   لتاملسىى لاخمالتطىىالباااا2004لحلكا  ىىريا المل يكىىريالملعحىىاخماا  ىى ايعىى  اقىى نانالتعليىى  التلىى أباتلىى فاا

ت ىىىرياوعىىجمخماإلل نىىىرياا ىىىماءعفالتىىابلالملىىىوخيفداتالتعحىى  اابتعليىىى  التلىى أبااعترىىى لاتيىىكالمللىىى   لتاععىى هلا  لتيفقىىرل اا
التطالبااع لتكالتيف ق ريالتا ا التل   اتعحس اج ك انتاع ا ال  ال تا، المل  يريا الجل  لري.

ااعي ى ا ىل التعىالب التيف ق ىرياا   اعالخت ءاتالب ا   رياعزا رتريا ائرع اعشرععالتعائ دا التعليى  التلى أباا-
ااعتقىافا ىل الالتيف ق ىرياجطى  اا2004جط  التل لاتعحىات اطىر التىاا ا التعليى  التلى أبالتى،امتىتالملالاقىريالي  ى الى فاا

ال لاع و ج رياحتات اترتت ل تاعجزرل لتالتاا ااهبا از  خمالملس علخماعلتريف ا ري.

ابتعلىىى عنا ىىى اااا2005 اجطىىى  ا لىىى   خمالإل ىىىالباتلىىى فاال ي ىىىريالتىىىال الملىىىز ع اتيج  لىىى تااشىىىرلتالحلكا ىىىريا اا-
جمي امتاتلالتعلي  التل أبااب يىرتلاعجمى ت التلحى التلي ى ااعتىاأبالتلحىافالآلبىرتماتلوى  التق لىاخمالتلح  ىرياعلحليفى ظاا

ا ريا التعكىى ت دالتىى،اتظ ىىرااليىى العىىعال ع  .اع ىىماي ىى المزىىزل المبىىرلاابتىىجمان يا ىىااتقىىاوا و ج ىىريا ىىابلالترىىيف 
املؤعس تالتعلي  التل أبا  يف ريا س بالتعكييفريالالقع   تريالتك  يرياتيل لالتلح  .

 يف جمال إصالح التعليم العايل العربية: جتارب بعض الدول  3املطلب 
ااالتىىاع التو   ىىريتلعىىجما ربىىريالتىىاع التلرب ىىريا اجمىى  اج ىىالبالتعليىى  التلىى أبا  تىىرياب  ىىريا ىىما ىى  بالإل ىىالبا اا

ءلتاطىىى ب اجقي  ىىى ااعا  ىىى اتيىىى اعىىى ع التعطىىىر اتعجربىىىريا ىىىلا ىىىما  ىىىراالمل يكىىىريالتلرب ىىىريالتسىىىلا ترياعلمل يكىىىريالهل ع ىىىرياا
الم  ن ري.

ا
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 : التجربة املصرية يف إصالح التعليم العايل1الفرع 
 نظام التعليم العايل املصري -1-1

بىىىايالتعليىىى  اااا1907أتعسىىىتايع از  لىىىريا  ىىىرترياع ىىى از  لىىىريالمز ىىىرا وىىىلا ىىى اتزتىىىاالىىىمايتىىىدالىىى فااع الىىى فاا
لىاتتالحلكا ىريالتاعىعا ات ىو اليى الحلىقا التعليى  اااا1959لجل  ل التل رفا  اأتع  از  لريالتقى  رخمااع الى فاا

ز  لىريا اااا19  ىريات  ىلالىا   اجتااعلي اتقاوالتاعترياتيعلي  ااب  نااع  نا ا  را  وللكاي بلرياز  ل تا كاا
.ا  ىىى ا ىىى نا وىىى كاتاعىىى ا التعليىىى  التلىىى أبالخلىىى صالهلىىى   اتيىىىربتاااقىىىاايقىىىرتالحلكا ىىىرياقىىى نااناتسىىى تاا2011لىىى فاا

.ا  ى اتازىىاا اا2011ز  لىريالى فاااا22ااعقىىاابيىيتالىا الجل  لى تالخل  ىىرياا1992بعدعى  الجل  لى تالخل  ىريا الى فاا
،ا، تلىى ا ى اتكىىانابىىاتالاتيطىىالبالتىلتماالاتسىى تاهلىى اجمىى   ل  اابالتعحىى  اا  ىرالىىا ا ىىمالملل  ىىاالتلي ى الخل  ىىريالتىىا

ا1ابجل  لري.
لتلى أبالجلى  ل اعلتعليى  التلى أبا،ى الجلى  ل اا  ى اينااتظ التعلي  التل أبالمل رفانال ا مالتعلي  اةى التعليى  اا

بىى الم بىى اعلتسىىتااا ىىهاا لعىىريالجل  ل ىىرياالتعليىى  التلىى أبالجلىى  ل ا عىى باخلرزىى التعليىى  الت ىى نافالتلىى فااعتىىرتلعبا ىىاخمالتاا
عىىىىوالتاا ا ىىىى اينالتعليىىىى  التلىىىى أبا،ىىىى الجلىىىى  ل اتسىىىىعقللابرجيىىىى التعليىىىى  الت ىىىى نافالتيفىىىىينالتىىىىرل،ل ا العىىىىعك   اا
  لعع  ااعهلى الخل ى  ا الالتعحى  اابملل  ىاالملعاعىطرياعلملل  ىاالتلي ى التى،اتىرتلعبا ىاخمالتا لعىرياا  ى ابى التسىوع اجتاا

  ى اينا ىىللالخل ى  ا عىى با ىلتكاخلرجيىى التعليى  الت ىى نافالتلى فالتىىلتماتقىلاجمىى   ل  الىمالحلىىاالم  ااااآى اعىىوالتا
ا2تاضتاءتك.ا(1-3)لملطياباتالتعح  اابتعلي  الجل  ل .اعلتركلاا

 : تنظيم التعليم العايل املصري(1-3)  الشكل
 

  
ا

اا

ا
ا.4حمسمالمل افاعل ااا رز اعلقاء ر ااصاللع   لالي ا  اع  ا :ا ماجلال التل   ريالمل ا :ا

 
ااجمي التسك نالتاعأباا  راا( لاتؤ فال  ن رياجتاتك اؤالتيفرص) ا التعلي  التل أبا ا  راااتقرترانظرة عامة على منظومة التعليم العايل يف مصرااحمسمالمل افاعل ا1

 .3:اصا2012
 .4لملرز التس بقااصا2

 لتعلي  التل أب لتعلي  الت  ناف

 لتعلي  الت  نافالتل ف

 لتعلي  الت  نافالتيفين

 (اعوالتا6-4)لتعلي  التل أبالجل  ل اا

 (عوالتاا5-2)لتعلي  التل أبا، الجل  ل اا
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عتعكىىىانالتعليىىى  التلىىى أبالمل ىىىرفا ىىىماجم الىىىريا عوالىىىريا ىىىمالملؤعسىىى تاع ىىى الجل  لىىى تالحلكا  ىىىرياالتعليىىى  التلىىى فاا
عتع ا ي  تاعلجل  لريالمليفعا رياالجل  ل تالخل  رياالتكي  تالتعكواتاز رياعتعى ا ل  ىاااو ىريا عاعىطرياع ل  ىااطل ىرياا

لملل  ىىاالتلي ىى الخل  ىىرياتعىى ا ل  ىىااتيا لعىى تااااع ي ىىريالإللىىالفااز  لىىريالمز ىىراتعىى ا ي ىى تاتيلوىى اع ي ىى تاتيلوىى تا
لتلي  اعي   ا  تاعارل اتيج  لريالتل  ت رياالملل  االتلي  ال ع ل ريالخل  ىرياتعى ا ل  ىالاعارلى اتيج  لىريالتل  ت ىري.اي ى اا

عالاا التعليى  التلى أبااععليىقابوعى هيالبعلى  لتالت  ناتىريالتل  ىريالتى،اتكىانا ا ىاخماليى ا سىاا   اخي اع  عريالتقلىا اا
ا1لتاعتري.

لمنرىطرياااالمل ىا التره سى اتع اتىلاوعيىدا ى االملخ   تالحلكا  ىريااتلع اامتاتلالتعلي  التل أبا ا  رالي اا
ااعىىىال اابتوسىىىلرياتيعليىىى  الجلىىى  ل ايعا،ىىى الجلىىى  ل ااع  لعىىى تالمل زسىىىع اعلتىىىا عا ل ااعتكىىىماالخل  ىىىرياابتعليىىى  التلىىى أب

ا2.لتعلي  التل أبالخل صلتاعترياالاخت  ايفامتاتالتا كا  رياتال ا

 التعليم العايل املصري إصالحات-1-2
ش االتعلي  التل أبالمل رفاج ىال  تاززه ىرياعج ىال  تاشى  يرياا  ى اتعليىقالجلزه ىريا و ى ابعويف ىلايع ابطىرياا

ااي ى الترى  يريااععليىقاا1989ج البا مايزلاج البالتعلي  الهلواع اعلتيفينابال ا مالتلوىكالتىاعأباعلنطيقىتالى فاا
طاتيريالملالاحتتا ررعياتطاترالتعليى  التلى أباااقىاا ى نالتعويف ىلالتوى زتاعلتعق ى  ااااجعرتلت ج ريالبالتق ه الي ااابإل 

لإلجيىىى يباملرىىىرعيالتعليىىى  الهلواعىىى اعلتيفىىىينا ىىىماقلىىىلالتلوىىىكالتىىىاعأباالتل  ىىىلالحملىىىركاع ل العىىىع رل الحلكا ىىىريا ايزوىىىا  اا
عاترىىىك لاجلوىىىرياعطو ىىىرياؤرىىى   ريا ىىىما  اىىىرياااا1998يفىىى الىىى فاالإل ىىىال  رياتعرىىى لا وظا ىىىريالتعليىىى  التلىىى أباابتك  ىىىلااا

لمطرل المللو ريالتره س ريااععاتكي ىدالتيجوىريا،لىال ابطىرياجعىرتلت ج رياطاتيىريالمزىلا ىمايزىلاج ىالبالى فاملوظا ىرياا
ا3لتعلي  التل أب.

ااعقاامتتا   ،ريا ل الإل ىال  تابلىااا2000تيعلي  التل أبا ولال فاالإل ال  رياشريا اتويف لالإلعرتلت ج ريا
جءاتسىع اا ل  ه ى ا ىماتا ى  تالملىؤمترا ىا اية ىريالعىعقال اااا1998لنلق  ا ؤمترالت انسىكاا ىا التعليى  التلى أبالى فاا

 ؤعسىى تالتعليىى  التلىى أبااتطىىاترالجل نىى التعقىىينالحلىىات اتي ليا ىى تاعلالت ىى  اعز  خمالعىىعل  هل ا ا وظا ىىريالتعليىى  اا
عقااعىلقالإللىالنالىمالإلعىرتلت ج ريالإل ىال  ريال ىلامت  ىافا ك ىدابىاياباضى ااااتعطاترالملسع ر.لتل أبا مايزلال

لإلطىى  التلىى فاتإلعىىرتلت ج رياعحتاتىىااآت ىى تالتعويف ىىلاع  لعىىرياعىىللالتع اتىىلاا اق  ىىتاجلىى ناقط لىى تالتعليىى  الجلىى  ل اا
رالتعليىى  التلىى أبا ا  ىىرااععاتعىىاتياالملول قىىريالىىمال يىى المليىى اتيج  لىى تابعقىىاواتق  تر ىى اع قرت   ىى ا ىىا اتطىىات

 
 .6لملرز التس بقااصا1
اا26-22ي فاالإلعكوا تريااااتي ؤمترالخل   الرراتياز ل الملسؤعت المالتعلي  التل أباعلتلح التلي  ا التاطمالتلريباالتعليم العايل يف الوطن العريبمتويل نا التاتماقافاا2

ا.ا23:اصا2015 تس جما
ااجمي التسك نالتاعأباا( لاتؤ فال  ن رياجتاتك اؤالتيفرص) ا التعلي  التل أبا ا  راااتقرترااإلصالحات السابقة واحلالية واملستقبلية للتعليم العايلحمسمالمل افاعل ااا3

 .ا167اا166:اص.صا2012  راا
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اا12لتلفا    الي ا ل الإلعرتلت ج رياعلتى،اترى لاااا2000 للالتل لابلقاالملؤمترالتقا  اتيعلي  التل أبا اا يفرفاا
ا1جم الاتعطاترا وظا ريالتعلي  التل أباع ل ال  التا  :

ا  التل أبللإل البالتعررتل اعلملؤعس اعجل  خما  كيريالملوظا ريالتاطو رياتيعليا-

اتطاترالتوظ اعلتجمل ياعلملال  اعلتعقو  تالتعلي   رياعلتعكاتمالتعا ت اال عس بالمل   لتلا-

اتو  رياقا لتايلع  ا  ئريالتعا ت اعلتيفئ تالملل عنرياعتطاترالم ل اعلهل   لالتائ يف ريل-

اتطاترالتا لع تالتلي  اعلتلح التلي  لا-

التعطاتراعلتعحات الإل ل فاعتل  قالععخال  تاتقو ريالملليا  تلا-

اتطاتراعتيفل لالتلالق تا  اقط ل تالإلنع  اعلخلا  تاعتو  ريابرل يابا ريالتل ئريلا-

اتطاتراعتيفل لالتلالق تالخل  ز رياعلتعل عنالتاعأبلا-

الجل  ل ريلااتطاتراعتيفل لانظ اعآت  تاتل  قالمنرطريالتطالب رياعحتس ا وظا ريالحل  خما-

ا ل تريالملعيفاق اعأت  ي  لا-

اجنر  ا رل زالتع  زالتلي  اعلتلح  لا-

القع    تاعمتاتلالتعلي  التل أبلا-

اتق   الم ل اعلاللع   ا ائلانظ فالجلا خمالتر  يري.-

ا2  زتالإلعرتلت ج ريالإل ال  ريالي اععريا ررعل تاتيل لاللعجمتاءلتايعتاتريااعتع  لا ل الملر  ت ا :
بيىىقاآت ىىرياتوىىى ا ااجتاالت ىىواع اااال ىىواع ابا ىىريا رىىرعل تاتطىىاترالتعليىى  التلىى أب:اتسىىىل ا ىىمابىىال ا ىىلااا-

 سعال رياب الجل  ل تاعلتكي  تالتعكواتاز ريالمل رترياتعسى ا ىل الآلت ىرياابتيفل ت ىرياعلترىيف ا ريا ىمايزىلامتاتىلاع ع بلىرياا
اتويف لا ررعل تاتطاترالتعلي  التل أباعتق   اي له  ل

ع ىىاا رىىرعيايع عىى اتىىال المنرىىطريالهل  ىىرياتل ىىلالجل  لىى تا اا رىىرعياتطىىاترانظىى اتكواتاز ىى الملليا ىى ت:اااا-
لتلحىىىى اعلتعىىىىا ت اعلتىىىىعلي ااعت ىىىىا الملرىىىىرعياجتاجق  ىىىىريابو ىىىىرياحتع ىىىىرياتكواتاز ىىىىرياعينظ ىىىىريا ليا ىىىى تاال تىىىىريااتسىىىى تاا

لتىىىال التعيف لي ىىىرياتيطىىىالباع  ئىىى تااابتا ىىىا اجتالملليا ىىى تاعلمل ىىى   التعكواتاز ىىىريال ت ىىىريالجلىىىا خمااتقىىىاوابىىىا  تاا

 
ا8اا7اايباائ ااي فااالملؤمترالت  ت الرراتياز ل الملسؤعت المالتعلي  التل أباعلتلح التلي  ا التاطمالتلريباجتارب عربية رائدة يف إدارة التعليم العايل العريبنا التاتماقافاا1

 .ا47اا46ااص.صا2011 تس جما
ا.ا170-167اا رز اعلقاء ر ااص.صااإلصالحات السابقة واحلالية واملستقبلية للتعليم العايللمل افاعل اااحمسما2
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ريالملكعلىىريالترق  ىىرياارىىلكريالتاطو ىىرياتيلحىى التلي ىى اعجع ىىالتعىىا ت اعلملىىائيف اايمتعىىريالإل ل خمالجل  ل ىىرياع بىىضالجل  لىى تاابت
اعجلال ا و رياتجمل يالتعلي  الإلتكرتعيل

 رىرعيالتكي ى تالتعكواتاز ىري:اتلى جلا ىللالملرىرعياي ىىااي  ىرازالنى ا وظا ىريالتعليى  التلى أبالمل ىرفا لىى انخماااا-
 ىىمالملرىىكالتاا  ىى ات ىىا ا ىىللالملرىىرعياجتاحتسىى اي ل اعترق ىىرياج ك ن ىى تاعقىىا لتالتكي ىى تالتعكواتاز ىىريا ىىماا

يفى  ا المل ىمالملعاعىطريااعجق  ىريا علبىضاا التكي ى تاؤى اتيى التطيى اليى الملىائيف الم يزلاحتسى ازىا خمابرزى ا ىلا
اال تريا  ال ع  اعقط ل تالمل   اعلحلاا ما لاالتالتلط ترياب ابرز التكي  تالتعكواتاز ريل

 ررعيا ي  تالترتب ري:ات ا ا للالملررعياجتاحتىات اشى  لاتكي ى تالترتب ىريا  ى اتال ى التعطىا التلي ى ااا-
عءتىىكا ىىمابىىال اتىىاا اب ئىىريا و عىىلرياعجلىىال اتىىالهتاالتللىىاالت قىى  المل ىىرفاااااعلمل ىىينالتلىى مل ا ىى المبىىلابلىى الاللعلىى  

 لبي ىىريازاتىىاخماتكي ىى تالترتب ىىريااج ىىالبانظىى فا   ىىزالمللي ىى ااحتسىى ازىىا خمالتلو ىىريالتعحع ىىرياملل  ىىلاعيز ىىزخما ي ىى تاا
الترتب رياععض انظ فاتي ع بلرياعلتعق   ل

للالملرىىرعياجتاتو  ىىريا  ىى  لتاعقىىا لتايلعىى  اا رىىرعياتو  ىىرياقىىا لتا  ئىىريالتعىىا ت اعلتق ىى  لت:ات ىىا ا ىىااا-
 ال لىرياتطىا لتالتل ىراع الز ىرياحتىا تالملو اسىرياعز  خماا لي ىرياا  ئريالتعا ت اعلملىائيف اعلتق ى  لتاؤى ااكىو  ا ىماا

 ىرياملؤعسى تالتعليى  التلى أبااعتوظى  ااورز تالتعلي  التل أبااعتع احتق قاءتىكا ىمابىال احتاتىاالال ع  زى تالتعا تل
تا تل ىىىىرياععضىىىى اآت ىىىى تا سىىىىعال رياتيعىىىىا ت اعلتعطىىىىاترااجزىىىىرل اتق ىىىى  ا ع فاتىىىىجمل يالتعىىىىا ت اعآل  ىىىى اعاقىىىى ااع شىىىى تاا

املعطيل تاض  نالجلا خماعلاللع   ل
تع  ىىلالهلىىىا الإلعىىرتلت ج املرىىرعياضىىى  نالجلىىا خماعلاللع ىى  ا ا   ىىىزاا رىىرعياضىى  نالجلىىىا خماعلاللع ىى  :اااا-

لع ىىى  ا ىىىمابىىىال اتطىىىاترانظىىى فاعطىىىيناتعىىى  نالجلىىىا خماعلاللع ىىى  ااا ؤعسىىى تالتعليىىى  التلىىى أباالعىىىع يف  ا عطيلىىى تالال
اب رعاض  ناينازا خمابرز ا ل الجل  ل تاق   خمالي الملو اسرياعطو  ااجقي    اع عت  .

 : التجربة السعودية يف إصالح التعليم العايل2الفرع 
 السعودينظام التعليم العايل   -2-1

اا1948  نىىتا ي ىىريالترىىرتلرياؤكىىريا ىى التوىىالخمالمعتاتيعليىى  التلىى أباابمل يكىىريالتلرب ىىريالتسىىلا تريااجءاأتعسىىتالىى فاا
عاجنرى  ا ي ىريالمللي ى اتي سى ةريا ى ا ي ىريالترىرتلرياااا1951 ناترياع ى اتل  هلى ااعلى فااعلت،اتقللاا   ابرجياالملال االت 

 كا  ىىرياات ىع ابلىا  اأتعىى  ايع از  لىرياااا1952رىىرتلرياابتىر عالىى فاا اختىرتيالملا عى اتي ر يىىريالت  ناتىرياا ا ي ىريالت
ا1 اتالتاجنر  الجل  ل تاعلتكي  تاعلعع رالتعلي  التل أباابتعطا اعلتعاع .اا1956عءتكال فا

 
اا البيريا قا رياملؤمترالععررل ا سعقللالتعلي  االملوظ ريالتلرب رياتيعو  ريالإل ل ترياا(إسرتاتيجية مقرتحة)مستقبل التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية ا اابماجبرل   الحلل  اا1

ا.ا54:اصا2006يارتلا17-12  رااي فا
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ا  ىىى اتعليىىىقابس  عىىىريالتقلىىىا اا و تىىىكايعىىى ت  ا علىىىا خماتيقلىىىا اعتقىىىاوالتطيلىىى تاابجل  لىىىريالتسىىىلا ترياا  ىىى ايناا
وعييفىريا ىماجزىرل لتالتقلىا اع رل يىهاتىلعىيابانيفسىهاابىلاجنابلىدالجل  لى تاتعلى اي  ىرا ىمايعىياباا و تكاطرقى ا

ا1 التقلا اللع   لالي التجمان يالتلفاتع التقلا اا هااعاكماتقس  ايع ت  التقلا اجتاي بلريايع ت  ا   اتي :

عقىىتاز ىىيناحمىىا اليىى ا سىى باااا ا لظىى التكي ىى تاعلجل  لىى تاا  ىى اتلطىى اتيط تىى ااعتلع ىىاالتقلىىا التيفىىا ف:اااا-
الملك اااعحي لالتط ت الي اقرل اقلاتهاعاق اتيخ   لتالملع  رياتها اءتكالتاقتل لاتها

لتقلىىىا التعو اسىىى :اتلع ىىىاا التكي ىىى تالت ىىىح رياعز  لعىىى المليىىىكاا ىىىااعلمليىىىكاا  ىىىلاا  ىىى احتىىىا ااىىىرتخماتعقىىىاواااا-
 ابلاالنع   اارتخمالتعقاوااا قلىلالتطيلىرياتو اسى  ابوى  لااطيل تالالتعح  اعحتاتاالتر،ل تاعتع الإللالناجل   الملعقا 

الي احما لتاعلضحريل
يلىىى تالي  ىىى ا لىىى ازىىىالا  ىىى ايناا ا ي ىىى تالتلوىىى تاا  ىىى اينا جىىى التطلتقلىىىا الآلأبالملر ىىىزف:ا  ىىى ا ىىىاالحلىىى  اااا-

التكي  تاتقرتل ا عر هبريا اطل لع  ل

الخل  ري.االتقلا الخل ص:اتلع ااابجل  لريالإلعال  ريانظرلاتطل لع  -
تىىاارالتاعتىىريالتعليىى  التلىى أبامبو ه ىى ا عناتكيىى يف  ابىىاا ا عىىافا  لعىى رياعءتىىكا ىىمابىىال الجل  لىى تاعلتكي ىى تاا
لتع بلىىىرياتا  تىىىىريالتىىىىازل خماتعليىىىى  التلوىىىى تااعزل خمالترتبىىىىرياعلتعليىىىى  ااعزل خمالت ىىىىحرياالتكي ىىىى تالتلسىىىىكرترياعلم و ىىىىرياالتكي ىىىى تاا

ءتىكاا ى امتىوتاايفيناعلتعا ت المل يناعبلدالجل  تالمبرلاالالعخمالي ااعلملل  االتع بلرياتي ؤعسريالتل  رياتيعلي  الت
لملك اآتالتر رترياعلإلل انتاتيطيلرياعلتط تل تاا   اتااراهل التازل تالت لله رياعلتكع التا لع ريايعىل  ا الا ىريااا

ا2عتع اتاا اعع هلالتوقلال  ن رياجل   التط تل تالمليعحق تاابتكي  ت.
  ىىىىىريالمللع ىىىىىاخماتيعليىىىىى  التلىىىىى أبا ا  زلن ىىىىىريالتاعتىىىىىريالمل ىىىىىا التره سىىىىى اعلملىىىىىا  المع عىىىىى اامت ىىىىلالملخ  ىىىىى تالحلكاا

تيج  ل تالحلكا  رياب يفريا سىعقيرياعتكىلاز  لىريابطع ى الخل  عى ريااتيج  ل تاا   اتع اجلال ا  زلن  تاو  رياا
اا  ى ااكىماتيج  لى تاقلىا ااع  زلن ع  التسواتريالملسعقيريالت،احتىا اضى ماجقىرل اجميى التىاز ل اتي  زلن ىريالتل  ىرياتياعتىري

لهلل تاعلتعجمل تاعلمعق  المل وا ريا مالماىرل اعلهل ئى تاؤى االاتعلى  عا ى اي ىال الجل  لىري.اعتسىل الحلكا ىرياجتاا
جع ريالتيفرصاتي زتاا ىما رى    تالتقطى يالخلى صاع زى  المل ى  االاععى با ي ى تازاتىاخماا  ى ا ىا تالتىازل خماا

 عع و اضالبضاعقاللىااتعى  نانال ىريالملسىعالالتعلي  ى ااعتسىعواالتع اتىلاااا  ري ت الاتيرتب  ا،نر  التكي  تالخل
ا3، الحلكا  اجتالتقا لتالمل ت ريالخل  رياع للا س ة تالملؤعس تالخل تري.

 
:اص.صا2014اا ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباالتسلا ترياا(املسرية واالجناز)ة السعودية التعليم العايل يف اململكة العربي ر زالتلحافاعلتا لع تا التعلي  التل أباا1

 .ا181اا180
 .ا61ا اابماجبرل   الحلل  اا رز اعلقاء ر ااصا2
 .62لملرز التس بقااصا3
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 السعوديالتعليم العايل   إصالحات-2-2
ااا ىىللالتقطىى ياالتىى،اتالز  ىى ل  ىىتالمل يكىىريالتلرب ىىريالتسىىلا تريانىىااج ىىالبالتعليىى  التلىى أبالعىىعج برياتيعحىىا تاا

ااجتاز نىى التعىى اعالتىى،اتيفرضىى  ا ال لىىريالتعطىىا لتااعية ىى از  خمالتطيىى الي ىىهانع جىىريال تيفىى يانسىىقالتو ىىاالتسىىك ي
لتعقو ىىريالتعلي   ىىىريالحلات ىىىرياعلملل  ىىىرخمااعحلىىىلا رىىىكلالتط قىىى تالالعىىىع ل ب رياعلال تقىىى  اؤسىىىعالا يفىىى  خمالتعكىىىاتماعحتق ىىىقاا

لاعلعىىىعو  لاجتاترىىىخ  ا ق ىىىقامعضىىى ياايلىىى تال ي ىىىريالتعو  ىىىرياعل ع  زىىى تاعىىىا التل ىىىللملال  ىىىريابىىى اورز  ىىى اع عط
لتىىلفاترىى لاا ىى ا وظا ىىريالتعليىى  اااا آاىى   لتعليىى  التلىى أباعتق ىى  ا ىىالطماقاتىىهاعضىىليفهاعاعضىى الملرىىرعيالإل ىىال  اا

عليى  الحلكىا  ااجءاعز تالتالاخماتكلا ؤعسى تالتاا2005لتل أبالتسلا فااعقااشريا الإللال اهلللالملررعيال فاا
علخلىى صاع ىىللالتقط لىى تالالزع  ل ىىرياالتقطىى يالخلىى صااب ىىاتالخلىىجمخماالملك تىى الالععرىى  ترياعلتكيفىى  لتالتاطو ىىريا ىىماا

ا1لتقط ل التل فاعلخل صاتي س ةريا اجثرل الملاضاي.
اا15 عتىريااعتوى ع اااا170ااىعبال ا ر يريالإللال املررعيايا  الإل ال  اعالترت  زالي ا  لعريا ق  انتا عت رياتىا

 عتىىريا ع  ىىزخما ا ىىلالمللىى ت ااجضىى ارياجتاحتاتىىااااا20 ل ىى  لا عت ىى ا ه سىى  ا اجمىى  التعليىى  التلىى أبااعلعىىعخالصاياعىىلاا
.اعقىىاازىىرلاللع ىى  الملرىىرعيالإل ىىال  ا ب ىى ا ااياعىىلاآسىىريا ع احتظىى ابع  ىىزالىى فا انظ   ىى التعلي  ىى التلىى أب

لالقع ىىى  ااعزل خمالتعخطىىى ضااعزل خمالتل ىىىلااعزل خمالترتب ىىىرياعلتعليىىى  اععزل خماا ىىىماقلىىىلاآسىىىرياعزل لتا ىىى اعزل خماااا2011 ىى فاا
ا2لخلا ريالملان ري.اعا ا ررعياآا  الإل ال  الجلالن التع ت ري:

اتقلا اعلالعع ل بللنظ فاا-

الملال  ريا  اعا التل للا-

التعكييفرياعلتع اتلاعلتلو ريالمع ع رياا-

التعوظ  اعلإل ل خملا-

اللتل ي ريالتعلي   ريا-

التا لع تالتلي  لا-

التلح التلي  لا-

ابا ريال ع  .ا-

 
 .52اا رز اعلقاء ر ااصاجتارب عربة رائدة يف إدارة التعليم العايل العريبنا التاتماقافاا1
 .53لملرز التس بقااصا2
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ابإلضىى ارياجتاآسىىرياحمىى ع ايبىىرلاتع ىىلاابمعتىىا تالتاطو ىىرياع ىى التعليىى  التلىى أبالخلىى صاالتعليىى  التلىى أباتييفعىى خمااا
بعقو ى تالتعليى  االتطيلىرياا  ئىرياالتعلي  الت ح االتعلي  الهلواعى االتعليى  الترتبىاف.اع ىلتكازالنى اخت   ى رياتعليىقاا

التعا ت اانظ فاتقو ريالملليا  ت.

عقىىاال تكىىزتالتعاز ىى تا الملرىىرعيالإل ىىال  اآاىى  اليىى اثالثىىريايبلىى  ا ىى التع ىى تزاالتعاعىى اعلجلىىا خمااا تللىىااا
لمع اع ىىاابلىىاالتع ىى تزابىى الملؤعسىى تالتعلي   ىىرياتر ىىزاليىى احتق ىىقالتعخ ىى اتيج  لىى تا ىىمايزىىلابا ىىرياي ىىال اا

 ىىىرياعتىىىاا الملىىىابالتالتالز ىىىرياتيا ىىىا اهبىىى اجتاورزىىى تا ع  ىىىزخماا ىىى اضىىىرع خمالتعك  ىىىلابىىى ا ىىىل التعخ  ىىى تاالتعو 
لتللىىىاات ىىىلتالجل  لىىى تا   ىىىريا عخ  ىىىرياااااريالتعو  ىىىريالحملي ىىىرياي  ىىىرااع سىىى ا ىىىللعمت شىىى   ا ىىى الملاقىىى الجل ىىىرل اخلا ىىىا

ع ىىاالتعاعىى اا  ىىىزاليىى امتكىىمالتا ىىىا اجتااي ىى التللىىىاالت ىى يااشىى  يريااتا تسىى ريااتطل ق ىىرياالارتلضىىى ريايعا ي ىىرياجمع ىى .اا
بىىا  تالتعليىى  اعلتعازتىى الماقىى الملو عىى اهلىى اليىى اوعيىىدا وىى طقالمل يكىىريااعز  خمالتعىىااقالتطىىاليباجتا ؤعسىى تاا
لتعلي  التل أبااعتاا التعلي  الملسع راعلتعلي  المابلااعلتعلي  الالتكرتعي.اي  التللاالت  ت اعلملع  ىلا الجلىا خماا  ىزاا

ا1ي الو  رالجلا خما التل ي ريالتعلي   ريالي ا سعالالتجمل ياعلملؤعس تالتعلي   ري.ل

 : التجربة األردنية يف إصالح التعليم العايل3الفرع 
 األرديننظام التعليم العايل   -3-1

اا اتزلتىىاالىىىا الجل  لىى تالترب ىىىرياجءاينرىىىدتاا1962أتعسىىتالجل  لىىىريالم  ن ىىريا ىىىدع از  لىىريا كا  ىىىريا الىىى فاا
ز  لىىىريالت  ىىىاكااز  لىىىريالتليىىىافاعلتعكواتاز ىىى ااز  لىىىريا ؤتىىىرياالجل  لىىىريالهل ع ىىىريااز  لىىىرياآ التل ىىىتااز  لىىىريالتليقىىى  اا

يىىرياعلجل  لىىريالممل ن ىىريالم  ن ىىري.اعتعوىىايا ؤعسىى تالتعليىى  التلىى أباا ىىريااز  لىىريالحلسىى ابىىماطىىال ااز  لىىريالتطيف لتعطل ق
ا2تعر ل:لم  يا

الجل  ل تالحلكا  ري:اعختع اتق نانالتعلي  التل أباعلتلح التلي  اعق نانالجل  ل تالترب ريلا-

الجل  ل تالخل  ري:اعختع اتق نانالتعلي  التل أباعلتلح التلي  اعق نانالجل  ل تالخل  ريلا-
االتجمتط ن ىىىريا ىىىى از  لىىىىريالتليقىىىى  االجل  لىىى تالمزول ىىىىريالملرىىىىرت ري:ا  ىىىلالجل  لىىىىريالم  ن ىىىىريالممل ن ىىىريااز  لىىىىريا ا زا يىىىىااا-

التعطل ق ريااز  لريان اتا كاتعكواتاز  الملليا  تا  از  لريالتليافاعلتعكواتاز  .
ع و كايم عازاتاخماتوظ التعلي  التل أبا  لالجل  ل تالمليفعا رياعلتا ز تالتلي  ريالملرىرت رياعلتعليى  الالتكىرتعياا

اعلجل  ل تالالارتلض ري.

 
 . 62اا61اا رز اعلقاء ر ااص.صا(املسرية واالجناز)التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية علتا لع تا التعلي  التل أباا ر زالتلحافا1
االتلا ا02اال يريالتلرب رياتع  نازا خمالتعلي  التل أباال ياا(جتربة التعليم اجلامعي اخلاص يف األردن)جودة التعليم العايل ومعايري االعتماد األكادميي   ترياللاالتق   ا جمفاا2

 .اا158:اصا2009اا04
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 الم  نااابإلضىىى ارياجتاااا اقطىىى يالتعليىىى  التلىىى أبالحلكىىىا  مل ىىىا التره سىىى اتيع اتىىىلااا ىىىلالتع اتىىىلالحلكىىىا  ال
ليى االترعافالتطالب رياالملوتاالملس لالتاعلتقرععابكيف تريا كا  ىريلاب و ى اتلع ىاامتاتىلاقطى يالتعليى  التلى أبالخلى صاا

  ا ل لا و ى اللى  خمالىماشىر  تاالترعافالت،اتاال  التطيلرياعلهل  االتر  التلفاحتققها ل الجل  ل تا   ايناقس
تلع ااع  عريالتقلا الملعللريا الجل  ل تالترب ريالم  ن ريا ي  الي انعى هيال عحى نالت  ناتىريالتل  ىريا ىمااا1 س ةريال  ري.

ا2بال التعو ا الحلرا س المللاالتاعلحل  الت،امتوتاتيفئ تا ل ورياعخلرجي الملو طقالمقلا ظ .

 األردينالتعليم العايل   إصالحات-3-2
ااي ىى الت  ن ىىرياا2006جتاااا2004شىى اتا وظا ىىريالتعليىى  التلىى أبالم  يا ىىازع اج ىىال  ع اال عىىاتالمعتا ىىماا

حتاتىىىااعئىىى هدالتعليىىى  التلىىى أباعضىىىلضاااا ىىىمالإل ىىىال  تالمعتا ىىىا.اع ىىى نالهلىىىا اا2012جتاااا2007ا  عىىىاتا ىىىماا
عليىىى ا ىىىللالمعىى اامتىىىتابيىىا خماايىىىريا ىىمالتس  عىىى تالإل ىىىال  ريااااالتعزل  تىىها اجمىىى التالتعكىىاتماالتلحىىى اعلتق ىى  خم

ا3خب اصالتجمل يالتعلي   رياعج ل خمالتقط ياعلتلح التلي  اا   اعالترت  زالي :

اجل  خمالتوظرا الخلطضاعلتجمل يالتا لع ريا الجل  ل تاتعحات   ابركلا سع راؤلا ا رخما لاي بلرياعوالتلا-

اجنر  ا رل زاتعطاتراي ل ايلع  ا  ئريالتعا ت ا الجل  ل تالترب رياعلخل  ريلا-

ا ت اعلتعقاوللععخالفاتكواتاز  الملليا  تاعلالت  التا اا  التجمل يا ما   الحملعالاعيع ت  التعااا-

اتطاتراقا لتايلع  ا  ئريالتعا ت ا الععخالفالتعكواتاز  ا التعا ت لا-

لمع عىى ريالتالز ىىرياتع كىى ايلعىى  ا  ئىىريالتعىىا ت اعلتطيلىىريا ىىمالعىىعخالفالتعكواتاز ىى ا ااااتىىاا التعج  ىىزلتاعلتلىىرياا-
التعلي  اعلتعلي ل

 الىمابلىااعترىج  الجل  لى تاليى التعلى عناتعحق ىقاالععخالفاتكواتاز  الملليا ى تاعلالت ى التا ابىرل يالتىعليا-
اءتكل

اجنر  ا واع اب صاتع اتلالتلح التلي  ا اعزل خمالتعلي  التل أباعلتلح التلي  لا-
تاز ىىهالتلىىى    انىىاالتلحىىىافالتلي  ىىىريالم  ىىراا هىىىاخماتعيل ىىىريا  زىى تال ع ىىى ااعتاث ىىىقالتلالقىى تا ىىى الملؤعسىىى تاااا-

التل  رياعلخل  ريالملخع رياابتلح التلي  اإلزرل التلحافامل يحع  ل

 
لي ا اق ااا(املقرتحةاملشاكل واحللول )استشراف متويل التعليم اجلامعي يف األردن  سينالي ابرتاداا1

ااع تاالإلطالي:ا477اا474ص.صاااhttp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024061.pdfلالنرتنت:
 .ا08/11/2016

 .ا52:اصا2009االجل ل ريالم  ن رياتيلح التلي  اا تس جما01ااجميريالتلح التلي  االتلا ا(التطور والواقع احلايل)امعي يف األردن واقع التعليم اجلعز هالات اا2
 .ا57اا56اا رز اعلقاء ر ااص.صاجتارب عاملية رائدة يف إدارة التعليم العايل العريبنا التاتماقافاا3

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024061.pdf
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ليا ى تاامتك اجمي التعلي  التل أباعلهل ئ تالتلي  اتاللع   ااعضلضالجلىا خماعلتوال ىرياعلتلحى التلي ى ا ىمااى المل-
اعحتي ي  اؤ اخيافا،رعالخت ءالتقرل لتالملو علريل

اخمايل   الجل  ل تا.لععخالفانظ اج ل خمالملليا  تا الخت ءالتقرل لتاع اج ل اا-

عاترىىك لاارتىىقال ىىلاعطىىينااعبلىىاا ىىالعالتاعلعىىلرياااا2012-2007 ىىمايزىىلاجلىىال الإلعىىرتلت ج ريالإل ىىال  رياا
ا1ع و قر تايزرل  التيفرتقااعا   ،ريالإلعرتلت ج ريالإل ال  ريالت،ات ط الحمل ع التع ت ري:

الحلا  رياعج ل خمالجل  ل تلا-

ا ل   التقلا لا-

الاللع   اعض  نالجلا خملا-

التلح التلي  اعلتا لع تالتلي  لا-

ا للتعلي  التعقيناعلتعكواتازا-

امتاتلالجل  ل تلا-

التل ئريالجل  ل ري.ا-

ا2لهلا ا ما ل الإلعرتلت ج ريالإل ال  ريا ااحتق قا  اتي :عا
ضىى  نالعىىعقالت ريالجل  لىى تااتاعىى  اعىىيطرياجمىى ت اي و ه ىى ااأت  ىىلالتق ىى  لتالم   ا ىىرياعلإل ل تىىرياعللع ىى  ا لىىاياااا-

اجل  لريللتريف ا رياعلملس  تريات رعاتلزتزالم ل الملؤعس اعتق   اج ل خمال

اعض ا ل   التقلا اتع  نالتلالترياعتك اؤالتيفرصلا-
حتس اعحتات الخلطضالتا لع رياعلتىجمل يالم   ا ىرياؤى اتع  شى ا ى ا عطيلى تالتعو  ىريالتاطو ىرياا ى المبىلابلى ااا-

الاللعل  التعطا لتالتلي  رياعلتعكواتاز ريالي الملسعالالتل مل ل

ا اوعيدا كاانتاع رل لانظ فالتعلي  التل أبلااتويف لا ل ت اض  نالجلا خماعلاللع   ا-

اعطاترالتلي  للتتلح اعلتعطاترااعلتا لع تالتلي  اعجع ريا ع اي جماتيقط يالخل صا ا ا ا سعالالا-
تطاترابرل يا ل  ااع ي ى تال ع ى اهبىا امتك ىو  ا ىماختىرتيالمل و ى التيفو ى ا ىماءعفالتكيفى  لتالملعالاقىريا ى ااا-

ابطضالتعو  ريالتاطو رياعلإلقي   ريل
 

ا.2016/ 10/ 22ااع تاالإلطالي:ااjo-http://inform.gov.jo/arاالي ا اق الالنرتنت:ا2012-2007اإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي 1
 نيف الملرز .2

http://inform.gov.jo/ar-jo
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لععال ريالتع اتلالتالزفاتيع  زاعلععقالت ريالملؤعسى تاع لى الملعيفىاق ا ىمااتوات ا ال  امتاتلالتعلي  التل أباتع  ناا-
التطيلرياعلحملع ز ل

جنر  اب ئرياز  ل ريا وسج رياا و علرياع الت رياتإلبالياعلتع  زاع ى التل ئىريالتى،اتقلىلاا  ى التىريفالآلبىراعتلىززا عبااا-
التق   خماتالالتطيلري.اا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 خالصة الفصل
تقا ها ؤعس تالتعليى  ابلىاااتلعجمالتعلي  التل أباي ااارعيالتعلي  التوظ   اعيلال  ا سعالااع ااتلي  اتو ياا

لت ىى نافاعىىال ا  نىىتا ؤعسىى تالارتلضىى ريايفا ق ق ىىرياعلتىى،ااكىىمايناتكىىاناز  لىى تاا ي ىى تاا ل  ىىااتقو ىىرياعاو ىىريااا
ضىى مالتوطىى  الحملىىا ا ىىماقلىىلالتاعتىىرياليىى اينىىهاااا ىىال ااع ىىال االي ىى ااع،  ىى ا ىىمالملؤعسىى تالتعلي   ىىريالتىى،اتىىابل

 ؤعس تاتلي  ال أبلا  ى ابى اثالثىريا كىاانتايع عى ريا ى التطيلىرياالمعى تلخماعلتعوظ  ى تالإل ل تىريلاعت ىا ا ىللاا
لتعليى  اجتاتقىىاوالمللراىىرياعاىقاابىىرل ياتلي   ىىريااجنعىى  المللراىرياعتطاتر ىى اعتو  ع ىى اابا ىىرياقعى  ال ع ىى اعتقىىاوالحليىىا اا

  رياعلتعقو رياملر  يهلاعختعيداينظ عهاعلملاخمالحملا خماتكلاطا اا ها مابيىااآلبىرااعيشى رالترى   لتالملقا ىريا ىماالتلي
ابالتها  اش   خمالتي س ن االمل زسع اعلتا عا ل .

تىىى،اتقىىىافاتلي  ىىى اتيكلىىى  ا  ىىىلااعتقىىىاا ىىى نا يف ىىىافالتعليىىى  التلىىى أبا التعىىى  تاالتقىىىاوا وح ىىىرلا ابلىىىدالملىىىال اال
لت  ابتاتيل ت  ا الهلوىاالتى،اتلىا اجتايتىداعىورياقلىلالملى ال ااعتليى  التكلى  ا الت ى ا وىلايتيفى اعىورياقلىلااا ال ا

لملىى ال ااعي   ا ىىرياياالطىىانا التقىىرنالخلىى   اقلىىلالملىى ال اعلتىى،اتلعىىجمايقىىربال ىى  اتيج  لىى تالحلات ىىريلا  ىى ائ ىىرتاا
ئ ا  ىى ا ايع عابالتىى،ا ىى ناتقع ىىراا  ىى التعليىى  اتيكلىى  اليىى اختىىرتياااا رل ىىزالتعليىى  التلىى أبا التىىلال الإلعىىال  رياقلىىل

 زىىى  التىىىاتمااع ىىىمابىىى ا ىىىل الملرل ىىىزازىىى   المز ىىىراالتقىىى علناالتزتعانىىىرياالتوجىىىدااب ىىىتالحلك ىىىريااز  لىىىريالتقىىىرعت اا
ت ىىى ا ااع،  ىىى ااعبىىىابا الحلعىىى  خمالإلعىىىال  رياجتايع عابابىىىال التقىىىرعنالتاعىىىط اينرىىىدتايع از  لىىىريايع عب ىىىريا اجتط 

ارلتالمع عب رياي رتك التالت و ري.ااارنس اا النعررالم را ا   لايع عاباا   اينردتابلدالجل  ل تا الملسعل 
قىىى  تالجل  لىىى تا   ىىى تالي  ىىىريااااجءعمت ىىىزالتعليىىى  التلىىى أبا التل ىىىرالحلىىىات ابعطىىىا اعئ يفىىىريالتلحىىى التلي ىىى ااا

حلىربالتل مل ىىريالت  ن ىىريالز ل التطيىى اليىى التعليىى  التلىى أباا ققىتا اوعجمل ىى اع انىىتالمعىى اات ىىو ل تالاتىىاخملابلىىاال
عملاتكىىىمالتط قىىى تالالعىىىع ل ب رياتيج  لىىى تا  ا ىىىريااعتىىىلتكاعاجنرىىى  ا ل  ىىىاا،ىىى از  ل ىىىرياتيىىىرل،ل ا التعليىىى  ابلىىىااا
لت ى نافاعي،يىى ا ىىل الملل  ىاا  نىىتاءلتاطىى ب ا  ىيناا  ىى ابىىايتاعئ يفىريالتعليىى  التلىى أبا ابا ىريال ع ىى اابتظ ىىا ااا

 اي ىىلتا ىىمالملوعظىىرا ىىماقطىى يالتعليىى  التلىى أبايناتوىىعيالمللراىىريالتىى،اتسىى   ا اتو  ىىريال ع ىى اع بط ىى اابتعطل قىى تاا  ىىا
اعلععخال   اعتازتل  .

عزىىا اااكىىمالتع   ىىزابىى امطىى ا ىىمالتعليىى  التلىى أباالمع ا ىىاالتعليىى  التلىى أبالتعقي ىىافاعلتىىلفاتلع ىىااليىى ا لىىاياا
 انيفىى التاقىىتا ىىىتاعجناتىىاارتاي ىىافاتقو ىى تالإللىىالفاعلالت ىى  لاي ىى التىىو ضاالمعىىع ءاعلملىىعلي ا ا كىى ناعل ىىااعا

لت  ياا االتعلي  التل أبالمابلااع ااار رياتلي   ىريا ع  ىريامفااىر ا ايفا كى ناعز ى نااعتلع ىاا ىللالتىو ضاليى اا
لحلالعىىى  اااااععىىى هلالالت ىىى  الملخعييفىىىريااع ىىىماي ىىى اينىىىاليا ىىىللالتىىىو ضا ىىىاالتعليىىى  الالتكىىىرتعيا  ىىى اتىىىع اابعىىىعخالف

الترلك تاعلتاع هضالملعلا خم.
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عتيعلي  اية رياالاختيف ا ا ا اجنع ز ريالتورى عالتلرىرفالالقع ى  فاالت قى  اعلالزع ى ل اااقىاخمايفابيىاا عاقيفىرياا
جتا اا ل الي ا   ا وظا ريالتعليى  اا ىهاعب  ىريا وظا ىريالتعليى  التلى أبااايفى ائىلالالقع ى  التقى ه اليى المللى   اا

ليا  تااتجمزالإل ك انتالتلقي ىرياعلتعلي   ىريا ىد  ا ىا  اتيو ىاالالقع ى  فاعلتراى  الالزع ى ل .اعاكىمااعتكواتاز  المل
 لتكامل اية ريالتعلي  التل أبا مابال اعئ هيفهالملع  يريا التعا ت االتلح التلي  اعبا ريال ع  ااا ىمابىال اا

  خمال ي ىىريالتعو  ىىرياعلملرىى   رياا  ىى ااي ىى اعئ يفىىريااتق ىىاعئ يفىىريالتعىىا ت اتىىع اتقىىاواتكىىاتما لىىر اع  ىىيناتيطىىالباتىىؤ ي  اا
لتلحىى التلي ىى اا ىىع ا ىىمابالهلىى اجثىىرل المللىى   اعتطىىاترايعىى ت  الإلنعىى  اعلتل ىىلاا  ىى اتلعىىجمالالبعكىى  لتالتلي  ىىرياا
لتو  ىريالىىمالم ىى فا ى المعىى اامفاتقىىافالقع ىى  فلا  ى اينالتعليىى  التلىى أبا ىىمابىال اعئ يفعىىها ابا ىىريال ع ىى اا

 ىىىللالمبىىى اخبىىىرجي احي يىىىاناجم الىىىريا ىىىمالتقىىى  اعلمل ىىى  لتاعلمللىىى   التل  ىىىريالتالز ىىىرياتيق ىىى فاي عل  ىىى ااااتقىىىافابعزعتىىىاا
الالزع  ل ريالملخعييفري.

تقىىااي ىىلتالتعليىى  التلىى أبا ائىىلالتلاملىىريالىى برلاحلىىاع التىىاع ابيفعىىلالنعرىى  اشىىلك تالملليا ىى تاعلالت ىى التاا
علنعرىىى  ايعىىى ت  التعليىىى  الالتكىىىرتعيااتىىى اي لاجتابىىىرعزاحتىىىا تازاتىىىاخما اعزىىىها ؤعسىىى تالتعليىىى  التلىىى أبابسىىى اا

تا رلل خما لى ت الجلىا خمالإلقي   ىرياعلتاعت ىرياالبعال التوظ التا لع ريا مابيااجتاآبرااعتعطي ا الز ريا ل التعحا 
ع للا  ات ا اجت ها مابال الاملريالتعلي  التل أباعلترت  زالي ا لالملركالتالتل مل ريا ا ىللال ى  ااعقىااشىرلتاا
 وظ ىىريالتعجىى  خمالتل مل ىىريا ا ل جلىىريا لىى   اعتىىالهتا وظ ىىرياتعلىى   الخلىىا  تالتعلي   ىىرياهبىىا احترتىىرالتعجىى  خمالتاعت ىىريا اا

ا يالتعلي  التل أب.قط
عتلعجما اقرلط ريالتعلي  التل أبا ماب اي  اقع  التعلي  ااعحتققالتااقرلط ريا التعليى  التلى أبا ىمابىال اثىالفاا
جمىىىى التاتع  ىىىىلا ا اقرلط ىىىىريالتقلىىىىا اتيعليىىىى  التلىىىى أباع ىىىىاا ىىىى ااىىىىوتاار ىىىى ا عسىىىى عترياتيج  ىىىى ااببىىىىعال ايعضىىىى ل  لاا

هلىلالتل ي ىريالتعلي   ىرياتعجى عزا ر يىريالتعيقى اجتا ر يىريالترىكاعلتلحى اعمتكى ااع اقرلط ريالمللرارياعلتلح التلي ى ا
لتطىىالبابعىىاا اععىى هلالتىىعلي اعجلطىى  الحلرتىىرياتيلىى    لاي ىى ال ىى  الت  تىى اا ع  ىىلا ا اقرلط ىىرياج ل خمالتعليىى  التلىى أباا

ورىىى عالالحتىىى  لتالتوق ب ىىىريااا ىىىوتااسىىىحرياي ىىىجماتعلنعرىىى  التااقرلط ىىىريا ا ؤعسىىى تالتعليىىى  التلىىى أباعءتىىىكا ىىىمابىىىال اا
الجل ل  تالم   ا رياالالحت   تالتطالب رياع،   ا مالملؤعس تالتااقرلط ري.

لمالمز  تالتى،اتالز  ى ا ؤعسى تالتعليى  التلى أباع  ح عتىريااعقاائ را يف افا ا  ريالتعلي  التل أبا ر االلاا
إل ل لتا ىىماقلىىلالتسىىيط تالتعويف لتىىرياابختىى ءااإلجيىى  ا يىىا اهلىى ااعتلىىلايبىىرزاتيىىكالمز ىى تا ىى التو  ىىريالىىماتكي ىىدال

لتقىىرل لتالملعليقىىرياابتطيلىىرياعيلعىى  ا  ئىىريالتعىىا ت ااع عنايناتكىىاناهلىى الحلىىقا ا و قرىىريا ىىل التقىىرل لتاع ىىاا ىى اتقىىا اا
جتاضىىلداتطىىا ا ؤعسىى تالتعليىى  التلىى أبااع ىىمابىىال اتطل ىىقا لىى   ا ا  ىىريالتعليىى  التلىى أبااكىىمالحلىىاا ىىما ىىل اا

 ىىل المللىى   ا ا ىى  نريا قىىا ايلعىى  اجميىى الجل  لىىرياالملسىى علخما التعل  ىىلا ىى ايلعىى  اجميىى اااالملرىى  لااجءاتع  ىىل
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لجل  لىىىريااضىىى  ناعل ىىىرتلفا قىىىا اي ىىىح بالمل ىىى حلااللع ىىى  الإلا ىىى باعلترىىىيف ا ريااحتاتىىىاا سىىىؤعت رياجميىىى الجل  لىىىرياا
اع و اتع  با   حلايلع  اجمي الجل  لري.

 ايهن ى ا يف ا ى ناوعييفى ناا إل ىال  تاأت ا ىمايزىلاتقىاوااترتلضالإل ال  تال تل طى اعث قى اابتس  عى تاا،ىا
أت انع جىىىرياتي رلزلىىىرياعلنطالقىىى ا ىىىماااالفاختييفىىىهاععىىىاالتيفجىىىالتاا  ىىى لالبىىىعال ا التس  عىىى تاعج  ىىى  التىىىوق التىىىا

 تاالتوع هيالت،اعالتعا لاجت   ااب و  التس  ع تااعلرياعاقالترلتىريالملسىعقلي ريالملع ىا خماعلملىرل ابيا، ى .اعتلىر اع  عىا
يهنى التقاللىااعلمللى   التى،اتعىل  التاعتىرياتعوظى  اعتاز ىهالتعليى  التلى أباعءتىكاخلا ىريالم ىال التل  ىرياالتعلي  التلى أبا

ااعترتكزا اعض ا ل التس  ع تالي ايعض يال ع ى اعتطيل تىهاع ىللا قا  تىهاع عطيل تىهلاعتلىر ااعلمل يحريالتاطو ري
لتلفات ا اجتالتعحس اعلتعطاتراعلتقع  الي الإلبىعالالتا اوعيىدااااج البالتعلي  التلي اينهالتع   الملق ا 

ازالن التعلي  التل أبااعال الي الملسعالالتعلي   /التلح  ايعالي الملسعالالإل ل ف.
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 متهيد
تعليمه هو أحد قضاايها املهمة، فالتعليم حسب أن ال جدل يف كون اإلنسان هو حمور التنمية البشرية و 

مفهوم التنمية البشرية ليس جمرد وسيلة لتطوير الطاقات العاملة وزايدة اإلنتاجية فقط، بل أنه كذلك غاية يف حد 
كي يقوموا أبدوارهم يف جمتمعاهتم ولكي ل، فهو ما يفتح اجملال للناس ذاته وحق من احلقوق األساسية لكل فرد

مهارات قادرين على الكسب،  معارف و جبعل الناس ذوي  يتحملوا مسؤولياهتم، كما أنه من عوامل مكافحة الفقر
ة السلبية، وكافة املظاهر االجتماعي كما أن التعليم سالح يف يد حمصله ملواجهة التهميش والتمييز وعدم املساواة

 ل.على الفرد واالقتصاد ككوابعتباره كذلك استثمارا يف رأس املال البشري فعوائده تظهر  
يؤدي دورا مهما يف جهود التنمية البشرية، حيث يسهم والتعليم العايل مبا مييزه عن ابقي املستوايت التعليمية 

يم االبتكار واإلبداع يف اجملتمع. وتؤدي إىل الطالب، ويسهم كذلك يف تدع ونقلهايف خلق املعرفة اجلديدة، 
مؤسسات التعليم العايل أيضا الدور الرئيسي يف إعداد وهتيئة رأس املال البشري الذي يعتمد عليه سوق العمل، 

عند اجلوانب االقتصادية، والذي يعد حجر الزاوية يف التنمية االقتصادية. وال يتوقف دور مؤسسات التعليم العايل 
 .ىل توطيد قيم اجملتمع، وتعظيم روح املواطنة، وتفعيل املشاركة اجملتمعيةبل يتعداه إ
أتصيال نظراي لعالقة  يعرض يف مستهلهالتنمية البشرية، إذ لتعليم العايل و املقاربة بني احول هذا الفصل  يدور

للتعليم على التنمية. وخيصص  العوائد املختلفة التعليم ابلتنمية من انحية النظرايت املفسرة هلذه العالقة، ومن انحية
احملور الثاين منه لتناول العالقة التبادلية بني التعليم العايل والتنمية البشرية، من حيث كون التعليم العايل يلعب دور 
أداة لتحقيق التنمية البشرية، ومن حيث اختاذ هذه األخرية من توسيع التعليم العايل غاية هلا. يف األخري يتطرق 

مهمتني يف ختطيط التعليم العايل ألجل مواكبة متطلبات التنمية البشرية، أال ومها املواءمة وبعض األساليب لنقطتني 
 احلديثة يف إدارة التعليم العايل.
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 المبحث األول: التأصيل النظري لعالقة التعليم بالتنمية
املهمة اليت تطرقت إليها العديد من النظرايت لقد كانت عالقة التعليم ابلتنمية والنمو أحد املواضيع 

واليت استطاعت صياغة متغري  ،االقتصادية بدءا من النظرية الكالسيكية وصوال إىل النظرايت احلديثة يف النمو
التعليم يف شكل رأس مال بشري وإدخال هذا املتغري يف مناذج النمو االقتصادي. إذ عرف رأس املال البشري أبنه 

. وبذلك (سنة فما فوق 25أو )سنة فما فوق  15سنوات الدراسة يف أواسط السكان من عمر متوسط عدد 
 .1أصبح قياس معدل العائد على االستثمار يف التعليم أحد اجملاالت اهلامة يف دراسات أسواق العمل ونظم التعليم

 القة التعليم ابلتنمية املطلب األول: النظرايت املفسرة لع
قتصادية بعدة نظرايت حمور اهتمامها هو عالقة التعليم ابلتنمية ودوره يف إحداث النمو، تزخر األدبيات اال

النظرية الليربالية اجلديدة  ولعل أهم هذه النظرايت هي النظرية االقتصادية الكالسيكية، نظرية رأس املال البشري،
 .نظرية النمو الداخليو  يف اقتصادايت التعليم

 ةالكالسيكي ةاالقتصادي  النظرية:  1الفرع  
 املصدر (رأس املال، العمل، األرض ووسائل اإلنتاج)عوامل اإلنتاج تعترب  الكالسيكية،  النظرية ضوء يف
ومن خالل اهتمام االقتصاديني الكالسيك بعامل العمل وأمهية مهارة ، االقتصادي والنمو الثروة خللق الرئيسي

 2ابلتعليم واخلربة ابلنسبة لليد العاملة.لعاملني يف التأثري على اإلنتاجية، بدأ التوجه حنو االهتمام ا
 جيبهل  أوال، ،ينطلق التحليل الكالسيكي لعالقة التعليم ابلتنمية والنمو من خالل طرح سؤالني رئيسيني

 العرضهذا    ومتويل  إنتاججيب   كيفف  ،اثنياما  أ  ؟هلم  جيب أن يقدم  تعليم  أيف  ذلك ضروراي  كان  وإذا  العمال  تعليم
 فقط حيتاجون الذين للعمال الضروري األساسي التدريبعلى  الكالسيك ركز ،ابلنسبة للمسألة األوىل ؟التعليمي

 النظام مع  توافقها وضمان  للعمل الصحيحة الطريقة تعليمهم هو واهلدف ،مهامهم ألداء اجلسدية القوى
الكالسيكي  ملنظور. ففي االعمل مكان  يف( النفس وضبط السلطة واحرتام ظام،نلوا ابملواعيد  االلتزام) واالنضباط

 كوسيلة أيضا ولكن لألفراد اإلنتاجية القدرات لتنمية كوسيلة فقطإليه  ينظر الإذ . مزدوجة وظيفة لديه التعليم
 3.األخالقي  لتحسنيل

 تطرح الكالسيكية النظريةف التعليمية، اخلدمات ومتويل إنتاجمصدر  ووه الثاين، ابلسؤال يتعلق فيماأما 
يف اجملال  وسيلة أفضل هي التنافسية العمل سواقفإن أ احلرة املنافسة مبدأ أساس على ،أوال ،رئيسيتني فكرتني

 
 .2: ص 2009، الكويت، جانفي 79، سلسلة جسر التنمية، العدد قياس معدالت العائد على التعليماملعهد العريب للتخطيط ابلكويت، 1
 . 15: ص 2008، دار وائل، عمان، 03، الطبعة يف اقتصادايت التعليمعبد هللا زاهي الرشدان، 2

3Rabii Haji, Education, croissance économique et développement humain : le cas du Maroc, mémoire de la maîtrise en science politique, 

université du Québec à Montréal, 2011: p.p 15, 19. 
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بتفوق  سمحت أن اشأهن من التعليم توفري يف املنافسة ،. اثنيالتعليمايف  املوارد ختصيص ترشيد لضماناالقتصادي 
 1.(السعر/    اجلودة)من انحيةمن مقدمي التعليم    ألفضلا

من االقتصاديني األوائل الذين لفتوا االنتباه لألبعاد االقتصادية واالجتماعية للتعليم، من Adam Smith يعد 
خالل أتكيده على ضرورة توجيه نفقات معينة للنشاطات التعليمية واليت ستؤدي إىل تكوين نوع خاص من رأس 

ترسيخ مبدأ املنافسة يف التعليم،  Smith، املتمثل يف املعرفة والعلم، كما حاول الدائماملال الذي أمساه برأس املال 
أي إخضاع النشاطات واخلدمات التعليمية للمنافسة من أجل رفع فاعلية املؤسسات التعليمية على اختالف 

أن آليات السوق ال تضمن فعالية التعليم، وابلتايل ال جيب إخضاع   Mill StuartJohnيف حني يرى 2.مستوايهتا
، وأنه من األفضل جعل التعليم إلزاميا يف مدرسة خاصة أو يف املنزل إىل سن حمددة التعليم كلية للقطاع اخلاص

 3بينما يكون تنظيم االمتحاانت من مهمة الدولة.
فقد صب اهتمامه حول حتديد دور التعليم يف زايدة الرفاهية االقتصادية للمجتمع من  David Reicardoأما 

الذي كان يدعو أيضا إىل تقليل عدد السكان يف  Maltusمع  قخالل تقييد النمو السكاين، وهو بذلك يتف
حتقيق الرفاهية االقتصادية، وقد اعترب كالمها أن التعليم أسلوب أمثل لغرس القيم اليت تدعو إىل حتديد النسل   سبيل

ر يف النمو وترسيخ االعتقاد أبن الرفاهية االقتصادية تعتمد على ذلك، أي أهنما اعتربا التعليم عامال غري مباش
 4.االقتصادي

عامال خارجيا يف النمو االقتصادي إىل  لنقل دور التعليم من كونه Alfred Marchallوقد مهدت آراء 
نوعية عمل العمال يفسر التفاوت يف  اإلنتاجية، كما أشار إىل أن التباين يفمن العوامل مباشرا اعتباره عامال 

أجورهم يف سوق العمل، وهو يرجع أساسا إىل تباين املستوايت التعليمية عندهم. وأكد كذلك على أن احلافز 
 5على الربح له دور يف قرارات االستثمار يف التعليم كما هو احلال يف االستثمار املادي.

 نظرية رأس املال البشري:  2الفرع  
رأس املال الثابت اليت تساهم  كان أول من اعترب رأس املال البشري أحد أربعة أنواعA. Smithأن ابلرغم من 

 ، إال أن هذا املفهوم مل حيظ" القدرات املكتسبة والنافعة جلميع أفراد اجملتمع "بــآنذاك  عرفهيف اإلنتاج، والذي 
الهلا استبدال احلرفيني املهرة والعاملني ابملصانع بفرصة كبرية للتطور واالهتمام، بسبب موجة التصنيع اليت مت خ

 
1Idem 

 . 15عبد هللا زاهي الرشدان، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .18: ص 2010/ 2009تلمسان، اجلزائر،  -، رسالة دكتوراه يف االقتصاد، ختصص اقتصاد التنمية، جامعة أيب بكر بلقايداجلزائرالعائد من التعليم يف فيصل بوطيبة، 3
 . 17عبد هللا زاهي الرشدان، مرجع سبق ذكره، ص 4
 . 19فيصل بو طيبة، مرجع سبق ذكره، ص 5
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ما كل واآلالت كوسيلة رئيسية لإلنتاج، وبذلك ركز االقتصاديون على دور رأس املال املادي يف التنمية وأغفلوا 
 .1يتعلق برأس املال البشري

بعد احلرب العاملية الثانية مت إنشاء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري لتمويل البلدان املتضررة من احلرب وكذا 
الحظ  1961البلدان الفقرية، حيث كان االعتقاد السائد أن سبب فقر البلدان هو نقص رأس املال املادي. سنة 

Schultz لثانية استطاعت بسرعة توظيف كميات هائلة من رأس أن الدول الغنية اليت دمرت يف احلرب العاملية ا
املال املادي، يف حني أن البلدان الفقرية مل تستطع توظيف حىت كميات صغرية منه؛ وتوصل إىل فكرة مفادها أن 
قدرة األمة على استخدام رأس املال املادي بطريقة منتجة هي وظيفة من مستوى رأس املال البشري، وأنه إن مل 

 .2زايدة متوازنة بني رأس املال املادي ورأس املال البشري فسيشكل ذلك أكرب عائق أمام التنميةتكن هناك  
أن الكثري مما يعد استهالكا هو يف حقيقة األمر عبارة عن استثمار يف رأس املال البشري،  Schultzويرى 

ال عن هذه العمل هي أفضل مثاملباشرة على التعليم، الصحة واهلجرة الداخلية لالستفادة من فرص  فالنفقات
يف شكل استهالك؛ ومن األمثلة الواضحة كذلك، األرابح واملكاسب اليت يتخلى عنها  االستثمارات اليت تبدو

الطالب الناضجون امللتحقون ابملدارس عوضا عن اجتاههم للعمل؛ وكذلك تكاليف تدريب العمال أثناء العمل. 
يف حساابت الدخل الوطين كما ال تؤخذ بعني االعتبار أوقات الفراغ هذه االستثمارات ال تدخل  فإن ومع ذلك 

أن حتسن نوعية اجلهد البشري وترفع من اليت تستغل لتحسني املهارات واملعارف. كل هذه االستثمارات من شأهنا  
إنتاجيته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه االستثمارات يف رأس املال البشري متثل مصدر معظم 

 3رتفاعات امللحوظة يف اإليرادات احلقيقية لكل عامل.اال
بتغري يف البحوث املتعلقة ابلدخل الشخصي، حيث  كذلك متيزت فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية وقد 

أصبحت نقطة تركيز هذه البحوث هي حول تقدمي تفسريات سببية لتوزيع الدخل، وأن التعليم أحد األسباب 
ها ضمن العوامل التفسريية احملتملة. ومتيزت هذه الفرتة أيضا إبحياء النقاشات حول النمو، املرشحة بقوة إلدراج

إىل جانب التوسع يف النظم التعليمية يف معظم البلدان الغربية، فأدى ذلك إىل زايدة الرتكيز على مؤهالت القوى 
 .4العاملة كعامل رئيسي يف تفسري معدالت النمو املتمايزة

مسامهة منهجية يف ظهور نظرية رأس املال البشري، وذلك من خالل من قدم أول هو  Mincer يعترب
حيث انطلق من هنج جترييب متاما معتمدا على اخلصائص املختلفة  1958أطروحة الدكتوراه اليت نشرها عام 

ىل هنج نظري عام مفاده مث توصل إ، (املهنة، مستوى التعليم، العمر، اجلنس، جمال العمل وغريها)للعاملني أبجر 

 
1Theodore R. Breton, The role of education in economic development (theory, history and current returns), education research, vol. 55, 

2013: p 3. 
2Idem 
3Theodore W. Schultz, Investment in human capital, American economic review, vol. 51, no. 1, 1961 : p1. 
4Pedro Teixeira, Jacob Mincer and the centrality of human capital for contemporary labour economics, cemper –U. of Porto and cipes, 

Portugal, 2015: p.p 4, 5. 
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لتفسري الرئيسي للتوزيع القائم للدخل مرجعة إىل االستثمار يف التعليم والتدريب، والذي أصبح معروفا ابسم اأن 
أن االختالفات يف الدخل هي نتيجة عملية االختيار الرشيد بني بدائل   Mincerرأس املال البشري. كما أكد 

ث أن جزءا بسيطا فقط من اختالفات الدخل يفسر نتيجة الصدفة أو االستثمار يف رأس املال البشري، حي
 .1القدرات الطبيعية
يف هذا فالكثري من الكتاابت  ،تطوير نظرية رأس املال البشري بشكل كبري يفبدوره  Beckerوقد ساهم 

دراسة األنشطة املؤثرة  إذ صب اهتمامه حول، 1964ظهرت فقط بعد نشر كتابه "رأس املال البشري" سنة اجملال 
يف رأس املال البشري، حيث بدأ االهتمام بدراسة  االستثماريف الدخل املادي وغري املادي من خالل زايدة 

 .  2يف العمل  على التدريب  أكثرركيز  األشكال املختلفة لالستثمار البشري، من تعليم، وهجرة ورعاية صحية مع ت
اخلاص به الناتج عن فطرته، قدراته، تعليمه وتدريبه، هذا  البشري أن لكل عامل رأس ماله Beckerيرى 

املخزون من رأس املال غري املادي ميكن أن يزداد كما ميكن له أن ينخفض أو يصبح قدميا، وتتم زايدته عن طريق 
ائج االستثمار يف رأس املال البشري من خالل الفروق يف اإلنتاجية بني العمال االستثمار فيه، وميكن ملس نت

 بنياملستثمرين وغريهم ممن مل يستثمروا يف التعليم والتدريب، كما تظهر نتائج هذا االستثمار كذلك يف الفرق 
 .3الدخول الفردية

كما أدخل يف حتليله بعض  بطريقة عملية، البشريةتحليل اقتصادايت االستثمار يف املوارد ب Becker قام لقد
من  احملقق بني العائد منه. فقد درس عالقة االرتباط  احملققةاإليرادات العوامل ذات التأثري على التدريب وتكلفته و 

بني  درس عالقة االرتباط كما. االستثمار يف رأس املال البشري وجمموعة التكاليف النسبية املتعلقة هبذا االستثمار
 .4أتثريه على تكلفة التدريب وخاصة التدريب املتخصصتكلفة معدل دوران العمل و

 : النظرية الليربالية اجلديدة يف اقتصادايت التعليم3الفرع  
عوائد  يقدملوصول إىل سبل حتسني التعليم وجتويده لكي لتسعى النظرية الليربالية اجلديدة يف جمال التعليم 

للموضوعات املؤثرة يف جودة أداء املؤسسات التعليمية، ودور احلكومات يف ل تناوهلا مجتمع، من خالأكرب لل
 التعليم، ومدى تدخلها فيه ومن الذي جيب أن ينتج وميول العرض التعليمي؟

حسب هذه النظرية فإن التعليم هو مصلحة شخصية ولذلك جيب متويله من قبل األفراد. كما تدعو إىل 
انسحاب الدولة وختفيض نفقاهتا العامة يف التعليم وترك هذا الدور للسوق، بينما ميكن للدولة أن حتافظ على 

يه أيه خصوصية ابملقارنة مع دورها اإلسرتاتيجي وليس التسيريي. والتعليم من وجهة النظر هذه ليست لد 

 
1Idem  

 . 2017/ 04/  25، اتريخ اإلطالع:  htmlhttps://hrdiscussion.com/hr2599.، على موقع االنرتنت: نظرايت رأس املال الفكريرايض بن صوشة، 2
3Nabylah Abo Dehman, Human capital, Sur le site Internet: http://www.coris.uniroma1.it/sites/default/files/Human%20Capital%20.pdf 

2016, p 7,  consulté le : 25/ 04/2017. 
 رايض بن صوشة، مرجع سبق ذكره، بتصرف.4

https://hrdiscussion.com/hr2599.html
http://www.coris.uniroma1.it/sites/default/files/Human%20Capital%20.pdf
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القطاعات االقتصادية األخرى وعليه فإن إدارة املؤسسات التعليمية جيب أن تكون على نفس طريقة إدارة 
 1املؤسسات االقتصادية األخرى.

إلعادة هيكلة وإصالح أنظمة التعليم  أبرز رواد هذا التيار، ويرى أن السبيل الوحيد M. Friedmanيعترب 
هو تعزيز دور ووزن القطاع اخلاص، إذ أن التدخل احلكومي ال ميكن أن يضمن تعليما ذو جودة  بصفة عامة،

جلميع املتمدرسني. كما أن النظام التعليمي الذي يظم من جهة مدارس عمومية يراتدها أغلب املتمدرسني من 
ة عصرية تراتدها خنبة السكان وتنتج عرضا تعليميا أقل جودة أو حىت سيئا؛ ومن جهة أخرى يظم مدارس خاص

هذا النوع من  ،اجملتمع وتقدم عرضا تعليميا ذو جودة ويتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية
واملالية، ولكنه كذلك يشكل هتديدا للسالم   للمجتمع على املستوايت التعليميةالنظام املزدوج ال ميثل فقط خسارة  

وحبسبه فإن احلل   طياته بذور التوتر واالستياء والصراعات االجتماعية.والتماسك االجتماعي ألنه حيمل يف
األفضل هو انسحاب الدولة وتعميم التعليم اخلاص عن طريق خصخصة العرض التعليمي من أجل أن يستفيد 

 2مجيع املتمدرسني من تعليم خاص ذو جودة.
 النمو الداخلي  نظرية:  4الفرع  

على دور رأس املال البشري   Lucas (1988)و Romer (1986)ركز منوذج النمو الداخلي الذي وضعه 
 أعطى .3كمصدر رئيسي لزايدة العائدات واالختالف يف معدالت النمو بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية

Romer  أمهية كبرية لنمذجة احلوافز اليت تدفع املؤسسات إىل توليد أفكار جديدة، وحتليل أعمال البحث يف حبوثه
النمو وقد توصل إىل أن ملال البشري هو عنصر أساسي يف إنتاج أفكار جديدة، حيث افرتض أن رأس اوالتطوير، 

 . 4إىل معدل معني يعتمد جزئيا على مستوى رأس املال البشري
 Uzawaواليت ترتبط ابألعمال السابقة لـ  Lucasهي مسامهة كذلك  بني املسامهات األكثر أمهيةومن 

على املدى الطويل حيث أن النمو  اإلنتاج هو دالة ملخزون رأس املال البشري، يف هذه األعمال، مستوى (1965)
ال ميكن أن يكون مستداما إال إذا استطاع رأس املال البشري أن ينمو بدون قيود. وابلنسبة هلما فإن رأس املال 

ريات التقليدية املستخدمة البشري يرتبط أكثر ابإلملام ابملعرفة املكتسبة من خالل التعليم أكثر من ارتباطه ابملتغ
لقياس مستوى التكوين، مثل عدد سنوات الدراسة. ويشري الباحثان كذلك إىل أن نوعية التعليم قد تتحسن مع 

مثال، أعلى من تلك اليت كانت تنقل  2000مرور الوقت، أي أن املعرفة اليت تنتقل إىل األطفال يف الصف لعام 

 
1Rabii Haji, op. cit, p 25.  
2Ibid., p. p 26, 27. 
3Hak K. Pyo, A time-series test of the endogenous growth model with humain capital, university of Chicago press, Chicago, 1995: p 

229. 
4Jonathan Temple, Effets de l'éducation et du capital social sur la croissance dans les pays de l’OCDE, revue économique de l’OCDE, 

n° 33, 2001 : p 62. 
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يف املستقبل على الرغم من أن  وجيل الفجوة اإلنتاجية بني كل جيلوسع ، وهو ما سي1950لألطفال يف عام 
 .1متوسط املستوى التعليمي هو اثبث على مر السنني

ابختبار أثر جمموعة من املتغريات على النمو االقتصادي، واعترب االلتحاق  Baroo (1991)كما قام 
 أن املستوى األويل لرأس املال البشري هو عامل ابملدارس االبتدائية كمتغري دال لرأس املال البشري، وتوصل إىل

 . 2حمدد هام للنمو االقتصادي
 وطرق تقديرها  العوائد النقدية للتعليماملطلب الثاين:  

العائد حسب املضمون االقتصادي هو مقدار الدخل النقدي وغري النقدي الذي ينتج عن االستثمار طوال 
تعترب العوائد النقدية أحد أهم احملددات اليت تتوقف عليها عملية اختاذ قرار االستثمار يف التعليم، و 3.عمره اإلنتاجي

 خاصة على املستوى الفردي. 
 : تعريف العوائد النقدية للتعليم1الفرع  

ه، االلتحاق ابلتعليم واالستمرار فيه وما يتضمنه ذلك من أعباء مادية وغري مادية يتحملها الفرد وأسرتإن 
مرتفعا حبيث يتساوى  هذا االستثمارالعائد املتوقع من  يكون له ما يربره من الناحية االقتصادية فقط عندما يكون 

 .4على األقل مع العائد الذي ميكن حتقيقه من أشكال االستثمار األخرى
يم وحيصل عليها أفراد  يعرف العائد من التعليم أبنه مقدار الزايدة يف الدخل القومي احلقيقي اليت تقرتن ابلتعل

الدخل النقدي  ويقصد ابلعائدات الفردية من التعليم. راهتم على اإلنتاج والكسبن قدالعاملة نتيجة حتس ىالقو 
التعليم وال املباشر وغري املباشر الذي حيصل عليه املتخرجون بسبب مستوايهتم التعليمية الناجتة عن االستثمار يف 

جمموع املخرجات اليت يكون التعليم سبباً  التعليم هو النقدي منفالعائد . سيما االستثمار يف تعليم ما بعد الثانوية
ة أو غري مباشرة، واليت حتقق منافع اقتصادية وذلك من خالل حساب العائد أو فيها سواء أكان بطريقة مباشر 

 5.اليت صرفت عليهم  ابلتكاليفاملكاسب املادية اليت حيصل عليها املتعلمون واجملتمع مقارنة  
الزايدة النسبية يف دخل الفرد املتأيت من العمل يف سوق تنافسي  معدل العائد على التعليم أبنه  كما يعرف

   6ايدة سنوات الدراسة بسنة واحدة.لعمل، نتيجة ز ل
 : طرق تقدير العوائد النقدية للتعليم2الفرع  

واجملتمعات،  طورت مناهج تطبيقية لتقدير هذا العائد على مستوى األفرادالنقدي من التعليم فقد ولتقدير العائد 
 من بني هذه الطرق ما يلي:

 
1Idem 
2Hak K. Pyo, op. cit, p 229. 

 . 1ص  :2014مساق اقتصادايت التعليم، الدراسات العليا قسم أصول الرتبية، اجلامعة اإلسالمية غزة، حماضرة منشورة، ، حماضرة العائد من التعليمعليان عبد هللا احلويل، 3
 .1ص  :2009، مؤمتر العائد االقتصادي واالجتماعي على التعليم يف مصر، القاهرة العائد االقتصادي الشخصي على التعليم يف مصرأشرف العريب، 4
 .2ذكره، ص  عليان عبد هللا احلويل، مرجع سبق5
 نفس املرجع.6
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 طريقة معدل العائد الداخلي   -1 -2
معدل ، يعرف معدل العائد الداخلي أبنه أو الطريقة الكاملة وتسمى كذلك بطريقة حتليل التكلفة والعائد

اخلصم الذي جيعل القيمة احلالية لإليرادات مساوية للقيمة احلالية للتكاليف حبيث يكون صايف القيمة احلالية 
هي أن املشروع يكون راحباً إذا   على أساس معدل العائد الداخليـرار االستثماري مساوايً للصفر. وطريقة اختـاذ الق

كان معدل العائـد الـداخلي أكرب من سعر الفائدة السائد، ويكون حياداًي إذا تساوى معدل العائد مع سعر 
  .1الفائدة، ويعترب خاسراً إذا كان معدل العائد أقل من سعر الفائدة

 2:(1)للمعادلة  لداخلي وفقا  وحيسب معدل العائد ا
∑

𝐁𝐭−𝐂𝐭

(𝟏+𝐫)𝐭
𝒏
𝐭=𝟎 = 𝟎 (1) 

 حيث أن:
 tB :العوائد السنوية؛ 

tC : التكاليف السنوية؛ 
n :عدد سنوات العمر اإلنتاجي؛ 
rمعدل اخلصم أي معدل العائد الداخلي؛ : 
t.السنة : 

 بني الرئيسي احلسايب الفرقوتتيح هذه الطريقة فرصة حساب العائد اخلاص والعائد االجتماعي، حيث أن 
التكاليف الفردية  تشمل التكاليف فإن ،هذا األخري حساب أجل من أنه هو واالجتماعية اخلاصة العائد معدالت

 املباين أتجريعلى سبيل املثال  التكاليف تشمل سوف وابلتايل. التعليم على احلكومي اإلنفاقابإلضافة إىل 
 حساب يف( األخرى واخلصومات الضرائب قبل أي) اإلمجالية اإليرادات استخدام وينبغي. ورواتب األساتذة

 .3االجتماعي  العائد  معدل
 طريقة دالة الكسب  -2 -2

 (التابع  املتغري)األجور نيب حيث تربط هذه الطريقة Mincerيرجع الفضل يف وضع هذه الطريقة إىل   
 4:(2)املعادلةيف    بنيوقطاع العمل كما هو م  ،والعمر  ،مثل: عدد سنوات التعليم  املتغرياتمن   جمموعةو 

𝐥𝐧 𝑾𝐢 =  𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐒𝐢 + 𝛂𝟏𝐗𝐢 + 𝛂𝟐𝐗𝐢
𝟐 + 𝛆𝐢(2) 

 حيث أن: 
 

، على موقع االنرتنيت: 9، ص 2003، العائد االقتصادي لالستثمار يف التعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعوديةعبد هللا بن حممد املالكي وأمحد بن سليمان بن عبيد، 1
-47-07-09-04-25&catid=146:2011-16-08-20-01-https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:2015

 . 2017/ 05/  28اتريخ اإلطالع: ،  47

 نفس املرجع.2
3George Psacharopoulos, The profitability of investment in education (concepts and methods), working papers of  human capital 

development and operations policy, HCO, December 1995: p. p 4, 5. 
 . 17ص  :2014اجلامعة األردنية، األردن،  -، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية(2012-1999)العائد االقتصادي على التعليم يف األردن على العساف موسى شتيوي، 4

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:2015-01-20-08-16-25&catid=146:2011-04-09-07-47-47
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:2015-01-20-08-16-25&catid=146:2011-04-09-07-47-47
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W :؛األجر الشهري 

lnW :  ؛ألجرلاللوغاريتم الطبيعي 

S :؛عدد سنوات التعليم 

X  :؛العمر 

ε  :؛اخلطأ العشوائي للنموذج 

β، α  :معامالت اثبتة ال تتغري. 

βيعترب معامل سنوات التعليم 
1

لتقدير معدل العائد على معدل العائد على كل سنة من سنوات الدراسة، و  
 1:(3)، مت تطوير دالة الكسب إىل دالة الكسب املوسعة وفقا للمعادلة kمستوى تعليمي معني  

𝐥𝐧 𝑾 = ∑ 𝜷𝒌𝑫𝒊𝒌 + 𝑪𝟏𝑿 + 𝑪𝟐𝑿𝟐 + 𝝁             (3) 
 حيث أن: 

ikD  يعرب كل واحد منها على مستوى تعليمي معني  (الومهية): جمموعة من املتغريات الدمية ،k؛ 
X؛: العمر 
μ :  اخلطأ العشوائي. 

 طريقة معدل العائد املختصرة  -3 -2
وهي إحدى الطرق للوصول إىل العوائد التقريبية للتعليم، وتتميز بسهولة تطبيقها نظرا لعدم تطلبها لبياانت  

الطريقة هذه  كثرية كما هو احلال عند تطبيق طريقة معدل العائد الداخلي، ويتم حساب معدل العائد اخلاص وفق  
 2:(4)حسب املعادلة  

𝒓𝒑 =
�̅̅̅�𝒖−�̅̅̅�𝒔

𝟓(�̅̅̅�𝒔)
(4) 

 حيث أن: 
: 𝑾̅̅  ؛متوسط دخل الفرد من مستوى تعليمي معني  ̅̅
s,u :مستوايت تعليمية؛ 

 طول دورة اجلامعة.: 5
 3:(5)حسب املعادلة    وفق هذه الطريقة  االجتماعي  العائد  معدل ويعطى

𝒓𝐬 =
�̅�𝐮−�̅�𝐬

(�̅�𝐬+𝐂𝐮)
                     (5) 

 حيث أن:

 
 . 27ص  :2004اجمللد العشرون، جوان  ،01العدد  واإلدارية،، جملة العلوم االقتصادية دراسة قياسية للتعليم وسوق التنمية البشرية يف دولة الكويتحممد انجي التوين، 1

2George Psacharopoulos, op. cit, p 5. 
3Ibid, p 6. 
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uC  :اجلامعي  للتعليم  املباشرة  السنوية  التكلفة. 
 طريقة العائد ابلتكلفة العكسية  -4 -2

تقرتب هذه الطريقة من طريقة معدل العائد املختصر، وحتاول اإلجابة على السؤال التايل: ابلنظر إىل تكلفة 
على االستثمار،  (%10مثال )االستثمار، ما هو مستوى الفوائد السنوية اليت من شأهنا أن حتقق معدل عائد معني 

 1:(6)وذلك عن طريق املعادلة  
(�̅�𝐮 − �̅�𝐬) = (𝟎. 𝟏𝟎)[𝟓(�̅�𝐬 + 𝐂𝐮)](6) 

 العوائد غري النقدية للتعليم  :املطلب الثالث
م االقتصاديني على إخضاع عوائد التعليم ملعايري اقتصادية، يف حني أن النشاطات لقد جرت العادة عند معظ

نقدية بسبب طبيعة هذه التعليمية كأي نشاط إنساين تفرز من خالل عملياهتا نتائج ال ميكن تقديرها بقيم 
ال يتوقف مردود التعليم عند جمرد الزايدة يف أجر العامل أو نصيب الفرد من الدخل، وإمنا يتجاوزه و . 2النتائج

، 3ليشمل تقدير الفرد لذاته وقدرته على التفاعل اإلجيايب مع قضااي جمتمعه البيئية والثقافية واالجتماعية والسياسية
 تقدير قيمتها ألهنا أصبحت جزءا من كيان الفرد.وكلها أمور يصعب عمليا  

غري النقدية واليت تتعلق ابلفرد، والعوائد اخلاصة العوائد  ومهاالعوائد غري النقدية للتعليم  هناك نوعان من
ال ميكن الفصل بني إىل أنه  Mingat & Tan (1996)يشري غري النقدية واملتعلقة ابجملتمع واألسر. إذ اجملتمعية 

اصة واجملتمعية يف أغلب احلاالت نظرا لتداخلها وترابطها مع بعضها البعض، وعلى سبيل املثال هذه العوائد اخل
الذين يتمتعون يف دراستهما ابلنسبة لآلابء يف الوالايت املتحدة األمريكية،  Haveman & Wolfe (1995)وجد 

م من املدارس، وهذه النتيجة ال تنعكس على مبستوى تعليمي عال، أبن هناك احتمال أقل أبن يتسرب أطفاهل
يبقى أنه عندما  Mc Mahon & Al (1997 )األشخاص املعنيني فقط، بل حىت على اجملتمع احمللي، وقد أوضح 

الشباب يف املدرسة الثانوية ومن مث حيصون على وظيفة، فإن ذلك جينبهم البقاء يف الشوارع وابلتايل تنخفض 
كما أن ارتفاع مستوى التعليم يقلل من اخلصوبة لدى اإلانث  يتحملها اجملتمع يف العادة.اجلرمية وتكاليفها اليت 

تراجع النمو السكاين، ويعود ذلك بدوره ابخنفاض الفقر يف البلدان الفقرية، واخلفض من تلوث املياه وابلتايل 
 .4ومحاية البيئة

 غري النقدية للتعليماخلاصة  : العوائد  1الفرع  
تعليم الفرد عليه مبجموعة متنوعة من العوائد غري النقدية، ومنها على سبيل املثال حتسني الصحة يعود 

 الشخصية، حتديد حجم األسرة املرغوب فيه، والكفاءة يف اختاذ قرارات االستهالك.
 

1Idem.  
 . 65ص  :2010عمان،  مركز الكتاب األكادميي، ،01، ط اقتصادايت التعليمايسر خالد سالمة، 2
 .1أشرف العريب، مرجع سبق ذكره، ص 3

4Julie Owens, A review of the social and non-market returns to education, 2004,p 6,in the website: 

https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/08-0990_Owens_2004.pdf , 05/ 05/ 2017.  

https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/08-0990_Owens_2004.pdf
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 أثر التعليم على الصحة الشخصية  -1  – 1
التدخني، االمتثال الطيب، ممارسة التمارين  النظام الغذائي، الشخصية تشمل السلوكيات املتعلقة ابلصحة

( إىل أن 1997)  Wolfe & Zuvekas . فعلى سبيل املثال، يشريوغريها ،استخدام أحزمة األمان  ،الرايضية ابنتظام
مييلون إىل ممارسة املزيد  مأقل يوميا. كما أهن أو أهنم يدخنون ال يدخنوناألشخاص الذين يتلقون املزيد من التعليم 

على ينعكس فراد ي لألتعليمالستوى امل أن Wolfe& Haveman (2001) ويؤكد .1لتمارين الرايضية أسبوعيامن ا
ما يتيح هلم تعليمهم ذلك بسبب    وميكن أن يرجعصحتهم، فكلما ارتفع مستواهم كلما متتع األفراد بصحة أفضل.  

، ابإلضافة إىل خياراهتم املتعلقة املنخفضة نسبيا الصحيةاملهن ذات املخاطر  خيتارون  حبيث مهنيةخيارات من 
 .2ابلعيش يف مناطق أقل تلواث

مزيدا من الوعي  وتزايد انتشاره يتيح  التعليم الثانويأشار إىل أن  Mc Mahon (2000)ويف دراسة لـ 
الدخول إىل  إىلاألفراد كما يدفع  املتعلقة ابملرض،ابألسباب احملتملة للمرض وزايدة قدرة احلصول على املعلومات 

 .3تبين أمناط احلياة الصحيةعلى  ، ويشجع من الناحية الصحية مهن أكثر أمنا
 أثر التعليم على اخلصوبة  -2  – 1

املرأة. واألساس  ارتفاع مستوى تعليممع تنخفض معدالت اخلصوبة  فإن Mc Mahon (2000)حسب 
إىل  أيضاويرجع ذلك بل  ،أسر أصغر حجماتكوين ال يرغنب فقط يف  ذوات التعليم هو أن النساءلذلك املنطقي 

ن األنشطة املكثفة يف مأكثر قيمة، مما يؤدي إىل التحول  نجتعل وقته أمامهنأن الزايدة يف خيارات سوق العمل 
 .4يف سوق العملاألنشطة املكثفة   إىل،  نتعليمهمن  املنزل بعد االنتهاء  

إىل زايدة يؤدي التعليم ف ية أتثري التعليم على احلد من اخلصوبة،كيفتفسريا ل Greenwood (1997) قدموي
كثر تعليما األأيضا أن النساء    ويرىسن الزواج واحلمل األول.  أتخري  وسائل منع احلمل، فضال عن زايدة   استعمال

إجناب حتمل  للزوجنيميكن  هارتفاع دخل الذكور يعين أنوأن  كذلك، كثر تعليمااألإىل الزواج من الرجال  ميلن
رتفع لديها عدد االجتاه العام يف مجيع أحناء العامل هو أن األسر ذات الدخل امل فإن  املزيد من األطفال. ومع ذلك،

 األكثر ( أن األشخاص 1977) Becker et alأقل من األطفال ولكن لديها نفقات أعلى لكل طفل. ويضيف 
 .5العدد الدقيق من النسل الذي يرغبون فيه  إجنابتعليما مييلون أيضا إىل 

 
 

 
1Ibid. p 10. 
2Barbara Wolfe and Robert Haveman, Accounting for the social and non-social benefites of education , 2001, p 7, in the website: 

http://www.oecd.org/innovation/research/1825109.pdf , 17/ 05/ 2017. 
3Walter W. McMahon, The impact of human capital on non-market outcomes and feedbacks on economic development, 2000, p 11, in 

the website: http://www.oecd.org/innovation/research/1825143.pdf , 17/ 05/ 2017.  
4Idem. p 13. 
5Julie Owens, op. cit, p11. 

http://www.oecd.org/innovation/research/1825109.pdf
http://www.oecd.org/innovation/research/1825143.pdf
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 أثر التعليم على كفاءة االستهالك  -3  – 1
هولة اليت يستخدم هبا الفرد املنتجات اجلديدة واملتطورة مثل يؤثر التعليم على الكفاءة يف االستهالك والس
إىل نتيجة مفادها أن الشخص الذي لديه  Michale (1982)احلواسيب الشخصية واهلواتف الذكية. وقد توصل 

 .1سنة دراسية إضافية يتمتع بكفاءة أكرب كمستهلك ابلنسبة لكل دوالر إضايف من الدخل
 غري النقدية للتعليماجملتمعية : العوائد  2الفرع  

بني الفوائد األوسع للتعليم من خالل دراسة الصالت أكثر من اتبع العلوم االجتماعية يف  نباحثو ال يعترب
على وجود  وقد أكدوااألجيال.  املنتقلة بنيالصحة واجلرمية واملشاركة املدنية واآلاثر  على هنتائجبعض التعليم و 

خنفاض مستوايت اجلرمية  اب، ويرتبط الصحية األوضاعسن بشكل كبري خارجية هامة، حيث أن التعليم حي نتائج
تعلم الكبار تبني أثر وعالوة على ذلك، هناك آاثر هامة بني األجيال املدين، تمع جملويعزز من مدى مشاركة اكما 

 .2م أطفاهلمعلى تعل
أن العوائد غري النقدية للتعليم على مستوى اجملتمع تتمثل يف مسامهة التعليم  Hingat & Tan (1996)يرى 

عن طريق التأثري على اخلصوبة   يف حتسني العدالة االجتماعية، تعزيز التماسك االجتماعي واحلد من اإلجهاد البيئي
 Sianesi & Van   Reenenوابلتايل خفض النمو السكاين، كما يساهم يف خفض معدالت اجلرمية، فقد أكد 

أيضا من خالل استعراضهما لألدبيات االقتصادية الكلية املتعلقة ابملوضوع، أن هذه األخرية تشري يف  (2000)
اليت ال جدل فيها والقوية املتعلقة ابلعوائد  اجملتمعية غري النقدية للتعليم هي خفض معظمها إىل أن األدلة الوحيدة 

 .3معدالت اجلرمية
إن العائدات اجملتمعية غري النقدية للتعليم عديدة ومتعددة األوجه وبعيدة املدى، كما أن هناك عالقات 

ص لخي (1-3) ائج أخرى. واجلدولمتداخلة بني هذه العوائد حيث أن بعضا من نتائجها يكون مدخالت لنت
 .هذه العوائد 

 
 
 
 
 
 

 
1Walter W. McMahon, op. cit,  p. p 8, 11. 
2Stephan Machin, op. cit, p 17. 
3Julie Owens,op. cit, p.p 5, 6.  
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 : العوائد اجملتمعية غري السوقية للتعليم(1-3)اجلدول  
 العائد اجملال

 حتسني الصحة العامة /خفض معدالت النمو السكاين السكان والصحة
 زايدة االستقرار السياسي  /حتسني حقوق اإلنسان   /زايدة الدميقراطية الدميقراطية

الفقر خفض  
 واجلرمية 

 خفض معدالت اجلرمية /احلد من الفقر

 خفض تلوث اهلواء /خفض تلوث املياه  /احلد من إزالة الغاابت احلفاظ على البيئة
هيكل األسرة 

 والتقاعد
 املزيد من العمل بعد التقاعد  /أتخري سن التقاعد   /اخنفاض معدالت الطالق

 خدمة اجملتمع
 /نشر املعرفة  /العطاء املايل السخي  /خلدمة اجملتمع زايدة أوقات التطوع  

 املشاركة املدنية  /زايدة احرتام الذات  /توسع شبكة العالقات االجتماعية
  : Julie Owens, A review of the social and non-market returns to education, p 22, in the website:  املصدر

, 05/ 05/ 2017. 0990_Owens_2004.pdf-https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/08 

 العامةالصحة  أثر التعليم على    -1  – 2
 إذ .اجتماعي راسخ للصحةالتحصيل العلمي هو حمدد ف ،هناك قنوات عديدة لتأثري التعليم على الصحة

 كبري( أن معدل التدخني بني خرجيي اجلامعات اخنفض يف الوالايت املتحدة بشكل 1998) Leighتشري دراسة
كبرية ألن التدخني هو املسؤول عن ما يصل هلذا االخنفاض أن الفوائد االجتماعية احملتملة  يرىو  ،1964منذ عام 

  Mcيشريتوقع، وفيما يتعلق أبثر التعليم على العمر امل.1 الوالايت املتحدةوفاة سنواي ميكن جتنبها يفألف  400إىل 

Mahon (2000) ن احملددات التجريبية الرئيسية ملتوسط العمر املتوقع يف بياانت البلدان على يف دراسته إىل أ
إال أن هذه  دالت االلتحاق ابلتعليم الثانوي،معارتفاع اخنفاض معدالت وفيات الرضع و  تبنيالصعيد العاملي 

عوائد التعليم هي ن وذلك راجع لكو  ،سنة 20بتأخر قدره النتائج املسجلة يف الصحة والعمر املتوقع ال تظهر إال 
 .2طويلة املدىعوائد  

سيما األمهات، أن زايدة تعليم اآلابء، واليف دراسة هلما إىل  Wolfe & Haveman(2001)خلص  كما
معدالت اخنفاض الوزن عند الوالدة(  وتراجعتؤدي إىل حتسني الصحة )يف شكل اخنفاض معدالت وفيات الرضع 

 .  3تعليم أكثرذوي  ارتفاع معدل التطعيم بني أطفال الوالدين    ابإلضافة إىل.  بني الرضع واألطفال
 

 
1Julie Owens, op. cit, p 10. 
2Walter W. McMahon, op. cit,  p 12. 
3Barbara Wolfe , Robert Haveman, op. cit, p 7. 

https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/08-0990_Owens_2004.pdf
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 ر التعليم على معدالت منو السكان الصافيةثأ  -2  – 2
لقد بينت الدراسات السكانية منذ فرتة طويلة أبن للتعليم صلة قوية مبجموعة كبرية من أوجه السلوك 
الدميغرايف، وقد أقيم الدليل على أن انتشار التعليم لدى فئة سكانية ما، له أمهية حمورية ابلنسبة للتحول الدميغرايف 

أن  Caldwell (1980)نخفضة، حيث أكد الطويل األجل من مستوايت اخلصوبة العالية إىل مستوايت م
 Mc Mahon   (0200 ) حسب تقديرو .1مستوايت اخلصوبة العالية لن تستمر يف أي جمتمع وفر التعليم لعامة الناس

فإن حتقيق اإلانث حلوايل تسعة سنوات من التعليم يكون له أثر على خفض اخلصوبة، حيث أن استمرار ذلك 
 .2ان الصافيةيؤدي إىل اخنفاض معدالت منو السك

 الدميقراطيةعلى  التعليم  أثر    -3  – 2
حيث أن التعليم لقد سلط علماء السياسة الضوء على العالقة بني مشاركة الناخبني وعدد سنوات دراستهم، 

ينتج انخبني أكثر استنارة وإطالعا، وابلتايل جمتمع أكثر دميقراطية؛ مع األخذ بعني االعتبار قيم الشعوب وبيئتها  
 3االقتصادية واالجتماعية واليت تؤثر بدورها على العوائد املدنية للتعليم.

 حقوق اإلنسانعلى  التعليم  أثر    -4  – 2
هي نتيجة إلرساء الدميقراطية وسيادة  ن محاية حقوق اإلنسان فإ Mc Mahon (2000)حسب دراسة 

م احملاكم ومفاهيم النظام األساسي وقانون السوابق  انظفهم القانون. وعالوة على ذلك، يعزز التثقيف القانوين 
 قضااي اإلنصاف وأمهية املساواةب اهتماماالعلوم اإلنسانية جيعل السكان أكثر ميدان ن التعليم يف أ كماالقضائية. 

 .  4والعدل
 عائليةالياة  أثر التعليم على احل  -5  –  2

 Wolfe & Havemanبطرق عديدة. فعلى سبيل املثال، وجد  العائليةتبني أن التعليم يؤثر على احلياة لقد 
 اللوايت فاملراهقات. تصبح املراهقات أمهات غري متزوجاتابحتمال أن  له عالقة( أن مستوى التعليم 2002)

غري أمهات بكثري من أن يصبحن أقل  احتمالهن ذوات  ،مع أمهات لديهن تعليم اثنوي على األقل يعشن
 .5متزوجات

 أفراد األسرة على بعضهم لتعليم لداخليةاآلاثر االضوء على Haveman & Wolfe (2002 ) سلطكما 
املعلومات فكبري أثر إجيايب  ، وهوأن تعليم أحد الزوجني له أثر على دخل الزوج اآلخر حظاحيث الالبعض. 

 كبريواملشورة واملساعدة يف اكتساب املهارات والتصدي للتحدايت اليت يقدمها الزوج األكثر تعليما كان هلا أثر 
 

 .2، 1ص.ص  :2003، األمم املتحدة، نيويورك، (تقرير موجز)السكان والتعليم والتنمية األمم املتحدة، 1
2Walter W. McMahon, op. cit, p14. 
3Lisa Farrell & Al, Economicand social impact of higher education, Irish universities association, 2006, p 16, in the website: 

http://hdl.handle.net/10197/672, 09/ 07/ 2017, 11: 11. 
4Walter W. McMahon, op. cit, p17. 
5Julie Owens, op. cit, p12. 

http://hdl.handle.net/10197/672
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  Blackwellويضيف . اج أقل تعلمامقارنة مبا هو احلال يف الزجيات اليت يكون فيها األزو على دخل الزوج اآلخر 

 &  Bynner(2002 أن النساء املتعلمات تعليما عاليا يتمتعن أبكرب فرصة لالستقالل االقتصادي وفرصة أكرب )
عدد السنوات اليت  لنساء الالئي يعملن فقط يف املنزل. وابإلضافة إىل ذلك، فإن مقارنة ابللقاء الشركاء احملتملني 

عب رتبط ابرتفاع تقدير الذات بعد الطالق، كما أن إجنازاهتم التعليمية حتميهم من املصاتالتعليم  نها يفيقضي
 .1االقتصادية اليت تعقب الطالق

 البيئةعلى  التعليم  أثر    -6  –  2
أن معدالت النمو السكاين  مالحظة. وعلى وجه اخلصوص، ميكن يؤثر التعليم على البيئة بطريقة غري مباشرة

لكن اخنفاض  احلطب، وبناء املنازل، واالستخدام الزراعي. ألجلإىل زايدة سرعة قطع الغاابت تؤدي املرتفعة 
معدالت النمو السكاين بسبب أتثري التعليم على اخلصوبة، سيؤثر يف هناية املطاف خبفض معدل تدمري الغاابت 

 . 2أنظمة بيئية أكثر فعاليةوضع عايل ميكن أن يسهم بشكل مباشر يف التوعية و كما أن التعليم الواحلياة الربية.  
 اجلرميةعلى معدالت  التعليم  أثر    -7  –  2

ن التحصيل فإأدبيات علم اجلرمية،  وحسب، وجرائم املمتلكاتتقاس معدالت اجلرمية مبعدالت جرائم القتل 
شراف، سواء يف اإلولكن عندما يبقى الشباب حتت  ،ل من اجلرميةيقلليس هو السبب املباشر يف التالدراسي 

مع  جرائم املمتلكاتوتزداد معدالت  للتورط يف اجلرائم.ليسوا يف الشارع بذلك هم فوظيفة الاملدرسة الثانوية أو يف 
ملدارس اب امللتحقني بني األفرادأقل  ولكنها بنسبةالنمو االقتصادي )على النقيض من معدالت جرائم القتل(. 

 .3الثانوية
 أثر التعليم على األجيال الالحقة  -  8-  2

آلابء. ل ابملستوى التعليميط املستوى التعليمي للجيل القادم ارتباإىل  Wolfe& Haveman(2001)يشري 
بكثري للتخرج من املدرسة أكثر احتماال ميتلكون أطفال اآلابء الذين يتخرجون من املدرسة الثانوية هم أنفسهم ف

يزيد   أما إذا كان األبوان يتجاوز مستواهم التعليمي املرحلة الثانوية فإن ذلكالثانوية من أطفال اآلابء األقل تعليما،  
لديهم أطفال يتمتعون مبستوى أعلى من النمو املعريف أكثر تعليم أن الوالدين ذوي  كمامن هذا االحتمال. 

 .4مرتفع يف املستقبلذوي دخل    ومرشحون ليصبحوا
 أثر التعليم على خدمة اجملتمع  -10  –  2

أن مقدار الوقت واملال املخصصني لألعمال ( إىل أن هناك أدلة على 2001) Wolfe& Havemanأشار 
سبيل املثال فقد وجدت إحدى  يا مبقدار التعليم املدرسي. وعلىان ارتباطا اجياباخلريية وخدمة اجملتمع، يرتبط

 
1Ibid. P 13. 
2Walter W. McMahon, op. cit, p 20. 
3Ibid. p . p 21, 22. 
4Barbara Wolfe , Robert  Haveman, op. cit, p 6. 
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الدراسات أن خرجيي اجلامعات قد تطوعوا خالل فرتة الدراسة ما يقرب ضعف عدد ساعات تطوع خرجي 
 .1املدارس الثانوية، وكذلك األمر من انحية التربعات

 التعليم العالي والتنمية البشريةالعالقة التبادلية بين المبحث الثاني: 
التنمية البشرية هي يف األساس عملية توسيع احلرايت احلقيقة اليت يتمتع هبا الناس، وتوسيع احلرايت هو 
الغاية من التنمية البشرية والوسيلة لتحقيقها يف نفس الوقت. فمن منظور الغاية، يتم إثراء احلياة البشرية بتوسيع 

التعليم من ضمن أهم هذه القدرات. أما من منظور الوسيلة أو األداة، فإن نفس هذه  حيث يعترب القدرات
 2.البشرية  إلسهام يف التقدم وحتقيق التنميةأداة شديدة الفعالية والكفاءة ل تعترب  (التعليم مثال)القدرات  

شاركة يف األنشطة يوضح أمرتيا سن على سبيل املثال كيف ميكن لألمية أن تكون عائقا كبريا حيول دون امل
االقتصادية اليت تستلزم إنتاجا وفقا ملواصفات حمددة، أو تتطلب إدارة من نوعية صارمة وهو ما يتزايد ابطراد يف 
ظل التجارة املعوملة؛ وكذلك ابملثل ميكن إعاقة املشاركة السياسية بسبب العجز عن قراءة الصحف أو عن 

 3نشطة السياسية.االتصال كتابة ابآلخرين املشاركني يف األ
 كغايةساسي على التعليم األ –وكذلك األمر ابلنسبة لتقارير التنمية البشرية  –أمرتيا سن يف كتاابته  يركز

وأداة للتنمية البشرية، كونه املستوى التعليمي الذي يرتبط مبحو األمية واليت تعترب أكرب عائق يقوض ابقي القدرات 
غري أن ذلك ال يعين إغفال ابقي املستوايت ودورها يف التنمية  ال التنمية.البشرية ويقف أمام أي شكل من أشك

كونه وابإلضافة إىل وظيفته يف نقل املعارف واملهارات جيال بعد جيل، فهو يعترب  ،البشرية خاصة التعليم العايل
ظيفتيه يف البحث مبا يتوافق واحتياجات اجملتمع، وذلك من خالل و  مسؤوال عن تطوير هذه املعارف واملهارات

 وخدمة اجملتمع.
البشرية وفق  التنميةالتحليلي للتنمية البشرية ميكن حتديد العالقة التبادلية بني التعليم العايل و  ضمن اإلطار

أداة لتحقيق التنمية البشرية، بينما يتعلق ؛ يتمثل املسار األول يف كون التعليم العايل اآلخر أحدمها مسارين يغذي
 الثاين ابعتبار توسيع التعليم العايل غاية من غاايت التنمية البشرية.املسار  

 التنمية البشرية  يفلتعليم العايل  الدور األدايت لاملطلب األول:  
البشرية، وذلك من خالل أدواره يف حتقيق النمو، الرفع من  يعترب التعليم العايل أداة مسامهة يف حتقيق التنمية

آاثره يف خفض معدالت يشة، تعزيز الصحة الشخصية والصحة العامة، ابإلضافة إىل الدخل وحتسني مستوى املع
 الفقر ومظاهره.

 
1Ibid, p 9. 

.راجع:  القدرة هي تعبري عن حرية الفرد يف االختيار بني الظروف املعيشية املختلفةcadre ’approche par les capabilités un nouvau L, Fanny Le Morellec

, thèse de doctorat, architecture (application à la mobilité des personnes vieillissantes) pour l’analyse de l’accessibilité universelle

p. 27 :e, 2014, Francmétiersnational des arts et  conservatoire ,aménagement de l’espace 
 . بتصرف.29، مرجع سبق ذكره، ص التنمية حريةأمرتيا صن، 2
 .33نفس املرجع، ص 3
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 حتقيق النمو : دور التعليم العايل يف  1الفرع  
االقتصاد ظل نمو االقتصادي يف يف سبيل حتقيق ال التعليم العايل يقدمهامن بني املسامهات الرئيسية اليت 

التعليم ف، من جهة أخرى أتهيال عالياوأتهيلهم وتدريب املوظفني من جهة، أداء البحوث  ، هيالقائم على املعرفة
مبكانة تعرتف قد أصبحت الدول لمعرفة. و ل املنتج الرئيسيكذلك هو املعرفة"، و  ة"عمال ـمصدر أساسي ل العايل

دعم التوسع  إذ يساهم يف،ة الدوليةالتنافسي هتاابعتباره عنصرا حيواي يف احلفاظ على قدر العنصر البشري ذو املعرفة 
سببية بني أنشطة  العالقة الإظهار  وميكن .واجتذاب املزيد من املؤسسات األجنبية األصلية املؤسساتواالبتكار يف 

الرتكيز على القنوات الثالث   من خالل ،والنمو االقتصادي العام مؤسسات التعليم العايلالبحث( يف  /)التدريس 
 1:هذا التأثري، وهي  اليت ميكن أن حيدث من خالهلا

 تنمية رأس املال البشري )اخلرجيني(  -
 (R & Dتطوير اإلنتاجية )  -
 (احمللية)  اآلاثر اإلقليمية  -  
 وتنمية القدرات   تنمية رأس املال البشري   -1 -1

رأس املال البشري الذي تقع على عاتقه العملية التنموية  إعدادعملية دوراً هاماً وابرزاً يف التعليم العايل  يلعب
للمجتمعات مبختلف جوانبها، وهو بذلك ميتلك الدور احملوري يف تشكيل الصنوف األكثر رقيًا من رأس املال 

فإن  وبذلكرتقاء صنف رأس املال، البشري بل إن مسامهة التعليم العايل يف بناء رأس املال البشري تتعاظم مع ا
. وهذا ما مؤسسات التعليم العايل تتحمل العبء األساسي يف حيوية الفكر، واحلفاظ على ثقافة األمة وجتديدها

جمموعة من األهداف اهلامة للتعليم  من خالل إيراد (1996)"التعليم ذلك الكنز املكنون "تقرير اليونسكو  هيؤكد 
تطوير املعرفة والبحث والتجديد والتدريس والتدريب والرتبية املستمرة، تربية قادة الفكر  إىل ابإلضافةو العايل منها، 

ن يصبح أالثقافة وتطوير رؤية اجملتمع لإلنسان والكون واحلياة، و  إثراءالقادرين على  املؤسساتوالسياسة ورؤساء 
م العايل مكااًن للتعلم ومصدرًا للرتبية والتعلم املستمر، وفهم التكنولوجيا اجلديدة ومتطلباهتا ومتغريات سوق التعلي

ن ميثل التعليم العايل املستودع احلي للرتاث والثقافة، وأن يعمل على سد الفجوة بني الشعوب والثقافات أالعمل، و 
 2من أجل ضمان تراكم رأس املال البشري. الغنيةواحلد من اهلجرة من البالد الفقرية إىل البالد  

 
 
 

 
1Lisa Farrell & Al, op. cit, p. p 8, 9. 

/  14، اتريخ اإلطالع:  https://hrdiscussion.com/hr15179.html، على موقع االنرتنت: 2010، التعليم العايل ودوره يف تنمية رأس املال البشريحممد انجي الدعيس، 2

07/  2017 . 

https://hrdiscussion.com/hr15179.html
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 تطوير اإلنتاجية  -  1-2
هناك حاجة إىل البحوث والتكنولوجيا فيعترب البحث والتطوير أحد العوامل الرئيسية للنمو االقتصادي. 

العايل إىل تعزيز العملية القائمة على التطبيقات خللق منو اقتصادي مستدام. وتؤدي البحوث اليت جيريها التعليم 
 1:، منهاالتنمية االقتصادية بطرق شىت

الثغرات يف اهلياكل األساسية االقتصادية  من أجل التعرف على• إجراء البحوث االقتصادية واالجتماعية، 
 وتدارك األمر من خالل احللول والتوصيات؛واالجتماعية والثقافية؛ 

األساسية والتطبيقية اليت تؤدي إىل تصميم وتطوير وإنتاج وتسويق منتجات أو التكنولوجية لبحوث ا تقدمي• 
 ؛صناعات جديدة ومشاريع رأمسالية وفرص عمل إنشاء  إمكانيةخدمات أو عمليات جديدة أو حمسنة، مع  

 .ينتج عنها تكنولوجيات وصناعات جديدة  األعمال• إقامة شراكات حبثية مع قطاع  
على  ساعد للتكنولوجيا زايدة يف عدد الشركات اليت  سماساتشوستشهد معهد فقد وعلى سبيل املثال 

، حول معهد عاما عاما. وعلى مدى مخسني 20 خالل 636إىل  156من  عددها ارتفعحيث  هاخلق
 ةقاعد اقتصاد ذي التقليدي على املنسوجات واألحذية إىل  االعتمادللتكنولوجيا اقتصاد الدولة من ماساتشوستس 

 2ثالثني سنة.شركة على مدى    240للتكنولوجيا  تشاملرز يف السويد، أنشأت جامعة  و   عالية.كنولوجية ت
 اآلاثر اإلقليمية أو احمللية  -  1-3

خالل تطوير الصناعة احمللية واإلقليمية، حيث تؤدي البحوث اليت يساهم التعليم العايل يف دعم النمو من 
تقوم هبا مؤسسات التعليم العايل إىل ابتكارات جديدة أو تطوير التقنيات القائمة، وتساهم حىت يف خلق 

 21من خالل دراسته، إىل وجود Tesfaye (1997 ) وعلى سبيل املثال يشري. مؤسسات اقتصادية جديدة
واملعهد امللكي التكنولوجي. ويف  ، واليت مت فصلها عن جامعة ستوكهوملمؤسسة جديدة انجحة يف منطقة ستوكهومل

يف الوالايت املتحدة األمريكية، حول نشاط البحث والتطوير   BJK Associates (2002)دراسة أجراها معهد 
اختبار فرضية أن تكوين املؤسسات االقتصادية يرتبط ملؤسسات التعليم العايل وأثره على املنطقة اليت تقع فيها؛ مت 

؛ وقد مت التوصل إىل أتكيد صحة هذه الفرضية، إذ كلما زاد إنفاق ارتباطا اجيابيا ابإلنفاق على البحث والتطوير
مؤسسات التعليم العايل على نشاط البحث والتطوير كلما زاد تشكيل املؤسسات االقتصادية احمللية، وتشري هذه 

ائج إىل أن اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية اليت تركز على دعم البحوث على مستوى مؤسسات التعليم العايل النت
ميكن أن تكون مسامها هاما يف النمو االقتصادي للمنطقة، وذلك من خالل خلق مؤسسات اقتصادية تساهم 

 3بدورها يف توفري مناصب العمل ومنو الدخل داخل املنطقة.

 
1NIU Outreach, The Role of Higher Education in Economic Development (Higher Education Alliance for the Rock River Region), 

NIU Outreach, Rock River Region,  May, 2005: p 9. 
2Lisa Farrell & Al, op. cit, p12. 
3Ibid, p 14. 
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 دور التعليم العايل يف توزيع الدخل:  2الفرع  
دراسة على االستثمار يف التعليم العايل وما حيققه من عائد وأرابح اقتصادية، وقد اشتملت  Walshأجرى 
 1فرد من خمتلف اجلنسني، وتوصل إىل النتائج التالية:  32000عينته على  

 ي نوع من رأس املال له مثن ويعطي عائدا ورحبا؛ن القدرات اليت حيصل عليها األفراد عن طريق التعليم العايل هأ -
 أن هذا النوع من رأس املال كغريه من االستثمارات األخرى عرضة للتأثر بعوامل العرض والطلب يف السوق؛ -
أن دخل خريج التعليم العايل يزيد عن دخل خريج الثانوية، نظرا ملا يتمتع به من مهارات حمصلة من تعليمه  -

 العايل؛
ليسانس، )لف دخل وعائد وتكاليف خريج التعليم العايل حسب نوع التخصص ومستوى التعليم والشهادة خيت -

 ؛(ماجستري أو دكتوراه
تزيد قيمة القدرات اليت مت إعدادها يف اجلامعة عن تكاليف احلصول عليها، وهذا يعين أن القيمة االقتصادية  -

 للتعليم العايل أكثر من تكلفته؛
 لتعليم اهلندسي يف هذه الدراسة مساوية لكلفته نظرا لتوازن العرض والطلب؛ظهرت قيمة ا -
 تزيد قيمة تعليم إدارة األعمال عن تكاليفها بدرجة كبرية؛  -
 يرتفع عائد احملامني أبربعة أضعاف عن قيمة تكاليف تعلمهم نظرا لتزايد الطلب على خدماهتم؛  -
لفلسفة عن تكلفتها، ولكنها تعوض عن طريق االمتيازات اليت يتمتع تقل قيمة العائد من املاجستري ودكتوراه ا -

 .هبا حاملها كالعمل يف اجلامعة من حيث املكانة االجتماعية والعطل واحلوافز
القدرات املهنية أو العنصر البشري املدرب تدريبا عاليا على أنه رأس مال  بضرورة عد  وقد أوصت الدراسة 

 .2عند حساب الثروة الوطنية للمجتمع 
 الصحةيف تعزيز  التعليم العايل دور  :  3الفرع  

شخصيا من خالهلا بيئة ال يتعلم فيها الطلبة تعليما رمسيا فحسب بل يتطورون  مؤسسات التعليم العايلتوفر 
يف  ،واجتماعيا. وهذا التطور له آاثر عميقة ليس فقط خالل فرتة وجودهم يف التعليم العايل ولكن طوال حياهتم

. وينبغي للجامعة اليت تروج اخليارات اليت يتخذوهنا، يف قيمهم وأولوايهتم ويف وظائفهم ومنازهلم وجمتمعاهتم احمللية
 3.للصحة أن تدعم التنمية الشخصية واالجتماعية السليمة

املتعلقة ابلصحة جتد طريقها  همحبوث إىل السعي جلعلميكن تشجيع األكادمييني من خالل أنشطتهم التعليمية 
وقد تكون قضااي البحوث إىل مجهور الطالب وابلتايل إىل اجملتمع األوسع عندما يغادر هؤالء الطالب اجلامعة. 

 
 . 251ص :2013، العراق، 43، جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد التنمية البشرية واجلودة يف قطاع التعليمعادل جميد العاديل، 1
 نفس املرجع.2

3Agis D. Tsouros & Al, Health promoting universities (concept, experience and framework for action), world health organization 

regional office for Europe, Copenhagen, 1998: p 35. 
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فيمكن إدراجها ذات الصلة ابلصحة عنصرا أساسيا يف بعض املناهج الدراسية، ولكن إذا مل يكن األمر كذلك، 
القانون أو األدب أو  درسوني نيلطالب الذ ل کنمياملثال،  ليسب ی. علبشكل يؤدي إىل زايدة الوعي الصحي

قد كما يف الدراسة.  ببؤر اهتمامهمبطرق ذات صلة  ةياملسائل الصح إدخالمن املوضوعات  غريهاأو  اسةيالس
ابآلاثر الصحية احملتملة ألنشطتهم الفردية اخلرجيني زايدة وعي راسية إىل يؤدي إدماج الصحة يف املناهج الد 

 .1للعمل مدخوهل  عندواجلماعية  
ن، وهناك العديد من الدراسات جمموعة ألخرى من السكا ختتلف فوائد التعليم العايل املتعلقة ابلصحة من

تناولت آاثر التعليم العايل على الصحة املرهونة بعدة متغريات كاجلنس، العرق، اخللفية االجتماعية، الفئة  اليت
 2العمرية، وغريها.

توجد نظريتني املستفادة من التعليم العايل، يف ما خيص أتثري اخللفية االجتماعية على الفوائد الصحية 
متنافستني. النظرية األوىل وهي نظرية احلماية املضافة، تعتمد هذه النظرية على منظور امليزة الرتاكمية للتأكيد على 
أن التعليم العايل يقدم فوائد صحية أكرب لألشخاص ذوي خلفية ميسورة، مقارنة ابألشخاص ذوي خلفية حمرومة. 

ذوي اخللفية امليسورة، وحىت قبل االلتحاق ابجلامعة، لديهم تفضيل  ويرجع السبب يف ذلك إىل كون األشخاص
ألمناط احلياة الصحية وامتالكهم للموارد الالزمة لدعم هذه األمناط، وذلك بصفة أكرب من األشخاص املستفيدين 

ة. أما ابلنسبة ويعمل التعليم العايل على ترسيخ هذه األمناط الصحي من التعليم العايل ولكنهم من خلفيات حمرومة.
لألشخاص من خلفية حمرومة فإهنم حيصلون على فوائد صحية أقل من تعليمهم اجلامعي، ويظهر أتثري خلفياهتم 
احملرومة اليت يكثر فيها األذى وسوء املعاملة، على صحة األفراد منذ الطفولة واليت ميكن أن تستمر حىت يف حياة 

م أكثر عرضة للمشاكل الصحية يف وقت مبكر من حياهتم، حيث الفرد البالغ. فالناس من خلفيات حمرومة ه
يصبح من املتعذر تعويض العواقب الصحية طويلة األجل من خالل االلتحاق ابلتعليم العايل. عالوة على ذلك، 
هنالك السلوكيات غري الصحية لآلابء واليت ميكن نقلها ألطفال واملراهقني من خالل التعلم االجتماعي، حيث 

 3طوال حياهتم، ومن احملتمل أال يكون للتعليم العايل ابلغ األثر يف تغيريها.  ما تستمر هذه السلوكيات غالبا
التعليم العايل ميكن أن يعوض عن مساوئ اخللفية أما النظرية الثانية، نظرية التسوية التعويضية، فتفرض أن 

مينحه التعليم العايل لذوي اخللفية احملرومة من شعور احملرومة فيما خيص اآلاثر الصحية، ويرجع ذلك إىل ما 
ابلسيطرة الشخصية والفعالية، حيث تكون هذه األمور ذات أمهية ابلنسبة لألشخاص من اخللفيات احملرومة للتأثري 

 4الصحية.  معلى أمناطهم وسلوكياهت
 

 
1Ibid, p 34. 
2Shawn Bauldry, Conditional Health-Related Benefits of Higher Education: An Assessment of Compensatory versus Accumulative 

Mechanisms, national institutes of health, England, 2015 : p 2. 
3Shawn Bauldry, op. cit, p . 3. 
4Idem 
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 التعلم مدى احلياة لألفراددور التعليم العايل يف حتقيق    :4الفرع  
حتقيق ذلك هي  إىل تؤديتعليم العايل األفراد على تطوير إمكاانهتم وقدراهتم، وإحدى الطرق اليت يساعد ال

مجيع  ، دعت(1997) طة اليت اعتمدها املؤمتر الدويل اخلامس املعين بتعليم الكبارفاخلتعزيز التعلم مدى احلياة. 
التعليم العايل، إىل فتح أبواهبا أمام املتعلمني الكبار، من مؤسسات التعليم الرمسي، من املستوى االبتدائي إىل 

املؤمتر العاملي  حث   كما تلبية احتياجاهتم.لالتعليمية  اوظروفه ارجال على حد سواء، وتكييف براجمهالنساء وال
معرفية شاملة على االستثمار يف التعليم العايل للمساعدة يف بناء جمتمعات  (2009)للتعليم العايل التابع لليونسكو 

أن   حيث ،ومتنوعة وتعزيز البحث واالبتكار واإلبداع. وأكد يف بالغه على دور التعليم العايل يف التعلم مدى احلياة
 صنوفتتعامل مع اليت ينبغي أن  وتنوع املؤسسات التعليميةجمتمع املعرفة حيتاج إىل التنوع يف نظم التعليم العايل 

 1.خمتلفة من املتعلمني
وابلنظر إىل عملية العوملة اجلارية والتحوالت الدميغرافية يف العديد من البلدان والوترية السريعة للتقدم 

احلصول على فرص التعلم مدى  إمكانياتلتوسيع  إسرتاتيجيةالتكنولوجي، تواجه مؤسسات التعليم العايل ضرورة 
التعلم  ينبغي أن يقتصر توسيع فرص احلصول على . والماهريياجلنظام الالنخبة إىل نظام احلياة واالنتقال من 

ستجيب أيضا توجيب أن بل على التطوير املهين املستمر الذي يتطلبه سوق العمل سريع التغري.  مدى احلياة
 2للطلب املتزايد على فرص التنمية الشخصية وفرص اإلثراء الثقايف اليت يوفرها التعليم العايل.

 يم العايل كغاية للتنمية البشريةتوسيع التعل املطلب الثاين:  
التعليم العايل هو إحدى الفرص اليت تصبوا التنمية البشرية إىل توسيعها وذلك من منطلق متكني الناس من 
عيش نوعية احلياة اليت لديهم أسباب لتقديرها، وال يتوقف هذا التوسيع على كونه توسيعا كميا فقط، بل إن أمهية  

 ي للتعليم العايل ضمن منظور التنمية البشرية.كربى توىل للتوسيع النوع
 التعليم العايل للجميعإاتحة  :  1الفرع  

يعترب التعليم حقا من حقوق اإلنسان، فهو منفعة عامة ومسؤولية عامة، ووسيلة من أجل حتقيق تطور األفراد  
األفراد على قدم املساواة واجملتمعات. ولذلك كان ال بد من احلرص على إاتحة التعليم للجميع من أجل جعل 

 أمام فرص املشاركة يف التنمية واالستفادة من عوائدها.
يف أعداد الطالب على مستوى العامل اجتاها من االجتاهات األكثر لفتا للنظر يف جمال  الكبرييعترب النمو و 

التعليم العايل منفعة عامة. وكان التعليم العايل خالل العقود القليلة املاضية. وتزامن هذا االجتاه مع أتكيد مبدأ أن 
مليون طالب فقط، وتزايدت تلك  28.5يف مجيع أحناء العامل  1970عدد الطالب امللتحقني ابلتعليم العايل عام 

. ومنذ مطلع األلفية اجلديدة، شهد العامل أبرز حركة 2000مليون طالب يف عام  100ابطراد حىت انهزت  األعداد
 

1Jin Yang & Al, The role of higher education in promoting lifelong learning, UNESCO institute for lifelong learning, Germany, 2015: p. 

p 7, 8. 
2Ibid, p 9. 
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للجميع. فقد منا العدد  وإاتحتهلقبول أعداد غفرية من الطالب يف جمال التعليم العايل  يف اتريخ التعليم العايل
. واعتبارا 2010مليون يف عام  181إىل  2005مليون طالب يف عام  139من  وارتفع  متواصالاإلمجايل للطالب منوا 

يع أحناء العامل. وعلى الصعيد مليون طالب مقيد يف مؤسسات التعليم العايل يف مج  196، كان هناك  2012من عام  
مليون طالب يف عام  41اإلقليمي، شهدت قارة آسيا أكرب حركة منو لعدد الطالب يف جمال التعليم العايل من 

؛ وتلتها أمريكا الالتينية حيث بلغت نسبة منو أعداد  %155، بنسبة منو بلغت 2012ماليني عام  105إىل  2000
. وشهدت أورواب أقل نسبة منو %92رتبة الثالثة أفريقيا بنسبة منو بلغت ؛ وجاءت يف امل%118الطالب فيها 

، بل ومالت عشر سنة اإلثنافقط خالل  %27إقليمي يف عدد الطالب امللتحقني ابلتعليم العايل، حيث بلغت 
عن  . وتشري التوقعات الصادرة2012الطفيف يف السنوات القليلة السابقة لعام  االخنفاضأعداد الطالب إىل 

معهد اليونسكو لإلحصاء إىل توسع يف أعداد الطلبة امللتحقني مبجال التعليم العايل على املستوى العاملي حيث 
 2025.1مليون طالب يف عام    263من املنتظر أن تصل تلك األعداد إىل  

 من أجل إاتحة التعليم العايل للجميع البد من:و 
تشكيلة من املؤسسات اليت تضطلع مبهام متنوعة وتستهدف فئات خمتلفة من التنويع يف نظم التعليم العايل، مع  -

أن يؤدي دورا مهما يف هذا الصدد، هناك  الدارسني، فإىل جانب القطاع العام ميكن للتعليم العايل اخلاص
معظم الدول حيث أن  2 .2012ة بشكل مستقل سنة اصة ممولمن الطالب يدرسون يف مؤسسات خ17.5%

صغرية من الطالب يف هذا القطاع. ومن االستثناءات البارزة الربازيل، تشيلي، كولومبيا، إندونيسيا،  لديها نسبة
يف و . %80 الطلبة امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل اخلاصة نسبةالياابن، املكسيك ومجهورية كوراي، حيث تبلغ 

فيذ برانمج اجلامعة للجميع يف القطاع من الطالب يف جامعات خاصة حيث مت تن %70يدرس  حتديدا الربازيل
 3اخلاص لتوسيع احلصول عل التعليم العايل.

   4 ابإلضافة إىل:
ء قبل اخلدمة أو أثناءها، من خالل اعن طريق تعزيز إعدادهم وتدريبهم، سو معاجلة مشكلة نقص املعلمني  -

 مناهجمناهج دراسية متكن املعلمني من تزويد األفراد ابملعارف واملهارات اليت حيتاجوهنا، وسيتطلب ذلك اعتماد 
 ؛واالتصاالتجديدة مبا يف ذلك التعلم املفتوح واملتاح عن بعد واستخدام تكنولوجيا املعلومات  

الرتبوية من األمور أيضا اليت تساهم يف بلوغ  املناهجإجراء البحوث لتحسني إن إعداد املخططني الرتبويني و  -
 أهداف التعليم للجميع؛

 
 .8، مرجع سبق ذكره،  ص مشروع  تقرير أويل عن إعداد اتفاقية عاملية لالعرتاف مبؤهالت التعليم العايلمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 1
 8-5، ابريس، املؤمتر العاملي للتعليم العايل  ، بيانالديناميات اجلديدة يف التعليم العايل والبحث من أجل التغيري اجملتمعي والتنميةمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 2

 .4-2ص. ص  :2009جويلية 
، منظمة األمم املتحدة 2016، التقرير العاملي لرصد التعليم لعام (بناء مستقبل مستدام للجميع)لناس والكوكب التعليم من أجل امنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 3

 . 233ص  :2016للرتبية والعلم والثقافة، ابريس، 
 . 232، مرجع سبق ذكره، ص (بناء مستقبل مستدام للجميع)التعليم من أجل الناس والكوكب منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 4
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التعلم املفتوح واملتاح عن بعد وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت فرصا لتوسيع نطاق  هنجويتيح اعتماد  -
مية املفتوحة بسهولة بني الكثري من البلدان وبني االنتفاع ابلتعليم اجليد، وال سيما عندما يتم تبادل املوارد التعلي

ميكن أن يساعد التعليم عن  2016م اوحسب التقرير العاملي لرصد التعليم لع الكثري من مؤسسات التعليم العايل؛
بعد والذي يرتبط بشكل أقل ابلوقت واملكان وإيقاع احلرم اجلامعي، على أن يصبح احلصول على التعليم العايل 

 صافا  وتيسريا للتكلفة.أكثر إن
   1 وكذا:

يتعني على مؤسسات التعليم العايل أن تستثمر يف تدريب أعضاء هيئة التدريس واملوظفني كي يتمكنوا من  -
 ابملهام اجلديدة اليت يفرضها تطور نظم التعليم والتعلم.   عاالضطال

توسيع فرص التعليم للجميع، هناك من بني كل مخس طالب من  يفتوفري التعليم العايل بدوام جزئي يساهم  -
يف دول تشمل األرجنتني، فنلندا، نيوزيلندا، بولندا والوالايت املتحدة  ،طلبة التعليم العايل يدرسون بدوام جزئي

بدوام جزئي. ويف العديد من الدول، تعد األمريكية، على األقل طالب واحد من بني كل ثالث طالب يدرس 
دورات التعليم العايل بدوام جزئي أقل تنظيما من قبل الدولة ويتم توفريها على األرجح من قبل قطاع خاص 

بدوام جزئي يف قطاع خاص مستقل، ويف التفيا وهولندا تقريبا  يدرسون  مستقل. يف الياابن، تقريبا مجيع الطالب
النصف منهم. يف ألبانيا، الدمنارك وايرلندا من املرجح أن يدفع الطالب بدوام جزئي رسوم دراسية أعلى من 

 الطالب بدوام كامل.
 يف التعليم العايل  املساواة بني اجلنسني:  2الفرع    

برية لتوسيع فرص االلتحاق ابلتعليم العايل نظرا ألمهيته ودوره يف عملية لقد أصبحت معظم الدول تويل أمهية ك
التنمية، ابلرغم من ذلك ال يزال هناك حتيز للفرص حنو الذكور على حساب اإلانث، حيث أهنن وبصفة عامة أقل 

اواة بني اجلنسني حظا من الذكور يف االلتحاق ابلتعليم العايل ومواصلة الدراسة. ولذلك فإن القضاء على عدم املس
يف التعليم العايل ال بد أن تكون من أولوايت احلكومات، وأن يتم العمل على تشجيع التحاق اإلانث ابلتعليم 

 مبختلف مراحله حىت التعليم العايل.
فإن التفاوت بني اجلنسني يف التعليم العايل بوجه  2016م احسب ما ورد يف التقرير العاملي لرصد التعليم لع

يف عدد صغري نسبيا من الدول ذات التفاوت على حساب النساء يف االلتحاق، فقد كان التفاوت يف عام، 
رجل ابلتعليم العايل،  100سيدة مقابل كل  89التحقت  2013التخرج أصغر. على سبيل املثال، يف مصر سنة 

التفاوت بني االلتحاق ولكن كان هنالك تكافؤ بني اجلنسني يف معدل التخرج. وليس من الشائع أن يتفاقم 
رجل سنة  100خترج كل سيدة فقط مقابل  51سيدة ولكن خترجت حوايل  79والتخرج. يف رواندا، التحقت 

. ولكن على الصعيد العاملي من الشائع أن يتفاقم التفاوت على حساب الرجال على مستوى االلتحاق 2013
 

 . 232،  231، ص. ص املرجع السابق1
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رجال مقابل خترج كل  53رجال ولكن مل يتخرج إال  80عند التخرج. على سبيل املثال، يف كوستاريكا، التحق 
 2011.1سيدة سنة    100

 يف التعليم العايل : إنصاف الفقراء3الفرع  
، أن هناك تفاوت كبري بني الطالب األكثر فقرا واألكثر ثراًء  2016م ا التقرير العاملي لرصد التعليم لعبني  

والذين مل  سنة، من حيث الذين أكملوا ابلفعل أربع سنوات من التعليم العايل 29و 25الذين ترتاوح أعمارهم بني 
سنة قد أكملوا أربع  29و25من الطالب األكثر ثراًء ممن ترتاوح أعمارهم بني  %20دولة، هناك  76عرب ف. يكملوا

قرا. يف الفلبني على سبيل املثال، من الطالب األشد ف %1سنوات على األقل من التعليم العايل، مقابل أقل من 
عاما قد أكملوا أربع سنوات على األقل من التعليم  29إىل  25من الطالب ممن ترتاوح أعمارهم بني  %21هناك 

للطالب  %1و للطالب األكثر ثراءً  %52ات الصلة كانت نسبتها ، ولكن املستوايت ذ2013العايل يف عام 
من الطالب األكثر ثراًء قد أكملوا أربع سنوات على األقل من التعليم  %72األشد فقرا. ويف منغوليا، هناك 

. كما يظهر التفاوت الكبري أيضا يف بعض الدول يف 2010من الطالب األشد فقرا، يف عام  %3العايل، مقابل 
 2اب الشرقية، مثل بلغاراي، ومجهورية مولدوفا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.أورو 

 : توسيع التعليم العايل عن طريق تدويله4الفرع  
يعد تدويل التعليم العايل هدفا متزايد األمهية لسياسات احلكومات. وينظر غالبا إىل التدويل ابعتباره مسامهة 

التعليم ويف خلق تنوع يف التعليم وتبادل أفضل للموارد التعليمية عرب احلدود بشكل عام. ويعترب يف حتسني نوعية 
احلراك األكادميي اخلارجي النمط األكثر شيوعا بني أمناط تدويل التعليم العايل. ومع ذلك يشمل املصطلح أيضا 

، تعليمية واالستعانة مبحاضرين دولينيإيالء مزيد من االهتمام للتدويل داخل البلدان، أي تدويل املناهج ال
والسماح بوجود طالب مغرتبني يف احلرم اجلامعي. ويعين تدويل التعليم العايل أيضا حتوال يف حجم التعليم ونطاقه 

ماليني طالب خارج بلداهنم عام  4ويف الثقافة بوجه عام. ابلنسبة للحراك األكادميي، فقد درس ما ال يقل عن 
ى نسبة حلراك الطالب يف دول آسيا الوسطى. وتشري اإلحصاءات الصادرة عن معهد . وتوجد أعل2012

، إىل أن مخسة من بلدان املقصد على مستوى العامل تستضيف ما يقرب نصف 2012اليونسكو لإلحصاء يف عام 
 %18تضيف العدد اإلمجايل للطالب الذين يدرسون خارج بلداهنم وهي كالتايل: الوالايت املتحدة األمريكية تس

. وينافس أسرتاليا والياابن، ومها وجهتان %5 وأملانيا %6 ، أسرتاليا%7، فرنسا %11من الطالب. اململكة املتحدة 
مثل الصني، تقليديتان للطالب من شرق آسيا واحمليط اهلادي، عدد من البلدان اجلديدة اليت دخلت هذا اجملال 

 مصر والسعودية واإلمارات العربية املتحدة وجهات رئيسة بني الدول ماليزاي، كوراي، سنغافورة ونيوزيلندا. وتعترب

 
 . 230، 229، مرجع سبق ذكره، ص. ص (بناء مستقبل مستدام للجميع)التعليم من أجل الناس والكوكب منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 1
 . 230، مرجع سبق ذكره، ص (بناء مستقبل مستدام للجميع)والكوكب التعليم من أجل الناس منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 2
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من احلصة العاملية من  %4هذه البلدان الثالثة  التعليم العايل. واستضافتالعربية للطالب الراغبني يف الدراسة يف 
 1الطالب الذين يدرسون خارج بلداهنم.

 ومتطلبات التنمية البشريةالتخطيط للتعليم العالي الثالث:  المبحث
تتطلب التنمية البشرية هتيئة الفرد ليكون عنصرا فاعال يف احلياة االقتصادية، االجتماعية، السياسية والثقافية.  
فنموذج التنمية البشرية يوسع دائرة القدرات واإلمكاانت لألفراد، ويتيح هلم فرصة املشاركة يف صنع القرارات 

واألهم يف إعداد املوارد  والتعليم بصفة عامة والتعليم العايل بصفة أخص، له الدور األكرب والتمتع بعوائد التنمية.
من هنا تربز مدى ضرورة الربط بني خطط  البشرية من الناحيتني الكمية والنوعية لتلبية متطلبات التنمية البشرية.

   .التعليم العايل ومتطلبات التنمية البشرية
 ني التعليم العايل وسياسات التنميةاملطلب األول: املواءمة ب

على غرار  –تعترب التنمية عملية سياقية ابلضرورة، ولذلك جيب أن تكون األنظمة اليت تدعم هذه العملية 
مستجيبة للسياق، حيث يتكون السياق التنموي من مستوايت وطنية، إقليمية، عاملية،  –نظام التعليم العايل 

رصد مدى املواءمة بني التخطيط للتعليم العايل ومتطلبات التنمية البشرية من خالل  وميكن زمنية، فردية وجمتمعية.
 اجملاالت التالية:

 املواءمة يف جمال السياسات العامة:  1الفرع  
 (، األمنية واخلارجيةاالقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية، اإلعالمية، الدفاعية)تؤثر السياسات العامة 

يف ختصصات معينة  )على التعليم العايل، فعلى سبيل املثال تؤثر السياسة االقتصادية على فرص النمو والعمالة 
ومن مث تؤثر على الطلب على التعليم العايل؛ كما من شأهنا التأثري على مقدار االستثمارات  (ووفق معاير حمددة

 2اجل اإلنفاق عليه.املتاحة للتعليم العايل والدخل املتاح للمواطنني من  
اعتمادا على  ،صد القضااي الرئيسية للمجتمع ور  ويضطلع التعليم العايل بدور التحليل والتقييم واالستباق

، ومن مث تزويد أصحاب السياسات العامة واملسؤولني عن القرار ابملعلومات واحللول املالئمة وظيفة البحث العلمي
 3يتمكنوا من إجراء االختيارات استنادا إىل آراء سديدة.املستمدة من نتائج البحوث حىت  

من أجل املواءمة يف هذا اجملال، ينبغي للتعليم العايل أن يويل أمهية كبرية للتشاور والتحليل النقدي لقواعد 
تقييم  يت التحليل و يالبياانت عند توافرها، أو إنشائها عند االفتقار إليها. فمن شأن ذلك أن يزيد من مصداقية عمل

التحوالت يف اجملتمع النامجة عن تنفيذ السياسات، مما يسهل عملية تصحيح املسارات يف األوقات املناسبة. كما 

 
 .12، 11، مرجع سبق ذكره،  ص. ص مشروع  تقرير أويل عن إعداد اتفاقية عاملية لالعرتاف مبؤهالت التعليم العايلمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 1
  :2008فيفري  24 /23، القاهرة، ية للبحوث واالستشارات والتدريبؤمتر قضية التعليم يف مصر، مؤسسة شركاء التنمم، والسياسة يف مصرالتعليم العايل مصطفى كمال السيد، 2

 .2ص 
ص  :1998أكتوبر  9 -5لتعليم العايل، ابريس، ، وثيقة عمل املؤمتر العاملي ل(الرؤية والعمل)التعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 3

28 . 
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ينبغي أن تقود السياسات إىل أفضل ختصيص ملوارد التعليم العايل على حنو يتسق مع التوجهات الرئيسية للتنمية، 
 1لتعليم العايل وتيسر مهامه.وتعزيز البىن التشريعية والقانونية اليت تنظم ا

 : املواءمة يف جمال سوق العمل2الفرع  
ومتطلبات سوق العمل عن مدى امتالك خرجيي التعليم العايل تعرب املواءمة بني خرجي التعليم العايل 

ابحتياجات للكفاايت املطلوبة مبا حيقق االنسجام مع سوق العمل والتغريات احلاصلة فيه ابستمرار من أجل القيام 
إعداد خرجني دون التأكد من امتالكهم املهارات الالزمة للنجاح يف احلياة  عن وتنتج عدم املواءمة2. التنمية

العملية، ودون أن يتم متهيد األرضية االقتصادية يف ميادين العمل واإلنتاج الستقباهلم وتوظيفهم. ففي حني تضخ 
ذين ليست لديهم فرصة حقيقة للعمل، تكون أسواق العمل مفتقرة مؤسسات التعليم العايل الكثري من اخلرجني ال

 3.إىل خرجني يف اختصاصات عديدة
ينتج عن عدم املواءمة بني خمرجات التعليم العايل واحتياجات سوق العمل، أن تتحمل املؤسسات تكاليف و 

ل هذا الوضع حالة "خسارة/ وميث ؛إعداد وتدريب موظفيها اجلدد لعدة أشهر حىت يتمكنوا من تويل مهام وظائفهم
والطالب، حيث ينفق الطالب وقتهم يف احلصول على شهادة ليجدوا أهنا مل تعد هم  املؤسساتخسارة" لكل من 

ويعود السبب يف وجود هوة بني مؤهالت   4يف احلصول على املهارة املطلوبة. املؤسساتبينما تفشل  ،بشكل جيد 
يعد ون وأيهلون  اخلرجنيل، وفق وجهة نظر أصحاب األعمال، إىل أن خرجي التعليم العايل ومتطلبات سوق العم

مبنأى عن بيئة العمل الواقعية ومؤسسات التوظيف. حيث يتم الرتكيز على تزويدهم ابملعارف النظرية 
 5واالسرتاتيجيات االفرتاضية غري املرتبطة ببيئة العمل.

 6:من خاللاملواءمة يف هذا اجملال    وميكن حتقيق
التحول ابملناهج الدراسية واليت ما زالت تتمحور يف أحيان كثرية حول تكديس املعارف، فقد أصبح لزاما 
االنتقال من الرتكيز على نقل املعرفة إىل عملية استحداثها وإعطاء أمهية أكرب للمهارات العملية املطلوبة يف سوق 

 حتليل األوضاع املركبة؛حبيث يصبح الطالب يف النهاية قادرا على املبادرة و  العمل
 االستباق والتجاوب مع جماالت وأشكال العمل الناشئة اجلديدة والتنبؤ هبا واالستعداد هلا؛

 إقامة عالقات شراكة بني التعليم العايل وعامل الشغل فيما خيص تدريب الطلبة وتقريبهم من الواقع العملي.
 

 . بتصرف.29، ص املرجع السابق1
 . 627ص  :2016، جامعة طنطا، مصر، جوان 02العدد  ،02اجلزء  ، جملة الرتبية،املواءمة بني خمرجات التعليم العايل وسوق العمل يف األردنهشام حممد الصامدي، 2
 . 59ص  :2015، شركة دار الغرير للطباعة والنشر، اإلمارات العربية، 2015مؤشر املعرفة العريب مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، 3
وث مركز البح ، 32العدد   ، نشرة قراءات خمتارة يف التعليم العايل،(حماور ملؤمتر التعليم اهلندي)اإلعداد لسوق العمل والتعاون الدويل مركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل، 4

 .2، 1ص.ص  :2013، السعودية، والدراسات يف التعليم العايل 
دراسة ميدانية حتلل مشاريع )حتقيق تكامل خمرجات التعليم العايل مع متطلبات سوق العمل رفع مستوى اجلودة يف برامج التعليم العايل عن طريق سليمان بن سامل احلسيين، 5

ص  :2016فيفري  11-9، املؤمتر العريب الدويل السادس لضمان جودة التعليم العايل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، (التخرج وتستطلع آراء األكادمييني والطلبة
54 . 

 .30، مرجع سبق ذكره، ص (الرؤية والعمل)التعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 6
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 املواءمة مع ابقي املستوايت التعليمية:  3الفرع  
إىل تكوين سلسلة تربوية متماسكة  ي املواءمة بني التعليم العايل واملستوايت األخرى للنظام التعليميتؤد

تتمحور نظمها الفرعية أو مستوايهتا املختلفة حول مشروع تعليمي مشرتك، مسخر هو ذاته خلدمة مشروع التنمية 
جميع. واثنيا، جبعل التعليم الثانوي يعد الطالب البشرية. وتتحقق هذه املواءمة، أوال، بتوفري تعليم أساسي راق لل

نقاط املهمة يف هذه املواءمة، أن يتناول التعليم العايل ابلبحث، الومن بني ملتابعة الدراسة يف املستوايت األعلى. 
 1ظام التعليمي.حتليل وتقييم خمتلف مستوايت الن

م من بني سبل املواءمة، خاصة وأن التعليم ويعترب تدريب املعلمني والتحديث املستمر ملعارفهم ومهاراهت
مبختلف مستوايته يشهد تطورات عديدة بعد إدخال التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصال يف العملية 

 التعليمية وازدايد االعتماد عليها أكثر فأكثر.
 : املواءمة مع تطلعات الفرد4الفرع  

التعليم العايل إىل اكتساب جمموعة من املؤهالت اليت ختوله للمنافسة ضمن يتطلع الفرد من خالل إقباله على 
 2جمتمع املعرفة، وتتمثل أهم هذه املؤهالت يف:

: أي التناسب بني الوظيفة واالختصاص، االستفادة من اإلعداد األكادميي اجلامعي يف الكفاايت املهنية –  1- 4
 ة يف العمل.ممارسة املهنة، العمل إبتقان، الرغبة الذاتي

: املعرفة الواسعة يف جمال التخصص، اإلطالع على التطورات العلمية احلديثة، الكفاايت األكادميية – 2- 4
 متابعة حلقات النقاش واحلوار حول جمال العمل وغريها.

 : االطالع على مواضيع خارج جمال التخصص مثل املشاكل البيئية.الكفاايت الثقافية  –  3- 4
القدرة على التواصل مع اآلخرين إلكرتونيا، تقبل رأي اآلخرين، مهارات : ت االتصال والتواصلكفااي –  4- 4

 النقاش واحلوار.
القدرة على إدارة الوقت بشكل : التعاون والعمل بشكل فعال ضمن فريق عمل، الكفيات الشخصية – 5- 4

 أبسلوب علمي، حتمل املسؤولية.فعال، القدرة على معاجلة املشاكل بسرعة، القدرة على اختاذ القرار  
يعترب إعداد الطالب إعدادا متكامال أمرا من أولوايت التعليم العايل، حيث يكون إعدادا يستهدف تنميته 
ويشجع تقدمه الشخصي واالستقالل الذايت واالندماج االجتماعي، والقدرة على اختاذ القيم وسيلة الرتقاء الفرد؛ 

املبادرة عن طريق املشاركة الفعالة للطالب ال يف األنشطة التعليمية فحسب، ويتحقق ذلك من خالل تعلم روح 

 
 .31، ص املرجع السابق1
سؤولون عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب ملؤمتر الثاين عشر للوزراء املا، تطوير وحتديث خطط وبرامج التعليم العايل ملواكبة حاجات اجملتمععلى مساعيل وآخرون، 2
 .11ص  :2009ديسمرب  10 - 6، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، بريوت، (املواءمة بني خمرجات التعليم العايل وحاجات اجملتمع يف الوطن العريب )
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بل أيضا يف إدارة مؤسسات التعليم العايل؛ كما وينبغي أن تكون هذه األخرية أكثر حساسية لشواغل الطالب 
 1ومراعاة احتياجاهتم.

 األساليب احلديثة يف إدارة التعليم العايلبعض  املطلب الثاين:  
توجد العديد من األساليب احلديثة يف إدارة التعليم العايل واليت يؤدي تبنيها إىل جعل التعليم العايل يسري 
ضمن سياق التنمية البشرية ويليب متطلباهتا، ولعل أهم هذه األساليب هي حوكمة التعليم العايل، إدارة وضمان 

 اجلودة يف التعليم العايل واليقظة البيداغوجية.
 حوكمة التعليم العايل:  1الفرع  

تعد احلوكمة من املفاهيم اليت حظيت ابهتمام كبري عرب استخدامها يف حتقيق اجلودة والتميز يف األداء، ويرجع 
االنتشار الواسع هلذا املفهوم إىل مجلة التحدايت اليت تواجه املؤسسات كإعادة رسم أدوار اإلدارة لتحقيق 

 .ركة يف حتمل املسؤولية وكذا مواجهة االستبداد والفساد اإلداري يف املؤسساتالشفافية، املساءلة واملشا
الوظيفة  ولعل أمههاومؤسسات التعليم العايل ليست مبنأى عن مثل هذه املشاكل اليت تؤثر سلبا على وظائفها 

 التعليمية.
 مفهوم احلوكمة  –  1- 1

قاد الكثريين أبن مفهوم احلوكمة هو مفهوم حديث، إال أدى االهتمام العاملي املتزايد مبوضوع احلوكمة إىل اعت
حيث أدى الفصل بني  (1929)أن املتتبع لتطور هذا املفهوم جيد أن له جذورا متتد إىل غاية أزمة الكساد العاملي 

امللكية والتسيري يف املؤسسات إىل عدة مشاكل كسوء استغالل السلطة التقديرية من طرف املسريين، تكاليف 
أن ممارسات احلوكمة كفيلة حبل هذه  Willamson (1987)لة واملعامالت والصراع بني املالك واإلدارة، ورأى الوكا

وخالل سنوات التسعينات احتل مفهوم   2املشكالت ابإلضافة إىل تعظيم قيمة املؤسسة وإرضاء كل األطراف.
احلوكمة مكانة ابرزة يف التحليل املنهجي للسياسات العامة للتسيري وعلم اجتماع املنظمات، وبعد سلسلة األزمات 

، 2001، أزمة شركة إنرون 1997أزمة شرق آسيا )واالهنيارات اليت شهدهتا بعض االقتصادايت واملؤسسات العاملية 
 3برز مفهوم احلوكمة بشكل أوضح على الساحة االقتصادية العاملية.  (، وغريها0220شركة ورلد كوم  

النظام الذي يضبط العالقة بني إدارة املؤسسة، جملس إدارهتا، "احلوكمة أبهنا  OCDE (1999)عرفت 
 مسامهيها واألطراف األخرى ذوي املصاحل، حيث أن احلوكمة حتدد اهليكل املالئم الذي تستطيع من خالله

 Cadbury (1992 ). وعرفتها جلنة 4"املؤسسة وضع أهدافها والوسائل ملتابعته وضمان الرقابة على النتائج احملققة
 

 .34، مرجع سبق ذكره، ص (الرؤية والعمل)التعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 1
 . 11، ص 2008، فلسطني، (mas)، معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطينية تعزيز حوكمة الشركات يف فلسطنيعدانن قباجة وآخرون، 2

3Canet Raphael, Qu’est-ce que la gouvernance ?,Conférence prononcée dans le cadre du Séminaire Les nouveaux modes de gouvernance et 

la place de la société civile, organisé par le Service aux collectivités de l'UQAM, – Montréal, Écomusée du fiermonde – 16 mars 2004 : p 3. 
4Ebondo Wa Mandzila, La gouvernance de l’entreprise (une approche par l’audit et le contrôle interne), l’harmattan, France, 2006: p 

14. 
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 أبهنا "النظام الذي ﴾Willamson ﴿1999بينما عرفها   1."النظام الذي بواسطته تدار املؤسسات وتراقب"أبهنا 
أخالقي حمدد انبع من داخلها ابعتبارها هيئة معنوية هلا يقيس مقدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها ضمن إطار 

 2."أنظمتها وهياكلها اإلدارية، دون االعتماد على سلطة أي فرد أو نفوذه الشخصي
 3ويعين تطبيق احلوكمة من قبل املؤسسة أهنا تلتزم بـ:

 واألنشطة والقرارات اليت تتخذها؛حترص على إتباع السلوك األخالقي يف كل العمليات  : حيث االنضباط  -
الشفافية: أي املصداقية والوضوح واإلفصاح واملشاركة عن طريق تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث يف  -

 املؤسسة؛
 التنفيذ؛  االستقاللية: يقصد هبا الفصل بني امللكية واإلدارة وكذا استقاللية الرقابة عن  -
 املساءلة: أي أن كل مسؤول يف املؤسسة معرض للمساءلة عن عمله أمام املسامهني؛  -
املسؤولية: تنبع هذه املسؤولية من إدراك املؤسسة حلقوق مجيع األطراف املهتمة ابملؤسسة واليت تتضمنها اللوائح   -

 والقوانني التنظيمية؛ 
 اوي وخاصة مسامهي األقلية؛العدالة: أي أن يعامل خمتلف األطراف ابلتس  -
عمال، )املسؤولية االجتماعية: وهي أن تتحمل املؤسسة مسؤوليتها االجتماعية اجتاه جمتمعها الداخلي  -

 .(زابئن، مجعيات، مجاعات حملية وغريهم)واجتاه جمتمعها اخلارجي    (مسريون، مسامهون وغريهم
من خالهلا توجيه وإدارة ومراقبة أنشطة التعليم العايل عرب وتعرف حوكمة التعليم العايل أبهنا الطريقة اليت يتم 

مجلة من الرتتيبات الرمسية وغري الرمسية اليت تسمح ملؤسسات التعليم العايل بصناعة القرار واختاذ اإلجراءات لتحقيق 
عرف حوكمة وت  4أهدافها، ومناقشة القضااي البارزة اليت هتم األفراد من داخل وخارج مؤسسات التعليم العايل.

التعليم العايل أيضا أبهنا تطبيق ملعايري ونظم اجلودة والتميز اليت حتكم أداء مؤسسات التعليم العايل مبا حيقق سالمة 
التوجهات وصحة التصرفات ونزاهة السلوكيات، ومبا يضمن حتقيق الشفافية واملساءلة واملشاركة من قبل مجيع 

 5صاحل الفردية، مما يؤدي إىل تطوير األداء املؤسسي.األطراف وتغليب مصلحة املؤسسة على امل
 
 
 

 
1Commission économique pour l’Afrique, Rapport sur la gouvernance en Afrique 2, Commission économique pour l’Afrique, 2009: p 

128. 
 . 31عدانن قباجة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2
  :2012فيفري  15و 14، امللتقى الدويل الثالث حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة بشار، املسؤولية االجتماعية يف ظل حوكمة الشركاتصديقي خضرة، 3

 .6، 5ص.ص 
 . 318ص  :2011جانفي  ، القاهرة،02، اجلزء 01، جملة العلوم الرتبوية، العدد حوكمة اجلامعات مدخل لتطوير اإلدارة من خالل املشاركةفاروق جعفر عبد احلكيم، 4
، ورشة عمل حوكمة مؤسسات التعليم العايل، هيئة االعتماد واجلودة عوائق تطبيق احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل يف فلسطني وسبل التغلب عليهالد مخيس السر، خا5

 . 38ص  :2013ملؤسسات التعليم العايل، غزة، مارس 
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 أمهية حوكمة التعليم العايل ومبادئها  - 2- 1
 أمهية حوكمة التعليم العايل  -

ظهر مفهوم حوكمة التعليم العايل كرد فعل عن األزمات اليت تواجه مؤسساته املختلفة وكمحاولة إلجياد 
حلول هلا، ولعل أبرز تلك األزمات هي الناجتة عن تكليف اإلدارات من قبل السلطة التنفيذية ابختاذ القرارات 

احلق يف مناقشة هذه  (ة وأعضاء هيئة التدريسالطلب)املتعلقة ابلطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ودون أن يكون هلم 
القرارات أو االعرتاض عليها، وهو ما يعيق من مشاركتهم يف احلياة اجلامعية، ويقود ذلك بدوره إىل ضعف تطور 
مؤسسات التعليم العايل، فعلى سبيل املثال تؤخذ القرارات املتعلقة ابملناهج التعليمية دون أن يكون للطلبة حق 

يف صياغة خطط هذه املناهج وأهدافها، بينما هتدف فكرة احلوكمة إىل وضع كافة األطراف أمام املشاركة 
إن اهلدف من تبين احلوكمة  ، 1وتعد احلوكمة مفتاح الوصول إىل تعليم عايل رفيع املستوى واملضمون مسؤولياهتم،

تعتمد على التغيري حنو األحسن يف كأسلوب إداري يف مؤسسات التعليم العايل هو حتقيق اإلدارة اإلبداعية اليت 
مجيع النواحي اإلدارية من هيكل تنظيمي، إدارة موارد مالية وبشرية، إدارة نظم املعلومات وغريها، مما سيقود إىل 

 اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل، سواء املتعلقة جبودة املخرجات، املناهج، هيئة التدريس وغريها.
 ايلمبادئ حوكمة التعليم الع  -

من بني أهم مبادئ حوكمة التعليم العايل اليت جيب االهتمام هبا ومراعاهتا أثناء صياغة السياسات اإلدارية 
 2والتشغيلية والعلمية ما يلي:

صيانة حقوق أعضاء جملس اجلامعة: يتكون جملس اجلامعة يف أغلب األحيان من رئيس اجلامعة ومساعديه  -
، وألعضاء اجمللس حقوق ال بد أن تراعى وكذا األعضاء املنتخبني واألطراف ذات املصلحة وعمداء الكليات

ابلكامل، وتتلخص يف السماح لكل عضو إببداء رأيه ومساعه وإعطائه الفرصة لقول ما يراه مناسبا يف إدارة 
ذه احلقوق سيكون اجلامعة، ومكافأته ماليا لقاء ما يقوم به من عمل ونشاط ضمن جملس اجلامعة، فضمان ه

 حافزا لألعضاء يف إدارة نشاطهم بشكل سليم ومبا يتفق مع التشريعات القانونية وتطبيقها بشكل كامل؛
املساواة يف التعامل مع أعضاء جملس اجلامعة: ويقصد بذلك أن يتعامل رئيس اجمللس مع أعضاء اجمللس بشكل  -

إليه على حساب جمموعة أخرى، فوقوع ذلك خيلق فجوة متساوي وأال ينحاز إىل جمموعة من األعضاء ويقرهبم 
 بني األعضاء مما يؤثر على نشاطهم؛

 
 . بتصرف.89ص  :2013، 02، جملة أداء املؤسسة اجلزائرية، العدد واقع احلوكمة يف جامعة القدسمجال حالوة ونداء دار طه، 1
، 322ص.ص  :2008ديسمرب  24-21، املغرب، (حتدايت وطموح )ملؤمتر العريب الثاين: اجلامعات العربية ا، ضوابط وآليات احلوكمة يف املؤسسات اجلامعيةحاكم حمسن حممد، 2

323 . 
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ضمان واحرتام حقوق أصحاب املصاحل: جيب على اجلامعة التواصل مع اجملتمع والتفاعل معه من خالل ما  -
لذي تنشط فيه من تقدمه من أنشطة علمية وثقافية، وأن تراعي مصاحل خمتلف األطراف الذين يكونون جمتمعها ا
 عاملني، طلبة، هيئة التدريس، سوق العمل، اجلماعات احمللية، اجلمعيات الغري حكومية وغريها؛

اإلفصاح والشفافية: اإلفصاح هو توضيح السياسات العلمية والرتبوية والتشغيلية للجامعة على مستوى جملس  -
مج أو سياسات، أما الشفافية فتعين أن تطرح األفكار معلومات أو برا ولكل املعنيني، أي عدم إخفاء أية اجلامعة

 واآلراء وتناقش بروح من التعاون والتنسيق؛
مسؤولية جملس اجلامعة: وهي أن يتم حتديد املهام واملسؤوليات ألعضاء جملس اجلامعة بوضوح إذ أن ذلك  -

ة املعمول هبا وفقا للتشريعات يسهل ممارسة اإلدارة بشكل كفء وسليم ينسجم مع مبادئ وآليات الضبط واحلوكم
 القانونية؛

جتنب تضارب املصاحل ألعضاء جملس اجلامعة: وهذا مبدأ يف غاية األمهية إذ جيب أن يتجنب متخذ القرار  -
تصادم أو تضارب مصاحل أعضاء جملس اجلامعة إذ أن ذلك قد يؤثر بشكل سليب على سري إدارة اجلامعة ويؤدي 

 حتقيق التوازن يف احلقوق واملصاحل يعد من األولوايت.  إىل نتائج عكسية، لذا فإن
 مناذج حوكمة التعليم العايل ومعوقاهتا  - 3- 1
 مناذج حوكمة التعليم العايل  -

تسري حماوالت وضع منوذج حلوكمة التعليم العايل وفق مسارين، فاألول يسعى إىل خلق إطار موحد حلوكمة 
مؤسسات التعليم العايل يكون صاحلا للتطبيق يف أي نظام من نظم التعليم العايل، بينما املسار الثاين فيسعى إىل 

صائص اخلاصة بكل نوع من نظم التعليم العايل. استقصاء األمناط املختلفة حلوكمة التعليم العايل يف ضوء اخل
واملالحظ أنه ال يوجد منوذج حوكمة موحد يتناسب مع مجيع نظم التعليم العايل. من بني أهم الدراسات اليت 

حيث قام بدراسة مناذج حوكمة التعليم  (2008)سلطت الضوء على مناذج حوكمة التعليم العايل، دراسة تركمان 
يطانيا، اسرتاليا وأمريكا آخذا بعني االعتبار قلة التوجيه احلكومي يف هذه األنظمة على ما هو العايل اخلاصة برب 

عليه يف األنظمة األوروبية، وقد توصل إىل التمييز بني أربعة مناذج للحوكمة هي النموذج األكادميي، منوذج 
 1الشركات، منوذج األمناء ومنوذج أصحاب املصاحل، كما يلي:

: وهو النموذج األكثر متسكا ابلتقاليد قائم على فكرة أن ختضع اجلامعات حلوكمة ألكادمييالنموذج ا  -
املوظفني األكادمييني، وهناك عدة طرق لتبين مثل هذا النهج مثال من خالل منح سلطة اختاذ القرار جمللس 

أو عرب تعيني أحد األكادمييني   أكادميي، أو من خالل وجود متثيل فعال للموظفني األكادمييني يف اجملالس احلاكمة،
 البارزين كرئيس أو مسؤول.

 
  17-15، املؤمتر الدويل: عوملة اإلدارة يف عصر املعرفة، جامعة اجلنان، لبنان، حوكمة اجلامعات ودورها يف مواجهة التحدايتعبد هللا علي القريشي، أمحد حممد أمحد برقعان، 1

 . 18-16ص.ص  : 2012ديسمرب 
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: يقوم هذا النموذج على الثقة يف أعضاء جملس األمناء غري املنتخبني والذين ال ميثلون أغلب منوذج األمناء -
أصحاب املصلحة، ومتنح هلم سلطات ومسؤوليات وهم مطالبون ابإلبالغ عن أية عوامل تشكل تضاراب يف 

 الوصاية.املصاحل و 
: تسند فيه احلوكمة إىل جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك الطلبة، منوذج أصحاب املصاحل -

 املوظفون األكادمييون، اخلرجيون، املؤسسات الداعمة، احلكومة واجملتمع احمللي.
م العايل ظهر هذا : كاستجابة لألزمات املالية واحلاجة إىل حتسني إدارة مؤسسات التعليمنوذج الشركات -

النموذج الذي يقوم على افرتاض أن تطبيق أساليب الشركات كاملساءلة املالية سوف يساعد على حتسني النتائج 
 ويدل هذا النموذج عادة على أن رئيس اجلامعة هو عبارة عن مدير شركة مهين وليس أكادمييا فحسب.

 معوقات حوكمة التعليم العايل  -
 1حوكمة التعليم العايل من نظام إىل آخر، وميكن على العموم إمجال هذه املعوقات فيما يلي:تتعدد معوقات  

الثقافة السائدة يف اجملتمع: إن الثقافة السلبية املكتسبة من اجملتمع ثقافة العزوف عن املشاركة وعدم الثقة يف  -
اض على وجهات نظر عضو هيئة التدريس، إمكانية التغيري تؤثر على الطلبة، فيسلمون أبن ليس من حقهم االعرت 

سواء على مستوى النقاشات العامة إن وجدت أو على مستوى مناهج التدريس، ونفس الشيء ابلنسبة ملسألة 
استحقاق عضوية هيئة التدريس للرتقية، يالحظ أن اجمللس اإلداري هو من يفصل يف ذلك وليست اللجان 

، والكثري من هذه املمارسات اليت تغيب املشاركة ومتنعها يف حني أن املشاركة العلمية املؤهلة لتقييم اإلنتاج العلمي
 هي من أهم مبادئ احلوكمة؛

املناخ السياسي العام: يؤثر املناخ السياسي إذا كان قمعيا على مدى اهتمام الطلبة بشؤوهنم داخل اجلامعة،  -
احلزيب والعمل النقايب داخل اجلامعة، وعدم وجود فالكبت السياسي يف البالد يؤدي إىل اخللط بني مفهوم العمل 

دميقراطية حىت يف انتخاابت االحتادايت الطالبية، فسيطرة املنطق األمين على كافة مناحي احلياة السياسية له أتثريه 
 السليب على املشاركة واملسؤولية يف الوسط الطاليب؛

اختيار  يتم إدارة اجلامعة تكمن يف الطريقة اليت من خالهلاشكلة األساسية يف طريقة املطريقة إدارة اجلامعة: إن  -
أعضاء هيئة التدريس والقيادات اجلامعية عموما بداية من رئيس اجلامعة إىل عمداء الكليات و رؤساء األقسام 

ا وغريهم، فهؤالء مجيعا يتم تعيينهم من قبل السلطات اإلدارية والتنفيذية وال ينتخبون لتويل مناصبهم، وهو م
ينعكس على درجة استقاللية كل منهم يف مواجهة رئيسه األعلى، مما يعوق بشكل مباشر إمكانية احلوكمة اليت 

 تضع معايري لتقييم القيادات اجلامعية وقياس أدائها؛
غياب أعضاء هيئة التدريس عن احلياة اجلامعية: يؤثر عدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف األنشطة العامة  -

امعة على إمكانية حوكمتها، فغالبا ما يفضل عضو هيئة التدريس جتنب الصدام مع إدارة اجلامعة تفاداي داخل اجل
 

 .  2016/ 18/10، اتريخ اإلطالع: www.qadaya.net/node/3068، على موقع االنرتنيت: حبث قانوين حول مفهوم حوكمة اجلامعات والغرض منها وسبل تطبيقهاأمحد عزت، 1

http://www.qadaya.net/node/3068


 الفصل الثالث                                                                    المقاربة بين التعليم العالي والتنمية البشرية

 

 137 
 

لتعسفها الذي قد يؤثر على مكتسباته املادية، أيضا غياب التنظيمات املستقلة ألعضاء هيئة التدريس يؤدي إىل 
 غياب تنظيمات مستقلة للطالب داخل اجلامعة.

تعاين بعض مؤسسات التعليم العايل من ضعف يف احلوكمة بسبب تعدد اجلهات الرقابية  غياب االستقاللية: -
وجهات التدخل واحتماء البعض وراء العالقات الشخصية مما يؤدي إىل عدم احرتام توصيات اجملالس األكادميية، 

ما تعترب االستقاللية املالية لذا تعد استقاللية مؤسسات التعليم العايل ضرورة ومتطلبا أساسيا للتميز والرايدة، ك
 1ملؤسسات التعليم العايل من العوامل اليت تساعد كثريا يف تطبيق احلوكمة.

 اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل  إدارة وضمان:  2الفرع  
تعترب إدارة اجلودة الشاملة وكذا ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل من بني املداخل احلديثة الفعالة يف 

 دارة التعليم العايل.إ
 العايل  اجلودة يف التعليم  تعريف  -1  –  2

أبهنا "كل ما يؤدي إىل تطوير القدرات الفكرية واملهارية لدى  اجلودة يف التعليم Sally Brown يعرف
املشكالت الطالب، وكل ما يؤدي إىل حتسني مستوى الفهم واالستيعاب، ويزيد من قدراهتم على حل القضااي أو 

، واستثمار ما تعلموه يف التصرف مع األمور ، ويزيد من قدراهتم على توصيل املعلومات بشكل فاعلاليت تواجههم
 2اليت تواجههم، وفيما سيدرسون."

ي مفهوم متعدد األبعاد، وينبغي أن اجلودة يف التعليم العايل ه1998عام كما جاء يف مؤمتر اليونسكو للتعليم
ائف التعليم وأنشطته مثل املناهج الدراسية، الربامج التعليمية، البحوث العلمية، املباين واملرافق أن يشمل مجيع وظ

 3واألدوات، توفري اخلدمات للمجتمع احمللي، التعليم الذايت الداخلي.
 تعريف ضمان اجلودة يف التعليم العايل  -  2-  2

، يتم  (من سنة لسنتني)عرفت اليونسكو مصطلح ضمان اجلودة أبنه عملية منظمة ذات صريورة ممتدة زمنيا 
، بناء على (الضمان املتخصص)، أو تقييم أحد براجمها  (الضمان املؤسسي)فيها تقييم مؤسسة التعليم العايل ككل  

 4الئحة من املعايري واملقاييس املتفق عليها.

 
جامعة ، 01اجمللد  ،02، جملة تطوير األداء اجلامعي، العدد إطار نظري مقرتح حلوكمة اجلامعات ومؤشرات تطبيقها يف ضوء متطلبات اجلودة الشاملةيعقوب عادل انصر الدين، 1

 .4ص  بدون ذكر سنة النشر، املنصورة، مصر،
ملؤمتر العريب السادس لضمان جودة ا، (كلية الرتبية العليا لوالية جيغاوا منوذجا)تطبيق معايري جودة التعليم يف املؤسسات التعليمية العليا يف جنرياي مبارك عبد الوهاب حسن،  2

 . 228ص :2016فيفري  11 -9السودان ،  لوجيا،ة السودان للعلوم والتكنو التعليم العايل، جامع
فيفري  11 -9، السودان،  والتكنولوجياملؤمتر العريب السادس لضمان جودة التعليم العايل، جامعة السودان للعلوم ا،  ضمان جودة التعليم العايل يف إطار جمتمعنعيمة حممد أمحد، 3

 . 632ص  :2016
ملؤمتر العريب ا، معايري ضمان جودة الربامج واالعتماد ملؤسسات التعليم العايل ابململكة العربية السعودية ما بني أمهية النظرية وآليات التطبيقفيصل حممد عبد الوهاب سعيد، 4

 . 63ص  :2014أفريل  03 -01الدويل الرابع لضمان جودة التعليم العايل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، أايم 



 الفصل الثالث                                                                    المقاربة بين التعليم العالي والتنمية البشرية

 

 138 
 

ضمان اجلودة كذلك أبهنا جمموعة من األنشطة واألساليب واإلجراءات والعمليات اليت هتدف ميكن تعريف 
إىل حتقيق اجلودة واحلفاظ على استمراريتها داخل مؤسسات التعليم العايل، وذلك من خالل التقييم املستمر لكل 

 1مكوانت وأنشطة التعليم العايل.
  التعليم العايليفالشاملة أمهية تطبيق إدارة اجلودة    –  3-  2

حيث  ، وبشكل منظم، إىل إحداث التغيري والتحديث يف النظام التعليمي،الشاملة يؤدي تطبيق إدارة اجلودة
يتم الرتكيز من خالهلا على أمهية تفعيل دور كل شخص يف إطار النظام التعليمي من أجل التطوير والتحسني 

 2يف مؤسسات التعليم العايل ما يلي: الشاملةاملستمر. وأهم فوائد تطبيق إدارة اجلودة  
إجياد نظام شامل لضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حيث تصبح هذه األخرية قادرة على تصحيح  -

 املناهج الدراسية ومراجعتها وتطويرها؛
 عمل؛املساعدة يف تركيز جهود مؤسسات التعليم العايل على إتباع االحتياجات احلقيقية للمجتمع وسوق ال  -
إجياد جمموعة موحدة من اهلياكل التنظيمية اليت تركز على جودة التعليم، واليت تؤدي إىل مزيد من الضبط  -

 والنظام؛
 االرتقاء مبستوى األداء األكادميي بصورة مستمرة؛  -
 جتاوز اآلاثر النامجة عن غياب التنافسية يف األسواق العاملية للخرجني؛ -
 ليت تواجه العمليات اإلدارية واحلد من أتثريها؛السيطرة على املشكالت ا  -
 رفع مستوى أداء العاملني يف مؤسسات التعليم العايل، وزايدة والئهم ؛  -
 ختفيض تكاليف اخلدمات والتشغيل. -
 صعوابت تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل  –  4- 2

هناك سببني رئيسيني جيعالن من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف  Becket & Brookes (2008)حسب 
له معاين ختتلف "اجلودة" مفهوم صعبة. حيث يتمثل السبب األول يف كون  عمليةمؤسسات التعليم العايل 

متناقضة؛ إذ يهتم أصحاب املصلحة اخلارجيني معاين صلحة يف التعليم العايل وقد تكون ابختالف أصحاب امل
 ةستويف املتطلبات احملددلتوفري ثقة كافية أبن املنتج أو اخلدمة سوف ت إبجراءات ضمان اجلودة اليت تعترب ضرورية

سب، بل أيضا على تعزيز للجودة. بينما ال ينصب تركيز أصحاب املصلحة الداخليني على ضمان اجلودة فح

 
ملؤمتر العريب الدويل الرابع لضمان جودة التعليم العايل، ا، اإلسرتاتيجيةتصور مقرتح لضمان جودة التعليم اجلامعي املصري يف ضوء مدخل اإلدارة سحر حممد أبو راضي حممد، 1

 . 244ص  :2014أفريل  03 -01جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، أايم 
ملؤمتر العريب الدويل الثالث لضمان جودة التعليم العايل، ا، (جتربة اجلزائر)ضمان جودة التعليم العايل العريب وبعض التجارب العاملية الناجحة غنية، عاقلي فضيلة بنت العريب، كري 2

 . 480ص  :2013أفريل  04 -02أايم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 
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اجلودة والزايدة الشاملة يف العملية التعلمية والتعليمية من خالل ممارسات أكثر ابتكارا، واالعتماد على التقييم 
 1الذايت وآراء الطالب يف تقييم اجلودة.

لطبيعة املعقدة فريجع إىل اأما السبب الثاين يف صعوبة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل 
، عمليات التحويل واملخرجات، وتتمثل املدخالت يف للمنتج العلمي، إذ يتكون النظام التعليمي من مدخالت

املوارد البشرية، املادية واملالية يف جمال التعليم؛ أما عمليات التحويل فتتمثل يف التعليم والتعلم، البحث، اإلدارة، 
جات النظام التعليمي فيمكن أن تكون ملموسة أو غري ملموسة وتتمثل على وحتويل املعارف؛ أما ابلنسبة ملخر 

سبيل املثال يف العمالة، األرابح، الرضا وغريها. كل هذا خيلق مزيدا من الصعوبة يف تصور اجلودة ألن خمتلف 
 2أجزاء النظام هلا متطلبات خمتلفة.

 : اليقظة البيداغوجية3الفرع  
لسنوات مفهوما غامضا، حىت يف قطاع التعليم مل يتجلى عنها هذا الغموض، إذ اإلسرتاتيجية ظلت اليقظة 

على أهنا أحد أنواع املراقبة أو حىت التجسس. ابلرغم من ذلك فإن التعليم غالبا ما ينظر إليها بشكل خاطئ 
اليت هي أحد أنواع اليقظة وجهاته الفاعلة قد حتقق أكرب قدر من االستفادة من أنشطة اليقظة البيداغوجية و 

 اإلسرتاتيجية.
 تعريف اليقظة اإلسرتاتيجية  –  1- 3

اليقظة اإلسرتاتيجية أبهنا جمموع العمليات املستمرة اليت من خالهلا تقوم جمموعة من  Lesca (1997)عرف 
اخلارجية للمؤسسة،  ستباقية عن التغريات اليت قد حتدث يف البيئةة تطوعية جبمع واستعمال معلومات ااألفراد بطريق

هبدف خلق فرص الصفقات وتقليص املخاطر وعدم اليقني بشكل عام. وتشمل هذه املعلومات عالمات اإلنذار 
 3املبكر، واهلدف من اليقظة اإلسرتاتيجية هو التصرف بسرعة كبرية ويف الوقت املناسب.

أهنا النشاط املستمر واملتكرر  (AFNOR)املنظمة الفرنسية للتقييس كما عرفت اليقظة اإلسرتاتيجية بواسطة 
 4إىل حد بعيد للمراقبة الفعالة، هبدف استباق التغريات الطارئة يف احمليط التكنولوجي، التجاري، اجملتمعي وغريها.

على أهنا النشاط الذي ميكننا من البقاء على علم بكل املستجدات يف القطاع الذي  Cartier Michelويعرفها 
 5نشغله.

 
1Becket & Brooker, Quality management practice in higher education (what quality are we actually enhancing?), journal of 

hospitality-leisure sport and tourism education, vol. 7, No. 1, academic paper, 2008: p.p 41, 42. 
2Idem 
3Lesca. H, Veille stratégique concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise, guides pour la pratique de l’information 

scientifique et technique, ministère de l’éducation nationale de la recherche et la technologie, 1997 : p 27. 
ديسمرب  جامعة أم البواقي، ،02، جملة البحوث االقتصادية واملالية، العدد اليقظة اإلسرتاتيجية يف مؤسسات صناعة األدوية بقسنطينةدراسة استطالعية حول واقع محزة رملي، 4

 . 256ص  :2014
، جملة األكادميية (منوذج مقرتح: دراسة تطبيقية مبؤسسة االمسنت ابلشلف)آليات تطبيق اليقظة اإلسرتاتيجية ابملؤسسات االقتصادية اجلزائرية ولد عابد عمر وعلواطي ملني،  5

 .4ص  :2017، جانفي 17للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 
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 اليقظة البيداغوجية  تعريف  –  2- 3
للبعثة الرتبوية حيث حيتوي املوقع االلكرتوين  Québecبـ  2000ظهر مفهوم اليقظة البيداغوجية ألول مرة عام 

كل عمليات اإلدراك اليت تشمل الكشف عن اإلشارات على أهنا على تعريف لليقظة البيداغوجية جمللس الشيوخ، 
هتدف إىل حتفيز وتشجيع وممارسة البحوث والقوية اليت قد تؤثر على رسالة اجلامعة. و الداخلية واخلارجية، الضعيفة 

من كل املستوايت،  الباحثني، املعلمنياليت جتري يف جمال التعليم وتوفري مكان اجتماع افرتاضي لألساتذة، 
 1املكونني، الطالب وأصحاب املصلحة املهتمني هبذا األمر.

ية أبهنا عملية منتظمة للبحث والتحليل واختيار املعلومات ذات الصلة يف جمال كما تعرف اليقظة البيداغوج
 2التعليم اليت ميكن أن حتقق مزااي تنافسية يف سياق البحث جلميع اجلهات الفاعلة يف التعليم.

 البيداغوجيةأهداف اليقظة    –  3- 3
 3السياق واألهداف احملددة ملفهوم اليقظة البيداغوجية واملتمثلة فيما يلي:   J. Paul Pinteيضع    

هتدف اليقظة البيداغوجية إىل تعزيز ودعم تكامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جمال التعليم، عن طريق  -
املبتكرة يف جمال تكنولوجيا إطالع أصحاب املصلحة يف جمال التعليم بشأن موارد التعلم املتاحة واملمارسات الرتبوية  

 املعلومات واالتصال؛
دعم اجلهات الفاعلة يف التدريس خالل سعيها للتمكن من تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جمال الرتبية  -

سيناريوهات تعليمية تدمج  من خالل تطوير املهارات مثل البحث الفعال عن املوارد الرتبوية أو حىت انشاء
 لومات واالتصال؛تكنولوجيا املع

اليقظة البيداغوجية تعزز طرق الوصول إىل املعارف، ونقل املعرفة بني خمتلف اجلهات الفاعلة الداخلية واخلارجية  -
 يف اجلامعة؛

اليقظة البيداغوجية تدعم الطالب يف تعلمه، وتعزيز نشاطه اخلاص واملسامهة يف مكافحة الفشل من خالل  -
 دروس التدريب الذايت؛وخاصة   تعليمية مهمة  وسائل

العثور على سبيل املثال على املواقع االلكرتونية للمؤسسات التعليمية وتنشيط املوارد الرتبوية ذات الصلة اليت  -
 يقرتحها الزمالء وذلك إلدراجها والرتويج هلا عرب املوقع االلكرتوين للمؤسسة التعليمية؛

 ل إدارة أحسن للمعرفة.تعقب، معاجلة، مشاركة وتثمني املعلومة من أج  -
 
 

 
1Mohamed Ghazi Khenissi, Vers la qualité et l'employabilité par un marketing de veille pédagogique et stratégique universitaire, thèse 
de doctorat, gestion et management, université de Toulon et du Var, France, 2014 : p 90. 
2Jean Paul Pinte, La veille informationnelle en éducation pour répondre au défi de la société de la connaissance au XXI éme siècle 

(application à la conception d’une plate forme de veille et de partage de connaissance en éducation: Commun@utice),  thèse de 
doctorat,domain stic.comm, université MarneLa Vallée, France, 2006: p  341 . 
3Ibid, p.p 336, 337. 
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 اليقظة البيداغوجية  معوقات  –4- 3
يف بداية هذا القرن حتداي لدرجة أنه ميكن أن تسبب أزمة وتعرقل نظام تعترب تكنلوجيات اإلعالم واالتصال 

التعليم، كما حتمل خماطرة كبرية بدعمها الستقاللية املتعلمني وعكس هرم الفاعلني التعليميني. وابلرغم من 
على مكانتها  اكتساب تكنولوجيا املعلومات واالتصال مكانة مهمة يف اجملتمع، إال أهنا ال تزال بطيئة يف العثور

ال تزال  احلقيقية يف نظام التعليم، فاملالحظ أنه بينما ينغمس الشباب يف استخدام وسائط تكنولوجية عدة، 
 السلطات التعليمية متيل إىل احلفاظ على األسلوب الوحيد كتابة/ قراءة. وتواجه ممارسة اليقظة البيداغوجية

 1يلي:  برزها ماأمعوقات من  
ليس مدعوما ابملعايري التعليمية الرتبوية، وإمنا مبعايري تتعلق ابملصاحل التقنية للموارد التعليمية  أن اإلنتاج احلايل -

والربح الدقيق، فاملنتجات التعليمية ليست مصممة ضمن منظور تربوي، وهي يف الواقع تتطلب من املتعلم أن خيلق 
 بنفسه تقاراب مع املنتج؛

يا املعلومات واالتصاالت تتسم بصعوبة فهم الطبيعة اهليكلية للتغريات اليت أن مواقف املعلمني اجتاه تكنولوج -
 يطلب منهم إدارهتا ومرافقتها؛

وجود فجوة بني املعرفة األكادميية اليت ينقلها املعلمون وما ينظر إليه الطالب اليوم مع ظهور تكنولوجيات  -
 .جديدة للمعلومات واالتصال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Jean Paul Pinte, Les outils de la veille pédagogique, XXII _éme Congres International de Pédagogie Universitaire, AIPU Maroc et 

Université Caddi Ayyad, Marrakech- Maroc, May 2004 : p.p 4, 5. 
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 خالصة الفصل
ببعضهما ارتباطا تبادليا وثيقا، وتظهر أمهية هذه العالقة من خالل إمجاع  والتنمية التعليمكل من  يرتبط

النظرية الكالسيكية، نظرية رأس املال البشري، النظرية الليربالية اجلديدة يف )خمتلف النظرايت االقتصادية 
تعليم وتطويره ملا له من عوائد اجيابية على على ضرورة االهتمام ابل (ونظرية النمو الداخلي اقتصادايت التعليم

 التنمية، سواء كانت عوائد نقدية أو عوائد غري نقدية.
تتمثل العوائد النقدية للتعليم يف الزايدة يف الدخل القومي احلقيقي اليت تقرتن ابلتعليم، كما ميكن حساب 

طريقة دالة الكسب، طريقة معدل العائد العائدات الفردية للتعليم بعدة طرق، كطريقة معدل العائد الداخلي، 
ابلنسبة للعوائد غري النقدية للتعليم فتتعلق أبثر التعليم على الصحة  أمااملختصرة وطريقة العائد ابلتكلفة العكسية. 

فعوائد التعليم الشخصية، اخلصوبة والكفاءة االستهالكية وذلك على املستوى الفردي؛ أما على املستوى اجملتمعي 
تتمثل يف أثره على الصحة العامة، معدالت منو السكان، الدميقراطية، حقوق اإلنسان، احلياة األسرية، البيئة،  

 معدال اجلرمية واألجيال الالحقة.
تسري العالقة التبادلية بني التعليم العايل والتنمية البشرية وفقا ملسارين يغذي أحدمها اآلخر، يتمثل املسار 

يم العايل أداة لتحقيق التنمية البشرية عن طريق دوره يف حتقيق النمو، توزيع الدخل، تعزيز األول يف كون التعل
بينما يتعلق املسار الثاين ابعتبار التعليم العايل غاية من غاايت التنمية  الصحة وحتقيق هدف التعلم مدى احلياة.

ة بني اجلنسني يف التعليم العايل، إنصاف البشرية، من خالل العمل على إاتحة التعليم العايل للجميع، املساوا
 الفقراء وتدويل التعليم العايل.

يف ظل هذه العالقة التبادلية ما بني التعليم العايل والتنمية البشرية، تربز مدى ضرورة الربط بني خطط التعليم 
سياسات التنمية يف العايل ومتطلبات التنمية البشرية من خالل رصد مدى مواءمة التخطيط للتعليم العايل مع 

ومدى املواءمة مع ابقي املستوايت التعليمية وتطلعات الفرد. توجد جمال السياسات العامة، جمال سوق العمل، 
العديد من األساليب احلديثة يف إدارة التعليم العايل واليت يؤدي تبنيها إىل جعل التعليم العايل يسري ضمن سياق 

ولعل أهم هذه األساليب هي حوكمة التعليم العايل، إدارة وضمان اجلودة يف التعليم   التنمية البشرية ويليب متطلباهتا،
 العايل واليقظة البيداغوجية.

 



 

 

 

الرابع الفصل    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليم العالي  إصالحات  
التنمية البشرية  واقع  و 

 في الجزائر 
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 متهيد
العنصر البشري هو العامل احلاسم    معاللما التنة ما البشمرياذ كلمال  المام ا هتةمات لمم كلتعو ةمم ك  موير   يعترب

همما   لمم   اجلزائممر كاةممد  ممم   ك   قدرا ممم مهمم  الت ممد ت المما  وا ممم الممدكس النام مما   سممع ةا لت ر مم  التنة مما البشممريا 
ذ كخاصمما العنصممر ا أتهممل اهمم    ال مماذ كالمماي  ا التنة مما البشممرياالممدكس المما ملرالمم  مع مما العنصممر البشممري    ةو مم 

يتةتممممف لاتمممماتات   التت مممم لذ الت،مممم كذ الر ممممال ذ ا لتاممممارذ اللممممدايف كال رممممام ك كهمممما ممممم  الاتمممماتات    تومممم   
ثمكا    لراك مم  خم س س اسمتةا   التعوم   كخاصما التعوم   العماعذ  ع يعموس  و مم الهماا ال    رجم ت  اجملا ت  كقد 

حت،ممم   ر ا مممم الةممما ك و ممماذ كهمممو اجمممدن الممماي  مممةدت   ومممم من ومممما   ممم  قريممم   ال،مممه رهمممام التنة ممما البشمممريا  
رمممم     ةمممم  مم الممممبع  ا خممممر   حلعضممممةا ،  مممماذ    الممممام   التعومممم   العمممماع اجلزائممممري  ممممد   صمممم ةات ك شممممريعات

  ا هدان ا أمولا
لعممممماع   اجلزائمممممر مممممم  ة ممممم   شمممممأ مذ ه اوتمممممم  ي،مممممتعر  هممممماا التصمممممل مممممم  خممممم س ا ب ممممم  ا كس التعوممممم   ا

المخخر كمهم     (LMD)لالتمورا     –ماسم     -الو ،ما    ت الا  ةدها  ل نةا يتنماكس ا ب م  الثماظ   ماتكالص ةا
ه تممذ  جلزائمر كحتديمد ما مل خوت ما  بمذ هماا الن مات اجلديمد   اذ لمدت  لت و  اجلزائمر  من وما التعو   العاع   ص ح

ممم    ةممم الب ممدا و   ك كالت ممرل لتن   LMDال ممراتات ا راةرمما لمممذ كا تةمممات   ل ا ،ممعت المموطاري لتر مم     ب مم    ممات الم
م  كمه  مر ةا مم  ممما ا ب م  الثالم  ةرمد م   ةمرل لواقمف التنة ما البشمريا   اجلزائمر مم  خم س حتو مل ك ت،مك مأت مرات الم

PNUD    لم ا تعورا لدل ل التنة ا البشريا كا للا التاة و ا 
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 اإلصالحات الهيكلة، و : النشأة، المبحث األول: التعليم العالي في الجزائر
لعمماع   اجلزائممر ممم  خمم س ال ال ممز  وممت    مما  رمما   همماا ا ب مم  صممور  كصممت ا  اممما  مم  التعومم   ا  ي،ممتعر 

لذ كهممم  مرةوممما مممما قبمممل ا ةمممت س  رئ ،ممم اذ ا كل  تةثمممل   شريمممت  شمممأ  التعوممم   العممماع   اجلزائمممر  مممرب    ممما مراةممم 
  وممم   العممماعالتر ،ممم ذ مرةوممما ا ةمممت س التر ،ممم ذ كمخمممكا مرةوممما ا سمممتر س  ممممما النر ممما الثا  ممما ةتتعوممم    اوممما التع

كالماا اج امات الوقن ما لوتعوم        اجلزائر  اجلزائري ابلت رل   وايف مأتس،ات التعو   العاع كمأتس،ات الب   العوة 
ل الضمموت  وممت  صمم ةات التعومم   العمماع   اجلزائممر خمم س التمم ات    ك  آخممر  ر مما ي،ممو  ا نوقمما  مماالعمماع كا ةممات  

مم  (2003-1999)ك  (1998-1971)ك  (1962-1970) ذ ل نةمما الصمم ح ا خممك المماي   بممذ ممم  خ لممم   ممات الم
LMD   مالثر تتص للة، ت   ناكلم   ا ب   الثاظ  

 يف اجلزائريل  املطلب األول: نشأة التعليم العا
التر ،م ذ مرةوما  ينر،  شريت التعو   العماع   اجلزائمر  ل    ما مراةمل رئ ،م ا كهم  مرةوما مما قبمل ا ةمت س  

كمرةوا ا ستر س  كقد ا ر التعو   العاع   الل مرةوا منةا ابل مركن ا  تةا  ماذ ال، اسم اذ   ا ةت س التر ، 
 يت: و ا  وت النذ كعل  ا قتصاليا كالثراة ا لوب ل

 : التعليم العايل يف اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي1الفرع 
ذ كقمد متثوم    ا ،ما دذ ا ممدار   ابل مالف المديذ  منما التتوةمات السم م اائريما  مت مزت ا أتس،ما التعو ة ما اجلز 

 مممنط ل   مممماذ  لتمممموةك ال،ممما  كا  لمممدمتت( ة ممم   1269  -ت1121ذ كخاصممما    ةممممد ا وةمممدي  )الررآ  ممما كالمممزكا 
جلزائمممري  ضممما ةاريممما   مممرن اجملتةمممف ا  ذكلر مممات الدكلممما الز   ممما لتوة،مممام    1 تةمممد متويوةممما  ومممت ا كقمممان كالترب ممماتكا

اطلهرت العوموت الدين ما كالويويما  ةم   ذا    بار     معاهد  و ا لوتعوم  المخ  مدار     الز   وم   لناذ ةرد  ك راة ا هاما
  2د الز ظكا لل ا   العة

عةممممد العثةمممماظ اسممممتةر ا تشممممار التعومممم   كةريتمممممذ كالا مممم  ا أتس،مممما التعو ة مممما اجلزائريمممما  رممممدت التعومممم    وممممت  ال  ك 
مممممرةوت ذ مرةومممما التدائ مممما   الاتمممماعذ ا ،مممم د مك اجلممممامفو كمرةومممما  و مممما  ورمممم    الممممزكا  كا ممممدار ذ ابل مممماةا  ل  

  3ا طهرالتاوي    اخلارج جبامف الزيتو ا مك 
  يف اجلزائر إابن االحتالل الفرنسيتعليم العايل: ال2الفرع 

 عو ةممما     ك مممدتحمارلممما التعوممم   العمممرا لامممل م ممماالم كم،مممتو  مذ ةرمممد     ل ةمممدت ةر ،ممما منممما لخوجممما لو زائمممر  
د  ممم   ذ الةمما سممع   ل طريف التعومم   التر ،مم  لمم  ،ممبا ا م مما متد  مما  ممدا     منتشممرا   ممرب ا ر ن كا ممدمذ ة مم  الا مم 

 
  66: ص 2017ذ  امعا سا اد ذ 14ذ جموا الب وث كالدراسات ال ،ا  اذ العدل حتدايت املؤسسة الرتبوية اجلزائرية بني املاضي واحلاضرلو عالا مسك ذ 1
ذ شريت www.zedni.comذ  وت موقف ا     : 1520ماي  22ذ (نظرة على األوضاع التعليمية السائدة يف كل عصر)اجلزائر يف التاريخ  بد الرتكن  ناكيذ 2

  2018/ 02/ 27الق يف: 
  67لو عالا مسك ذ مر ف سب  عالر ذ ص 3

http://www.zedni.com/
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م شأت مدرسما ال مه  كة ةا خيص التعو   العاع ةرد    1ائ ا كمتوس ات ةر ، اوذ ةأ شأت مدار  التد التعو   العرا
  ا رمات ا كس  ل م،ما د  اجلم ا كال،ماام ا كركل م  الماي  يوا ةموم    كقد هدة 1833الع،اري ابجلزائر  ات  

مس،ممم  مرلعممما  مث     2اليمممزك التر ،ممم ظركةممما مناخ ممما كصممم  ا صمممعباذ ك اممموي  ا قبمممات الرمممالري   ومممت مراةرممما ك عزيمممز  
الرما وم  و مات العوموتذ ا لاع ك مث ال  ذ  1859الو اتذ ة   م شأ  الو ا ال ه كالص دلا   اجلزائر العاصمةا  مات  

ابل مماةا  ل  ذ  3ت جتة ممف همما  الاو ممات مممف معاهممد مخممرع لتتشممال  امعمما اجلزائممر  1909ذ ك   ممات  1879 ممات  
الوقن ا لوت مار  الما مس،م     ار  الا  تةرالز لدكرها   العاصةا مثل ا درسامو را كهرام كق،ن  ناذ كلع  ا د 

مس،مممم   المممما  ذ ا درسمممما الوقن مممما العو مممما لوزرا مممما  1925مس،مممم   ممممات  المممما  ذ ا درسمممما الوقن مممما الترن مممما  1900 ممممات  
  19094 ات

،مم ذ مم هنالمم   ،و،مم   التعومم   العمماع   اجلزائممر  ابم ا ةممت س التر  ةممر حتو ممل ال ممركن ا أتس،مم ا لتوسممف  ي  
  مممه التمممارخي  ل شمممات الاو مممات    توممم  التتصصممماتذ ة ممم  م   ممم  ا كلويممما  هرم ممما لوتتصصمممات يعا،مممم ال  

لتاموي  حممام  كر ماس قمما وم  مث ختصممص الرما وم  لتتصمص ال مه   مرا  ع ما الر ايمما ال ب ما ك مركر  ك مول مقبماتذ  
 مممم مم هممماا  يا كا ال ممما كاحلتممماا  ومممت ا صممماف  ك ممما    ممم  ةي،مممةركم  ومممت   مممات ا عمممام ت كالضمممةا،ت ا قتصمممال

ةعوممت سممب ل   ممم من ر مماذ ك همما سهممدان س اسمم ا الممال ذ  ممم  لوتتصصممات   يامم  مممد وما ةرممل حالت،و،ممل اجر 
  ياتممم  المممت ا       مالمممام ال مممه ابلن،مممبا ل،مممو ات ا ةمممت س مةمممد كسمممائل اج ةنممما ال، اسممم اذ ة ممم  م ممم   ا ثممماس

 عوةم  يمدرالوم ةوائمد ا ةمت س كالما مم  معةما  موةر  لرو  ال، ح ةرلذ كلا  ميضا مم  خم س  ال،اام ا صو   
 5الر ايا الص  ا 

ةمممت س التر ،ممم  قممد  شمممال مبامممرا  ،مممب اذ    مم  مممدلا  ابلممر   مممم  مم   مممات التعوممم   العمماع   اجلزائمممر  ابم ا 
ذ كالممام  مبأتس،ممات التعوم   العماعيذ متانمموا مم  ا لت مال  قوم   مم  اجلزائممري  الماي  ا تماطكا التعومم   ا ساسم  كالثما و 

يو مط   مور  مدل ال وبما اجلزائمري  كا كركل م  خم س    (1  -4)  ذ كاجلمدكس6  شمائمعل    كق  متأخر م  شريمت 
  1938  -1892الت   
 
 

 
  بد الرتكن  ناكيذ مر ف سب  عالر  1

2Aissa Kadri, Histoire du système d’enseignement colonial enAlgérie, (la France et l’Algérie : leçons d’histoire), 2007, au site web : 

http://books.openedition.org/enseditions/1268?lang=fr#authors , consulté le : 04/ 03/ 2018. 
    1857الو ا ال ه كالص دلا   اجلزائرذ لع  ا را ف  شك  ل سنا هنال  اخت ن   سنا اس   
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر،  ، (1962 -2012خمسون سنة في خدمة التنمية  )التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 3

 . 18: ص 2012
4World Bank, Rapport sur la gouvernance des universités en Algérie, World Bank, Juin 2012 : p 4. 
5Aissa Kadri, op. cit. 
6Ahmed Ghouati, Aissa Kadri, Enseignement et instituteur en Algérie, rapport de recherche, Institut Maghreb Europe, Unsa éducation, 

Paris, 2016 : p 51. 

http://books.openedition.org/enseditions/1268?lang=fr#authors
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 .1938  -1892تطور عدد الطلبة اجلزائريني واألوروبيني خالل الفرتة :  (1 -4)اجلدول  
  دل ال وبا اجلزائري  كركل  وبا ا  دل ال  

1892 588 - 
1910 1290 10 

 (ةتا   1)39 2014 1930
 (ةت ات  6)94 2250 1938

 ,institut Maghreb Europe, Unsa , , rapport de rechercheEnseignement et instituteur en AlgérieAhmed Ghouati & Aissa Kadri:  ا صمدر

. p 52 : 2016education, Paris,  

ذ  ابلن،ممبا لو وبمما ا كركل مم   يامم  التعومم   العمماع متتوةمما ممممات ال وبمما اجلزائممري  لممنت  الرممدر المماي الممام  و ممم  
 ما ك ممول ةممرل البممك ير مف  ل ال، اسمما العنصممريا ا ةارسمما مم  قبممل ال،ممو ات ا سممتعةاريا  ك  ةمر مرقممات اجلممدكس ا رار  

الممام  ممدت جتمماكع ا همماع مممف   ممات التعومم    م النتممه الوقن مما  ممم   ةمما مخممرع  لقصممات ال وبمما اجلزائممري  كمنممف  اممو 
سمممببا آخمممر    شممما ل هممماا التمممرلذ ة ممم  مم  مممدل  ائة  لومممتعو    ا مممدار  التر ،ممم ا  التر ،ممم  كرةضمممة   رسممماس ملنممم 
الممام قومم      العمماعذالتعومم   ا لتممدائ  كالثمما ويذ ةمما يتةانمموا ممم  ا لت ممال ابلتعومم      اال وبمما اجلزائممري  المماي  ا تمماطك 

 ،ممبا البممك  ممم  همأت ت ال وبمما همم  ملنممات ك ةمات ا همماع  مم  المما وا     مدا مرار مما اب كركل مم ذ كجتممدر ال مار   ل مم  
 1خدما اللار  التر ، ا 

 الل  بعد االستق: التعليم العايل يف اجلزائر  3الفرع 
 ذ الا مم  اج االممل ا ساسمم ا لوتعومم   العمماع   ممدا  ا سممتر سذ ك وممت  امم  ممما لمموةع ابلن،ممبا لوتعومم   ا لتممدائ

  اجلةا  ما لو وبما ا كركل م ذ كلمال    يام  هنالم   ميل  ومت صما ع  الرمرارذ ك ومت المر   مم   الاة ا لعد ا يالر 
ظمماهر  الممنرص    ممم   جيعممل     1962 ممات  ا تبرمم   و مم ع  الممنرص ا ،مم ل    ممدل ا سمما ا     مم العممدل ا توا ممف ل

قالممه  ممامع ذ كمنمما علمم  احلمم   ممةد    2500  يامم  لممدع اجلزائممر مالثممر ممم     1963 ممات  ك   2مشمماوا  ويصمما 
كميثمل  وسمف الشمباا اجلامع ما ك مدل ال م ع  ةض   م   يمكات  ة رماذ    ات التعو   العاع الوقذ  يكا الة ا البكاذ  

توظ م  مم  م مل  ا  م    عدي ت  ومت اللار  كال  1962 ات  كاخلرجي  لل    وت هاا الت ور  الةا ملخو  منا  
خضع  اجلامعما اجلزائريما لتي مك  ة م       كلعد  رد ةرل م  ا ستر سذ  العاع مف س ال ال، ال  الوقن ا    التعو

 4ا تةثوا  :ك م تم  امعا  زائريا ح  جا ما مي زها م  ا بالئ  3الردميذ  مس    ات التاوي 
 

1Ahmed Djebbar, Le système éducatif algérien (miroir d’une société en crise et en mutation), 2007, p-p170- 174, au site web :  

https://www.codesria.org/IMG/pdf/chap8-djebbar.pdf , consulté le: 15/ 03/ 2018. 

 
2Ibid, p 179. 

3World Bank, op. cit, p 4. 
الوقذ ا كس:  رومي لكر اجلامعا اجلزائريا   ا ست الا  ت وبات سول ذ ا وترت التعليم العايل يف اجلزائر وإدارة اجلودة الشاملة كمدخل جلودة خمرجاته و   بد هللاذ خلضر مداحذ 4

  97ذ 96: ص ص 2010ماي  21/ 20حملو اذ  امعا اجلوتاذ اجلزائرذ الشيل كمواالبا   وعات التنة ا ا

https://www.codesria.org/IMG/pdf/chap8-djebbar.pdf
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 ر التال ا:: كعل    ا مو دميقراطية التعليم العايل -1  -3
 وةك مرعد ل دا و   لال قاله  زائري ةاصل  وت  ةال  الباالور ذ كير ه   مواصموا لراسمتم    ةمدع   -

 مأتس،ات التعو   العاعو
   بايف س اسا التواطم اجلةوي    قاما ه االل التعو   العاع  رب الل محنات الوق و -
التاات احملركما كالرماقن    ا مماال  البع مد   م      لناتت اجلامع ا   ردمي ا نط الدراس اذ ك وةك ا  ا   كالقاما -

 اجلامعا 
 كعل     قري ::  جزأرة التعليم العايل -2  -3
اجلزائريممما لن مممات التعوممم   العممماع كمناه ممممذ كالبعمممد قمممدر المامممام  ممم  ا سمممتعا ا ابخلمممارج    ة ةممما     مممات الصمممبيا    -

  رتض م الضركر و
 ولصور   درجي اذ كا  تةال  وت الاتاتات اجلزائريا   اا ةش اارات التعو   العاع  زمر  مسا ا  ك قا -
 ك  وعاهتا ا ،تربو ا لير  حتر   التنة ا احملو ا رس   س ا    ا التعو   العاع كة  كاقف الب ل   -
رل مما   التعومم   العمماعذ  كيرصممد لممم ا سممتعةاس الواسممف كا سممتتدات الابممك لويمما الع:  تعريببب التعلببيم العببايل  -3  -3

 ا الوقن ممماذ ك  مممرا لوع مممز الابمممك الممماي المممام يعا  مممم التعوممم   العممماع ة ةممما خيمممص  حتر رممما  ةمممد مهممم  مروممممات الشتصممم 
 ا ا  ا ت اة    الويا العرل اذ  ع   اوينة  اب  تةال  وت مسا ا  م   تو  الدكس العرل ا ا س
مبا مم الدكلما اجلزائريما ا تة م  لعمد ا سمتر س س اسما التنة ما  :  العايل  التوجه العلمي والتقين يف التعليم -4 -3

ال ب ع ممماذ ةرمممد المممام لزامممما  و ةممما   بمممايف خ مممار التو مممم  ا قتصممماليا الرائةممما  ومممت التصمممن فذ التانولو  ممما كامممم   ا ممموارل  
عات التمات   ال ما  تمول ق مال   العوة  كالترذ   س اسا التعو   العاعذ خاصما مممات احلا ما ا و ما لاقمارات الترن ما  

 التنة ا الصنا  ا 
 ح  مممات  الةممما  مممةدت من ومممما التعوممم   العممماع خممم س هممما  التممم   العديمممد مممم  الصممم ةاتذ كلعمممل معةممما  صممم 

   LMDالما تةثل    بذ   ات    2004ك ص ح    1999ذ  ص ح  ات 1971
 اجلزائر والبحث العلمي يفالتعليم العايل   مؤسسات وهيئاتاملطلب الثاين:  

ي ممم  ق مممايف التعوممم   العممماع   اجلزائمممر جمةو ممما كاسمممعا كمتنو ممما مممم  مأتس،مممات كه امممات التعوممم   العممماع كالب ممم   
مأتس،ممات عات قممالف  وةمم   رمما  كمةممذذ كمأتس،ممات    هنمماكالعوةمم ذ ةت ةمما خيممص م مموايف مأتس،ممات التعومم   العمماع  

أتس،ممات الب مم  العوةمم  ةةمم   ابلن،ممبا  عات قممالف  لاريذ كمأتس،ممات  ةوم مما عات قممالف صممنا   كجتمماري  مممما  
مثا  ا مأتس،ات  كالال  ا ممر ابلن،مبا لوة امات الوقن ما لوتعوم   العماع كالب م  العوةم ذ  ا خرع  تنويف ك تعدل  ل 

 ه اا ما ل  جلامذ جمال  ك دكات   15 ع حتص  كطار  التعو   العاع كالب   العوة  
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 زائريجلا: أنواع مؤسسات التعليم العايل  1الفرع 
مأتس،مات     رمدمي  ومت  ماا  ما    1999مةريمل    4ا مأتر       05 -99رقم  ينص الرا وم التو  ة  لوتعو   العماع 

خاصما لوتامموي  العماع   ال مموري  ا كس كالثمماظ     م مم    و ممد مأتس،مات خاصمما لوتامموي  العماع ابجلزائممرذ ةاممل  
هممما   جي،مممد م ممموايف    (1  -4) ةوم ممما  كالشمممال    مأتس،مممات ق مممايف التعوممم   العممماع كالب ممم  العوةممم  هممم  مأتس،مممات

 أتس،ات:ا 
 ريأنواع مؤسسات التعليم العايل اجلزائ:  (1  -4)الشكل  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 https://www.mesrs.dz/ar/chapitre-1ا صدر: م    دال الباةثا ا تةالا  وت  صن   كطار  التعو   العاع كالب   العوة   را ف ا وقف: 
 مؤسسات عمومية ذات طابع علمي، ثقايف ومهين  -1-1

ك يماذ  نر،مم     48مأتس،مما  وة ما لوتعوم   العمماع موط ما  وممت    106  مم   زائممر  اجل  التعومم   العماعق مايف    يتاموم 
مدرسما  و ما    11ممدار   و ماذ    10قن ما  و ماذ  مدرسما ك   20مرالز  امع ذ    13 امعاذ    50ها  ا أتس،ات  ل 

 1لألسا ا ذ ك مو رت   امع ت  
 تةتمف ابلشتصم ا ا عنويما كا سمتر س  ه  مأتس،ا  ةوم ا عات قالف  وة  ك را  كمةمذذ  :  اجلامعة -1-1-1

قتضمماتذ ممم   ذ رائسمما اجلامعمماذ الو مماتذ معاهممد ك نممد ا (جمومم  اللار  كاجملومم  العوةمم )ك تامموم ممم  ه اممات    ا مماع 
 2ا ك رن ا مش الا مو رات  ك تضة  مصاف  لاري

 
 

  2018/ 07/ 17ذ شريت الق يف: https://www.mesrs.dz/universitesذ  وت موقف ا     : اجلامعاتكطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 1
ة ، حيدد مهام اجلامع2003غشت سنة  23املوافق  1424مجادى الثانية عام  24مؤرخ يف  279 -03املرسوم التنفيذي رقم يا الدميرراق ا الشعب اذ اجلةةوريا اجلزائر 2

  6ذ 5: ص  ص 2003 ش   24ذ اجلزائرذ 51ذ اجلريد  الرمس ا / يف والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسريها

 مأتس،ات التعو   العاع

مأتس،ات  ةوم ا عات  
 قالف  وة ذ  را  كمةذ 

مأتس،ات  ةوم ا عات  
 صنا   كجتاري قالف  

مأتس،ات  ةوم ا عات  
 لاري   قالف

 اجلامعا  ي

 ا رالز اجلامع  

 ا و را 

 ا درسا العو ا 

  امعا التاوي  ا تواصل  

 مرالز التاوي  ا تواصل 

الديوام الوقذ  
 لوتدمات اجلامع ا 

 ماته النشرات اجلامع ا 

 اجلامع ا ليوام ا  بو ات 

https://www.mesrs.dz/ar/chapitre-1
https://www.mesrs.dz/universites
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 التنظيم اإلداري للجامعة  :(2  -4)الشكل  
 

 رائسا اجلامعا                                             
 عد التدرج،ئه الرئ   ا او  مبا لالاو ا                             ا ما ا العاما                             
 ،ئه الرئ   ا او  ابلب دا و  ا كالشةالات              الر،                                                      

 ،ئه الرئ   ا او  ابلع قات اخلار  ا                                                                      
 ،ئه الرئ   ا او  ابلتت  ل                                                                        

 ,au site web p 10, ,L’enseignement supérieur en AlgérieMinistère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique  ::  ا صمدر

17/ 07/ 2018. : consulté le ,ouargla.dz/images/Lenseignement_suprieur_en_dz.pdf-https://istaps.univ 

كالت ممموير التانولمممو    ةت ةممما خيمممص جمممماس التاممموي     وف اجلامعممما مبةمممات التاممموي  العممماع كالب ممم  العوةممم    ضممم  
 1 :اجلزائريا  ا العاعذ  تةثل مةات اجلامع

  اوي  القارات الضركريا لوتنة ا ا قتصاليا كا  تةا  ا كالثراة ا لوب لو -
  ور  ال وبا مناهم الب   ك رق ا التاوي  ابلب   ك  سب ل الب  و -
 كا عارن كحتص وةا ك  ويرهاو ا ،اعا     تاج ك شر معة  لوعو  -
 ا شارالا   التاوي  ا تواصل  -

 2  العوة  كالت وير التانولو  ذ ةإم مةات اجلامعا اجلزائريا  تةثل  :ص جماس الب مما ة ةا خي
 ا ،اعا   اجلةد الوقذ لوب   العوة  كالت وير التانولو  و -
  رق ا الثراةا الوقن ا ك شرهاو -
 الردرات العوة ا الوقن اوا شارالا   ل    -
  ثة   تائم الب   ك شر ال  ت العوة  كالترذو -
 ا شارالا  ة  ا سر  العوة ا كالثراة ا الدكل ا    بالس ا عارن ك  رائةا    -
همممو مأتس،ممما  ةوم ممما عات قمممالف  وةممم  ك رممما  كمةمممذذ يتةتمممف ابلشتصممم ا ا عنويممما  :  املركبببز اجلبببامعي-1-1-2

   اجلمامع  ا رالمز  كيضم وف   3ذ كيتشال م  معاهد  شةل مق،اما كحتوي  وت مصاف  رن ا مشم الا ا اعكا ستر س 
 لنت  مةات اجلامعا   جماع التاوي  العاع كالب   العوة  كالت وير التانولو   

 
 

 
  5ا ر ف ال،ال ذ ص 1
  6ذ ص ا ر ف ال،ال  2
 املركز اجلامعيدد مهام ، حي2005غشت سنة  16املوافق  1426عام  رجب11مؤرخ يف  299 -05املرسوم التنفيذي رقم اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 3

  5ذ 4: ص  ص 2005 ش   25ذ اجلزائرذ 58ذ اجلريد  الرمس ا / يف يمه وسريهوالقواعد اخلاصة بتنظ

 اجلمممممممممممممممممممممممممممممممممامعا

https://istaps.univ-ouargla.dz/images/Lenseignement_suprieur_en_dz.pdf
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 التنظيم اإلداري للمركز اجلامعي  (3  -4)  الشكل
 

 ا ديريا                                                   
 ا او  مبا لعد التدرج  ،ئه ا دير              ا ما ا العاما                  ا عةد                     

 الر،       ،ئه ا دير ا او  ابلب دا و  ا كالشةالات                                                  
  ا،ئه ا دير ا او  ابلع قات اخلار                                                                         

 ،ئه ا دير ا او  ابلتت  ل                                                                          
 ,p 11, sur le siteL’enseignement supérieur en AlgérieMinistère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ,  ::  ا صمدر

, 17/ 07/ 2018, 10: 53.seignement_suprieur_en_dz.pdfouargla.dz/images/Len-https://istaps.univ 

  هممم  مأتس،ممما  ةوم ممما عات قمممالف  وةممم  ك رممما  كمةمممذذ  تةتمممف ابلشتصممم ا ا عنويممماارس العليبببا:  املبببد  -1-1-3
التأه ممممل لتائممممد   تومممم  ق ا ممممات  كا سممممتر س ا مممماع  كهمممم  ق ممممه امت مممماط لوتامممموي  العمممماع  ضممممة   اوينمممما  مممماع  

يممت    شممات ا ممدار  العو مما ممم  قممرن كطار  التعومم   العمماع كالب مم  العوةمم  مك ممم  قممرن لكائممر كطاريمما    النشمماقات   
ك و ممد مممدار   و مماذ مممدار  كقن مما  و مما  1عممذ مخممرع  وممت مسمما   رريممر مشمم ك لمم  كطيممر التعومم   العمماع كالمموطير ا 

 كمدار   و ا لألسا ا    
 ياالتنظيم اإلداري للمدرسة العل  :(4  -4)الشكل  

 
 ا ديريا                                    

 ا تواصل  مدير م،ا د ماو  ابلتعو   كالشةالات كالتاوي                                ا ما ا العاما            
 كالت وير  العوة   مدير م،ا د ماو  ابلتاوي    الدالتورا  كالب  الر،                                       

 التانولو   كا لتاار ك رق ا ا راك   ا
 مدير م،ا د ماو  س  ةا ال  ت كا  صاس كالع قات اخلار  ا                                               

املوافبق  3914مجبادى الثانيبة عبام  9مبؤرخ يف  قبرار وااري مشبرت اجلةةوريما اجلزائريما الدميرراق ما الشمعب اذ  م    دال الباةثا ا تةالا  وت: ا صدر:
مممار   18رذ ذ اجلزائمم 17اجلريممد  الرمس مما / يف ذ اإلداري للمدرسببة العليببا وطبيعببة مصبباحلها التقنيببة وتنظيمهبباالتنظببيم ، حيببدد 2018سببنة  فربايببر25

  12ص  :2018
 2  وف ا دار  العو ا لنت  مةات اجلامعا   جماس التاوي  العاع ابل اةا  ل:ض 

 الثاظو ةام التاوي  الت ضكي م  م ل ا لت ال ابلتاوي    ال ور  -
  لخاس لعد ا لتاار كالت ويل التانولو   كا راك يت سوات   التاوي  مك الب  و -

 
نموذجي القانون األساسي ال، حيدد 2016سنة  يونيو14املوافق  1437عام  رمضان09مؤرخ يف  176 -16املرسوم التنفيذي رقم ريا الدميرراق ا الشعب اذ اجلةةوريا اجلزائ1

  13: ص 2016يو  و  19ذ اجلزائرذ 36ذ اجلريد  الرمس ا / يف للمدرسة العليا
  13ا ر ف ال،ال ذ ص 2

 ا رالز اجلامع 

 العو اا درسا  

https://istaps.univ-ouargla.dz/images/Lenseignement_suprieur_en_dz.pdf
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 ك   او لتاار كا را ور  ال وبا ا -
  ةام التاوي   ةنا ا ستاع لصاف ق ايف ال ل ا الوقن ا  -
او ما مك ا عةمد الماي  ه  كةد  لوتعو   مو ول  خارج اجلامعا ك و   ل دا و  ا ابل: امللحقة اجلامعية -1-1-4

 1يضة   عو ةا   الشعه الا  تاتل  ا 
 مؤسسات عمومية ذات طابع إداري  -1-2

لعةوم مممما لوتعومممم   العمممماع عات ال ممممالف اللاري المممم  ممممم   امعمممما التامممموي  ا تواصمممملذ مراالممممز  أتس،ممممات ا ضمممم  ا 
 التاوي  ا تواصل كالديوام الوقذ لوتدمات اجلامع ا 

ذ كهم  مأتس،مما  ةوم ما عات قمالف  لاري  تةتممف  1990ت   شماهها  مات    التكببويا املتواصببل:جامعببة    -1-2-1
 3ك تول ا ةات التال ا: 2ا اع ابلشتص ا ا عنويا كا ستر س 

 متا  الل مواق   توةر ة م الشرك  ا  وولا م  ا لت ال ابلتاوي  العاعو -
 ا ات ا ،تتدماو  ور التاوي  ا تواصل ابلتعاكم مف ا أتس،ات كالر  -
  ن   ةورات حت،  ا ،توع كجتديد التاوي  لتائد  الر ا ات ا ،تتدما كعل  لنات  وت قوبةاو -
 كا  صاس ال،ةع  البصريو اذ  س ةا   جماس التعو      لعد ل ا ناهم كا سال ه الا  راها م ئة  ال  ب -
الممما  شمممتةل  و ةممما كا صممماف الترن ممما كاللاريممما ا شممم الا    وف لتو  مممم م ةممماس مراالمممز التاممموي  ا تواصمممل  ضممم الةممما   -

 ك ن، رةا كمتالعا م ةاجا 
 عو ة ما ك اوين ما  تاوم  لت،م ك ا  ةماس الما  ،مند  ل اجلامعما  ةمد   هو ك :  مركز التكويا املتواصل -1-2-2

 4ك ن، رةا   م،توع ا راقعا اجليراة ا الا حدلها الوطير 
همممو مأتس،ممما  ةوم ممما عات قمممالف  لاريذ  تةتمممف ابلشتصممم ا  للخبببدمات اجلامعيبببة:    البببديوان البببوطين  -1-2-3

ةت "مدير ت اخلمدمات اجلامع ما"ذ كاقاممات  زيا كه االل حمو ا  ،كيتاوم م  ه االل مرال5ا عنويا كا ستر س ا اع 
 6 امع ا م  م ل  جناط ا ةات ا ،ند   ل م 

 
، حيدد مهام اجلامعة 2003غشت سنة  23املوافق  1424مجادى الثانية عام  24مؤرخ يف  279 -03املرسوم التنفيذي رقم ق ا الشعب اذ اجلةةوريا اجلزائريا الدميررا1

  14ذ مر ف سب  عالر ذ ص اخلاصة بتنظيمها وسريهاوالقواعد 
، يتضما إنشاء جامعة التكويا 1990ماي سنة  26املوافق  1410عام ذي القعدة  2مؤرخ يف  149 -90مرسوم تنفيذي اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 2

  733ص : 1990ماي  30ذ اجلزائرذ 22اجلريد  الرمس ا/ يف  املتواصل وتنظيم عملها،
  734ا ر ف ال،ال ذ ص 3
  ت  ا ر ف 4
، يتضما إنشاء ديوان وطين للخدمات 1995مارس سنة  22املوافق  1415 شوال عام 21مؤرخ يف  84 -95مرسوم تنفيذي رقم اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 5

  4: ص 1995ملريل  30ذ اجلزائرذ 24ذ اجلريد  الرمس ا/ يف اجلامعية وتنظيمه وعمله
تنفيذي رقم الرسوم امل دل ويتمم، يع2003سبتمرب  14املوافق  1424رجب عام  17مؤرخ يف  312 -03مرسوم تنفيذي رقم اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 6
ذ اجلزائرذ 57ذ اجلريد  الرمس ا/ يف امعية وتنظيمه وعمله، يتضما إنشاء ديوان وطين للخدمات اجل1995مارس سنة  22املوافق  1415شوال عام  21مؤرخ يف  84 -95
  5: ص 2003سبتةرب  21
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  وف الممممديوام المممموقذ لوتممممدمات مبةممممات مساسمممم ا  تةثممممل     ب مممم  ال، اسمممما الوقن مممما   م ممممدام اخلممممدمات  ضمممم ي
ويمما لو وبمما لصممتا   ام مما   مأتس،ممات التعومم    كا ممنط كال،ممةر  وممت الت ،مم  الممدائ  لألك ممايف ا اليمما كا عناجلامع مماذ  

كيتاتممممل لتن مممم   ك ممممةام اليمممموات     لعممممال  ابلتن،مممم   مممممف مأتس،ممممات التعومممم   كالتامممموي  ا  ذ كعلمممم   كالتامممموي  العممممال
 1كالقعات كالنرل كالوقايا الص  ا كا  ش ا الثراة ا كالعوة ا كالر   ا كال ة ة ا لصاف ال وبا 

 طابع صناعي وجتاري مؤسسات عمومية ذات  -1-3
النشممرات اجلامع مما  ا أتس،ممات العةوم مما لوتعومم   العمماع اجلزائممري عات ال ممالف الصممنا   كالت مماري همم  ماتممه  

 كليوام ا  بو ات اجلامع ا 
ذ كهممممو مأتس،مممما  ةوم مممما عات قممممالف صممممنا    1973ت   شمممماه  سممممنا  مكتببببب النشببببرات اجلامعيببببة:    -1-3-1

 3  وف مبا يو :ضكي 2 ستر س ا اع كجتاريذ يتةتف ابلشتص ا ا د  ا كا
 قبف ك وطيف  شر  التعو   العاع كالب   العوة و -
ا اتولممما كا ،ممم وا مك     الن،مممت كا أتلتمممات ك شمممرها ك وطيعةممما كالمممال  الامممراري  كاجملممم ت كالو ئممم ك مممف كقبمممف   -

 لشال مة ت مك صور مك  تاةات مك حت  مي  ال الامو
  ل الويا الوقن ا  نب ا ا عد  ل ستعةاس اجلامع ذ  رجا  ،ت ا أتلتات كالاراري  ا  -
مأتس،ممما  ةوم ممما عات قمممالف صمممنا   كجتممماري  تةتمممف ابلشتصممم ا  همممو    ديبببوان املطبوعبببات اجلامعيبببة:  -1-3-2

ا عنويمما كا سممتر س ا مماع  خيضممف الممديوام لوروا ممد ا  برمما  وممت اللار      قتممم مممف الدكلمما كيعممد ش ممرا     قتممم  
 5كيتول ما يو : 4مف اليك 

كالتعو ةمممم  ا و ممممم لو وبمممما     شممممر كقبممممف ك وطيممممف ا أتلتممممات كا  بو ممممات كا ،تن،ممممتات عات ال ممممالف الب ممممدا و   -
 ابستعةاس الل الد ائ و

ك ف ك  وير  باا  وطيف ا أتلتمات كا  بو مات كا ،تن،متات اجلامع ما  سم ةا لواسم ا ماتبمات لاخمل احلمرت   -
 اجلامع و

ئ  اجلامع ما ا  نب ما   متنماكس ال وبما كا سما ا  كالبماةث ذ  سم ةا  ا متا  م  ك ف الو اختاع الل التدالك ال -
    قري   رجا ا أتلتات كا  بو ات ا تتصصاو

  شر كقبف ك وطيف مأتلتات لتعة   ا عارن العوة او -
 

  ت  ا ر ف 1
ذ اجلريد  ، يتضما إحداث مكتب للنشرات اجلامعية1973نوفمرب سنة  21املوافق  1393شوال  25مؤرخ يف  60 -73قم أمر ر اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 2

  1405: ص 1973لي،ةرب  4ئرذ ذ اجلزا97الرمس ا/ يف 
  ت  ا ر ف 3
، يتضما القانون األساسي لديوان 2005سبتمرب  26ملوافق ا 1426شعبان عام  22مؤرخ يف  370 -05مرسوم تنفيذي رقم اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 4

  26: ص 2005سبتةرب  28ذ اجلزائرذ 66ذ اجلريد  الرمس ا/ يف املطبوعات اجلامعية
  ت  ا ر ف 5
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 تماج العوةم  لألسما ا   ا شارالا    ثة   تائم الب م  العوةم  كالت موير التانولمو    م  قريم  قبمف ك وطيمف ال -
 كالباةث و

 جا   قا ابلتعو   العاع كالب   العوة  الةا ميانم قبف مي ك  را عات قالف  لاري  س ةا  و  الا  -
 اجلزائريف : أنواع مؤسسات البحث العلمي 2الفرع 

   و مط  يض  ق مايف التعوم   العماع كالب م  العوةم   شما وا متنو ما مم  مأتس،مات الب م  العوةم  الةما همو م
 :(5 -4)الشال  

 مؤسسات البحث العلمي يف اجلزائر : أنواع (5  -4)الشكل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 z/ar/chapitrehttps://www.mesrs.d-1كطار  التعو   العاع كالب   العوة :   موقف ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت
 يف اجلزائروالبحث العلمي لتعليم العايل ل الوطنيةيئات اهل:  3الفرع 

لممم     ه اممما مممما  15 صمممل  ل    الوقن ممما   اممماتاج  جمةو ممما متنو ممما مممم  ضممم  كطار  التعوممم   العممماع كالب ممم  العوةممم   
 الةا يو : دكاتذ جلام كجمال ذ كعل   

  ابلتعوممم   العممماعذ  شمممال  قمممارا  لمممدع الممموطير ا اوممم   كهممم  ه اممما استشممماريا  النبببدوة الوطنيببببة للجامعبببات:  -3-1
  1  شمماقات  ممباا التعومم   العمماع ك  ب مم  ال، اسمما الوقن مما احملممدل    همماا اجملمماسلوتشمماكر كالتن،مم   كالتر مم   ةمموس  
 رع  ة    ،تتدت النمدك  الوقن ما لو امعمات ا رات كالتوصم ات الما   -كسل -ك ض     ا  دكات  ةويا  رل

  دكات اجلةويا لو امعات لتروت إبلدات آرائةا ك وص اهتا صدرها الن

 
ذ ا عدس ن التوجيهي للتعليم العايل، يتضما القانو 1999أبريل سنة  4املوافق  1419ذي احلجة  18مؤرخ يف  05 -99قانون رقم كطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 1

  37ذ 33: ص  ص 2008ذ اجلزائرذ 10اجلريد  الرمس ا/ يف ذ 2008ةرباير سنا  23ا واة   1429ا أتر    صتر  ات  06 -08كا تة  ابلرا وم 

 مأتس،ات الب   العوة    اجلزائر 

ا أتس،ا العةوم ا  
عات ال الف 

 العوة  ك انولو   

الوالا ت 
ا و و ا  ا  

   كالتثة  لوب 

 رب 
 الب   

كةد  
 الب   

ةرقا 
 الب   

حم ات 
جتريب ا  راالز 
الب    
 العوة  

الو ام ا اوتا  
لربجما ك ن،    
ك ر     شاقات 

 الب   

ا صاف 
ا ش الا  
 لوب   

الو ام ا ش الا ل  الر ا ات 
ل ق ا الب   العوة  كالترذ 

 كلرجمتم ك روميم

الو ام الر ا  ا الدائةا 
لوب   العوة  كالت وير 

 التانولو   

https://www.mesrs.dz/ar/chapitre-1
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ماومممممم  ابقمممممم اح الممممممل التممممممدالك ا تعورمممممما لروا ممممممد ا لاع  جملبببببب  أداق وأخالقيببببببات املهنببببببة اجلامعيببببببة:    -3-2
 1كا خ ق ات اجلامع ا كالاا اة امةا 

موتمممات اه مممل  ليمممر   رمممدمي آرات ك وصممم ات ةممموس    2015ت   شممماهها سمممنا    اللجنبببة الوطنيبببة للتأهيبببل:  -3-3
  2ال  الو ،ا  ذ ا اس  كالدالتورا  س لن ل  ةمأتس،ات التعو   العاع لضةام  اوي   ا

كهمو ماوم  لو مف التو ةمات    1992م شأ  ات    اجملل  الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي: -3-4
   3 اها ك ردير مدع   ب رةا الاربع لو، اسا الوقن ا لوب   العوة  كالتنة ا التانولو  اذ ك ن،    ةو ا  نت

كهمو ه اما استشماريا لمدع الموطير ا اوم     لتقييم البحببث العلمببي والتطببوير التكنولببوجي:اجملل  الوطين   -5 -3
   4ابلب   العوة  كالاي يتول رائستم 

واملؤسسببات األخببرى    اللجنة الوطنية لتقييم املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهببين-3-6
  ا خمرعه  جلنا كقن ا لتر    ا أتس،ات العةوم ما عات ال مالف العوةم  كالثرما  كا ةمذ كا أتس،مات  :للتعليم العايل

لوتعومم   العمماع  ك اومم  لتر مم   ال،ممك اللاري كالب ممدا و   كالعوةمم  جمما  ا أتس،ممات مرار مما مممف ا هممدان ا ،مم ر   
  5جا 
همم  ه امما كقن مما لممدع رئمم   اجلةةوريمما عات قممالف  وةمم   :  لوجيبباتوالتكنو األكادمييببة اجلزائريببة للعلببوم    -3-7

ك انولمو   م،متروا كلائةماذ  تةتمف ابلشتصمم ا ا عنويما كا سمتر س ا ماع   ضمم   تصم ات كقن ما كم نب ما ا  وممت  
  6التات    م دام العووت كالتانولو  ات 

  7ك تأل  م  م،تشاري   وة    9891    شاهها سنات : جلنة برجمة البحث العلمي اجلامعي وتقييمه  -3-8
ك ض وف لال مما يتعوم  اب ر م   لو ق ما  ل     تاوم م  مديري الب    اللجنة الوطنية لتقييم الباحثني: -3-9

   1 ر با مستاع ح  ق،  "م" كمدير ح 

 
ذ ، يتضما القانون التوجيهي للتعليم العايل1999أبريل سنة  4املوافق  1419ذي احلجة عام  18مؤرخ يف  05 -99قانون رقم اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 1

  11: ص 1999ملريل  7ذ اجلزائرذ 24اجلريد  الرمس ا/ يف 
شر  الرمس ا ذ الن، املتضما إنشاء اللجنة الوطنية للتأهيل وتشكيلها وصالحيتها وسريها2015أبريل  13املؤرخ يف  167قرار رقم اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 2

  165: ص 2015اجلزت الثاظذ اجلزائرذ  -لوتعو   العاع كالب   العوة ذ ال،داس  ا كس
، يتضما إنشاء جمل  وطين للبحث 1992يناير سنة  13املوافق  1412رجب عام  8مؤرخ يف  23 -92املرسوم التنفيذي رقم ئريا الدميرراق ا الشعب اذ اجلةةوريا اجلزا3

  137: ص  ص 1992يناير  22ذ اجلزائرذ 05ذ اجلريد  الرمس ا/ يف وتنظيمه وعملهالعلمي والتقين 
 لتقييم وطينالل  اجمل حيدد مهام، 2010يناير سنة  21املوافق  1431عام  صفر 05مؤرخ يف  35 -10املرسوم التنفيذي رقم اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 4
  16: ص 2010يناير  24ذ اجلزائرذ 06ذ اجلريد  الرمس ا/ يف تشكيله وكيفيات سريهوالتطوير التكنولوجي و لبحث العلمي ا
، حيدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم 2010يناير سنة  21املوافق  1431صفر عام  5مؤرخ يف  36 -10مرسوم تنفيذي رقم كطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 5

  18ص  :2010يناير  24ذ اجلزائرذ 06ريد  الرمس ا/ يف ذ اجلعلمي والثقايف واملهين واملؤسسات األخرى للتعليم العايل وتنظيمها وسريهااملؤسسات العمومية ذات الطابع ال
األكادميية اجلزائرية  ، يتضما إنشاء2015مارس سنة  10املوافق  1436مؤرخ يف مجادى األوىل عام  85 -15مرسوم رائسي رقم اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ 6

  4: ص 2015مار   25ذ اجلزائرذ 14ذ اجلريد  الرمس ا/ يف اللعلوم والتكنولوجيات وحيدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمه
ذ ال،داس  وة لرمس ا لوتعو   العاع كالب   العالنشر  ا ذ يتضة    شات  نا الربامم ك ر    الب   العوة ذ1989 وام  17كطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ قرار مأتر     7
  94ذ ص 1989ذ اجلزائرذ سك ا 
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ام التو  م   ذ  ض وف لامل مما لمم   قما مب مد 2015ت   شاهها سنا  اللجنة القطاعية للموارد الواثئقية:  -3-10
 2س اسا ا قتناتذ ا نتوج العوة  ك كها م  ة   احلا  اتذ 

هم  جلنما  وة ما كقن ما ماوتما لت ديمد قائةما اجملم ت   :اللجنة العلمية الوطنيببة لتأهيببل اجملببالت العلميببة-3-11
لبممماةث  كالبممماةث   العوة مما عات ا هتةمممات ا عممم ن لممممذ ا ربممموس لنشمممر ا  ةممماس العوة ممما ل وبممما المممدالتورا  كا سممما ا  ا

  3 الدائة 
همم  جلنمما لممدع كطيممر التعومم   العمماع كالب مم  العوةمم  ت   شمماهها سممنا  ة:  جلنببة وضببع نظببام ضببمان اجلببود-3-12

  4إبلخاس ك  وير   راتات لضةام اجلول    مأتس،ات التعو   العاع كالب   العوة    تاتلذ 2014
 تاتمل  :  ذ الباحببثانمج املرافقببة البيداغوجيببة لفائببدة األسببتااللجنة الوطنية لإلشراف ومتابعة تنفيذ بببر -3-13

الب دا و  ممما لتائمممد  ا سمممتاع الباةممم  ةمممدي   خلممم   متالعممما لمممر،مم ا راةرممما    احل،ممم ال،مممك    لضمممةام الوقن ممما    الو نممما
   5التوظ   كا و و ا لدع مأتس،ات التعو   العاع 

ملؤسسبببات التعلبببيم العبببايل والبحبببث    ملؤسسبببة "مشبببروع ا  "اللجنبببة املكلفبببة  رافقبببة ومتابعبببة وتقيبببيم  -3-14
أتس،مات التعوم   العماع     كه  جلنا ماوتا مبراةرا كمتالعا ك ر    "مشركيف ا أتس،ما"  2018م شأت سنا  : العلمي

 6 كالب   العوة 
الممل ممما لممم   قمما   وممت  و ممام  ال  همما    عةممل  همماا القممار    جلببان عصببرنة ورقمنببة قطبباع التعلببيم العببايل:  -3-15
 ايف التعو   العاع كالب   العوة  ق رقةنا  ل
 

 
رمس ا لوتعو   العاع كالب   العوة  ذ النشر  ال، حيدد تنظيم اللجنة الوطنية لتقييم الباحثني وسريها2009ديسمرب  24قرار مؤرخ يف كطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ  1

  398 : ص2009ذ ال،داس  الثاظذ اجلزائرذ 2009
ذ ا تضة    شات جلنا ق ا  ا لوةوارل الو ئر ا لتائد  مأتس،ات التعو   العاع كالب   العوة  2015 وةةرب سنا  3ا أتر     1136كطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ قرار رق   2

  19: ص 2015،داس  الثاظذ اجلزائرذ ذ ال2015مةا ك شا وةا كسكهاذ النشر  الرمس ا لوتعو   العاع كالب   العوة  كحدل مةا
لعاع كالب   ذ النشر  الرمس ا لوتعو   ا، حيدث جلنة علمية وطنية لتأهيل اجملالت العلمية2014جوان  17مؤرخ يف  393قرار وااري رقم كطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 3

  180: ص 2014ذ الث    الثاظذ اجلزائرذ 2014العوة  
، يتضما أتسي  جلنة لوضع نظام لضمان اجلودة يف قطاع التعليم العايل والبحث 2014ديسمرب سنة  29مؤرخ يف  2004قرار رقم كطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 4

  147: ص 2014ذ الث    الرالفذ اجلزائرذ 2014  العوة  ذ النشر  الرمس ا لوتعو   العاع كالب العلمي
، يتضما إنشاء جلنة وطنية لإلشراف ومتابعة تنفيذ برانمج املرافقة البيداغوجية لفائدة 2016أكتوبر  29مؤرخ يف  1636قرار رقم    العاع كالب   العوة ذ كطار  التعو5

  153: ص 2016ذ الث    الرالفذ اجلزائرذ 2016لب   العوة  ذ النشر  الرمس ا لوتعو   العاع كااألستاذ الباحث
 الو نا الوقن ا لرسات  أتس،ا هو مشركيف   دال خ ا  س ا    ا لوةأتس،ا اجلامع اذ كهو  م ماةل لنةم التر    الاايت لوةأتس،ا اجلامع ا ا در ا    دكس م ةاسمشركيف ا

إعداد مشروع املؤسسة  جمنوذ   تاج التي ك  را ف:  عا م   ةا     وير التعو   العاع كالب   العوة ذ كم   ةا مخرع   ةام اجلول    التعو   العاعذ م  م ل ا ،ا
 . 2018/ 07/ 20، تاريخ اإلطالع: biskra.dz/.../Canevas%20des%20PE%20en%20Arabe.docx-univذ  وت موقف ا     : اجلامعية

 رافقة ومتابعة وتقييم "مشروع املؤسسة" ملؤسسات التعليم العايل  ، يتضما إنشاء جلنة مكلفة2018مارس  8مؤرخ يف  212قرار رقم العوة ذ  كطار  التعو   العاع كالب  6
  222: ص 2018ذ الث    ا كسذ اجلزائرذ 2018ذ النشر  الرمس ا لوتعو   العاع كالب   العوة  والبحث العلمي

  :1لتتاص ل مالثر را ف-https://www.mesrs.dz/ar/chapitre  

https://www.mesrs.dz/ar/chapitre-1
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 يف اجلزائر: إصالحات التعليم العايل الثالثاملطلب 
  هممممما    ل مهممممم  مرلمممممف حم مممممات   صممممم ةات البمممممك ذ ة ممممم  مياممممم  ال مممممار     اجلزائمممممر     العممممماع   مممممةد التعوممممم 
مث  نت ممما الصممم ح    ذمتثوممم  احمل ممما ا كل    ةو ممما  رسمممات مسممم  اجلامعممما الوقن ممما  مممدا  ا سمممتر سالصممم ةات   

مث    ذ1982ذ كالاي ت  عديوم كل ةم مم  خم س  لخماس خري ما اجلامعما  مات  1971ا كس لن ات التعو   العاع  ات 
ا تضمة   و  مم التعوم   العماعذ كعلم  متا م ا ممف ا  م راابت    1999مةريمل    4ا مأتر   05 -99 صدار الرما وم رقم  

كالمماي    2004منمما  ممات    LMDكالممخخر كملممرط حم مما همم    ب مم    ممات الممم    ذالمما  ممةدها اجملتةممف كا قتصممال اجلزائممري
 ا التصل س ت  الت رل  ل م لشال متصل   ا ب   الثاظ م  ها 

 1970  -1962خالل الفرتة   يف اجلزائر: إصالحات التعليم العايل  1الفرع 
لت،م ك مأتس،مات التعوم    امما  مكل النصوص التن  ة ا اجلزائريا الا  اجل    اال ا اج ال اللاري ا اوم   

ا تضممممة   ن مممم   كطار  ال ل مممما    1963مةريممممل    18 ممممأتر     ا  221-63كالتعومممم   العمممماع خاصمممماذ الممممام ا رسمممموت رقمممم   
الوقن مماذ ةبةو ممه همماا ا رسمموت مةممد   كطار  لو ل مما الوقن مما كممم  لمم  مممدير هتاذ مديريمما التعومم   العمماع المما ميامم   

 1ا كل  رة  التعو   العاع كالب   العوة  ا تبارها النوا  اللاريا 
  العمماع كالب مم  العوةمم ذ الةمما مت ممزت همما  التمم    لوتعومم   اسمم   مكس كطار ت  همما  التمم      ك  كقمم   ةمم  ممم 

ذ مث  امعمما ق،ممن  نا  ممات  1966إب شممات  امعممات   ا ممدم اجلزائريمما الرئ ،مم اذ ة مم  اةتت مم   امعمما كهممرام  ممات  
انولو  مما هممواري لومممدي    اجلزائممر العاصممةاذ  امعمما العومموت كالتانولو  مما حمةممد  العومموت كالت  كلعممدها  امعمماذ  1967

امذ ك امعمما  نالمما  كقممد الممام اجممدن ا ،مم ر هممو  وسمم ف التعومم   العمماعذ التعريممه اجلزئمم  كاجلممزمر  مممف  لو مم ان لمموهر 
ون ممات التر ،مم  كيتامموم ممم  ا راةممل  احملاة مما  وممت   مم  الدراسمما ا ورك مماذ ة مم  الممام الن ممات الب ممدا و   م الرمما ل

 2التال ا:
 التتصصاتذ ك نتة  ابلت صل  وت  ةال  الو ،ا  و  ث سنوات    الب ا الو ،ا  :  دكت  ةال   -
 ةال  الدراسات ا عةرا: ك دكت سناذ يت  ال ال ز ة ةا  وت منة  ا الب م   ل  ا مه مقركةما مب،م ا لت ب م    -

 وما  ات   الدراسا الن ريا
 وة او ةال  لالتورا  الدر ا الثالثا: ك دكت سنتام  وت ا قل م  الب   م  م ل  جناط مقركةا   -
 مممةال  لالتمممورا  لكلممما: قمممد  صمممل ممممد  حتضمممكها  ل مخ،ممما سمممنوات مممم  الب ممم  الن مممري مك الت ب رممم ذ ة،مممه    -

 ختصصات الباةث  كاهتةاماهت  

 
ذ مقركةا لالتورا ذ ختصص  و  ا اتباتذ (دراسة ميدانية جبامعة منتوري قسنطينة، عنابة وسكيكدة)مكانة املكتبة اجلامعية يف سياسات التعليم العايل يف اجلزائر مس ا الزاة ذ 1

  238ذ 237: ص ص 2014/ 2013ذ اجلزائرذ 2نا    امعا ق،ن
ذ شريت file:///C:/Users/INFO/Downloads/9_3%20(1).pdfذ  وت موقف ا     : 2ذ ص واقع إصالح التعليم العايل يف اجلزائر )دراسة حتليلية(  ةر لوتكذ 2

  2018/ 02/ 08: الق يف

file:///C:/Users/INFO/Downloads/9_3%20(1).pdf
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 1كلصتا  اما ةرد مت زت ها  ا رةوا لم:
 والعوة  كالب   العاع التعو     متتصصا كطار  مكس م  ل -
 والعاع  لوتعو   كمدرست  كاةد  جبامعا الر ايف  لا    -
 والتدرج مرةوا    كا ط كلشال  ال وبا  دل    ا  رل  الز ل  -
 والاربع ا دم     ديد   امعات  ةتط حنو كا جتا ذ  ا سترباس ه االل   ز -
 والتر ،  الن ات     ا وركث ب دا و  لا الن ات  وت اللرات -
 هوا  ا  م   م وبة  التدري   ه ااة   مم  التأقك  ع  -
  اجلامع ا ا أتس،ات  لنات   كالتوسف   امع   ديد   ص ح    التتاك  ا   قا ا رةوا ها   ةدت الةا  -

 1998  -1971خالل الفرتة   يف اجلزائرالتعليم العايل   إصالحات:  2الفرع 
كا رةومما الثا  مما ممم   ذ  1982 ل    1971ح  وممت مممرةوت ذ ة مم  امتممدت ا رةومما ا كل ممم   الصمم   ت همماا

  1998 ل  1982
 1982  -1971الفرتة  -1  -2

 وممت التممورذ كسقممل  اوتمما ك وب مما    القمماراتمالممرب  ممدل ممم      امموي هممو    1971الممام اجممدن ممم   صمم ح  ممات  
ذ الام م  الضركري مرا عا التعو   كالدر ات العوة ما ك  مال   ااق ايف ا ،تتدم   ج ا ةت ا ات الا م رع  نةا

لرةممف  ق ممايف ا ،ممتتدم   كقممد مسممط  نت مما همماا الصمم ح    ا  وولمما ممم  قبممل  ا ممأته تذ مممف مرا مما   ا سمما ا    امموي 
 2ةت ا ات اجملتةف مبا يت تت مف ا مالثر  كا ست الاالوصوس  ل التعو   العاع  ة  

 ن مم   ل ممدا و    ديممد  التامموي ذ    لممرامم  صمم ا ا    ممال ،مم ا كهمم   ةمموس مرلعمما حممماكر رئ كمت ممور همماا الصمم ح  
 3الو  لوة االل اجلامع ا  كعل   وت الن و التاع:   ن   التعو   العاعذ ك  ال    وس ف لودراساتذ 

يا  ا كلمممو ت ا قتصمممال  ةرمممد   وبممم التاممموي : مممم  ة ممم  التنويمممفذ التتصمممص كا ةممم انذ      مممال  صممم ا ا لمممرامم  -
 واجلامعاذ كا تةال لر ات  امع ا  ديد  مثل لر ا اجندسا  عو   التانولو   لوت     وير الت

كةرممما  ن ممم  ا رممماي      ا ة ممم  م  مممد  ن ممم   التمممدري     مممال سداسممم ات لراسممم التن ممم   الب مممدا و   اجلديمممد:    -
اذ كمبزيمممد ممم  ا شمممارالا التعالممما  ال،ممنوي الةممما المممام معةممو  لمممم سممالر  ا عمممدسذ كلمم    ومممت مسمما   كا ات،ممبات الربو ممما
ذ الةمما  ات،ممه ا نمماهم مع مما مالممرب ممم  خمم س ا  ةمماس ا و ةمما المما حت ممت مبزيممد ممم  المموطم    لو الممه   الصمم 

 والتر    النةائ 

 
  60ص  مر ف سب  عالر ذ صر الدي   رانذ 1

2Nouria Benghabrit- Remaoun & Zoubida Senouci, Le système LMD (licence-master-doctorat) en Algérie : de l’illusion de la nécessité 

au choix de l’opportunité, JHEA/RESA Vol. 7, Nos. 1&2, 2009: p 190. 
 . 25،  24، مرجع سبق ذكره، ص.ص (1962 -2012خمسون سنة في خدمة التنمية  )التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ة التعليم العالي والبحث العلمي، وزار3
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:  مم  قريمم   ،ممة ل كصمموس مالممرب  ممدل  امم  ممم  الشممباع  ل ا ،ممتو ت العو مما ممم    ممات  التعومم   العمماع   وسمم ف   -
 و  ا قتصال الوقذ ا تنام مالرب  دل م  القارات ال،ام ا  لضتذ  التعو   كالتاوي 

 ماذ    ال  التن م   الااممل لوة االمل اجلامع ما: كعلم  اب  ترماس مم  ا ت مل الترو مدي لواو مات  ل ا عاهمد اجلامع -
مع ما  لار  اجلاه االمل ال ن م       ال دل  كاجدن الرئ ،  ا توخت م   مف ختصص الل كاةد منةا   جماس  وة  حم

  كالتاوي   التعو    ة  م،اراتياة     لخاس التانولو  ا 
 1998  -1982الفرتة  -2  -2

ائمممري ك رونتةممماذ ةممما  مممت   مممم  م مممل  عزيمممز من ومممما التعوممم   العممماع اجلز   1982ت رسممم  اخلري ممما اجلامع ممما  مممات  
 1ا: اع    ا   راتات رئ ،ا  ئةا ل   ر اهتا كاةت ا ات ا قتصال الوقذ  ك  هاا الصدل ت اخت

اللمماج الصمريط لوتعوم   العماع  مة   ةو ما التت مم ل الموقذ الشمامواذ ة م  ت  كس ممر  حتديمد مهمدان الة مما    -
 ممم      عمممرب اخلري ممما اجلامع ممماك لق رممما لوتعوممم   العممماع ة ةممما خيمممص  اممموي  القمممارات ة،مممه ةمممركيف كق ا مممات النشممما    

 واختصاصات ك عه التاوي احلا  ات ال،نويا م  ا تتر   ة،ه 
 ،   و  تةا كك ف لرامم خاصا  اوال   ن    اجلاكيف ا ش الا كالالثار منةاذ م  م ل حت   -
 ك ف   ات لتو  م ةامو  الباالور  اجلدل  -

 2003  -1999خالل الفرتة   يف اجلزائر: إصالحات التعليم العايل  3الفرع 
ا مأتر       05 -99لرما وم التمو  ة  رقم   رذ همو  صمدار االعماع ابجلزائم م،ار التعو     م مه  ما م ز ها  الت   

ذ كا تضة  حتديد ا ةاات ا ساس ا ا  برا  وت ا رةم  العةموم  لوتعوم   العماع   ع حمدل   ا مال   1999مةريل  4
 2وم  لوتعو   العاع لصتتم مةد ماوظ ا ن وما ال لويا  :منمذ م،اعا ا رة  العة  3
 كالتانولو   كاالت،اع العو  ك  وير  ك شر  ك رل ا عارنو نة ا الب   العوة   -
 رةف ا ،توع العوة  كالثرا  كا ةذ لوةواق     قري   شر الثراةا كال  ت العوة  كالترذو -
ا لامل مم   التنة ا ا  تةا  ا لضةام  ،اكي احل وا ل لت ال اب  ااس ا الثمر   مورا مم  العوموت كالتانولو  م  -

 ا أته ت ال طما    توةر ة ة 
الةمما م ممار الرمما وم  ل  ممةام التعومم   العمماع لشممرك  الت ممور العوةمم  احلممرذ ا بممديف كالنرممدي كمو ممو  ا ا عرةمما  

ابلب مم    التعومم   العمماعذ ة مم     (30 -23 ا مموال)ك عورمم  ممموال البمماع الثالمم  ممم  الرمما وم  كاةمم ات  نممويف ا رات   
لم   شمماقات التعوم   ك شماقات الب م  لتموةك الوسمائل ال طمما لوتامموي     عوم   العماع لوع قما صم   ومت  مةام الت

 
  22ا ر ف ال،ال ذ ص 1
ذ ا عدس ، يتضما القانون التوجيهي للتعليم العايل1999أبريل سنة  4املوافق  1419ذي احلجة  18مؤرخ يف  05 -99قانون رقم اجلةةوريا اجلزائريا الدميرراق ا الشعب اذ ذ 2

  3ذ مر ف سب  عالر ذ ص 2008ةرباير سنا  23ا واة   1429ا أتر    صتر  ات  06 -08كا تة  ابلرا وم 
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ابلب   كلوب  ذ ك عزيز الشراالا الوقن ا كالدكل ا ك  قات التعاكم   جماس الب   العوة ذ كاحلرص  ومت وول ما  
 1الب   العوة  جلة ف الر ا ات ا  تةا  اذ ا قتصاليا ك كها 

  الممل م،ممتو ت التعومم   العمماعذ كا  مم ان جمم  حرةمم     لألسمما ا  كال وبمما  م ا ساسمم   اذ الرمما و كحممدل ميضمم 
ةريا الت ةف ك  شات اجلةع ات    قار التشريعات ال،ارياذ الةا م مم م وم   م  اسم   جموم  مخ ق مات كملل مات  

ريممما مخمممرع ممممف  همممد مممم  قمممرن لكائمممر كطاماا  ممما  ،ممم ك ا مممدار  كا عاكيو مممط هممماا الرممما وم المممال   ا ةنممما اجلامع ممما   
 2كصايا ل دا و  ا مش الا مف كطار  التعو   العاع 

 في الجزائر LMDالمبحث الثاني: نظام الـ 
  (CNRSE)    وص ات الو نا الوقن ا لصم ح   مات التعوم   العماع    LMD ص ح الم     ةار   بذا بثر

  ة م   مات  2002مةريمل    30   الما ا تةمدها جموم  الموطرات    كا بالئ التو  ة ا خل ما  نت ما  صم ح   مات التعوم 
حتممدي   تومم   ك لن مما  عو ة مما  ديممد ذ  همماا الصمم حذ الإصمم ح  ممامل ك ة مم  لوتعومم   العمماعذ يةممدن  ل   شممات  

 مماةا  ل علمم  ةممإم همماا الصمم ح يةممدن  ل حت،مم   ابل    ممال   ن مم   اللار  الب دا و  مما ك الممربامم الب دا و  مماذ  
 3ع دي  القو ة  كالوقذ العةل ك شةا  ماا  ا التنرل   التاوي   وت الص  ةرص

 LMDاملطلب األول: خلفية وماهية نظام الب  
ممم  ت     اجلزائمممر الةرارلممما  صممم ة ا  مممامواذ   مممر  ضممماةر جمةو ممما مممم  ال مممركن    LMDا جتممما  حنمممو  بمممذ   مممات الم

مم  ع  العمماالداخو مما كاخلار  مما المما مةاقمم  مبن وممما التعومم     الةتةمموت كه اومما    LMDاجلزائممريذ كلممال  ظةممر   ممات الم
  ديد  متاما 

 يف اجلزائر  LMDخلفية تبين نظام الب  :  1الفرع 
ممم  لق مممايف التعوممم   العممماع   اجلزائمممر    ت  بمممذالا تممما كرالرمممد  مممداخو  خوت تمممام مساسممم تام    ةمممداعا    LMDن مممات الم

 لاخو ا كا خرع خار  ا 
 :  LMDظام الب اخللفية الداخلية لتبين ن  -1-1

 ممةدت من وممما التعومم   العمماع اجلزائممري ار تا مما موتتمما لو وممه  وممت التعومم   العمماعذ كقممد متمم  ا سممت الا جمماا  
ال وممه ممم  خمم س  مموةك اج االممل اجلامع مما كط ل   ممدل ا سمما ا   كابلممر   ممم  اجيال مما همما  ا أت ممرات    م مما كمبممركر  

ا مصممممب   ا ن ومممممما  ممممك مواالبممممما ابلرممممدر الاممممما   تذ كمممممف  راالةةممممم الوقمممم  ملت  ل  ولممممد العديمممممد ممممم  ا خمممممت  
 لوت و ت العة را الا  ةدهتا الب ل  وت ج ف ا ،تو ت   

 
  7ر ف ال،ال ذ ص ا 1
 . 24، مرجع سبق ذكره، ص  (1962 -2012خمسون سنة في خدمة التنمية  )التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2

3
Madjid Ben Yaou,  Les réformes en Algérie : formation professionnelle, enseignement supérieur, insertion professionnelle, au site 

web : http://docplayer.fr/18917169-Les-reformes-en-algerie-formation-professionnelle-enseignement-superieur-insertion-professionnelle-1-

presentation-liminaire-2.html , consulté le: 07/ 05/ 2018. 

http://docplayer.fr/18917169-Les-reformes-en-algerie-formation-professionnelle-enseignement-superieur-insertion-professionnelle-1-presentation-liminaire-2.html
http://docplayer.fr/18917169-Les-reformes-en-algerie-formation-professionnelle-enseignement-superieur-insertion-professionnelle-1-presentation-liminaire-2.html
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ا اوتما ابلتر م   ك  مدال  شمت ص مأتهمل    (2001) لص ح ا ن وما ال لويا ةل الو نا الوقن ا  كم  خ س  
 ةممذ كالتعومم   العمماع ك رممدمي  صمم ح الومم   ويمما كالتامموي  اكمو ممو   كمتصممل جلة ممف  ناصممر كماممو،ت ا ن وممما ال ل

 1الا  عاظ منةا من وما التعو   العاع اجلزائريذ كالا متثو   : ا خت  تك املذ ةرد ت حتديد  تو  
 ة   ميا   ،  ل ما يو : االختالالت يف جمال استقبال وتوجيه وتدرج الطلبة:  -1-1-1
ة   رالمزذ ةمر   ا ،مماكا  الما ةررةما هماا الن مماتذ    م مم يبرمت   اممما   ل   ممات  مو    اسمتنال ا لت مال ابجلامعما -

 كيتضة  قدرا م  الةبا  لاو م يرول  ل م،ال   اوين ا  تر او  ك مرم 
مممرلكل  ممع   ممم   ممرات الت،ممرع ا عتممربذ كا ممد  قويومما المما يرضمم ةا ال وبمما ابجلامعمما كهمم  الو ممع ا المما  ممزلال   -

 ذ كالو وت  ل   ال   و  م    قري  الختالودرج كا تراس سنويل ا تةال هل   تاقةا لتع
ا و ةممماذ    كا  ةمماسمة ممات سمما  ا  ممما  ا  وممزت ال الممه سكقمممات ةضمموريا مبمممالر ة ةمما   قا ممات احملا مممرات   -

  وت ة،اع الوق  الوا ه ختص صم لتاوينم الاايت كالت ضك  ستر ل تم ا عرة او
ال وبممما  و  ةممما مبامممرا ك مممال  مممما ياممموم التمممدات مممم  ال،مممنا ا كل  مممامع ذ كهمممو  رتضممما   ختصمممص مبامممر يو مممم مب -

التو  ممم المماي ر مم  الو ممم ي،ممتند  وممت الر بممات ا عممرب  نةمماذ    م ممم يبرممت    الممه ا ة ممام  و  ةمما  ممك ، ممم  
مت ممام    مال  احنمو ةمركيف متتصصما كل ريرما   ر عمما ة ةماذ الوةم      مرب   مال   و  ممم  م  قريم  الختمال مك  

 الباالور و
امت ممما،ت متوسممم ا ا مممد ذ ا مت ممما،ت الشمممامواذ  )  ذ مممم  خممم س  عمممدل ا مت ممما،تكمثمممبل   مممات  ر ممم    ر مممل -

كةمم   امت مما،ت  ممال   تممد  لشممال مبممالر ة مممذ  وممت ة،مماع الممزم  الب ممدا و      (كا مت مما،ت ا سممتدراال ا
 كل ا الاي يعاظ مص  م  قصر مد م مرار ا اب عايك الد 

 : كميا   ،  ل ما يو :االختالالت يف جمال هيكلة وتسيري التعليم  -1-1-2
 كا  او ه اوا  تر ا كمعرد  ك   وةر مرركئ ا -
قو ومما  ممك قممالر  ل سممت الا لتعال مما لألهممدان المما سمم رت لممم ل،ممبه اليةممو  المماي م ممز    جباعل مماقممور يتة ممز   -

لمم ةضم   م  احن،مار ةمرص التشمي ل خلرجيم  هماا التاموي       النصموص ا ن ةما جماا التاموي  كا اا ما ا ةنوةما
   اع  عبك كا ط    ا ةت ا ات م  قبل الر ا ات ا ،تعةواو

 نمممم ا يممم ل التمممركيفذ الشممم ت الممماي   مياممم  ال المممه مممم  احلتممماا  ومممت ا عمممارن      ممماع  مممبم شت لوةعمممالر  مممتم -
 ل لرات  منيورا   ةريف  تر وا ات،با كا ستتال  منةا   م،و  آخر   ةالا الت ويل ل

  ، ك  ا ل ك نرصم الر ال  لونشا  الب دا و   ك وت ة،اع الوق  ا تصص لوتعو    -
 كجتدر ال ار   ل:طري:  االختالالت يف جمال التأ  -1-1-3

 
  10ذ 9: ص ص 2007اجلزائرذ  وام ذ كطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ إصالح التعليم العايلكطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 1
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مرلكليمما  ممع تا لوتامموي  ة ةمما لعممد التممدرج اطلالت  تاقةمما     مماع التنمما   لمم  الب مم  كالتامموي    م وممه   -
 ة امذ  ا م ر  وت   وير ه اا التدري  الة ا ك و اوا 

قممما وم    اسمممتةرار ظممماهر  ميمممالر  ا سممما ا  البممماةث  لو امعممما حنمممو آةمممال مخمممرع مالثمممر  مممااب  سممم ةا     ممماع -
 مساس  خاص حمتز ك ااع 

 ك تةثل  : االختالالت يف جمال املواءمة بني التكويا وسوق الشغل:  -1-1-4
 اوت وبات التأه  ت احلديثلرامم  اوي  مقل م ئةا   -
 ا دماج  ع   لو امعا   حم  ةا ا  تةا   كا قتصالي   -

يماذ ةرمد متم  استشمار  كاسمعا لألسمر  اجلامع ما لمدتا  الو نما الوقن ما لصم ح ا ن ومما ال لو ابل ماةا  ل  ةمل  
لتن ممم   موتر مممات كم ت     قمممار النمممدكات اجلامع ممما اجلةويممما كالا ممم  مشمممتو ا    2003/  2002مممم  ال،مممنا اجلامع ممما  

لراس ا  وت م،توع ا أتس،ات اجلامع اذ الةا   ة   د  لراتات مخرع مبشارالا خربات لكل   مم   مد   امعمات  
 1يا اذ ةر ، اذ لو  ا ا كلري ا  ا ا الندياذ ممر م نب 
 :LMDاخللفية اخلارجية لتبين نظام الب    -1-2

را لورممرع    مما كخاصمما ممما جيممري منةمما   ا حتممال ا كركا   مم  بممدي اجلزائممر اهتةاممما ابلتيممكات كا ،ممت دات العا
ةماطت  ومت اهتةامةما هم   ةو ما  اجليرا  كك مول  ال ما  زائريما معتمرب    لكس الحتمال  كمم  لم  ا ،مت دات الما  

 لولو  ا كلراجمةا   جماس التعو   العاع 
لتعومم     لو ممف  قممار جيعممل ا ممأته ت   اس مما  ةو مما متعممدل  ا هممدان  عممى  (1999)عممرن  ةو مما لولو  مما  ك   

 لكس الحتممممال  العمممماع متةا ومممما    ممممةالاهتا كا عوومممممات ا تممممواةر  ة ةمممماذ مبمممما ي ،ممممر ا رار مممما   الممممدر ات اجلامع مممما  
ا كركاذ ك ماا  ممما  بمممذ معمممايك متةا وممما لو مممول   ،ممما د    وظ ممم  ا مممواق  ا كركاذ كمتاممم  التعوممم   ا كركا مممم   

 3  رائ  مساس   عا: العةو اكقد وو   2ا العا  ا ا ناة،
  -المدر ات ا الالمي ما ل ،ما    كمم  ملرطهما   مات ن    مقر ا مأته ت   التعوم   العماع   لكس ا حتمال ا كركا   -

كقممممد ت      كالمممما  امممموم   مممممد   مممم ث سممممنواتذ سممممنت  ك مممم ث سممممنوات  وممممت التممممواع(LMD)  لالتممممورا   -ماسمممم 
  2000لدتا م  سنا  ا تةالها 

 عزيز التن  ةات كا شرك ات كا بالرات الا  ،ما د  ومت احلمراك التعو ةم ذ مبما   علم  احلمراك ال م اذ م ضمات   -
ه اا التدري  كاللاري   م  ل  ها  ا بالرات لمر،مم  يرامسمو ذ الن مات ا كركا لنرمل الوةمداتذ لمر،مم متبمو ذ  

 ر،مم    مو  م لر،مم  يرامسو  العا   كل

 
  8ا ر ف ال،ال ذ ص 1
  18: ص 2010ذ مرالز الب وث كالدراسات   التعو   العاعذ ا ةواا العرل ا ال،عولياذ 01ذ   عايل ومشروع بولونياالنظام األورويب يف التعليم ال بد الرمحام ل  حمةد ملو ةمذ 2
  ت  ا ر ف 3
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اكلما  ك   ص ةةا  ن وما التعو   العاعذ    ت م اجلزائر  ل التبذ التات لال ما  ات    ةو ا لولو  ماذ ك هما حم
ذ كعل  م  خم س ا تةمال   مات   جيال م  ةا قالوا لوةرار ا   مت وباهتا ك ر اهتا مالالمي ا ك او ا مف  ةو ا لولو  ا

  (لالتورا  -ماس  -ل ،ا  )ا كركل ا   التعو   العاع الدر ات ا الالمي ا 
 مم  هتممدن همما  ال، اسمما  ل  كممم  خمم س س اسمما اجلمموار ا كركاذ المما وومم   ممد  لكس ممم  ل نةمما اجلزائممرذ ة

ذ ال، اساذ الثراةاذ الب اا كا م و ةرد راة  ها  ال، اسا  تا ل ةاوم    جمماس التعوم    التعاكم   جماس ا قتصال
اقمم اح  امموي  من ةمما  إبي ال مما   ممذ  شممر كطيممرا لوتعومم   العمماعذ  وصممووا  ل    2005لعمماعذ  ع ت  رممد ا تةممايف سممنا  ا

التعوم   العماع  ومت مم حتمتتع المل لكلما ابخلصمائص ا ة مز  لتعو ةةما العماعذ كمم  ،ماه    لنمات  مكركل ا متوس  ا   
م  امموم الشممةال  الصممالر  منةمما مرممركت  كموائةمما ل ب عمما سممول   ن مم   لنرممل الوةممدات الدراسمم ا لمم  همما  الممدكسذ كم

 ،ممك احلمممراك ال مم ا كةمممراك  العةممل كعلمم  مممم  خمم س ا  ممم اك   معممايك لوترمممومي كخ ممل  مممةام اجلممول   مممدن  
م ضمممات ه اممما التمممدري  كالبممماةث ذ الةممما مالمممد الممموطرات ا عن ممموم  ومممت  عزيمممز لمممرامم المممدالتورا  ك شممم  ف التعممماكم الترمممذ  

 صم اع الرمرار      (ا كركا  -المدكع)لرمد مالمد هماا ال،م ال التعماكظ    1وة  ك  شات مراالز لوتة مز   الب م  كالع
ايك   التعوممم   العممماع كا  ،ممم ات ممممف التيمممكات احلديثممما خاصممما  مممة  ا ن رممما اجليراة ممما  اجلزائمممر  مممركر   وة مممد ا عممم 

ممم     لكس  مممك مكركل ممما مثمممل  مممو  ذ ا يمممرع  رار  مممد  ومممت  ممم   LMDاحمل  ممماذ كعلممم  مممما  مممزط خ اهممما    بمممذ   مممات الم
 كلبنام 
 LMD: ماهية نظام الب  2الفرع 

مممم   ال وبمممما كه امممما التممممدري  كاج امممما اللاريمممما    لمممم خاصمممما    ذ  اجلزائممممر ةالمممما اسممممتتةات  LMDم ر  بممممذ   ممممات الم
ةمو  لمم مم  قبمل   الو مم   مات عك ةو،متا ميماير  لون مات الماي المام مع  ذةموس ماه ما هماا الن مات كه اوتمم ذلو امعات

 جلديد ك رح ج اوتم ا ة ز  كة ةا يو   عري  جاا الن ات ا
 LMDتعريف نظام الب   -2-1

ممم    ممم  اللار "ذ  مممة     -ا سممما ا   -كالعوة ممما " ال وبممما  همممو مرارلممما  ديمممد  لوع قمممات الب دا و  ممما  LMDات الم
احملمممرك الممماي  رمممف  و مممم  ةو ممما  م،مممعت يضمممف ال المممه   قومممه  ةممماط التاممموي ذ كجيعمممل مممم  ه اممما التمممدري  العنصمممر  

اجلامع ما الما خولتةما مةامات   عري  لرامم التاوي  كالب   ك صة ةةا كجت، دها حت  م،أتكل ا ك  مران ا أتس،ما  
 2هاا الص ح ص ة ات  ديد  كمن ةا صتا صاةه ا شركيف   صوغ س استةا الت ويريا 

لومم   الت،مة ا الن مات الا سم ا  مك  وم   العماع كيرااجلديمد   التع    اجلزائر ابلن مات LMDعرن   ات الم كي  
كلملم   ومت   ب رمم  ل  ايما اسمتبدالم التمدرجي   الردميذ كهو الن ات الاي ا تة تم اجلامعما اجلزائريما منما ا سمتر س  

 
  53ا ر ف ال،ال ذ ص 1
  13ذ مر ف سب  عالر ذ ص إصالح التعليم العايلكطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 2



 التنمية البشرية في الجزائرإصالحات التعليم العالي وواقع                                        الفصل الرابع                       

 

 164 
 

الا م   رةوما جتريب ماذ ك   لع  ا عاهمد كا ق،مات الة  2004كالاي  ريف     ب رم منا سنا   مث التات ابلن ات اجلديد 
 1   امعا ابع الزكار ك امعا جبايا مكس خ و  م

 LMDهيكلة نظام الب   -2-2
م   ه اومما ل،م  ا مرار ما   اوما التعومم     الن مات الا سم ا ذ ك ت ،مد      مما    LMD عتمرب ه اوما   مات الم

 مقوار ه :
 ال ور ا كس:  يدكت    ا سنوات كيتوج لشةال  الو ،ا  و -
 ا اس وم كيتوج لشةال   ثاظ: يدكت سنتاال ور ال -
 ال ور الثال : يدكت    ا سنوات كيتوج لشةال  الدالتورا   -

يتامممموم قممممور الو ،مممما   ممممم  سممممتا سداسمممم اتذ كيتة ممممز مبممممرةوت ذ  تةثممممل مك عمممما    امممموي  قا ممممدي متعممممدل  
ل الممه  الف مةممذ متامم  ا   امموي  متتصممص  كجمماا ال ممور  ممايت ذ  ايمما عات قمم   مممما الثا  مما ةتتةثمملالتتصصمماتذ  

  اج ا با ر    ا  الشيل  ك ايا مالالمي ا متام  ال المه مم  مواصموا الدراسما  ومت م،متوع قمور ا اسم  م  ا  دم
ممممما قمممور ا اسممم  ة ضممم  مرلعممما سداسممم اتذ كهمممو قمممور متتممموح لامممل قالمممه ةاصمممل  ومممت  مممةال  ل ،ممما   مالمممالمي   

صمل  ومت ل ،ما   عات قمالف  توح الال  لامل ةاالةا م م قور مت  كي،تو  الشرك  ا  وولا ل لت ال  اا ال ور 
مةذذ  ا ميانم م  العول   ل اجلامعا لعد قضات ة     احل ا  ا ةن ا  كهماا ال مور ميضما يتة مز ليايما مةن ما كمخمرع  

كيتضمة  قمور المدالتورا     مالالمي اذ ة   يتوج ال وبا    ايتمم  مما لشمةال  ماسم  مةمذ مك  مةال  ماسم  مالمالمي  
 2ا  لعد مناقشا مقركةا سداس ات كيتوج لشةال  لالتور ستا  
 واإلجراءات املرافقة له  LMD: التنظيم البيداغوجي لنظام الب  الثاين املطلب

  اجلزائمر ك ممف  ن مم   ل ممدا و    ديممد كمراةرتمم مب ةو مما ممم  ال ممراتات المما    LMD  ومه  بممذ   ممات الممم  
 م   أ ا  ،ة ل   ب رم 

 LMDيداغوجي لنظام الب  : التنظيم الب1الفرع 
لتن    ل دا و   ي   متماه   كمصم و ات    ام  مألوةما ك  معةموس  ما مم  قبمل      LMDيتة ز   ات الم  

  ةا يو   و  ط جا  ا تاه   كا او،ت التعو   العاع اجلزائريذ كة
 
 
 

 
الرهام  –ذ مداخوا  ة  ال وت الدراس :  ص ةات التعو   العاع كالتعو   العات (ميدان العلوم اإلنسانية –بني الواقع والقوانني )اجلزائرية  يف اجلامعة (ل م د)نظام  و  صاحل ذ 1

  12ذ 11: ص  ص 2013/ 04/ 22اجلزائرذ  - امعا البوير كا ةالذ 
  15ذ 14سب  عالر ذ ص ص  ذ مر فإصالح التعليم العايلكطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 2
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 السداسيات  -1-1
ي الممل  ا ممد  الدكريمما لوتعومم  ذ كحتممو    وممت  ممال سداسمم اتذ كال،داسمم  هممو  LMD ممن   الدراسمما     ممات الممم  

  16ك    14سداسمم   وممت  ممدل حمممدل ممم  ا سممال ف  صصمما لوتعومم   كالتر مم  ذ ة مم  مم ا عممدس ا عرمموس يمم اكح لمم   
 1مسبويف   ال،داس  الواةد 

 الوحدات التعليمية  -1-2
جمةو ما مم  ا رماي    كالوةد  التعو ة ا  ض  لمااهتا  م  الوةدات التعو ة اذ   جمةو ا  وت الل سداس   يشتةل

 2ا  ش ا ا ن، ةا ل دا و  ا  ك و د مرلعا م وايف م  الوةدات التعو ة اذ كه :  كا وال مك
التصممدي     كاالت،مماعكةممدات التعومم   ا ساسمم ا: ك  مم  الممل ا مموال كا رمماي   الوا ممه  وممت الممل قالممه متالعتةمما   -

  و ةاو
 ا  ال اله م  االت،اع الاا  ا   العةلوا نة  ا:     ا وال كا راي   الا متكةدات التعو     -
 :  تاوم م  ا وال كا راي   الا متا  ال اله م  التعة ذ التو  مذ كالتةة وا ستاشاة اكةدات التعو     -
 كال  ت ا ع كةدات التعو   العر  ا: كيت  م  خ جا    ات ال وبا ملكات مثل الويا  -
 الرصيد  -1-3

 ا م   دمم  كحدل  دل ا رصمد  لامل كةمد   عو ة ما  ع ال اله لووةد  التعو ةهو كةد  ق ا  حتدل االت،ا
مي مم الرصم د ممر بل ح م    وت مسا  ة   العةل ا  ووع الر ات لم م  قرن ال اله لو صموس  ومت الوةمد    

مممم  رصمممم د    1سمممما   حمممممدل خمممم س ال،داسمممم ذ ة مممم  مم الممممل   سمممما ا      25سمممما ا  ل    20يرالوممممم ة مممم  سمممما   لم
حما ممراتذ م ةمماس  )   تومم  ا  ممااس  كالمما  شممتةل  وممت سمما ات التممدري  ا ردممما لو الممه  مم  قريمم ال،داسمم ذ  
ة م     3رصم داذ  30كالر ةا الجال ا لألرصمد  ا ،متند  لووةمدات التعو ة ما ا او ما لو،داسم  هم     (مو ةاذ    

 4مم:
رصمممم دا   الوةممممدات    18ممممم  ا رصممممد  مي ممممما يعممممالس    %60ساسمممم ا متثممممل  وممممت ا قممممل  كةممممدات التعومممم   ا  -

 ا ساس او
 مرصد    الوةد  ا نة  او 9م  ا رصد  مي ما يعالس  %30كةدات التعو   ا نة  ا متثل  رريبا  -
 مرصد  لووةد    3م  ا رصد  مي مبعدس %10كةدات التعو  ا ستاشاة ا كالعر  ا متثل  -

 
  13ص : 2011ذ ليوام ا  بو ات اجلامع اذ اجلزائرذ  وام الدليل العلمي لتطبيق ومتابعة ل م دكطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 1
  ت  ا ر ف 2
  15 و  صاحل ذ مر ف سب  عالر ذ ص 3
  16 ت  ا ر فذ ص 4
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ه  و ممم االت،مماع  وممت كةممد   عو ة مما ي  مم ذ يعممذ مم الممل  صممدي   (ا الت،مماع)ك عتممرب ا رصممد  قالومما لو صمم د  
 ائ  لألرصد  ا رالوا جا  الةا مم ا رصد  قالوا لوت ويلذ مبعمى م مم إبمامام ال المه احلاصمل  و ةما مم ي،متعةوةا  

 1 ،تربوا  ة  م،ار  اويذ آخر  ري ا قبوس عل  م  قرن ةرقا التاوي  ا
 عرض التكويا   -1-4

مم     صمم ةات   قممار   لتعومم   العممماع مةةمما لنممات  مممرك  التامموي  العمماعذ كالممما  أتس،ممات امسمممندت    LMDالم
جيممه مم  ،ممت  ه  ل ا ةت ا ممات ا الالمي مما لو امعمما ممم   ةمماذ ك ل ا ةت ا ممات ا ةن مما لور ممايف ا  تةمما    

يضعةا ا درسموم م ت،مة     قمار جمةو مات ةمرل  اموي   كيمن    مر   كا قتصاليذ ل ت   رجتةا  ل لرامم  عو   
 بمما لوةممدات  عو ة مما مساسمم اذ منة  مماذ  التامموي     ممال م،ممارات هوع  مما متعممدل ذ ة مم  مم الممل م،ممار هممو  رال

ي     التاوي ذ ك  النةايا يرم ح  مر  التامو استاشاة ا ك ر  اذ كحتدل ا أتس،ا ها  ال ال با كةرا لس ا    تةا  
ومممت ا ،مممتوع اجلةممموي مك  مممم  قبمممل النمممدكات  مممم  قبمممل ا أتس،ممما    مممال لةممم   مممرك  ل تضمممف لوتر ممم   كالتأه مممل  

 2 ،توع الوقذ م  قبل الو نا الوقن ا لوتأه ل اجلةويا  ك   ا  وت ا
 LMDيف نظام الب    اإلجراءات املرافقة للتنظيم البيداغوجي اجلديد  :2الفرع 

المدكعذ ةرمد اختمات  م  م ل جنماح  ةو ما الصم ح كك مف اجلامعما اجلزائريما    نما   ممف   مات التعوم   العماع  
 3كعل    اجملا ت التال ا:  LMDالم كطار  التعو   العاع كالب   العوة   د    راتات مراةرا لص ةات 

 م  خ س:يف جمال تسيري وتقييم املؤسسات اجلامعية:   -2-1
 اس   ا  ةز  ا اوتا ابلتر    ك ةام اجلول    التعو   العاعو -
  ،أتكل ا الب دا و  اذ التاو تةا إب دال  رك  التاوي وزيد م  ا ستر ل ا كاق ال  اجلامعا حنو م -
  الر  د  احلوالةا لخاس هل  ديد لوت، ك مبذ  وت مس   -
 م  خ س:  يف جمال التأطري:  -2-2
 اوي  ا او   مد وت ل، اسا   ال   تع ل الب   كالب   التاويذوك ف   ل لت -
 كالباةث  كالقاراتو لألسا ا  ا   ش  ف التاوي  مدع احل -
 اختاع  دالك حتت زيا م  م ل  ةام م،اعا الاتاتات اجلزائريا ا ر ةا   اخلارجو -
قصمممد ا ،ممماعا    صمممة    مممرك  التاممموي      مممد    مشمممارالا القمممارات كالاتممماتات كاخلمممربات مممم  خمممارج الر مممايف  -

 ورالا   الندكات كاقك ال لصات ا ةن اك نش ل ا  ةاس ا و ا كا  ةاس الت ب ر اذ كا شا
    ت ا سا ا  كم،كي الب دا و  ا كحت، ،ة  مبضام  الص ح م  خ س لرجما لكرات حت، ، ا  -

 
  14ذ مر ف سب  عالر ذ ص العلمي لتطبيق ومتابعة ل م د الدليلكطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 1
  2018/ 08/ 15ذ شريت الق يف:  lmd-systeme-https://www.mesrs.dz/ar/leذ  وت موقف ا     : اإلصالحاتكطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 2
  24 -21ذ مر ف سب  عالر ذ ص ص إصالح التعليم العايل  العاع كالب   العوة ذ كطار  التعو 3

https://www.mesrs.dz/ar/le-systeme-lmd
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 م  خ س: يف جمال البيداغوجيا:  -2-3
  ا    م  ةا ا لت ال كالتر    كالتدرج كالتو  م الب دا و  و -
 ع  الر التدرج كالب  و وةك الوسائل ا اليا  وت م،تو  ثة  ا  ةاس الت ب ر ا  رب  -
  ثة  ال لصات   ا كسا  ا ةن او -
   وير مها   اوي   ديد   عتةد مساسا  وت  انولو  ات ال  ت كا  صاس  -
 م  خ س:  جمال تنظيم اهلياكل البيداغوجية وهياكل البحث:يف  -2-4
 ل ا ةذ كمتالعتةاوك و  ةة ذ  ن    ال لصات   الوس  ك ف ه االل  تاتل ابسترباس ال وبا -
   شا ل ةرل ل دا و  ا كةرل التاوي  -
 م  خ س: يف جمال اخلريطة اجلامعية:  -2-5

جيعوةما  مدمم متةموت س اسما ا وقمفذ كالتن م   الشمبا  لوةأتس،مات اجلامع ماذ    ال   وطيف ها  اخلري ا لشال  
 نمما   متممواطم ممما لمم  ال وممه  وممت التامموي ذ ك ماا  ممات  تومم  ا أتس،ممات    ك رق مما مق مماع التة ممز ممم  م ممل  ممةام 

 و  كالوقذ تصالي لوب ل  وت ا ،توي  احملاجلامع اذ كالواقف ا  تةا   كا ق
 م  خ س:  يف جمال التعاون الدويل:  -2-6
عي  و  مماذ ي،ممةل ةممراك  ك ممف ةضمماتات  امع مما  قو ة مما كلكل مما  رممم   ل  رق مما  عمماكم  نممائ  كمتعممدل ا قممران    -

 نولو  ا كالثراة ا  وت م،توع التعو   كالب  وال وبا كا سا ا  كالباةث ذ كيش ف التبال ت العوة ا كالتا
 اعل مما اجلامعمما ممم  خمم س  مموةك مةضممل الشممرك  الات ومما ابسممتر اع الاتمماتات الوقن مما ا ر ةمما   اخلممارج   رق مما    -

 ،توع العاع ةض      اع التأقك ا  نيب عي ا 
 م  خ س: يف جمال حتسني الظروف االجتماعية واملهنية:  -2-7
 صا ا    قار احلوار كالتشاكروم،عت ك س ا    ا  رم ام  ل  رسات مس  منا   امع    بعم الر  -
  صدار قا وم مساس  خاص لألستاع الباة  ياوم  اعاب كحمتزا كيضف ا ستاع   مص  النتبا الوقن ا  -
 LMDلتقييم تطبيق نظام الب  الوااري  سعى امل  لثالث:لب ااملط

مم   التعوممم   العممماع كالب ممم   ذ أييت م،مممعت كطار   LMDلعممد مضممم  مطيمممد مممم   شممر  سمممنوات  ومممت   ب ممم    مممات الم
ذ كالممما  تضمممة    مةمممد حماكرهممما  (2013 -2004)  العوةممم     ر ممم   السممم ا    ا العشمممريا لت ممموير الر مممايف لوتممم  

ممم  خمم س ا عرممال النممدك  الوقن مما لو امعممات    ذ ة مم  جت،ممد همماا ا ،ممعتLMD ب مم    ممات الممم  ا ساسمم ا   ممدال ك 
  2016  /01  /13ك  12م ت    LMDتصصا لتر      ب     ات الم  ا وسعا لور ايف ا قتصالي كا  تةا   كا 
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 LMD: أهداف املسعى الوااري لتقييم تطبيق نظام الب  1الفرع 
مممم    ،ممممعت المممموطاري لتر مممم     ب مممم يتةثممممل اجممممدن العممممات ممممم  ا  لو ممممف     شممممريط الو ممممف الممممراه     LMD  ممممات الم

 1 شت ص  امل لاص ح م  ة  :
 ا  ، ات العات لاص حومدع حتديد  -
ممدع ا ،م ات ا امو،ت ا ساسم ا لون مات ممم  قوبماذ ه اما التمدري ذ ةوالةما ا أتس،ماتذ الع قمات مممف  حتديمد   -

 ا قران التا وا     ك كهاو
 الرو  كالضع    ال،ك احلاع لن ات المتعو   العاعو  وت  ناصرالتعرن   -
،م ا لاصم ح مم   و  ما التاموي ذ احملم ل ا قتصمالي كا  تةما  ذ  ا  ر ا   با  وت الل اجلوا مه الرئ حتديد  -

 والقار التشريع      ك كها
 وLMDك ف التدالك التص    ا  عاجلا النرائص ا ، وا     ب     ات الم   -
 ا تةال ةوالةا  رالز  وت مهدان الص ح كالتر    ا ،تةرو -
  رسات  ارسا التر    ا أتس،  الدائ   -

 LMDحماور املسعى الوااري لتقييم تطبيق نظام الب   :2الفرع 
 2ةوس جمةو ا م  ا ساوا معةا ما يو :  LMDوة،عت الوطاري لتر      ب     ات الم الرئ ، ا لاكر  دكر احمل

؟ كهل ت التتاك مو ما   ا رارلما ا تاه ة ما ك  ضما ةا ابلرمدر الاما   LMDريف   ا تةال   ات الم  الت،  هل ت  -
 ا خري ؟ اكمشارال

 هل الا   اج اات ا اوتا لضةام متالعا   ب   الن ات م ئةا كك  ةا؟ -
 هل ت ةع   نت ا الررارات ا تتا ؟ -
 اب وارل البشريا كا اليا ةعالا؟هل الا   ا راةرا التن  ة ا ك و  ا تعورا  -

 LMDنظام الب  التنظيم واألطراف املشاركة يف املسعى الوااري لتقييم تطبيق   3الفرع 
ذ ة مم  ت  شما ل مةممواج  ةممل ت  نصمم بةا  و مات الت ضممكياةاسمتند  ن مم   النممدك  الوقن ما  وممت سو،مموا ممم  الع

ذ  والممممممل  ل ةمممممما مةةمممممما التعممممممرن  ل النرممممممائص  (،ممممممايتا ،ممممممتوع ا رالممممممزيذ اجلةمممممموي كا أتس) وممممممت  تومممممم  ا ،ممممممتو ت  
ر   كمتم  ا شمارالا    ةو ما التر م   مم  قبمل المل  ك  وي  LMDكا خت  ت الا ةال  لكم   ب   ةعاس لن ات الم  

 3التا و  كا قران ا عن ا ابلتعو   العاع  س ةا منةا:
 رهسات مأتس،ات التعو   العاع كالب   العوة و -

 
ذ كطار  التعو   العاع كالب   LMDالندوة الوطنية للجامعات املوسعة للقطاع االقتصادي واالجتماعي واملخصصة لتقييم نظام الب كطار  التعو   العاع كالب   العوة ذ 1

  7ذ 6ص ص   :2016العوة ذ اجلزائرذ  ا ت  
  6ا ر ف ال،ال ذ ص 2
  8ا ر ف ال،ال ذ ص 3
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 ا رالزياو   قارات اللار  -
  ثوو الر ايف ا قتصالي كا  تةا  و -
 رهسات اج اات الوقن ا الب دا و  ا العوة او -
  ثوو ا سا ا  كال وباو -
 اخلربات   جماس التعو   العاع كالب   العوة     -

 LMDاملسعى الوااري لتقييم تطبيق نظام الب  مقرتحات :  4الفرع 
ممم  مقمممرت النمممدك  الوقن ممما لتر ممم     ب ممم    مممات   ذ  ذ  ،ممم  ل لعممم  ا خمممت  ت   مممر   ب ممم  هممماا الن ممماتLMDالم

 1جمةو ا م  ا ر ةات التص    ا ة،ه ما يو :ك وصو  كرش العةل  ل ص ا ا 
ذ مممف  وة ممدها  وممت  ل مم   ل  ممبل آل ممات ا  ترمماس ممم  قممور  ل آخممر  ورشبببة حتسبببني التعلبببيم العبببايل:  -1  -4

لتتصصمممات   قمممور ا اسممم  كا تةمممال همممل كاةمممد لومممدالتورا ذ  ا ،مممتوع الممموقذ  ل  ا مممه مواصممموا  ةو ممما حتديمممد ا
الرا ل لت ال ل ور الدالتورا  الةع مار لون ماح ليم  الن مر  م  ا عمدس احملصمل  و مم  ةرل  وت  ت  ا ا ،كا  تةال 

   قور ا اس   
ا  ومممت  ا قتصممماليا ا نصمممب  القممماراتمكصممم  لتتع مممل لكر    ورشبببة عالقبببة اجلامعبببة ابلقطببباع االقتصبببادي:  -2  -4

  رب  ن     دكات لكريا   (اقتصالي امعا/ ق ايف )  العوة ا ك تع ل قنوات التواصل ل  ال رة   م،توع اجملال
ار امممزت مر ةاهتممما ةممموس مع ممما  صمممر ا الت،ممم ك اللاري لو امعممما كةرممما  بمممدم "مشمممركيف    ورشبببة احلوكمبببة:  -3  -4

  ا أتس،ا"  ل  ا ه ا  تةال  وت التاوي  ا تواصل  وظت ةا
ك اللاري لو امعمممما  الةمممما مكصممممت ا شممممارالوم   النممممدك  الوقن مممما لضممممركر  ا تةمممماج مسممممال ه  صممممريا   الت،مممم 

لتةا نةا مم  ملات مةامةما   مة،م  ال مركن الو مم  مام  مساسم ا ميام  مم   ،مة ل ا ةمات الب دا و  ما لوةأتس،ما   
مم  ملممرط اخممت مم ممم  لمم   خمم س النممدك   كقممد مقممر كطيممر التعومم   العمماع كالب مم  العوةمم    هممو  نممويف    LMD ت   ممات الم

  5000لر ممايف  ل  رومم ص  ممدل م،ممال  الو ،مما   ممم  ةممواع   ممةالات الو ،مما   لشممال متممر  كهممو ممما لةممف اب
م،و   كل ا الال   ل  ركر   وة د همل المدالتورا ذ  سم ةا كمم   مات التعوم   العماع   اجلزائمر   176م،و   ل 

را  كهمم  لالتممورا  لكلمماذ لالتممورا   ومموت كلالتممورا  ال ممور الثالمم ذ ة مم  مم همماا  ي،مم ل ك ممول    مما م مموايف ممم  الممدالتو 
يف   هممممل الممممدالتورا  يممممأتلي  ل خومممم  ةمممموارل كع مممما لمممم  همممما  ا همممما  كسمممموت ةةمممم  لممممدع اجملتةممممف كا أتس،ممممات  التنممممو 

 2ا قتصاليا خاصا ة ةا يتعو  مب،تو هتا العوة ا 
 

 
ذ  وت موقف ا     : LMDالندوة الوطنية للجامعات املوسعة للقطاع االقتصادي واالجتماعي واملخصصة لتقييم تطبيق نظام الب مرالز  نة ا ال اقات ا ت دل ذ 1

ttps://www.cder.dz/spip.php?article2467h2018/ 10/ 21: ذ شريت الق يف   
  ت  ا ر ف 2

https://www.cder.dz/spip.php?article2467
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 PNUDخالل مؤشرات الـ ن م المبحث الثالث: التنمية البشرية في الجزائر
  ال،منويا  تراريرالمأت راهتا الوارل      ر  كحتو ل  كاقف التنة ا البشريا   اجلزائر م  خ س  يتناكس هاا ا ب   

ممم    وتنة ممما البشمممريا الممما يرمممدمةا  ل   اجلزائمممر كالمممل  (IDH)  ة ممم  ت الت مممرل مك  لمممدل ل التنة ممما البشمممريا  PNUDالم
مث ا للمما التاة و مما لاممل مأت ممراهتا التر  مماذ لممدت  لممدل ل التنة مما  ذ  (2017  -2004)  مأت ممرا م التر  مما خمم س التمم  

ذ كلل مممل التنة ممما ة،مممه اجلمممن   (2017  -2010)خممم س التممم      (IDHI)البشمممريا ا عمممدس لعاممممل  مممدت ا ،ممماكا   
(IDG)      ذ كمخممممكا لل ممممل التمممموارل لمممم  اجلن،مممم   (2017  -2013)خمممم س التمممم(IIG)      2010)خمممم س التمممم-  

      مم   ةصمماتات ةولممم  PNUDةومم   تمواةر  رممارير الممم    (IPM)ذ   ةم  مم لل ممل الترممر ا تعممدل ا لعممال  (2017
مم    (2017  -2004)ةمم ات الدراسمماذ ةممإم اخت ممار التمم      كة ةمما خيممص  اجلزائممر الممام ممم  م ممل  تبممف كاقممف    (IDH)لم
لاممل    (2017  -2010)ذ ل نةمما التمم    (2004) ممات    LMDمنمما  بممذ  صم ح الممم  لتنة مما البشممريا   اجلزائممر    مور ا
  (2017  -2013)ذ ممما التم    (2010)جةا منما  مات    PNUDةاام لدت  م  ا تةال الم   (IIG)ك (IDHI)م  
  (2013)كالاي  ضة  ل ا،ت لعات   (2014)لم منا  ات   PNUDةاام ميضا لدت  م  ا تةال الم   (IDG)لم 

 يف اجلزائر  (IDH)املطلب األول: دليل التنمية البشرية 
مةمممرطت اجلزائمممر  رمممدما مو وظممما   جمممماس التنة ممما البشمممرياذ  ع  صمممن   مممة  ةاممما المممدكس عات التنة ممما البشمممريا  

  -4)  كاجلمدكس   وال ماالكلماو ك  واصمل  رمدمةا خم س ال،منوات    186مم  لم     93ل   مه    2012ا ر تعا منا سنا  
  (2017  -2004) ت  يو ط   ور لل ل التنة ا البشريا   اجلزائر خ س ال  (2
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 2017  -2004يف اجلزائر خالل الفرتة    (IDH)  : تطور دليل التنمية البشرية(2  -4)اجلدول  
 الفئببببببببببببببببببببة IDHقيمة الب   الرتتيب  السنوات 
  نة ا لشريا متوس ا  0.728 102 2004
  نة ا لشريا متوس ا  0.733 104 2005
2006 - 0.760 - 
  نة ا لشريا متوس ا  0.754 104 2007
2008 - 0.779 - 
2009 - - - 
  نة ا لشريا مر تعا  0.677 84 2010
  نة ا لشريا متوس ا  0.698 96 2011
  نة ا لشريا مر تعا  0.713 93 2012
  نة ا لشريا مر تعا  0.717 93 2013
  نة ا لشريا مر تعا  0.736 83 2014
 مر تعا    نة ا لشريا 0.745 83 2015
  نة ا لشريا مر تعا  0.752 - 2016
  نة ا لشريا مر تعا  0.754 85 2017

 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:
ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ذ 2009ذ (2008/ 2007)ذ 2006ل،منوات: التنة ما البشمريا لر،مم ا م  ا ت د  الهمائ  ةموس  رارير  -

  2016ذ 2015
 

- Conseil National Economique et Social, Rapport national sur le développement humain Algérie 2007, 

C.N.E.S & PNUD Algérie, 2008, p 19. 

 
-  Conseil National Economique et Social, Rapport national sur le développement humain Algérie 2008, 

C.N.E.S & PNUD Algérie, 2009, p 18. 

 
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

http://report.hdr.undp.org/ , visited: 26/ 11/ 2018.  

ن تةا  ممة  ةاممات التنة مما    اجلزائممر ك ر  بةمما لمم  الممدكس ك صمم   IDH  ممور ق ةمما الممم   (2  -4)اجلممدكس  يعممر   
كيممربط همماا    ا ممم  ا ت ممد  الهممائ  ذ كعلمم  ة،ممه  ةصمماتات لممر،مم  (2017  -2004)   التمم  البشممريا خمم س  

 ا:ك ول ة     توتت      ور لل ل التنة ا البشريا   اجلزائر كعاجلدكس 
ابستثنات  ): مي  الا   اجلزائر  رف  ة  ةاا الدكس عات التنة ا البشريا ا توس ا  (2011 -2004)* الت   ا كل 

  (2010  ات
   ا ترو  اجلزائر  ل ةاا الدكس عات التنة ا البشريا ا ر تعا : ة (2017  -2012)* الت   الثا  ا  

http://report.hdr.undp.org/
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البشمممريا ة ممم     رمممدت اجلزائمممر   ال   مممه المممدكع لمممدل ل التنة ممماكلصمممتا  ممماموا ةمممإم الرمممرات  اجلدكل ممما  شمممك  ل  
   (2017) مات    85   م ا  را ع   ل ا ر با    (2015)   ات  83 ل ا ر با   (2004)  ات 102ا ترو  م  ا ر با 

 ما   رب عل     الت ،م  كالترمدت   جمماس التنة  (1)ذ كالاي الوةا اق ع م  الواةد   IDH ة ةا خيص ق ةا الممما  
   مممات 0.677لممم  ا ر تمممايف كا حتممما ذ ة ممم  لويممم  مل  ق ةممما لمممم   راكةممم     ابلن،مممبا لو زائمممر  البشمممرياذ ةمممإم ق ةتمممم

  (2008)   ات  0.779  م وت ق ةاك   ذ(2010)
 ي لكلما يتمأ ر اب جتما  العمات  ،متو ت التنة ما البشمريا      لل مل التنة ما البشمريا   ه الكجتدر ال ار   ل مم 

كهم  مة،م  مم    0.754الا م     (2007)  لعمات  IDHع الدكع  ةعوت سب ل ا ثاس ي ةع مم ق ةا الم   وت ا ،تو 
كهممممو مة،مممم  ممممم   ر  بةمممما    83الممممام    (2015)لعمممماتم  ر  ممممه اجلزائممممر  إذ كمممممف علمممم  ةمممم 0.745  (2015)   مممماتق ةتممممم  
ممم  )ممممما ممم  ة ممم  الر ةممما     104ة ممم  اةتومم  ا ر بممما    (2007)لعممات لتيمممكات الممما  ةإ ممما  تممأ ر اب  (IDHمي ق ةمما الم
ة ممما  صممم  ا  ممممر ط ابلت،ممماكي  لعمممال  المممث ثذ    هندسممم متوسمممل  دث   مامممو،ت ا أت مممرذ مبممما م مممم  بمممار   ممم   حتممم 

خمم س التمم   ا دركسمما  زائممر    اجل  IDHكممم  م ممل  ت،ممك   ممورات الممم     كم،ممتوع ا ع شمما  (ا عرةمما)ذ التعومم    كقويومما
  وت ةد    س ت  الت رل لال ماوم منم

 الصحية والطويلة  حلياةبعد ا:  1الفرع 
  الرب،مم الهائ  لألم  ا ت د  لعد احل ا  الص  ا كال ويوا م  خ س مأت ر العةر ا توقمف  نمد المو ل     ير

  (2017  -2004)الو ل    اجلزائر خ س الت    يعا    ور متوسل العةر ا توقف  ند   (6 -4)كالشال  
 2017  -2004خالل الفرتة  ر  ع عند الوالدة يف اجلزائتطور متوسط العمر املتوق:  (6 -4)الشكل  

 
 :ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت

ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ذ 2009ذ (2008/ 2007)ذ 2006ل،منوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهمائ  رارير  ةصاتات  -
2016  

- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

http://report.hdr.undp.org/ , visited: 26/ 11/ 2018.  
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عةمممر ا توقمممف  نمممد المممو ل    اجلزائمممر خممم س التممم      ال   الممماعيتضمممط مم هنممماك   (6 -4)مممم  خممم س الشمممال  
ذ    مم ا جتمما  العممات يممدس  وممت ار تا ممم مبمما يرممارع  ر تممايف شر  كا حتمما  شر  مخممرعاب   كعلمم  (2017 -2004)

كهممو ممم  لمم    (2017)سممنا   ممات    76.3 ل   (2004)سممنا   ممات    71.4اخلةمم  سممنوات خمم س ةمم   الدراسمماذ ممم   
  ة  لكس ا ن را كالاا الدكس النام ا كةرا  ن ةا الص ا العا  ا   ا عد ت ا ر تعا

كير ف هاا ا ر تايف   العةر ا توقف  ند الو ل   ل حت،  العوامل الصم  ا كا  تةا  ما   البومد خم س هما   
اخلةممم   التمم    ك تةثممل همما  العواممممل  وممت ك ممم اخلصممموص   احتمما  كة ممات الر ممف ككة مممات ا قتمماس لكم سمم   

  كحت،    جماس الص ا العاما لو،اام  ك دل ا وال د ممواتذ  سنواتذ
ل نةمما  ممزلال اةتةال مما كة ممات ا مةممات كا وال ممد اجلممدل خمم س التمم      :وفيببات الرضببع دون عمببر السببنةابلنسبببة ل*

ا   الر ايممما  احمل  ممما ابلمممو ل ذ ةإ مممم مياممم  جتنمممه  مممدل البمممك مممم  هممما  الوةممما ت مممم  خممم س قمممدر مالمممرب مممم  ا ة اة ممم 
 س ا سمممال ف ا كل ممم  احل ممما ذ يوا ممم ا وال مممد عكي الممموطم  ا ردممما م نمممات الممو ل  كةممم   مممما لعممد المممو ل   كاب ثمملذ خممم 

ل    خ ممر العممدكع كالوةمما و ك عا ممما لرمموا  وممت ق ممد احل مما  لعممد خت مم  علمم ذ ةممإ   يعمما وم   ا  وممه  ا ممنتت  ط 
ب عممم  الضمممع  البصمممرذ  مممع  ا لات ا درسممم ذ ط ل   ممموا ر الشمممول المممدما  ذ  مممم  ا مممر  كالت مممور العصممميب  مممك ال 

 ويف م  م وايف ال اقا ة  كالتوةد  ة    دةف ا سر لشال خاص كاجملتةف  ةوما مثنا ابه ا  ي  الص
 2016 -2004: تطور معدل وفيات الرضع يف اجلزائر خالل الفرتة  (3  -4)اجلدول  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 ال،نا
معمممدس 
كة ات 
الر ممف 

‰ 

 
30 4 

 
30 4 

 
26 9 

 
26 2 

 
25 5 

 
24 8 

 
23 7 

 
23 1 

 
22 6 

 
22 4 

 
22 

 
22 3 

 
20 9 

  20ص  :2016ذ الديوام الوقذ لاةصاتاتذ اجلزائرذ 2016دميغرافيا اجلزائرالديوام الوقذ لاةصاتاتذ ا صدر: 
عنايممما ابحلالممما  الت ،ممم  ا ،مممتةر   ال (2016 -2004) أتالمممد ا عمممد ت ا ،ممم وا   هممماا اجملممماس خممم س التممم    

ةما  لامل ملم  مولمول ةم     مات  ةالما ك   30.4لور مفذ ة م  احتضم  ةما ت الوةما    هما  التاما مم    الص  ا
 ر مما خمم س    9.5كعلمم  ابحتما  قممدر     ذ(2016)ةالما كةمما  لاممل ملمم  مولمول ةمم     ممات    20.9 ل   (2004)

ل الماا  مممات ا تممموةر  كاجلةمممول ا باكلممما   هممماا  التممم    كابلمممر   مممم  علممم     مممزاس هممما  ا عمممد ت مر تعممما ابلن مممر  
 اجملاس 

لممر،مم كة ممات التمم    لو ممف  الدكلمما كا  ةممز  ا ،ممأتكلا    ق مماتكلمما   همماا ا رمماتذ هممو  اجلةممول ا با كلعممل ممم  ملممرط  
مأتس،ما صم  ا    234 ومت م،متوع    2006ذ كالاي لخل ة ز التنت ا   مةريمل  2009 -2006 احمل  ا ابلو ل 

 ممك مأت ممرات التممأ ك النةممائ ذ  كجتممدر ال ممار   ل م ممم    و ممد مأت ممرات  تممائم جمماا الممرب،مم ممم     ك يمما   20 رممف    
 عات ال ب عا الدمييراة ا ا تةثوا   احتا  م،توع كة ات الر ف كا قتاس   
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ن ممما  يعاممم  السممم ا    ا الوق الممماي  ك   ذ2020 -2016لمممر،مم كة مممات التممم   احمل  ممما ابلمممو ل     الةممما ت ك مممف 
ةالما كةما  لامل    20  ات الر ف  ل مقل مم م   جاع معدس كة   % 80وال د اجلدل كالا متثل  لو د م  كةا ت ا 

كيعممرن لممر،مم كةمما ت التمم   احمل  مما ابلممو ل ذ س ممم لممر،مم كقممائ /    مم ذ     2020حومموس  ممات    مولممول ةمم ملمم   
 1كمه   ناصر ها  الس ا    ا  تةثل  :ةعالا  لتدالك كقائ ا ل،  ا ك ك ماوتا ميا  الوصوس  ل ةا ك 

مومما قمد حت،من   : ةعوت الر   م  مم ال، ما   م ن ما ا 2016 وة د ا عايك جلة ف  رن الو ل   ايا  ات   -
لشال البك   العرول ا خك ذ    مم الاثك م  ةوالث الو ل     زاس حتدث  ت  ا  مدت التايما ا موارل مك  مع   

  وت منصا  رن ا  ةت ا ات   عاش ا وال دو     كلال  ة  لد م  مم  توةر خدما التول د التن
: كعلمممم  لو ممممف الروا ممممد   ج ممممف اج االممممل  2018ت   وة ممممد ك  ممممال  معممممايك مصمممماف ةممممديث  الممممو ل   ايمممما  مممما  -

   اج االل    بااوا تصصا حلديث  الو ل  م  ة   البن ا الت ت ا كا عدات كا وارل البشريا ك ن    ها 
لرصمد التصمدي لوةما  ةمديث  المو ل  اخل مد ج مك منتتضم  الموطمذ كاليمر   :  2018  شات كةدات الانيمر  ايما   -

احلتاا  وت الصوا ل  ا ولول اجلديد ككالد م   م مم ا كل  ا يوةر لم ةو مه ا تذ المدنتذ  م  ها  ال ريرا هو 
 والعاقتا كاحلةايا

: كاجمدن مم  علم  همو ك مف  سم ا    ا ةموس اةت ا مات ال،ماام   جمماس  2018ت  ايما  مات   شات الشباا -
سمممم  عل ممممم  ا ةامممم  حتر مممم  مةضممممل اسممممتتدات لوة االممممل  قممممه ةممممديث  الممممو ل ذ الةمممما مم حتديممممد مكلممممو ت الر ايمممما  

 ا تصصا  مرا  ةديث  الو ل  
قتمماس لكم  ةممر اخلام،مماذ  كةمما ت ا    ممةد اةتةمماس:  اخلامسبببة  عمبببروفيبببات األطفبببال دون  حتمبببال  ابلنسببببة ال*

  (4 -4)كهاا ما يعا،م اجلدكس   (2016 -2004)لدكر  احتا ا م رلا خ س الت   
  -2004: تطور معدل احتمال وفيات األطفال دون عمر اخلامسة يف اجلزائر خالل الفرتة  (4 -4)اجلدول  

2016 
 ال،نا

20
04

 20
05

 20
06

 20
07

 20
08

 20
09

 20
10

 20
11

 20
12

 20
13

 20
14

 20
15

 20
16

 

اةتةممممممماس كة مممممممات 
ا قتممممممممممممممممممممممماس لكم 
 ةمممممممممممممممممر مخممممممممممممممممم  

 ‰سنوات 

 
35 7 

 
35 5 

 
31 6 

 
31 

 
29 7 

 
29 

 
27 5 

 
26 8 

 
26 1 

 
26 1 

 
25 6 

 
25 7 

 
25 4 

  21ص  :2016ذ الديوام الوقذ لاةصاتاتذ اجلزائرذ 2016دميغرافيا اجلزائرالديوام الوقذ لاةصاتاتذ ا صدر: 
   ممات  ‰  35.7س كةمما  ا قتمماس قبممل لوممو ة  مخمم  سممنوات قممد الممام  دكس مم اةتةمما  ةممر مرقممات اجلمم ة مم   

يتعممممر  ا قتمممماس خمممم س  و   ر مممما   10.3لت ،مممم  قممممدر     (2016)   ممممات‰  25.4ذ كاحتممم  ل صممممل  ل  (2004)
 

1Ministère dela Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, Programme National Périnatalité 2016- 
2020, Ministère dela Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière, Algérie, 2016, p. p 8- 11.  
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الت مورو كمم  لم  هما   ذ ة م  ياموم  ةماطه  ا نما   ق مد  لووةا  أتلي       مرا  متعدل   اخلة  ا كل  سنواهت
   ك كهما  سذ اخلنمالذ الامزاطذ الشماهولذ ا لتةماع الرئمويذ العرديما الرئويما كالسمةاسمرا  احلصمباذ  مول ا قتماا 

 مةد ها  ا مرا     قري  الوقايا ابلوراةات كميا  محايا ا قتاس م  ا وت  رات  
ألقتممماس   هممما   ك رمممدمي الر ايممما الصممم  ا لجمةمممولات مممم  م مممل  ممموةك الوراةمممات    الدكلممما  همماا الصمممدل  بممماس  

يمما السمم ا    ا  ك   قممار الره   لعةريمما احلر مما لرصممد ختمم  اةتةمماس كةمما ت ا قتمماس لكم  ةممر اخلام،مما ا رةومما ا
جمما  كمن ةما الصمم ا العا  ماذ المما هتمدن  ل ختمم  معمد ت الوةمما ت النا   لو و  ،مم    (2015 -2006)العا  ما  

 ا التور ط التال ا:زائر رط،مو  وةر اجلحمنةا ابلورا      ممرا  ميا  الوقايا
 اخلاصة ابلرضع  : راانمة التلقيح يف اجلزائر(5  -4)اجلدول  

 الوراح العةر

  ند الو ل 
 BCGمضال ال،ل   -

   Polio oralشول ا قتاسل  مضال -
 HBV لتةاع الابد التككس   مضال-

 HBVلتةاع الابد التككس   مضال  - الشةر ا كس

    ا م ةر
 DTCoqHib    كال،عاس الديا  كالازاطتك ودةل مضال-

   Polio oral   شول ا قتاسل مضال-

 DTCoqHibودةتك  كال،عاس الديا  كالازاط  ل مضال- مرلعا م ةر
 Polio oralشول ا قتاس  ل مضال-

 مخ،ا م ةر
 DTCoqHibودةتك  كال،عاس الديا  كالازاط  ل مضال-

 Polio oralشول ا قتاس  مضال ل-
 HBVلتةاع الابد التككس     مضال-

 و صبال  مضال -  ،عا م ةر

  ةر  18
 DTCoqHibدةتك  كال،عاس الديا  كالازاط  ولمضال   -

 Polio oralمضال لشول ا قتاس   -
 République Algérienne Démocratique et Populaire, Enquete par Grappes à Indicateurs Multiple: ا صمدر

(MICS) 2012- 2013, Algérie, 2015: p 82.   
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حتر مم   ي  مما  ذ ةرممد متانمم  اجلزائممر ممم   (2012 /2013)ككةرمما لوة،ممط المموقذ العنرممولي متعممدل ا أت ممرات
 يو ط عل    (6  -4) ةرا  كاجلدكس    12  جماس  ور ط ا قتاس قبل لوو ة  كقن ا معترب  
 حسب كل مضادشهرا    12وغهم  قبل بل   يف اجلزائر : نسبة األطفال الذيا مت تلقيحهم(6  -4)اجلدول  

 ( %)   ةرا  12ا قتاس الاي  ت  ور  ة  قبل لوو ة    اس  الوراح
 BCG 98.3مضال ال،ل  

 Polio oral(0 ) 97.7مضال لشول ا قتاس

 Polio oral(1 ) 95.6  مضال لشول ا قتاس

 Polio oral(2 ) 93مضال لشول ا قتاس

 Polio oral(3 ) 87.2مضال لشول ا قتاس

ةتك  كال،عاس الديا  لود   مضال
 DTCoqHib(1 ) 95.8كالازاط

مضال لودةتك  كال،عاس الديا  
 DTCoqHib(2 ) 92.9كالازاط

مضال لودةتك  كال،عاس الديا  
 DTCoqHib(3 ) 87.5كالازاط

 Rougeole 82.5مضال لو صبا  

مضال  لتةاع الابد التككس   ند الو ل  
HepB 

97.4 

 HepB (1 ) 96.6د التككس   مضال  لتةاع الاب

 HepB (2 ) 84.8مضال  لتةاع الابد التككس   

 71.7 الل الوراةات

 1.6 الاي    يور وا

 République Algérienne Démocratique et Populaire, Enquete par Grappes à Indicateurs Multiple: ا صمدر

(MICS) 2012- 2013, Algérie, 2015 : p 83. 
ذ الةما همو   ةرا ة،ه المل مضمال  12 ،با ا قتاس الاي  ت  ور  ة  قبل لوو ة    (6 -4)كس يعا  اجلد 

 ،مممط الممموقذ العنرمممولي متعمممدل  اخممم س التممم   الممما سمممبر   مممم  قمممرن من ةممما الصممم ا العا  ممماذ كعلممم     لمممم  موصمممت

 
 لد    نت ا ا ،وح العنروليا متعدل  ا أت رات  1995منا   و  ،  روت من ةا ال(MICS)  كم،ا د  الدكس    وةك ل ا،ت  ال ا اجلول     ةالا ا قتاس كالن،ات  ة   ت

مدع سبعا  شر  اما ما  اذ كم  خ س مرلف  و ت  ابلن،با لو زائرذ م رت مرلعا م،وح كقن ا  لكلا  وت 100م،ط  نرولي متعدل ا أت رات   مالثر م   240 نت ا 
  MICS (2012) 4ذك3MICS (2006)ذ ك2MICS (2000)ذك1MICS (1995 ) نروليا متعدل  ا أت رات 
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الصمم ا  كمن ةمما     لو و  ،مم    (2015  -2006)السمم ا    ا العا  مما  كقممد ةممدلت  ذ  (2013  /2012)ا أت ممرات  
ذ كي ةع م  خم س مرقمات اجلمدكس مم اجلزائمر اسمت ا   حتر م   %90  عا  ا هدن التي  ا الوقن ا لوتور ط لن،باال

 نممد    HepB ،ممه م وممت ممم  اجممدن ا ،مم ر ة ةمما خيممص لعمم  الوراةممات مثممل  مضممال التةمماع الابممد التككسمم   
  .% 97.7لممم    Polio oral  (0)  كمضمال لشممول ا قتماس  %  98.3لممم    BCGمضمال ال،ممل  ك   %  97.4المو ل  لممم  

  ةمممم  مم  ،ممممبا ا قتمممماس المممماي    يور مممموا ةرممممد لويمممم    %71.7مممممما ابلن،ممممبا لجمممماع التور  ممممات ةرممممد لويمممم   
1.6%. 

يتممأ ر متوسممل العةممر ا توقممف  نممد الممو ل  لعممدل الوة ممات العاممماذ ةاوةمما طال همماا    * ابلنسبببة لعببدد الوفيببات العامببة:
 وسل العةر ا توقف  ند الو ل ذ كالعا  ص  ط  ا خك ملع عل   ل  را ف مت

 ( 2016 -2004)تطور معدل الوفيات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة    (7 -4)اجلدول  
 ال،نا

20
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 20
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 20
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 20
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 20
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 20
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 20
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 20
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 20
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 20
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معممممممممدس الوة مممممممممات 
 ‰العاما

 
4 36 

 
4 47 

 
4 30 

 
4 38 

 
4 42 

 
4 51 

 
4 37 

 
4 41 

 
4 53 

 
4 39 

 
4 44 

 
4 57 

 
4 42 

  20ص  :2016ذ الديوام الوقذ لاةصاتاتذ اجلزائرذ 2016دميغرافيا اجلزائرا صدر: الديوام الوقذ لاةصاتاتذ 
 -2004)ا تعورممما لت مممور معممدس الوة مممات العامممما   اجلزائمممر خممم س التممم      (7  -4)ممم  خممم س ل ممما،ت اجلمممدكس  

ار ممط مممال  ا ر تممايف كا حتمما ذ  مم همماا ا عممدس   يشممةد ك ممك  كاةممد ذ لممل  ةممع  ذ ي لاممل ملمم   ،ممةا  (2016
  (2006)ذ ل عمول ل حتما   مات  (2004) مات  ‰  4.36لعد مم الام   (2005) ات  ‰ 4.47ة   ار تف  ل 

ممممم   ممممم    (2009ك  2008ذ  2007) ر ممممما  مث كاصمممممل ا ر تمممممايف خممممم س سمممممنوات    0.17لم  ر ممممما  مممممات   0.14كاحتممممم  لم
ة ،مممممه المممممديوام الممممموقذ لاةصمممممات    ذ  (2016)ةر لممممم  ا ر تمممممايف كا حتممممما   ل  ايممممما  مممممات  اسمممممت  ك (2010)

ا   ة مم  الوة ممات العاممما ا ،مم وا لممدع مصمماف احلالمما   رةمم  همما  ال،ممنا  را عمما معتممرب "ذ  2016"لمييراة ما اجلزائممر  
ذ  مما ملع  ل  (2015)لعممات    كةمما  مرار مما  3000كةمما ذ مي ممما يعممالس احتا مما قممدر لممم    180000ا د  مماذ  ع لويمم   

خمم س همما  التمم    كقممد م ممر همماا    ‰ 4.42   ل    ‰ 4.57 را ممف معتممرب لوةعممدس اخلممات لووة ممات المماي ا ترممل ممم   
مم    77.6ذ ل بوممر  ( ر مما 0.5)م ممةر    6ا حتمما   جيممااب  وممت معممدس العةممر ا توقممف  نممد الممو ل  ة مم  سمم ل ط ل  لم

  (2015)سنا مرار ا لعات 
الصم  ا العامما لو،ماامذ  كالر ايما  احلالما   م     الدالماا أت مرات  مه   م     لعامة للسكان:عاية الصحية ا* ابلنسبة للر 

 كمدع   ور ا نشخت الرا ديا الص  ا  لال قب هذابلن،با  ال،اام ه   دل 
  (2016  -2013)التممم      س مممةدت التي  ممما الصممم  ا   اجلزائمممر خممم   ابلنسببببة لعبببدد السبببكان لكبببل طبيبببب:  -

ذ  لال قب هذ  راح مسنامذ ص دعذ كم،ا د   الص ا كيعترب علم  مممرا  جيال ماخيص  دل ال،اام  ةا  ة  احتا ا
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الع مز  كاجلمدكس     ومت  ال،ماام لامل  رمذ ك رمذ سمام  كهمو مأت مر سمويب يمدس  ة ةا يتعو  لعدل  ار تايفل نةا س ل 
 يعا  ها  الت ورات   (8 -4)

 ( 2016  -2013)خالل الفرتة    : تطور التغطية الصحية يف اجلزائر(8  -4)اجلدول  
 قب عا الت ور 2016 2015 2014 2013  دل ال،اام لال

 + 545 544 566 578 قب ه
 + 2971 2929 2970 2996  راح مسنام
 + 3435 3483 3531 3634 ص دع

 - 466 439 442 459  رذ سام 
 - 10033 5966 4727 2406  رذ

 + 1143 1548 1561 1601 م،ا د   الص ا
 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت: 

 :2016ذ المديوام الموقذ لاةصمائ اتذ اجلزائمرذ 46ذ رقم  2016ذ  شمر  2015 -2013اجلزائر ابألرقبام نتبائج الديوام الوقذ لاةصائ اتذ  -
  25ص 
 :2017لمديوام الموقذ لاةصمائ اتذ اجلزائمرذ ا ذ47ذ رقم  2017ذ  شمر  2016 -2014اجلزائر ابألرقبام نتبائج الديوام الوقذ لاةصائ اتذ  -

  25ص 

ت  ،م  ل   مورات  ومت م،متوع ا نشمخت الرا ديما ا ستشمتائ ا  ابلنسبة لتطور املنشبب ت القاعديببة الصببحية:  -
  ام يعا،م   (10  -4)ك  (9  -4)  م   اجلمدك (2016 -2013)كا نشخت الرا ديما خمارج ا ،تشمت ات خم س التم   

 ات ت ور ها  ال
 ( 2016  -2013): تطور عدد املنش ت القاعدية االستشفائية يف اجلزائر خالل الفرتة  (9  -4)  اجلدول

 2016 2015 2014 2013 التع   

 200 200 196 194 مأتس،ا استشتائ ا  اما 

 09 09 05 05 مأتس،ا استشتائ ا 

 15 15 14 14 مراالز استشتائ ا  امع ا 

 01 01 01 01 مأتس،ا استشتائ ا  امع ا 

 75 75 71 68 استشتائ ا متتصصا  مأتس،ا 

 123 114 97 107 لكر الو ل  اخلاصا 

 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت: 
 :2016ذ المديوام الموقذ لاةصمائ اتذ اجلزائمرذ 46ذ رقم  2016ذ  شمر  2015 -2013اجلزائر ابألرقبام نتبائج الديوام الوقذ لاةصائ اتذ  -

  26ص 
 :2017ذ المديوام الموقذ لاةصمائ اتذ اجلزائمرذ 47ذ رقم  2017ذ  شمر  2016 -2014اجلزائر ابألرقبام نتبائج اةصائ اتذ الديوام الوقذ ل -

  26ص 
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  -2013): تطور عدد املنش ت القاعدية خارج املستشفيات يف اجلزائر خالل الفرتة  (10  -4)اجلدول  
2016 ) 

 2016 2015 2014 2013 التع  

 لوص ا اجلوارياا أتس،ات العةوم ا    -
   الات متعدل  اخلدمات  -جتة ف:      -

 قا ات الع ج  -
 لكر الو ل  العةوم ا  -

271 

1615 

5634 

412 

271 

1637 

5726 

416 

271 

1659 

5762 

415 

273 

1684 

5875 

416 

 630 627 622 619 مرالز قيب ا تةا  

 الص دل ات  -
 منةا اخلاصا

% 

10438 

9520 

91.21 

10700 

9794 

91.53 

10865 

9962 

91.69 

11140 

10260 

92.10 

 ا نشخت اخلاصا
 9042 8352 7742 7226   ال  قب ه  تص

 7298 6910 6654 6482   ال  قب ه  ات

 6514 6144 5928 5587   ال  قه ا سنام

 709 600 512 446   ال   ارسا جمةو ا

 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت: 
 :2016ذ المديوام الموقذ لاةصمائ اتذ اجلزائمرذ 46ذ رقم  2016ذ  شمر  2015 -2013اجلزائر ابألرقبام نتبائج الديوام الوقذ لاةصائ اتذ  -

  26ص 
 :2017ذ المديوام الموقذ لاةصمائ اتذ اجلزائمرذ 47ذ رقم  2017ذ  شمر  2016 -2014اجلزائر ابألرقبام نتبائج الديوام الوقذ لاةصائ اتذ  -

  26ص 
 مستوى التعليم )املعرفة(  بعد :  2الفرع 

التمدات مم      يمكا    رال بما مأت مرا م  (2017 -2004)م،توع التعو   خ س التم   ا تتمار  لودراسما   لعد  رن 
ذ ة مم  الممام قبممل علمم  يتامموم ممم  مأت ممري  ةممر    عمما معممدس ال ممات ابلرممرات  كالاتالمما لممدع البممالي   (2010) ممات  

دائ ما كالثا ويما كالعو ما  كممف الترمدت احلاصمل  ذ كجمةويف  ،ه ا لت ال الجال ا اب مدار  ا لت(م اا  حمو مي لر ا)
ذ ةاثممك مم  البوممدام  ة ممم   جمماس ا عرةما  اجملماس العوةم  كا عممر     عمد هما  ا أت ممرات معمرب   مم  ا ،متوع ا ر موع  

كحت،م     ،تةر  لومرب،مم الهمائ  لألمم  ا ت مد    جمماس   موير  العا   اال  نعدت ة ةا ا م اذ ك   قار اجلةول ا 
ذ متا ممم ا ممممف الت مموراتذ كمصمممبط يتامموم مممم  مأت مممر  (ا عرةمما)م،ممتوع التعوممم      لعمممد ا أت ممرات ةرمممد ت  ي ممك مامممو،ت  
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  لعمممد   حتو ممملمممم  خممم س هممماا العنصمممر سممم ت   ك   متوسمممل سمممنوات الدراسممماذ كمأت مممر متوسمممل سمممنوات الدراسممما ا توقمممف 
 عو    وت ة      م،توع الت

 (2008  -  2004)الفرتة األوىل   -1  -2
ميم  ا تةمد ا أت مر التر م  "معمدس ال مات ابلرمرات  كالاتالما    (2008 ل    2004مم   )الت   ا كل مم  الت و مل  

 " جمةويف  ،ه ا لت ال الجال ا اب دار  ا لتدائ ا كالثا ويا كالعو الدع البالي "ذ كا أت ر التر   "
 (2008  -2004خالل الفرتة )يف اجلزائر    نيمعدل اإلملام ابلقراءة والكتابة لدى البالغ  -1 -1  -2

سمنا ةةما ةمولذ   مورا معتمربا ابلمر      15 ةد معدس ال ات ابلرمرات  كالاتالما   اجلزائمر لمدع البمالي  مم   ةمر  
  (7 -4)خ س ال،نا ا خكذ كهاا ما يبدك م  خ س الشال   م  م م  را ف 

 ( 2008  -2004والكتابة لدى البالغني يف اجلزائر خالل الفرتة )(: معدل اإلملام ابلقراءة  7  -4شكل )ال

 
  2009ذ (2008/ 2007)ذ 2006ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت  ةصاتات 

ممم  مل  ق ةمما لممم  سممنا ةةمما ةممول    15ائممر لممدع البممالي  ممم   ةممر  معممدس ال ممات ابلرممرات  كالاتالمما   اجلز ا ترممل  
كقمد     (2008) مات    %74.9ذ مث  را مف  ل(2007) مات    % 75.14 ل م وت ق ةا لمم   (2004) ات  69.9%

ا سممتر س  ةبعممد س اسمما    جمةممولات ممم  م ممل حمارلمما ا م مما منمما   ممم   اجلزائممر  ممما لالتممم  حتررمم  همما  النتممائم لتضممل
معممممدس مم مممما لوممممر    (1966)مكس  ةصممممات لعممممات    سمممم لالتر ،مممم    اجلزائممممرذ    احملتمممملالمممما مارسممممةا    الت ة ممممل ا تعةممممد 

ذ كهمماا يعامم  ةر رمما  %22.2 مم   ،ممبا مم مما  رممدر لممم    (2008)ذ ل نةمما مسممتر الةصممات ال،ممااظ لعممات  74.6%
 1 :ا  ةو ا حمو ا م ا ابجلزائر هكملرط احمل ات الا مرت  اجلةول الا لال    هاا اجملاسو 

 و(1963)احلةوا الوقن ا حملو ا م ا  ات  -
 و(1964)  شات ا رالز الوقذ حملو ا م ا  ات  -
 و(1974 -1967)مشركيف حمو ا م ا الوظ ت  لوت    -

 
  5ذ ص 2008ذ كطار  ال ل ا الوقن اذ اجلزائرذ م الكبارعناصر اإلسرتاتيجية الوطنية حملو األمية وتعليالديوام الوقذ حملو ا م ا ك عو   الابارذ  1
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ذ  (1973 -1970) لراج  ةو مممما حمممممو ا م مممما  ممممة     مممم  التنة مممما الوقن مممماذ ا ت ممممل الراب مممم  ا كس لوتمممم      -
 و(1977  -1974)كا ت ل الراب   الثاظ 

 و(2001 -1990)مشركيف حمو مم ا التتا  كا رم  لوت    -
ناسمبا ال موت العمرا حملمو ا م ماذ    كطيمر ال ل ما كالتعوم   مبوم ذ ة   م (2004)الس ا    ا الوقن ا حملو ا م ا  ات  -

شمرالات    ذ كمتثمل ال(2008  /2007)   ال مدال لسم ا    ا كقن ما  مدخل ة مز التنت ما لدايما مم  العمات الدراسم   
همما  السمم ا    ا   الممل ممم  الممديوام المموقذ حملممو ا م مماذ كطار  ال ل مما كالتعومم  ذ كطار  التامموي  كالتعومم   ا ةممذذ كطار   
الشممأتكم الدين مما كا كقممانذ ك ممد  جع ممات  شمم ا   جممماس حمممو ا م مما  كقممد ار تممف  ممدل الدارسمم    صممتون حمممو  

  /2006)خمم س ال،ممنا الدراسمم ا    187048ذ  ل  (2004  /2003)ا  ال،ممنا الدراسمم   خمم س  138974ا م مما ممم   
2007)  
خببالل الفببرتة  يف اجلزائببر   االبتببدائي والثببانوي والعببايل ابلتعلببيمجممببوع نسببب االلتحبباق اإلمجاليببة    2-1-2
(2004-  2008) 

ئ  كالثمما وي كالعمماعذ هممو  ممدل  ة،ممه الممرب،مم الهممائ  لألممم  ا ت ممد ذ ةممإم  جمماع ا وت رمم  ابلتعومم   ا لتممدا
ج ممف ا  مممتاص ا تةدرسممم  مممم    م ممماذ متامممو   كقوبممماذ الممماي  يدرسممموم   مأتس،مممات  امممما مك خاصممما مك مي  

،ه ا لت ال الجال ما ابلتعوم   ا لتمدائ ذ  ميثل   ور جمةويف    (8  -4)ه ال يوةر لرامم  عو ة ا   ام ا  الشال  
    (2008  -2004)الت   الثا وي كالعاع   اجلزائر خ س  

خالل الفرتة يف اجلزائر   ايلوالع  ابلتعليم االبتدائي والثانويجمموع نسب االلتحاق اإلمجالية  (:  8  -4الشكل )
(2004-  2008 ) 

 
  2009ذ (2008/ 2007)ذ 2006ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت  ةصاتات 

مممم     (2005)ك  (2004)قمممد ار تعممم  لممم   مممام     (ا لتمممدائ ذ الثممما وي كالعممماع) ،مممبا التةمممدر   ي ةمممع مم  
ممم    (2006) ر ممماذ لتشمممةد لعمممد علممم  احتا ممما موةوسممما  مممات    0.7مي لمممز ل  مرمممدارها    %73.7 ل    73% قمممدر لم
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لماي  يشماووم   مل  كا  (2000 -1990) ر اذ كعل  ل،به ا حتا  ال،مريف لعمدل ا وال مد خم س التم     2.45
لن،مبا    (2008)ك (2007)  ال ور ا لتدائ   لتعمول  ،مبا التةمدر   ل ا ر تمايف  مات    (2006)ا تةدرس  لعات  

يرمممدت   مممر   تصممم و ا ةممموس  مممدل ا وت رممم  مبتتوممم  ا قممموار    (11 -4)كاجلمممدكس     ومممت التمممواع   %74ك  73.6%
  (2008  -2004) س الت   خ (ا لتدائ ذ ا توسلذ الثا وي كالعاع)التعو ة ا  
خالل   (االبتدائي، املتوسط، الثانوي والعايل): عدد امللتحقني  ختلف األطوار التعليمية  (11  -4)اجلدول  
 اب  ن                                                                        (2008  -2004)الفرتة  

 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 ال ور التعو ة  

 3932 4079 4197 4362 4508 ا لتدائ  

 2596 2443 2221 2256 2222 توسل ا 

 975 1036 1176 1123 1122 الثا وي 

  (تدرج ال درج كما لعد )العاع 
 1000.8 864.1 780.8 755.5 653.2 ك ت يف ع يف 

ما قبل  )التاوي  ا تواصل  
 72.4 65 59.8 59.8 63.2 ( تدرجال تدرج ك ال

 8576.2 8487.1 8434.6 8556.1 8568.5 الجاع 

    لتصرن114ديوام الوقذ لاةصائ اتذ اجلزائرذ ص ذ ال2011 -1962حوصلة إحصائية يوام الوقذ لاةصائ اتذ ا صدر: الد

 (2017  -2010)الفرتة الثانية   -2  -2
كالمممما ا تةممممد ة ةمممما ا أت ممممر التر مممم  "متوسممممل سممممنوات    (2017 ل    2010ممممم   )التمممم   الثا  مممما ممممم  الت و ممممل  

 وات الدراسا ا توقف" الدراسا"ذ كا أت ر التر   "موسل سن
  (2017  -2010يف اجلزائر خالل الفرتة )متوسط سنوات الدراسة  -2-2-1

سممنا ةةمما ةممولذ ة مم  يرصممد متوسممل  ممدل ال،ممنوات التعو ة مما المما    25ميمم  همماا ا أت ممر التاممات العةريمما ممم   
يو مط   مور متوسمل    (9  -4)ابلن ر  ل ال،نوات الت ص و ا ا ررر     و  البود  كالشمال    ةع   ممتةا ا  تاص

  (2017  -2010)سنوات الدراسا   اجلزائر خ س الت   
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 ( 2017  -2010يف اجلزائر خالل الفرتة )متوسط سنوات الدراسة  (:  9  -4الشكل )
 

 
 :ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت

  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

http://report.hdr.undp.org/ , visited: 26/ 11/ 2018.  

 متوسل سنوات الدراسا ما ل  ا حتما ذ الثبمات كا ر تمايف   جمةو ا م  التيكات    (9  -4)ي ةر الشال  
ذ  لك تممف  (2011)سممنواتذ  ممات    7 ل    (2010)سممناذ  ممات    7.2ة مم  احتمم  همماا ا توسممل   لدايمما التمم   ممم   

ذ لعممدها ار تممف خمم س ال،ممنوات ا وال مماذ  (2014)  ال،ممنا ا وال مما كحمماةع  وممت الثبممات  ل  ايمما  ممات   ،ممتا م ممةر  ل
  (2017)سنواتذ  ات    8ك  (2015)سناذ  ات   7.8

ذ كخاصا   ال،نا ا خمك  ميم   ها  الت  كر   الت ،  ا ، ل   متوسل سنوات الدراسا   اجلزائر خ س  
سممنواتذ كهممو ممما يرالممل م،ممتوع ال ممور ا توسمملذ  برممت همما  النتممائم لكم ا ،ممتوع ا  ومموع ابلن ممر  ل  ممدل    8لوممر  

سمنوات   ال مور    4سمنوات   ال مور ا لتمدائ ذ    5)سنا    15ررر    اجلزائر كالا  صل  ل  ال،نوات الت ص و ا ا 
  (سنوات  وت ا قل   ا رةوا اجلامع ا  3ر الثا وي كسنوات   ال و   3ا توسلذ 

ا    ال،منا الدراسم   %5.48كالماي ار تمف مم   جما  احلالما   ا يالعواممل التت،مك  مه كيعترب الت،رع ا درس  م  
ا لتممدائ ذ  )  ا قمموار التعو ة مما الممث ث    (2013  -2012)  ال،ممنا الدراسمم ا    %6.33ذ  ل  (2010  -2009)

كعلممم  ابلمممر   مممم  ةمممرص الدكلممما  ومممت لميرراق ممما التعوممم   كجما  تممممذ كحت،ممم  ظمممركن التةمممدر     (ا توسمممل كالثممما وي
  ا نمماق  الريت مما كالنائ مما مالثممر منممم      كال،ممع  الممدائ    سممب ل الصمم ح الب ممدا و    كينتشممر الت،ممرع ا درسمم 

 لعد  مسباع ا تةا  اذ  راة ا كاقتصاليا  ا ناق  احلضريا
 (2017  -2010يف اجلزائر خالل الفرتة )متوسط سنوات الدراسة املتوقع   -2-2-2

 م  يعمرب  يرا  متوسل سنوات الدراسا ا توقف ابلن،با لألقتاس ا وت ر  ابلدراسا    ةر ال،تا سمنواتذ ة
ممف اةمم ا  لرمات مهمما  معمد ت ا لت ممال ة،مه التاممات   م   مدل سممنوات الدراسما المما يتوقمف مم يتةةةمما ال تمل  
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جي،مد   مورات متوسمل سمنوات الدراسما ا توقمف   اجلزائمر    (10  -4)العةريا الةا ه  ق وما ة ما  ال تمل  كالشمال  
  (2017  -2010)خ س الت   

 ( 2017  -2010يف اجلزائر خالل الفرتة )لدراسة املتوقع متوسط سنوات ا(:  10  -4الشكل )

 
 :ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت

  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

http://report.hdr.undp.org/ , visited: 26/ 11/ 2018.  

ي ةع مم متوسل سنوات الدراسا ا توقمف   اجلزائمر خم س التم   ا تتمار ذ قمد    (10  -4)م  خ س الشال  
داذ ك ومم   ةممدع ا مممور ا جيال مما   ممم  الثبمماتذ لانمما   يممنتت  ملمم    ممةد ابلتنمماكع مراةممل ممم  ا ر تممايف كمراةممل

ذ مي  (2010) مات    سمنا  12.8سمناذ ل نةما المام   ةمدكل    13.6 ع لومر   (2011)ار تف هاا ا توسل ا توقمف  مات 
مث  ذ  (2014ك  2013)سمنا    مام     14م م طال مبا،ه قدر  مثا  ا م ةر  ك ةد  باش   العات ا مواع لك تمف  ل  

 كه  م وت ق ةا لم   سنا 14.4 ع لور    (2017ك  2015)ار تف مر  مخرع لمأرلعا م ةر خ س العام  
 بعد مستوى املعيشة:  3الفرع 

م  خ س مأت مر النما م    (2010) رن لعد م،توع ا ع شا  يكا   مأت ر ق اسمذ ة   الام يرا  قبل  ات  
ذ كلعمد علم  مصمبط يرما  مم  خم س مأت مر  صم ه التمرل مم   (لمدك رابمبعالس الرو  الشمرائ ا )احملو  الجاع لوترل 

  كم  خم س هماا العنصمر سم ت  حتو مل لعمد م،متوع ا ع شما  (مبعالس الرو  الشرائ ا ابلدك ر)الدخل الوقذ الجاع  
  وت ة      

 (2008  -  2004)الفرتة األوىل   -1  -3
        مور   يو مط  (11  -4)كالشمال    ذا لر ا  م،متوع ا ع شماالرئ ، يعترب النا م احملو  الجاع لوترل ا لا   

  (2008  -2004اجلزائر خ س الت   )
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 (2008  -2004يف اجلزائر خالل الفرتة ) الناتج احمللي اإلمجايل للفردتطور  (:  11  -4الشكل )

 
 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:

  2009ذ (2008/ 2007)ذ 2006ل،نوات:  ائ ا ت د  الهلر،مم ا م   رارير  ةصاتات  -
ي ةمممع مم النممما م احملوممم  الجممماع لوتمممرل   اجلزائمممر قمممد  مممةد ار تا ممما م،مممتةرا    (11  -4)مممم  خممم س الشمممال  

 7.416ذ مث  (2005) ممات   7.062 ل    (2004) ممات    6.603ذ ةرممد ار تممف ممم   (2008  -2004)خمم س التمم    

كهممماا يت،ممر لت ،مم  ا ،ممتوع ا ع شممم      وممت ال   ممه  (2008)ذ  (2007)ذ  (2006)خمم س    8.738ك 7.740ك
  ممور النما م احملوم  الجمماعو    لت و ملالت ممور   النما م احملوم  الجمماع لوتمرل    حتو ملكميام      لوتمرل خم س هما  التمم  

  (2008  -2004)يتضة    ورات النا م احملو  الجاع   اجلزائر خ س الت     (12 -4)اجلدكس 
 ( 2008  -2004): تطور الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة  (12  -4)اجلدول  

 2008 2007 2006 2005 2004 ال،نا 

النا م احملو  الجاع 
 (مبو ارات لج)

6150.4 

 
7563.6 

8520.6 

 

9306.2 

 

11043.7 

 

  26ص  : 2008ذ اجلزائرذ لي،ةرب 5ذ رق  نشرة إحصائية ثالثيةا صدر: لن  اجلزائرذ 
ذ  (2008  -2004)ار تا ما م،متةرا   النما م الجماع ابجلزائمر خم س التم      (12 -4) عا  مرقات اجلدكس 

ذ كمعمممى علممم  همممو  (2006)مو مممار لج  مممات    11043.7 ل    (2006)مو مممار لج  مممات   6150.4ة ممم  ار تمممف مممم   
ا خمك  طال المدخل الماي حصمل  و مم  ذ كالوةا طالت ها   خ س الت   ا دركسا ط ل  ال،وف كاخلدمات ا نت ا حمو ا

ا نت وم كطالت ةرص العةل ا تاةا لاخل اجملتةفذ ا ممر الماي يمنعا  ابلمز ل    معمدس اسمتة ك ا ةمرال لو،موف  
 ي،ةط لز ل  ا ستثةار كال تاج مر  مخرع     كاخلدماتذ  ا

يبممم  م،ممماعات    (13  -4)اجلمممدكس  ممممما مممم  ة ممم  حتديمممد مصمممالر النةمممو   هممماا النممما م احملوممم  الجممماعذ ةمممإم  
  (2008  -2004)ق ا ات النشا     ول د النا م احملو  الجاع خ س الت   
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 ( 2008  -2004)النشاط يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة    ات: مسامهات قطاع (13  -4)اجلدول  
 الوةد : مو ار لج                                                                                 

 2008 2007 2006 2005 2004 ق ايف النشا 

 4997.6 4089.3 4146.3 3716.7 2319.8 احملركقات

 727.4 704.2 641.3 581.6 580.5 الت ةا

 519.6 463.7 444.4 420.1 390.5 الصنا ا

 956.7 825.1 674.3 564.4 508.0  ةوم النات كم ياس  

لارات خدمات خارج ال
 2113.7 1910.7 1708.4 1518.7 1302.2 العةوم ا

 1074.8 782.4 677.9 361.9 603.2 العةوم ا  تخدمات اللارا

  26ص  :2008ذ اجلزائرذ لي،ةرب 5ذ رق  نشرة إحصائية ثالثيةا صدر: لن  اجلزائرذ 

   (2008  -2004)ة  النشاط يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرت   اتمسامهات قطاع :(12  -4)الشكل  

 
  (12 -4)ا صدر: م    دال الباةثا ا تةالا  وت مع  ات اجلدكس 

يبمممدك  و ممما مم ق مممايف احملركقمممات همممو الر مممايف ا الثمممر م،ممماعا    اممموي  النممما م    (12  -4)مممم  خممم س الشمممال  
  2319.8مممم   ذ  ع ار تعممم   ا كل  التممم  ة ممم   مممةدت م،ممماعتم ط ل  م مممرل  خممم س    احملوممم  الجممماع   اجلزائمممرذ

ل و مممم ق مممايف اخلممممدمات     ذ مي مبممما يتمممول الضمممع (2008)مو مممار لج  مممات   4997.6 ل    (2004)مو مممار لج  مممات  
 1302.2خمممارج اللارات العةوم ممما الممماي لمممدكر   مممةدت م،ممماعتم   النممما م احملوممم  الجممماع ار تا ممما م،مممتةرا مممم   

ق مايف خمدمات اللارات العةوم ما   ا ر بما    كأييت  (2008)مو ار لج  مات    2113.7 ل    (2004)مو ار لج  ات  
  782.4ذ كلشال مخص خم س ال،منت  ا خك م  ة م  لويم   الثالثا م  ة   ا ،اعا   النا م احملو  الجاع

  لعممد علمم   ،مم ل م،مماعا ق ممايف البنممات كا  ممياس  (2008)مو ممار لج  ممات    1074.8ك    (2007)مو ممار لج  ممات  
كأييت     (2008)مو مممار لج  مممات    956.7 ل    (2004)مو مممار لج  مممات    508.0مممم     العةوم ممما كالممما ار تعممم  ميضممما
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ا ما قبل ا خك  م  ة م  ا ،ماعا   النما م احملوم  الجماعذ كقمد  مةدت م،ماعتم ار تا ما  ق ايف الت ةا   ا ر ب
  ةم      (2008)مو ار لج  مات    727.4 ل    (2004)مو ار لج  ات    580.5م،تةرا الال  ة   ار تع  م   

مو ممار    519.6كار تعمم   ل مم لويمم     (2004)مو ممار لج  ممات    390.5لممم  الا مم  م ممع  مشممارالا لر ممايف الصممنا ا  
  (2008)لج  ات 

يتة ز ا قتصال اجلزائري لاو م اقتصمالا ريع ماذ كهمو مما  ثبتمم ا ،ماعا الابمك  لر مايف احملركقمات   النما م احملوم   
ا قتصماليا  و هما  الو مع ا  عام  ممدع هشا ما البن ما  ما ،مأتكس  م  اسمتةراريتالجاعذ ة   يعترب قماقر  النةمو ك 

ذ  ما يضمف ا قتصمال الامل   ةالما  مدت ال رم     اجلزائرذ خاصا   ظمل  مدظ م،ماعات ق مايف الت ةما كالصمنا ا
ا لممالتةا  المم كابلممر   ممم  اسممتةراريا همماا الو ممفذ    مم علمم    ينتمم  ة مم  اجلةممول    ل،ممبه  روبممات مسممعار الممنتل 

العديممد ممم  الممربامم العاممماذ لدايمما ممم  لممر،مم ل مم  ال عمماش  الدكلمما لعمم ج همما  ال مماال اذ كعلمم  ممم  خمم س  نت مما  
ابل مماةا  ذ  ا كلتمم    الكالمماي ا عا،مم   تائ ممم  وممت ق ا ممات النشمماقات خمم س    (2004  -2001)ا قتصممالي  

  (2009  -2005)ل   النةو التاة و لر،مم  ل 
ذ مث  (2004)لك را  مممات    40كذ  (2000)لك را لوربم مممل  مممات    20ايف مسمممعار المممنتلذ الممما لويممم   لتضمممل ار تممم ك 

كظممل التضممت  منتتضمما  نممد مقممل ممم     %5هممو ا قتصممالي اجلزائممري ةممواع  ذ لوممر متوسممل  2005لك را  ممات    50
 مز  جماع قمدر   و مواذ ة م  ار تمف رصم د م زا  ما احلاومما ا رالزيما مم   ذ الةا حت،  ك ف ا  زا  ما لشمال م3%
ذ كطالت  يمرالات ا  زا  ما مم   (2005) مات    %14 ل ةمائ  قمدر   ذ  (1999)م  النا م احملو  الجماع  مات   2%

    ظل ها  ا ع  ات سمع  ال،مو ات  (2005) ات    %41 ل    (1999)م  النا م احملو  الجاع  ات   %30
  اخلار  ماذ كمتويملالنتلذ لتردمي مدةو ات م،برا  ومت المديوم     ل استي س ا ،اةا ا ال ا الناجتا    ار تايف مسعار

 1 (2009  -2005)لر،مم ل   النةو التاة و   
  -2004)تممم    الك م المممام قبمممل    (2004  -2001)كجتمممدر ال مممار   ل مم لمممر،مم ل ممم  ال عممماش ا قتصمممالي  

م  ةم ة وت ا قتصال كمتيكا م خ س ها  التم  ذ   ذ  ك م م الام عا م ر(2008 مو مار    525  خم س م زا  ما قمدرت لم
 2لجذ هدن هاا الرب،مم  ل:

 احلد م  التررو -
 خو  ةرص العةلو -

 
1La banque mondial, A la recherche d’un investissement public de qualité, revue des dépenses publiques, vol 1, 15 Août 20014 : p IV. 

 قات  ا البن  الدكع  نتص  ا د  لورب،ممذ كقد الام م   ة  استنتا اهتا الرئ ، ا ه   ذ ةرد قدم  لراسا(2004 -2000)ة ةا خيص م ر لر،مم ل   ال عاش ا قتصالي
م م  قد حترر  مت  ذ  م عل  ل  ياوم  ةو ا ك  لق را ل،به 2004م م   ميا   ر    لر،مم ل   ال عاش ا قتصالي ك  حماكلا اال د  م الا    وقعات ا قتصال الاو  لعات 

ذ (2009 -2005) و  د  ل ا،ت مرالزيا ميا  مم  ،ةط لرصد ماع كمالي موةو  متصل لوةشاريف الا  ور  ا وارلذ الةا م م  ندما ك ف لر،مم ل   النةو التاة   و د قا 
  را ف: 2005ك  2004 ل  ا ستثنائ ا   النتل لعام  م    وقعا م الز ملجم  ة م مشاريف لر،مم ل   ال عاش ا قتصالي اجلاريا كا عورا  الةا مم هاا ا خك   يأتخا ابحل،با

  5 ت  ا ر فذ ص 
2Ibid. p 4.  
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 احلتاا  وت التواط،ت القو ة ا ك نش ل ا ناق  الريت ا  -
مرار ما  مم  النما م احملوم  الجماع    %10كخ س ة   الرب،ممذ لور ال تال ا ستثةاري العات   اجلزائمر ةمواع  

 ا يأتالد خو  ةمرص    %15.3 ل    %27.3  البودام اجملاكر   الةا احت  معدس الب الا م    %7.5 توسل حنومب
الةما المام متوقعماذ    %1م   ةا مخمرع   يرمل احل،ماع اجلماري لن،مبا  ك   هاا م   ةاو ذالعةل ا توقعا م  الرب،مم

 1م  النا م احملو  الجاع  %8.4  قدر  لل ار تف  ل ةائ 
مو مممار لج  مبممما   علممم     4202.7ن،مممبا لمممرب،مم ل ممم  النةمممو التاة وممم ذ ةرمممد لويممم   صصممما م ا كل ممما  ممممما ابل

ك تومممم  الممممربامم ال مممماة ا  سمممم ةا لممممر،مم اجضمممماع العو مممما كاجلنمممموع     1216 صصممممات الممممرب،مم ال،ممممال  مببوممممر  
  د مما الي ن ا اع جماا المرب،مم  نم   حملو ا كالرب،مم التاة و  ا و م لورضات  وت ال،ا  اجا كالربامم التاة و ا ا

 2مو ار لج   9680ةردر لم    (2009)اختتامم  ات 
  700مو مار لجذ كخصمص لر مايف النرمل مما ق ةتمم    1693يضف هاا الرب،مم ق مايف البن ما الت  ما الأكلويما مببومر  

  555احلضممري ممم   لت مموير  مو ممار لج لر ممايف ا  ممياس العةوم مماذ ل نةمما اسممتتال ق ممايف ال،مما  كا  600كمو ممار لجذ  
مو مممار لجذ    300مو مممار لج لر مممايف البن ممما الت ت ممما اج دركل ا ممماذ ممممما ق مممايف الزرا ممما ةتصمممص لمممم    393مو مممار لجذ ك

مو ار لج لر ايف ال ل ا الوقن اذ   ةم  اسمتتال  الت مار  كال،م اةا كق مايف ا أتس،مات الصميك  كا توسم اذ   200ك
 3لج  وت ال   ه مو ار   4مو ار لج ك  3.2مو ار لج ك  2ةرل م  

  %5.90كممم   تممائم همماا الممرب،ممذ  ،مم  ل معممد ت هممو مو بمما لونمما م الممداخو  اخلممات احلر رمم  المما لويمم   
كعلمم  ل،ممبه الصممدما    (2009) ممات    %1.60ذ ل نةمما لويمم  مل  ق ةمما جمما كهمم   (2006)الأقصممت ق ةمما جمما  ممات  

با  عمد ت الب المما ةرممد سمم ل  را ممف حم،ممو ذ ة مم   ال العا  مما  كابلن،مم ك را ممف مسممعار البمم كس   ا سممو   النت  ما
    ةممممم  ار تمممممف معمممممدس  (2009) مممممات    %10.2 ل ةمممممدكل    (2005) مممممات    %15.30احتضممممم  مممممم  م،مممممتوع  

  الةممما  را عممم  م،مممتو ت التمممائ    ك مممع ا  (2009) مممات    %4.40 ل    (2005) مممات   %1.40التضمممت  مممم   

 
1Ibid. p 5. 

ا وترت ذ 2004 -2001الربامج التنموية وأثرها على تفعيل مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية ابجلزائر خالل الفرتة خك الدي  مع   هللا كسام ا لزاطيذ 2
ذ ذ الو ا العووت ا قتصاليا كالت اريا ك ووت 2014 -2001 ر    آ ر لرامم ا ستثةارات العاما كا عااساهتا  وت التشي ل كا ستثةار كالنةو ا قتصالي خ س الت   الدكع: 
  13ص   :2013مار   12ك 11ذ اجلزائرذ01 امعا س     -الت، ك

3Mustapha Bakli, Essai d’évaluation des effets des deux plans triennal (2001- 2004) et quinquennal (2005- 2009) sur l’évolution 

urbaine et économique d’un espace local : regard sur le cas de quelques communes de la wilaya de Bejaia, colloque international : 

évaluation des effets des programmes d’investissements et la croissance économique, faculté des sciences économique (2001- 2014), 

commerciales et sciences de gestion- université Sétif 1 , Algérie, 11/ 12 Mars 2013 : p. p 10, 11.    
 ذ لا  ل،به  دا  ات ا طما ا ال ا العا  ا هتاكع سعر النتل اجلزائري ل بور 2008وربم ل  ات لك ر ل 98ذ لوي  سر  2004س و  مسعار الب كس م،تو ت ق اس ا منا سنا

 دك : مطما مسوال ال اقا ك دا  اهتا على االقتصاد اجلزائري،  انعكاسات اخنفاض أسعار النفطلك ر  را ف: مرمي    يب حمةولذ  80ذ مث ار تف جمدلا  ل 2009لك را  ات  61
  5ص   :2015ماي  14ذ  الو ا الشريعا كا قتصالذ  امعا ا مك  بد الرالر لوعووت ال ،ا  اذ اجلزائرذ(قراتات     ورات مسوال ال اقا)تصال اجلزائري  وت ا ق
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  579.13ممف  ،م  ل   مز قمدر     (2006)ار لج  مات  مو م   228.62ا  زام الت اريذ ة   لور مقصا    ةمدكل  
 1كعل  لائةا ل،به الصدما النت  ا ك را ف صالرات احملركقات   (2009)مو ار لج  ات 

 (2017  -  2010)  الثانيةالفرتة  -2  -3
مم    2010منمما   مبعممالس الرممو  الشممرائ ا  )مأت ممر  صمم ه التممرل ممم  الممدخل المموقذ الجمماع    PNUD ا تةممد الم
  مور  صم ه التمرل مم  المدخل الموقذ الجماع      يبم   (13 -4الشمال )ا  لعمد م،متوع ا ع شماذ ك لر  (ابلدك ر

  (2017 -2010اجلزائر خ س الت   )
 ( 2017  -2010الدخل الوطين اإلمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة )(: تطور نصيب الفرد ما  13  -4الشكل )

 
 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت 

  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

26/ 11/ 2018 , visited: /http://report.hdr.undp.org 
 

ي ةمممع ك مممول ة  ممم  متةمممايز       مممور  صممم ه التمممرل مممم  المممدخل الممموقذ    (13  -4)  مممم  خممم س الشمممال
كاحتا ممممذ  ع  را مممف مممم   (ذ ك تة مممز لضمممعتم  2012(  ل )2010ا كل مممم  )الجممماع ابجلزائمممرذ ة ممم  متتمممد التممم    

(  2008عل   ل  دا  ات مطما المره  العرماري العا  ما )( كير ف  2012 ات )  7.418(  ل 2010)  ات 8.320
(ذ ميمم   ممةد  صمم ه  2017(  ل  ايمما )2013المما م ممرت  وممت ا قتصممال اجلزائممريو مممما التمم   الثا  مما ةتةتممد ممم  )

 ( 2017 ات )  13.802(  ل  2013 ات  )  12.555الترل م  الدخل الوقذ الجاع ار تا ا م،تةرا م  
 م م كابلر   م  ا طما الا مصمال  ق مايف ا موال اج دركالرلو  ما خم س النصم  الثماظ مم   مات  كجتدر ال ار   ل

اع   يتمممأ ر لمممل ككاصمممل ار تا ممممو كير مممف علممم  لتصمممدي  (ذ    مم  صممم ه التمممرل مممم  المممدخل الممموقذ الجممم 2014)
(ذ  2014 ممات ) %3.8  ( مرالممل2015 ممات ) %3.9ا قتصممال اجلزائممري لتممدا  ات ا طممما لت ر مم  معممدس هممو لوممر  

 
ذ ا وترت الدكع  -ة حتليلية وتقييميةدراس–يف حتقيق إقالع وتنويع االقتصاد اجلزائري  2014 -2001الل الفرتة دور برامج اإلنعاش االقتصادي خخاقر قارل كآخركمذ 1

  6ذ ص 2016 وةةرب  2ك 3ال،ال : لدائل النةو كالتنويف ا قتصالي   الدكس ا يارل ا ل  اخل ارات كالبدائل ا تاةاذ  امعا محا خلضر الواليذ اجلزائرذ   
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ةبالر   م  احتا  مسعار النتل كا ك عل   وت ا ال ا العاماذ مسط ا ستثةار العمات ا  مرل كسمتات س اسما   مال   
لممم   ممممام     %12حلتممماا  وممممت ك مممك  النةمممموو الةممما سمممم ل ا سمممتثةار   الر ممممايف العمممات متوسممممل همممو لوممممر  التوطيمممف اب

 1( 2015م  النا م احملو  الجاع  ات )  %10.4تةا  ا  ،با  (ذ الةا ،هزت النترات ا  2015( ك)2011)
  -2010)قممم ل لمممر،جم  ل سمممتثةارات العامممما عممما لمممر،مم  وق مممد النةمممو ا قتصممممالي   مممةدت هممما  التممم    

كالومماام الممام جةمما لكر   حت،مم   صمم ه التممرل ممم  الممدخل    (2019  -2015)الممرب،مم اخلةاسمم  لونةممو  ذ ك (2014
 كط ل  البك    ال وه الداخو  الاي الام مدةو ا ابلنترات العاما الوقذ الجاعذ 
مو مممار لجذ ة ممم  مم    21214م زا  ممما قمممدرها    (2014  -2010)مم  وق مممد النةمممو ا قتصمممالي  لمممر،اسمممتوزت  

ميضما خصصم    %40م  ها  ا  زا  ا ك ة  لت ،  التنة ا البشريا  ة  جوا م  احملاكر ا ساسم اذ ك 40%
ا لم  ل م   نة ما  ا تبر م   %20ا نشمخت الرا ديما ا ساسم ا كحت،م  اخلمدمات العةوم ماذ ل نةما  تموطيف   واصوا   وير 

 2ا قتصال الوقذ ك  وير اقتصال ا عرةا 
مو مممار    22100ةرمممد لويممم  ا  زا  ممما ا تصصممما لت ،ممم د     (2019  -2015)المممرب،مم اخلةاسممم  لونةمممو  ممممما  

 3لجذ كيةدن  ل:
العةوم مماذ رلممل  ركن مع شمما ال،مماام   ق ا ممات ال،مما ذ ال ل مماذ التامموي ذ الصمم ا  مممنط ا كلويمما لت ،مم  ظمم   -

 الب وت لشباات ا اتذ الاةرابت كالياطو
 حتر   هو قوي لونا م الداخو  اخلاتو -
  نويف ا قتصال الوقذ كهو الصالرات خارج احملركقاتو -
 است داث مناصه الشيل  -

 يف اجلزائر التكميليةشرية أدلة التنمية الباملطلب الثاين:  
 ،تنب ا م  لل ل التنة ا البشرياذ ة م  م ما  مما مللما ماةوما مك معدلما  ةو ا م  ا للا اجم PNUDيردت الم 

ذ لل مل  (IDG)التنة ما ة،مه اجلمن   ذ لل مل  (IDHI)لمذ كهم  لل مل التنة ما البشمريا ا عمدس لعاممل  مدت ا ،ماكا   
 .(IPM)الترر متعدل ا لعال ذ كلل ل  (IIG)التوارل ل  اجلن،   

 يف اجلزائر  (IDHI)عدم املساواة  : دليل التنمية البشرية املعدل بعامل 1الفرع
ممم   التنة ممما البشمممريا ا عمممدس لعاممممل  مممدت ا ،ممماكا       ديمممدا همممو لل ممملللممم    (2010)منممما  مممات    PNUDقمممدت الم

(IDHI) مما لوتنة مما البشممريا  وممت ال،مماامذ مي م ممم  ذ المماي يبمم  ال ت مما  مموطيف الجنمماطات   مي لوممد   ا لعممال الث 

 
 لتصرن   8ص  :2016 ذذ ا م  ا ت د 18و   رق  م -ذ الو ئ  الرمس ا2016التقرير السنوي لعام ا ا قتصاليا  ةرير اذ الو ن1
  22ذ 21ذ ص  ص مر ف سال اطيذ ز سام ا لذ خك الدي  مع ت هللا2

ministre.gov.dz/ar/premier-http://www.premier-النص الاامل لوب ام ا توج   ياس لرات الث   اذ  وت موقف ا     : 3
4.html4-07-08-06-10-ministre/activites/2015  :2019/ 01/ 30ذ شريت الق يف  

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-06-08-07-44.html
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-06-08-07-44.html
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حممدث التممارل لمم  لل ممل التنة مما البشممريا كلل ممل التنة مما البشممريا ا عممدس  ك  عبممك  مم  ا ،ممتوع التعومم  لوتنة مما البشممريا   
شمريا لشمال مت،ماك لم  ا ةمرالذ مثمل  مدت ا ،ماكا    لخموس  لعامل  دت ا ،ماكا   نمدما    تموطيف  وائمد التنة ما الب

رالذ مك  مممدت ا ،ممماكا    اسمممتتالهت  مممم  التعوممم  ذ مك الر ايممما الصممم  اذ كعلممم  لعمممد  مسمممباع قمممد  اممموم مسمممبااب  ا ةممم 
  لميو راة ا مك س اس ا متعورا ابلت،ال ابلدر ا ا كل

قمد    (2017  -2010)  خ س  رارير  ال،منويا لوتم    م  PNUDابلن،با لو زائر ةإم الب ا،ت الا  شرها الم  
ر    مممور لل مممل متوسمممل العةمممر ا توقمممف  نمممد المممو ل  ا عمممدس لعاممممل  مممدت ا ،ممماكا ذ ابسمممتثنات  مممات  اقتصمممرت  ومممت  ممم 

 يعر  عل    (14  -4)كاجلدكس  ةرد  شرت ج ف الب ا،ت ا او ا لودل ل   (2017)
 ( 2017)يف اجلزائر لعام  (IDHI)عدم املساواة  بعامل : دليل التنمية البشرية املعدل  (14  -4)اجلدول  

 

 
IDHI 

 
 

لل ل متوسل العةر  
ا توقف  ند الو ل   
ا عدس لعامل  دت  

 ا ،اكا 

لل ل التعو   معد   
 لعامل  دت ا ،اكا  

لل ل الدخل معد   
 لعامل  دت ا ،اكا  

التارل   الر ةا 
 %الجاع 

التيك    
 %التارل الر ةا  %التارل الر ةا  %التارل الر ةا  ال   ه 

2017 0.598 20.9 -9 0.735 15.1 0.441 33.7 0.660 11.4 
 :Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p 31, in the websit :ا صممدر

, visited: 27/ 01/ 2019, 14: 43.  http://report.hdr.undp.org/ 
ذ مي لن،ممبا  0.598  (2017)اجلزائممر لعممات     ريا ا عممدس لعامممل  ممدت ا ،مماكا   التنة مما البشمم لويمم  ق ةمما لل ممل  

ذ كهممو ممما خيومم  ابلتمماع  يممكا    ر  ممه اجلزائممر  ممة  لل ممل    %20.9ةممارل  جمماع  مم  لل ممل التنة مما البشممريا قممدر   
 ل ا ر بمما     85 ر بمما  قممد  را ممف ممم  اا خمما لعامممل  ممدت ا ،مماكا   جلزائممر لعممد  ا ر  ممه  ذ مي مم    9-التنة مما البشممريا لممم  

ي ةع مم مع   اخل،ار    ق ةا لل ل التنة ما البشمريا  عمزع  ل  مدت ا ،ماكا     (14  -4)  كم  خ س اجلدكس  94
ذ كمخمممكا  ممممدت  %15.1ذ مث  مممدت ا ،ممماكا    العةممممر ا توقمممف  نمممد الممممو ل  لتمممارل  %33.7  التعوممم   لتمممارل قممممدر   

   .%11.4ا ،اكا    الدخل لتارل 
دما  أتخا  دت ا ،اكا  لع  ا  تبار   ة،اع لل ل التنة ا البشريا ميا  مم يتيك  ر  ه البومدام ابلن،مبا   ن

ذ ل نةممما  79همممو    (2017)لبعضمممةا المممبع ذ ةعومممت سمممب ل ا ثممماس المممام  ر  مممه الرباطيمممل   لل مممل التنة ممما البشمممريا  لعمممات  
  94ل  مممدت ا ،ممماكا ذ مصمممب   اجلزائمممر   ا ر بممما  ذ كلعمممد ة،ممماع لل مممل التنة ممما ا عمممدس لعامممم 85 ر  مممه اجلزائمممر همممو  

ذ ل نةمما  9-ذ كير ممف علمم   ل المموم التممارل الجمماع ابلن،ممبا لو زائممر هممو  96 ترممدت الرباطيممل المما مصممب     ا ر بمما  
بشريا ل  ال،ماامذ قمد ياموم مر تعما    الةا مم  دت ا ،اكا     وطيف التنة ا ال   17-التارل الجاع لورباطيل هو 

م  ةمإ  ذ ك ومت سمب ل ا ثماسمقمل م  مما همو  و مم   لكس مخمرع قمد  نتةم   ل  صمن      م ومت صمن   لكس  نتة   ل 
" نة مما لشمممريا    كا نتة تممام  ل  صممن    (2017)التممارل الجمماع لممدكلا الصممم  كالممو  ت ا ت ممد  ا مريا مما لعمممات  

http://report.hdr.undp.org/
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ذ مممف م مما  9-ل الجمماع لو زائممر المماي لوممر  كهممو مالممرب ممم  التممار   11-ك  14-ت التممواع  مر تعمما  ممدا" قممد لوممر  ومم 
  نتة   ل  صن   مقل كهو " نة ا لشريا مر تعا" 

 يف اجلزائر  (IDG): دليل التنمية حسب اجلن   2الفرع 
ممم  خمم س  رريممر  ال،ممنويذ    (2014) ممات   كس مممر   (IDG)لل ممل التنة مما ة،ممه اجلممن     PNUDمقومم  الممم  

يرم   هماا المدل ل التنة ما البشمريا لون،مات كلور ماس المل  ومت    و(2013)كقمد  ضمة   ةصماتات كل ما،ت  عمول لعمات  
  لمم  ق ةمما التنة مما البشممريا لامم    شممال الن،ممباة مم   ذ  (الصمم اذ التعومم   كالممدخل)ةممد    الممل لعممد ممم  ملعالهمما  

قارلمم  همما  الن،ممبا الواةممد الوةمما  ممرب علمم   مم   روممص التممارل لمم   ذ كالوةمما  جلن،مم  لل ممل التنة مما ة،ممه اجلممن ا
  ممور لل ممل التنة مما ة،ممه اجلممن     (15  -4)  كة ةمما يومم  يو ممط اجلممدكس  ات كالر مماس   جممماس التنة مما البشممرياالن،مم 

(IDG)     (2017  -2013)  اجلزائر خ س الت  
 يف اجلزائر خالل الفرتة  (IDG): تطور دليل التنمية حسب اجلن   (15  -4)اجلدول  

(2013-  2017 ) 
 2017 2015 2014 2013 ال،نوات

IDG  (  با ال،ث  ل الاالور م، IDH) 0.843 0.837 0.854 0.861 

 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:
  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -

- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/ 

 
ذ    (2017) مات   0.861لوي  مقصت ق ةا لدل ل التنة ا ة،ه اجلمن    اجلزائمرذ خم س التم   ا ماالور ذ  

كاب رار ما ممف لكس مم  صمن   نة ما لشمريا مر تعما  مداذ     (2014)مل  ق ةا لمم كعلم   مات   ه  0.843ة  مم 
  المممممو  ت ا ت مممممد     0.992  النمممممركيمذ ك    0.661 ومممممت سمممممب ل ا ثممممماس    (2017) مممممات  ةرمممممد لومممممر هممممماا المممممدل ل  

  0.877  الاويم  ك  990 0  ق مرذ ك  1.031ذالتصمن     ت ا مريا اذ ل نةا لور   لع  الدكس العرل ا م   
م  ( نة ما لشمريا مر تعما)مما ابلن،با لومدكس مم   تم  ةاما  صمن   اجلزائمر     ا ةواا ال،عولياو   0.954ذ ةرمد قمدر لم

ةممإم ق ةمما لل مل التنة مما ة،مه اجلممن    اجلزائممر    كالاسمتنتاج     ممو    0.897  ا رلم ك  0.857  ا ا،م  ذ  
اجلن،ممم  كهمممو ق ةممما الواةمممد     عتمممرب مربولممما  ل ةمممد مممما ممممف  مممركر  العةمممل مالثمممر لبوممموغ الو مممف التمممواطظ    نة ممما الممم 

 لودل ل 
 دليل التنمية البشرية ابلنسبة لإلانث والذكور يف اجلزائر   -1  -2

الممل  وممت ةممد ذ خمم س    كالمماالور  لمما،ثيع مم   و مم  ا ةمموس ق ةمما لل ممل التنة مما البشممريا    (14  -4)ل  الشمما
 .(2017  -2013)الت   

http://report.hdr.undp.org/
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 خالل الفرتة  انث والذكور يف اجلزائردليل التنمية البشرية ابلنسبة لإلتطور  :  (14  -4)الشكل  
(2013-  2017 ) 

 
 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:

  2016ذ 2015ذ 2014ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/ 
لل مل التنة ما البشمريا ابلن،مبا لوماالور م ومت منمم لما،ث قمواس التم    ي ةمع مم  (14 -4)م  خ س الشال 

التممم  و كقمممد ا تروممم  ق ةممما لل مممل    حتممم  الواةمممد قمممواس  تممم   IDGذ كهمممو مممما يت،مممر لرمممات ق ةممما  (2017  -2013)
ذ مي لت ،مممممم  م،ممممممتةر قممممممدر   (2017) ممممممات    0.791 ل    (2013) ممممممات    0.746التنة مممممما البشممممممريا لومممممماالور ممممممم   

 0.680 ل    (2013) مات    0.629حت،منا م،متةرا ة م  ا تروم  مم    لا،ثو الةا  ةدت ق ةا الدل ل 045 0

 ةممر سم الت ،مم    ق ةمما الممدل ل لمما،ث الا مم     كممم  خمم س ا رار مما ي0.051ذ مي لت ،مم  قممدر   (2017) مات  
  التنة ممما البشمممرياذ    كياةممم  التتممماكت الابمممك لممم  ال،ث كالممماالور    مالمممرب مممم  الت ،ممم    ق ةممما المممدل ل لوممماالور 

  كة ةمما يومم  سمم ت  الت ممرل لاممل   تماكشت الممدخل ل نةةمماذ ل نةمما الوصمموس  ل الصم ا كالتعومم   ةةممو  ممالس  ل ةممد مما
 لعد  وت ةد  

 لإلانث والذكور يف اجلزائر    العمر املتوقع عند الوالدة -2  -2
  لممم  ال،ث كالممماالور   اجلزائمممر كا عمممرب  نمممم مبأت مممر  يعمممرب  ممم  التتممماكت   لعمممد الصممم ا مممما  (15  -4)الشمممال  

  (2017  -2013) س الت   العةر  توقف  ند الو ل  كعل  خ
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 خالل الفرتة  إلانث والذكور يف اجلزائرل  العمر املتوقع عند الوالدة: تطور  (15  -4)الشكل  
(2013-  2017 ) 

 
   دال الباةثا اب  تةال  وت:ا صدر: م  

  2016ذ 2015ذ 2014ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/  

  مم العةر ا توقف  ند الو ل    اجلزائر قد  مةد   مورات مو وظما    (15  -4)يبدك كا  ا م  خ س الشال 
سممممنا   ممممات    72.7ابلن،ممممبا لمممما،ث ممممم     ذ ة مممم  ار تممممف (2017  -2013)خمممم س التمممم    ابلن،ممممبا لامممم  اجلن،مممم   

سممنا و   ةمم  م ممم ابلن،ممبا لومماالور ةرممد ار تممف ممم     4.9ذ مي لممز ل  قممدرها  (2017)سممنا   ممات    77.6 ل    (2013)
كاب رار ما   ةمع مم المز ل     سمنا    5.7ذ مي لز ل  قدرها  (2017)سنا   ات    75.1 ل   (2013)سنا   ات  69.4

 ،م وا ابلن،مبا لما،ث  خم س  ا  العةمر ا توقمف  نمد المو ل  الا م  مالمرب مم  المز ل    الا س و  ابلن،مبا لوماالور
م وممت منممم لممدع المماالور  كمبمما مم س اسممات الر ايمما  لرمم   التمم   ا مماالور  ابلممر   ممم  مم معممدس العةممر ا توقممف  نممده   

 من   ومت ة،ماع ا خمرذ ةمإم    ،ث كالماالور هم   ت،مةا مي م مم   يو مد مت  مز مك حت مز  لالص  ا   اجلزائر لا
لتةتمف لعةمر  هاا التتاكت   العةمر ا توقمف  نمد المو ل  ميام   ت،مك  اب خت ةمات الب ولو  ما الما  ،مةط لما،ث اب

 حممماث  أتالمممد م مممم  نمممدما يتورمممت  مقممموس مرار ممما ابلممماالورذ  ع يشمممك ممر  ممما صممم    مةمممد مرا  مممم  ل مم العديمممد مممم  ا
ا الص  ا كالياائ اذ مت ل الن،ات  ل العم ا لتم   مقموس لاثمك مم  الر ماسذ كير مف علم   الر اس كالن،ات  ت  الر اي

لاوم الن،ات مالثر مراكما لو م  ات لوةر  كمالثر قو  م  الر اسذ الةا  أت ر ا خت ةات ا  تةا  ما كالب ا ما  ومت  
 1لر اسذ ل،به العن  مك ا مرا  ا تعورا ابلتدخ  ط ل  اةتةاس كةا  ا

 
 

 
1Amartya Sen, More than 100 million women are missing, the New York review of books, December 20/ 
1990, p 3.  
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 لإلانث والذكور يف اجلزائر   التعليم -3  -2
  ممور لعممد التعومم   لمما،ث كالمماالور   اجلزائممر ذ ممم  خمم س مأت ممري    (17  -4)ك  (16  -4)جي،ممد الشمما م  

  (2017 -2013)خ س الت     لا  اجلن،     ور  دل سنوات الدراسا كالعدل ا توقف ل،نوات الدراسا
  

 : تطور العدد املتوقع  (17  -4)الشكل              اسةعدد سنوات الدر تطور  :  (16  -4)الشكل  
 خالل الفرتة                  لسنوات الدراسة لإلانث والذكور يف اجلزائر  لإلانث والذكور يف اجلزائر 

 ( 2017  -2013)خالل الفرتة                                             (2017  -2013)              

  

 الباةثا اب  تةال  وت: ا صدر: م    دال
  2016ذ 2015ذ 2014ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -

- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: undp.org/http://report.hdr. 

 ومممت متوسمممل سمممنوات الدراسممما    ةر رممما  تمممول متوسمممل سمممنوات الدراسممما لوممماالور  (16  -4)يعاممم  الشمممال  
 ل    (2013) ممات    سممنا    7.8ذ ة مم  ار تممف ابلن،ممبا لومماالور ممم   (2017  -2013)  اجلزائممر قممواس التمم      لمما،ث

 ل    (2013) مات    سمنا    5.9الةما ار تمف ابلن،مبا لما،ث مم     واسمن  0.8ذ مي لز ل  قدرها  (2017) ات  سنا   8.6
سمناذ كهممو ممما يعممذ سممر ا   مور متوسممل سممنوات الدراسمما لمما،ث    1.7ذ مي لممز ل  قممدرها  (2017) ممات    سمنا    7.6

 مرار ا ابلاالورذ كابلر   م  عل  يبرت التتول لواالور 
توقف ل،نوات الدراسا لا  اجلن،م  خم س   ،  ا ،تةر   العدل ا الت  (17  -4)كي ةر م  خ س الشال  

  14.2  ممم   لمما،ثذ ة مم  ار تممف همماا ا أت ممر ابلن،ممبا  المماالور وممت    ال،ثذ لامم  لترممدت  (2017  -2013)التمم    
سممممنا   مممممات    13.8و   ةمممم  م ممممم ار تممممف ابلن،ممممبا لومممماالور ممممم   (2017)سممممنا   ممممات    14.6 ل    (2013)سممممنا   ممممات  

  (2017)سنا   ات    14.1 ل    (2013)
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يعممممول همممماا الت ،مممم    لعممممد التعومممم   ابلن،ممممبا لمممما،ث  ل ط ل  معممممد ت الت مممماقة  ابلتعومممم  ذ كير ممممف علمممم   
م وممه منمماق  الممب لذ  ل  اب سمما   ل  يممك ال،مم ال ال،وسمم ولو     اجلزائممر المماي الممام مراكممما لتعومم   ال،ث    

 س ال يش ف  عو ةة  
 لإلانث والذكور يف اجلزائر    نصيب الفرد ما الدخل الوطين اإلمجايل -4  -2

يعام     (18  -4)ة ةا خيص  ص ه الترل م  الدخل الوقذ الجاع ابلن،با لما،ث كالماالورذ ةمإم الشمال  
  (2017  -2013)  ور هاا ا أت ر   اجلزائر خ س الت   

ل الفرتة لإلانث والذكور يف اجلزائر خال  الفرد ما الدخل الوطين اإلمجايل  : تطور نصيب(18  -4)الشكل  
(2013-  2017 ) 

 
 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:

ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ذ 2009ذ (2008/ 2007)ذ 2006ل،منوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهمائ  رارير  ةصاتات  -
2016  

- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/ 

 

لومممماالور    المممموقذ الجمممماعالممممدخل   صمممم ه التممممرل ممممم   ي ةممممر لو مممموح الت ممممو  الابممممك  لمممم     (18  -4)الشممممال  
 دت ا ،ماكا  لم  لل مل التنة ما البشمريا لوماالور كلل مل التنة ما    ال،ث منمذ ةةاا التارل الابك هو ما يوسف   ص هك 

 ع لوممر  صمم ه التممرل ممم  الممدخل المموقذ الجمماع ابلن،ممبا    حتمم  الواةممد   IDGبرمم  ق ةمما  البشممريا لمما،ث كابلتمماع ي  
و   ةممم  م مممم ابلن،مممبا لممما،ث لومممر  (2017) مممات    23.181كار تمممف ل صمممل  ل    (2013) مممات    21.219لوممماالور  
كيعمول هماا التمارل   المدخوس لم  الماالور كال،ث  ل     (2017) مات    4.232كار تمف  ل   (2013) ات  3.695

   سول العةل مرار ا ابلاالور  ع  مشارالا ال،ث 
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 يف اجلزائر  (IIG): دليل الفوارق بني اجلنسني  3الفرع 
  لم  اجلن،م اي يرم   التموارل  ذ كالم (2010)ح،اع لل ل التوارل ل  اجلن،  منما  مات   PNUDيروت الم 

التةث ممممل الرب مممماظذ  )ذ كالتةامممم   (كةمممما ت ا مةمممماتذ خصممممولا ا راهرممممات)     مممما ملعممممال همممم ذ الصمممم ا الجنال مممما  
ميا  همماا الممدل ل ممم    ك (ا شممارالا   الرمموع العامومما)ذ كسممول العةممل  (الت صم ل العوةمم  لوة،ممتوع الثمما وي ةةمما ةممول

  ك شممك ق ةمما الصممتر لوممدل ل  ل متممات ا ،مماكا  لمم   اجلةممول ا باكلمما   همماا اجملمماس تبممف س اسممات النممويف ا  تةمما   ك 
يعام    مور    (16  -4)ق ةا الواةد  ل  دت ا ،ماكا  ل نةةما   ج مف ملعمال المدل ل  اجلمدكس   اجلن، ذ ل نةا  شك

  (2017  -2010)  اجلزائر خ س الت     (IIG)لل ل التوارل ل  اجلن،   
 يف اجلزائر خالل الفرتة  (IIG): تطور دليل الفوارق بني اجلنسني  (16  -4)اجلدول  

(2010-  2017 ) 
IIG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 

 0.442 0.429 0.413 0.425 0.391 0.412 0.594 الر ةا

 100 94 85 81 74 71 70 ال   ه

 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:
  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ ر  راري ةصاتات  -

- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/ 

ميم     (2010)ه    لدايا التم   مي  مات    (IIG)ي ةع مم م وت ق ةا لدل ل    (16  -4)م  خ س اجلدكس  
كهمم  مة،مم  ق ةمما لممم    (2012) ممات    0.391ة مم  احتضمم   ل  لتشممةد لعممد علمم  حت،ممنا    0.597الا مم   بوممر  
وكم  خ س الرمرات  اجلدكل ما  (2017) ات    0.442ذ مث ار تع  لعد عل ذ ةبوي   (2017 -2010)قواس الت   

 مممالت لتت،مممف مممم     (2012)ك  (2011) ،مممتنتم مم الت مممو  لممم  اجلن،ممم  لعمممد مم  مممةدت حت،مممنا خممم س  مممام   
  100 ل ا ر بما    (2010) مات    70  مم  ر  مه اجلزائمر لم  المدكس جماا المدل ل ةرمد  را مف مم  ا ر بما    ة  ديد 
  لل مممل    5التنة ممما البشممريا ا ر تعممما  مممداذ اةتومم  النمممركيم ا ر بممما  ت  كاب رار ممما ممممف لعمم  المممدكس عا   (2017) ممات  

ذ ك مماتت الممو  ت ا ت ممد  ا مريا مما    (2017) ممات    0.048ذ ة مم  لويمم  ق ةمما الممدل ل  التمموارل لمم  اجلن،مم 
 ةواما  ذ كا0.206لر ةما    44ةرمد اةتوم  ق مر ا ر بما    ابلن،مبا لومدكس العرل ماذ مما  0.189ذ لر ةا لوي   41ا ر با 

  كمممم  ةاممما المممدكس  0.270لر ةممما لويممم     57ذ مث الاويممم    ا ر بممما  0.234لر ةممما لويممم     50ال،مممعوليا   ا ر بممما  
  108ذ مما ا رلم ة ماتت   ا ر بما  0.343لر ةا لوي     76اةتو  ا ا،   ا ر با  عات التنة ا البشريا ا ر تعا  

  0.298 لر ةا لوي   63ذ ك و     ا ر با  0.460وي  لر ةا ل
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 نسبة وفاايت األمهات يف اجلزائر -1  -3
 م لرةا  ا رم    ة   الجناع مع ا البك  كة م ما يدس  وت ك ف ا مرم    اجملتةمفذ كميام  احلمد مم  خ مر كةما   

اسمممتتدات كسمممائل منمممف احلةمممل لت نمممه المممو ل   ا مممرم   نمممد المممو ل   ممم  قريممم  التعوممم   ا ساسممم ذ كالتيايممما ال،مممو ةا ك 
  -4)كالشمال  1تتال اذ كاحلصوس  ومت اخلمدمات الصم  ا مما قبمل المو ل ذ كالمو ل  إب مران قماق  قميب متتصمص ا 

  (2017  -2010)  ور  ،با كةا ت ا مةات   اجلزائر خ س الت     يعا   (19
 ( 2017  -2010): تطور نسبة وفاايت األمهات يف اجلزائر خالل الفرتة  (19  -4)الشكل  

 
 دال الباةثا اب  تةال  وت:ا صدر: م    

  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/  

     (2017  -2010)كة مات ا مةمات   اجلزائمر خم س التم     ،مبا  مم   (19 -4)يتضط م  خ س الشمال 
 ممات    180احتضمم  ممم   لمم  ا حتمما  كا سممتررار كا ر تممايفذ ة مم     ممما    متالالمماالا مم شممةد ك ممك  كاةممد  لممل   
  (2014)ذ لعمدها احتضم   مات  (2013)ك  (2012) مام     97ذ لت،ترر  ند  (2011)  ات 120 ل  (2010)

ةبمممالر   مممم  سمممع  اجلزائمممر  ل حت،ممم  ك مممف الر ايممما     (2017)ك  (2015) مممام     140ذ مث اسمممتررت  نمممد  89 ل  
الممماي يةمممت  لصممم ا الول مممد كصممم ا    (2020  -2016)كةممما ت التممم   احمل  ممما ابلمممو ل     لمممر،مم ممما مممم  خممم س  ا موم

  (2013)ك  (2012)لعد مم  ةدت احتا ا  ام   ل ر تايف تذ    مم  ،با كةا ت ا مةات قد  الت ا
 معدل خصوبة املراهقات يف اجلزائر -2  -3

ا رم  م  ا راةل الا   ختوو م  ا صا هذ كالما  تتماق   نمدما حمدث الجنماع   عترب مرةوا الجناع   ة ا   
ت  زيممممد ممممم  ا تمممماقرذ ةالجنمممماع ا باممممر المممماي يرمممما  مبعممممدس اخلصممممولا لمممممدع  ذ ة عممممر  صمممم ا ا   سمممم  مباممممر 

 
  92مر ف سال ذ ص ، 2010تقرير التنمية البشرية ،مم ا م  ا ت د  الهائ ذ لر 1
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ةمممرص    ا راهرممماتذ يو ممم  لصممم ا ا ت كال تمممل م مممرارا  ،ممم ةاو الةممما مينعةممما مممم  متالعممما الدراسممما كابلتممماع ستن صمممر
  (2017  -2010)  ور معدس خصولا ا راهرات   اجلزائر خ س الت     يب   (20  -4)ك الشال 1 ةوةا 

 ( 2017  -2010): تطور معدل خصوبة املراهقات يف اجلزائر خالل الفرتة  (20  -4)ل  الشك

 
 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:

  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ل،نوات:  ا ت د  الهائ لر،مم ا م   رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/ 

 ل    %3 7مممممم     (2012-  2010) مممممةد معمممممدس خصمممممولا ا راهرمممممات   اجلزائمممممر احتا ممممما خممممم س التممممم    
ككاصمل ا ر تمايف    (2014)ك  (2013)خ س  مام     %10و وظا ة   لور  ذ لك تف لعد عل  ار تا ا م1% 6
  %1 10 ل  (2017) ات ذ مث احت  %6 10 ع لور   (2015) ات 
 نسبة اإلانث يف مقاعد اجملل  النيايب يف اجلزائر -3  -3

 ممماذ    حت مممت ا مممرم   ةومممما ابلاثمممك مممم  التمممرص لوةشمممارالا   العةمممل ال، اسممم   ومممت ج مممف ا ،مممتو ت احلاوم
ت الوقن مما يعممرب  مم   كيرمما  علمم  لن،ممه الن،ممات  ل الر مماس ممم  جمةممويف ا را ممد الرب ا  مماذ ةتةث ممل ا ممرم    الرب مما،

  ممور  ،ممبا ال،ث   مرا ممد اجملومم     ميثممل  (21  -4)ك الشممال  2ماا تةمما   الر ممال  ال، اسمم ا ك  اجملتةممف الاممل 
  (2017  -2010)الن اا   اجلزائر خ س الت   
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 ( 2017  -2010): تطور نسبة اإلانث يف مقاعد اجملل  النيايب يف اجلزائر خالل الفرتة  (21  -4)الشكل  

 
 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:

  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/ 

 ع ار تعمم     اجلزائممرذ    ال،ث   اجملممال  الن ال مماالنرومما الابممك  ا ،مم وا    ،ممبا    (21  -4)يو ممط الشممال  
 (2015  -2013)لتشةد لعدها استررارا  ،ب ا خ س الت     (2012) ات   %25.6 ل   (2011) ات   %7م  

كيضمممة  الدسمممتور اجلزائمممري لوةمممرم  الت،ممماكي   احلرمممول كالوا بمممات ممممف     %21.3 ل    (2017) مممات    مث احتضممم 
: "يضمممة   42كالوا بمممات"ذ ك  ا مممال     : "مم المممل ا مممواقن  مت،ممماككم   احلرمممول39الر ممماس ة ممم  يمممنص   ا مممال   

ا كا شمارالا    الدستور الل احلرول ال، اسم ا كا قتصماليا كا  تةا  ما كالثراة ما لوةمرم  اجلزائريما"ذ كمما التةث مل الن ما
 العةل ال، اس     مةد ها  احلرول الا يضةنةا الدستور اجلزائري لوةرم  

مارر  ومت مم: "  عةمل الدكلما  ومت    31 ص   ا ال     2008رب  الةا مم التعديل الدستوري الاي ت    وةة
رما  ةامات هما  ا مال  صمدر قما وم   رق ا احلرول ال، اس ا لوةرم  لتوس ف ة وا متث وةا   اجملال  ا نتتبما"ذ ك  ب 

ذ كالممماي حمممدل ال ت مممات  وسممم ف ة ممموا متث مممل ا مممرم     2012 ممما ت   مممات    12ا مممأتر       03  -12 ضممموي رقممم   
 1ال  ا نتتبا اجمل
 نسبة اإلانث والذكور ما السكان ذوي التحصيل العلمي الثانوي على األقل يف اجلزائر -4  -3

ي،ممة  الت صمم ل العوةمم     وسمم ف آةممال ا ممرم ذ  ع يعممزط قممدرهتا  وممت الت،مماهس كالتتاممك كالتصممرنذ كيضممف    
وس  وممت  ةممل  ئمم ذ كا شممارالا   ا ناقشممات  متناكجمما كةممر  ممم  ا عوومممات  كلوةممرم  ا تعوةمما ة مموا مكةممر   احلصمم 

 
ذ  وت موقف ا     :  ترقية احلقوق السياسية للمرأة يف اجلزائر بني النصوص القانونية واملمارسات امليدانية س  رلوحذ 1

femme.pdf-la-de-politique-droits-des-images/promotion/http://www.interieur.gov.dz  :ذ 2019/ 02/ 01ذ شريت الق يف 
09:27  

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

نسبة اإلناث في مقاعد 
المجلس النيابي

السنوات

%

http://report.hdr.undp.org/
http://www.interieur.gov.dz/images/promotion-des-droits-politique-de-la-femme.pdf


 التنمية البشرية في الجزائرإصالحات التعليم العالي وواقع                                        الفصل الرابع                       

 

 201 
 

يعامم    ممور  ،ممبا ال،ث    (22  -4)لشممال  اك 1ذ كالعنايمما لصمم تةا كصمم ا مسممرهتا كاختمماع مبممالرات مخممرع العاممما
  (2017  -2010)  اجلزائر خ س الت    - وت ا قل -كالاالور م  ال،اام عكي الت ص ل العوة  الثا وي 

انث والذكور ما السكان ذوي التحصيل العلمي الثانوي على األقل يف : تطور نسبة اإل(22  -4)الشكل  
 ( 2017  -2010)اجلزائر خالل الفرتة  

 
 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:

  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ل،نوات:  لر،مم ا م  ا ت د  الهائ  رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/ 

ت   ومم   -مم   ممور  ،ممبا ال،ث كالمماالور ممم  ال،مماام عكي الت صمم ل العوةمم  الثمما وي    (22  -4)يممربط الشممال  
لما،ث    %36.3ةبعمد مم الا م   نمد م،متوع    (2013)ك  (2012)ذ قد  رة   را عا البمكا خم س  مام   -ا قل

لمممممما،ث    %20.9احتضمممممم    ال،ممممممنت  ا مممممموال ت   ل    (2011)ك  (2010)لومممممماالور خمممممم س  ممممممام    %49.3ك
لمممما،ث    %37.5    ل مم لويممم   (2014)لوممماالورذ لتعممممول  ل ا ر تمممايف لممممو ك   درجي ممما لدايمممما مممم   ممممات   %27.3ك
لومماالورذ    مم همماا  الممام التتممول   الن،ممه    (2017  -2010)  كقممواس التمم    (2017)لومماالور  ممات   %37.9ك

التممارل لممم   ،مممه ال،ث كالممماالور المممام    رومممص م،مممتةر  ل مم  رارلممم   مممدا  ،مممه ال،ث مممم  ال،ممماام عكي  
كلرممدر ممما ميامم  ا تبممار همماا     (2017)مممف  ،ممه المماالور خمم س  ممات    - وممت ا قممل  -الت صمم ل العوةمم  الثمما وي  

م مممم   ميامم  التيا مم   ممم  ةر رمما ال ا ممف الاوممم       الترممارع ما،ممبا   سممب ل ا ،ممماكا  لمم  ال،ث كالمماالورذ   
 مبرار ا  ايا الت   مف لدايتةا  - وت ا قل -الاالور م  ال،اام عكي الت ص ل العوة  الثا وي  ك  ،ه ال،ث 

 يف القوى العاملة لإلانث والذكور يف اجلزائرمعدل املشاركة   -5  -3
الرممموع العاموممما مأت مممرا  ممم  ةالممما ا مممرم    اجملتةمممفذ كيرصمممد ابلرممموع العاموممما العمممامووم   عتمممرب مشمممارالا ال،ث    

  (23  -4)كالشمال  كالعاقووم    العةل الاي  يب ثوم     ةلذ ابل ماةا  ل البماةث   م   ةمل لمدكات  زئم    
  (2017  -2010)جلزائر خ س الت   شارالا   الروع العاموا لا،ث كالاالور   ا  ور معدس ا   ميثل
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  -2010): تطور معدل املشاركة يف القوى العاملة لإلانث والذكور يف اجلزائر خالل الفرتة  (23  -4)الشكل  
2017 ) 

 
 ا صدر: م    دال الباةثا اب  تةال  وت:

  2016ذ 2015ذ 2014ذ 2013ذ 2011ذ 2010ل،نوات:    الهائ لر،مم ا م  ا ت د رارير  ةصاتات  -
- Humain development indices and indicators: 2018 statistical update, p.p 23, 27, in the website: 

.26/ 11/ 2018 , visited: http://report.hdr.undp.org/ 

لصتا  اما مم مشارالا ال  اجلن،    الروع العاموا قد  را عم  خم س التم      (23  -4)الشال   يتضط م
ذ  (2017) ممات  % 67.3 ل    (2010) ممات    %83.1ذ ة مم  احتضمم  مشممارالا المماالور ممم (2017  -2010)

التممارل الابممك لمم   خمم س  تمم  التمم    الةمما ي ةممع    %15.2 ل  % 38.2الةمما احتضمم  مشممارالا ال،ث ممم   
 ممات    %52.1 ل   (2010) ممات    %44.9  الرمموع العامومما كمشممارالا المماالورذ كالمماي ار تممف ممم   مشممارالا ال،ث  

ا شمممارالا التعالممما    واممممل حتممموس لكم ك و مممد  مممد      (2014)كعلممم   مممات    %57كلويممم  مقصمممت ق ةممما لمممم    (2017)
ذ  رم  خاصما   اجملتةعمات الريت مات ك رال مد ا سمر  اجلزائريما الما    شم ف  ةمل ا م لوةرم    سول العةل مثمل  مالا

الةا مم  دت  متات ال،ث لتعو ةة   مما ل،مبه العمالات كالترال مد مك ل،مبه المزكاج كالجنماع ا بامري ذ يروم م مم   
 ة وظةا   احلصوس  وت  ةل  ئ  
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 خالصة الفصل
 ةممد ا وةممدي  ك ل  ايمما العةممد    العمماع   اجلزائممر قبممل قممدكت ا ةممت س التر ،مم ذ كلممرط خاصمما   شممأ التعومم    

الةما المام    ذالعثةاظذ مي  مت ز ابل الف الديذ  ةوما  كم نات ا ةت س التر ،  االت،ت التعو   العاع ال مالف التر ،م 
مممما لعممد ا سممتر س  متاةمما لصممتا مالممرب لو وبمما ا كركل مم  ل نةمما الا مم  م ممال ال وبمما اجلزائممري   مما وا اب رار مما  لمم ة    

 م ك عريبم كالتو مم لمم حنمو  مةدت جا لميرراق ا التعو   العاع ك زمر   ذالتعو   العاع   اجلزائر حتو ت الربع ةرد  رن
  اةا  ل سو،وا م  الص ةات اجالةا العوة  كالترذذ ابل ا ن ت

العممماع    ي ممم  ق مممايف التعوممم   العممماع   اجلزائمممر جمةو ممما كاسمممعا كمتنو ممما مممم  مأتس،مممات كه امممات التعوممم  كةال ممما  
كالب ممم  العوةممم ذ ةت ةممما خيمممص م ممموايف مأتس،مممات التعوممم   العممماع هنممماك مأتس،مممات عات قمممالف  وةممم   رممما  كمةمممذذ  

 ةوم ممما عات قمممالف صمممنا   كجتممماري  ممممما ابلن،مممبا  أتس،مممات الب ممم     كمأتس،مممات عات قمممالف  لاريذ كمأتس،مممات
ا لوة امممات الوقن ممما لوتعوممم   العممماع  العوةممم  ةةممم  ا خمممرع  تنمممويف ك تعمممدل  ل مثا  ممما مأتس،مممات  كالمممال  ا ممممر ابلن،مممب

 ه اا ما ل  جلامذ جمال  ك دكات  مخ،ا  شركالب   العوة ذ  ع حتص  كطار  التعو   العاع كالب   العوة  
كقممممد  ممممةد التعومممم   العمممماع اجلزائممممري  صمممم ةات البممممك ذ ة مممم  ميامممم  ال ممممار   ل مهمممم  مرلممممف حم ممممات   همممما   

 ةو ممما  رسمممات مسممم  اجلامعممما الوقن ممما  مممدا  ا سمممتر سو مث  نت ممما الصممم ح  الصممم ةات  متثوممم  احمل ممما ا كل    
و مث  1982 لخماس خري ما اجلامعما  مات    ذ كالاي ت  عديوم كل ةم مم  خم س1971ا كس لن ات التعو   العاع  ات 

  م راابت  ا تضمة   و  مم التعوم   العماعذ كعلم  متا م ا ممف ا  1999مةريمل    4ا مأتر   05 -99 صدار الرما وم رقم  
ة مم    ،2004منمما  ممات    LMDالما  ممةدها اجملتةممف كا قتصممال اجلزائممريو كالممخخر كملممرط حم مما همم    ب مم    ممات الممم  

الإصممم ح  مممامل ك ة ممم  لوتعوممم   العممماعذ يةمممدن  ل   شمممات لن ممما  عو ة ممما  ديمممد ذ كحتمممدي    مممات هممماا الصممم حذ  
 مما  ابل مماةا  ل علمم  ةممإم همماا الصمم ح يةممدن  ل   تومم  الممربامم الب دا و  مماذ ك  ممال   ن مم   اللار  الب دا و 

  حت،  ةرص العةل ك شةا  ماا  ا التنرل   التاوي   وت الصع دي  القو ة  كالوقذ
لعمد مضم  مطيمد    ذ(2013  -2004)   ر    الس ا    ا العشريا لت موير الر مايف لوتم    الوطاري،عت  ا   اتك 

ذ ة   جت،د هاا ا ،عت م  خم س ا عرمال النمدك  الوقن ما لو امعمات  ديد م   شر  سنوات  وت   ب   الن ات اجل
م  ا وسعا لور ايف ا قتصالي كا  تةا   كا تصصما لتر م     ب م       2016  /01  /13و  12م ت     LMD  مات الم

 كقد خوص   ل جمةو ا م  التوص ات معةا:
ا ،ممتوع المموقذ  ل  ا ممه مواصمموا  ةو مما     ممبل آل ممات ا  ترمماس ممم  قممور  ل آخممرذ مممف  وة ممدها  وممت ممركر     -

حتديممد التتصصممات   قممور ا اسمم  كا تةممال هممل كاةممد لوممدالتورا ذ كا  تةممال ةرممل  وممت  ت  مما ا ،ممالرا ل لت ممال  
  اس   ل ور الدالتورا  الةع ار لون اح لي  الن ر    ا عدس احملصل  و م   قور ا

نصبا  وت م،توع اجملال  العوة ا ك تع مل قنموات التواصمل لم  ال مرة   ا قتصاليا ا   القارات تع ل لكر   ركر  -
  رب  ن     دكات لكريا   ( امعا/ ق ايف اقتصالي)
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واصمل   صر ا الت، ك اللاري لو امعا كةرا  بمدم "مشمركيف ا أتس،ما"  ل  ا مه ا  تةمال  ومت التاموي  ا ت  ركر -
  وظت ةا 

اجنمماطات التنة مما البشممريا   اجلزائممرذ ة مم  الا مم  خمم س    ر   مم  كاقممف صممو   (IDH)يرممدت لل ممل التنة مما البشممريا  
ذ كمنمممما  (2010ابسممممتثنات  ممممات  ) رممممف  ممممة  ةامممما الممممدكس عات التنة مممما البشممممريا ا توسمممم ا    (2011  -2004)التمممم    

 مصب    نتة   ل ةاا الدكس عات التنة ا البشريا ا ر تعا    (2017) ل  ايا    (2012)
ممم  سممماه  مأت مممر العةمممر ا توقممم  ف  نمممد المممو ل    اجلزائمممر خممم س  تممم  التممم   ا ممماالور ذ م،ممماعا ةعالممما   ق ةممما الم

(IDH) كسماه  لعمد التعوم     حت،م  المدل ل  م  قريم      ا  الت   مبا يرارع اخلة  سمنواتة   ار تف خ س ه
ذ الةمما حت،مم   (2008  -2004)،مم  المماي  ممةد  مأت ممر ال ممات ابلرممرات  كالاتالمما لممدع البممالي  خمم س التمم    الت 

كخمم س التمم       (2006)جمةممويف  ،ممه ا لت ممال الجال مما ابلتعومم      تومم  مقمموار ذ    م ممم  ممةد احتا مما  ممات  
ممم  سممماه  مأت مممر متوسمممل سمممنوات الدراسممما   اجلزائمممر لشمممال البمممك    (2017  -2010) ذ ة ممم   (IDH)  حت،ممم  الم

 ر تف لدكر  وات الدراسا ا توقف الاي اذ ك ت  ا مر ابلن،با  أت ر متوسل سنار تا ا هاا ا أت ر  ةد 
  -2004)مما ة ةا يتعو  لبعد م،توع ا ع شاذ ةرد ار تف النا م احملو  الجماع لوتمرل   اجلزائمر خم س التم    

ةرمممد الا ممم  م،ممماعا مأت مممر  صممم ه التمممرل مممم  المممدخل الممموقذ الجممماع    (2017  -2010)ذ ممممما   التممم    (2008
  (2012) ات  منا خاصا م،اعا معترب  

 م      جماعةمارل  ك ول  ابلن،با لألللا التاة و اذ يشك لل ل التنة ا البشريا ا عدس لعامل  دت ا ،اكا   ل  مما 
ذ ك عزع مع   اخل،ار    ق ةا لل ل التنة ا البشمريا  ل  مدت ا ،ماكا    التعوم    (2017)لعات    لل ل التنة ا البشريا

 كمخكا  دت ا ،اكا    الدخل وقف  ند الو ل  ا    العةر ا تمث  دت ا ،اك  ابلدر ا ا كل
ذ  (2017) ل  مات    (2013) مات    منما ةرد ار تعم  ق ةتمم    (IDG)ة ةا خيص لل ل التنة ا ة،ه اجلن   ك 

ذ   ةم  مم التتمول  (2017  -2013)ة   مم لل ل التنة ا البشمريا لوماالور المام م ومت منمم لما،ث قمواس التم    
ث   مأت ر العةر ا توقف  ند الو ل  ابلر   م  مم هاا ا أت ر الا   ك ك    ور  مسمريف ابلن،مبا لوماالور   الام لا،

سمممنوات الدراسممماذ    مم ال،ث يتتممموق    مأت مممر العمممدل  ة ةممما يتعوممم  لبعمممد التعوممم   يتتمممول الممماالور   مأت مممر  مممدل  
ذ الجمماع لمما،ث كالمماالور الت ممو  الابممك   ا توقممف ل،ممنوات الدراسمما  كي ةممر مأت ممر  صمم ه التممرل ممم  الممدخل المموق 

 ل  اجلن،  ة   يتتول الاالور   هاا ا أت ر 
كمتثممل  ،ممه    (2014) ممات    خاصمما و مما  ت رمم  اجلزائممر ق ةمما مر تعمما  ة  (IIG)مممما لل ممل التمموارل لمم  اجلن،مم   

 لدل ل   اجلزائر كةا ت ا مةات كمشارالا ال،ث   سول العةل مه  ا أت رات ا أت ر  سوبا  وت هاا ا
 
 
 



 

 

 

الخامس الفصل    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليم العالي ومتطلبات  
في    التنمية البشرية 

 الجزائر 



 ومتطلبات التنمية البشرية في الجزائر صل الخامس                                           التعليم العالي الف

 

 206 
 

 متهيد
،ق ه قوه  لقعم ئهه داقتة  وهبقثتعل ههموب،ققشهد قطاه اقتعليمههلعقتعيه بقثتعلعههيقتعيمزهئق قتعدتدهمقتعي وهه ق ه قتعدهه  

 تطه قتعليمهلعقتعيه بق قتعدتدهمققبودهلعقذه تقتعل هاقققق.حتقلققتعه   ثإصالح تقبل تغ جلبقثإ تروب،قثكاقذعكق قئللاقق
 ثرقتعليملعقتعيه بق قحتقلهققتعلنزلهبققبققوليمقتةلعيقتألثلققققيقأنقلح.ققتعل موب قظاقتإلصالح تقث لامل تقتعلنزلبقق

متقتعلاهههمنق ههه قىلالعهههاقإعق ثرقتعليمهههلعقتعيههه بق قحتقلهههققتعنزههه قتعطل ههه   ،قث ثر ق قو  وههه ققإذققتعل هههموبق قتعدتدهههم،قق
 ثرقئل ئهه تققبههقمههققق لليعثهه  ققتعهه ىلا،قث قويدوههدقبيهه قتع ههعب،قثحتقلههققتعههليمعق هه اقت.لهه  ،ق قتعدتدههم.قأ هه قتةلعههيقت

تعلنزلبقتعل موبق قو ئل قتعليملعقتعي بق قتعدتدم،قثو ثرقح لقإاتحبقتعليمهلعقتعيه بقعميزله ،قتةاه ثت قبهسقتعناهس،قق
ققوههه ثرقحههه لتعث عهههيققققتةلعهههي.ق قحهههسقأنقق،ق قتعدتدهههمثوههه ثواقتعليمهههلعقتعيههه ب،قثإر ههه اقتعلقهههمتاق قتعليمهههلعقتعيههه ب

ثتألئهه علاقت. وثههبق قإ تر قتعليمههلعقتعيهه بقوعدتدههم،قثولاههمنقإعقئل ئههبققققئهه نقتعيزههاققة تا ههبق هه قئل ئههبقتإلرلهه ن،قت
تإلرل نقعمىقتعليملعقتعي بقث  تا بقخممج واق  قئ نقتعيزا،قثثتط قمم رئبقكاق ه قت. كزهب،قاهز نقتعه   قثتعلق هبقق

قوعدتدم.ق،تعلل تغ جلبق قتعليملعقتعي ب
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 دور التعليم العالي في تحقيق التنمية البشرية في الجزائر: حث األولالمب
نقتعليمههلعقتعيهه بقويلهه قأ ت ق اهه قبق قحتقلههققتعلنزلههبقتعل ههموبهقوههمت ق هه قىلههاللقذهه تققئههلققوللهه نقذعههك،ق هه كزهه قق

ققعه قولياه قتحمله ثرقتأذعققتةلعيقحتملاق ثرقتعليملعقتعي بق قحتقلققتعلنزلبقتعل موبق قتعدتدم،قع قطموققتعرتكلدقعمىقق
 اه قبقتعليمهلعقتعيه بق ققطل ه   ق قتعدتدهم،قق  قىلالهل قذ تقتع ثر،قأعقثذئق ثرقتعليمهلعقتعيه بق قحتقلهققتعنزه قتع

و  وه قتعه ىلاق قتعدتدهم،ق ثرقتعليمهلعقتعيه بق قويدوهدقبيه قتع هعبق قتعدتدهم،قث ثر ق قحتقلهققتعهليمعق ه اقت.له  ق قق
قتعدتدم.

 النمو االقتصادي يف اجلزائر يف حتقيق   تعليم العايلال دوراملطلب األول: 
ؤثلقعه قوه  لق ه قحتل جهاقعزملهبقحتقلهققتعنزه قتعطل ه   ق ه قعز عهبقتةيم هبقثكه تقإرله  ققويل قتعليملعقتعي بقتةا

قق قتعدتدهههم،تعليمهههلعقتعيههه بق قعزملههبقحتقلهههققتعنزههه قتعطل ههه   ققتةيم ههبق قشهههثاقاههه اقثتىلرتتعههه تهقثحهه لق اههه قبقق
تعلعهيققققثثاه قثونزلهبقتعقه رتت،ققققبنه اقرأ قتةه لقتعل هم ققثتةلزثمهبق ،ققذه  قتةاه قبقلهدقعمهىقأبهم قج ترهائللعقتعرتك

ق.تألك  ميئق قىل  بقتعلنزلبقتحململب
 وبناء رأس املال البشري يف اجلزائر  التعليم العايل:  1الفرع 

 ق هههه قبلندهههه ق يهههه لقتعلزهههه ر ،ق يهههه لققو جهههه قونهههه اقثتئهههه ق قتةؤشههههمتتقتةاههههلا  بقعقلهههه  قرأ قتةهههه لقتعل ههههمق
تعناههسق قتعل ظلهه ،ق يهه لقتعلا عههب،ق يهه لقتععلعهه نقوعليمههلعقق تر،قتعليهه  قبههسققتعلع ههلاقتعيمزههئق قخملمهه قتألطههق

تعثهه ر  قثتةدههلقثتعيهه ب،قجهه   قتةهه تر قتعبل تدلههب،ق يهه لقتعيز عههبقتةهه ذم ،قراههلبقتإلههمجسقتعهه  يلس،قذلثههاقتإلرلهه نقق
زه قومهئقتعرتكلهدقعمهىققعمىقبن اقرأ قتة لقتعل هم ق قتعدتدهمقئهللعق لتعليملعقتعي بققجاقرص قأتثلققأق  ثققعمىقتعليملع.

،قعمهىقتعلله رقأنققثوا رقأعض اقذلئهبقتعله رو تعليملعقتعي بقثتةلامجسق نا،ققتةايمسق قق ي لق ؤشمو قذ  سقق ق
قبقتعلأذلاقثك تقتعنااقتعقل  وبق قتجمللز .قتعليملعقتعي بقذ قتة  رقتألئ ئئقعل  لقتعق  قتعي  مبقع عل

 لعايل واملتخرجني منهالتعليم ااملسجلني يف عدد  -1  -1
ويلهه قعهه  قتةاههيمسق قتعليمههلعقتعيهه بقثتةلاههمجسق نههاق ؤشههمتنق دزهه نقعالئههل علقعمههىقح عههبقتعئههلثز رق قق

 ق قتعدتدههم.قثرهه رقتإلشهه ر قإعقأنقإ هه بققرأ قتةهه لقتعل ههم ق قأ قبمهه ،قث لزهه قومههئقئههللعقتعلاههمنقهلهه ذو قتةؤشههمو
ققثتةلاهمجسق ه ثالثبقأصن اقذهئ قعه  قتةاهيمسقق  ققث نققملعقتعي بقوعدتدمقولتعليققثتةلامجسق  ع  قتةايمسق

ج  يهبقتعلثه و قتةل تصها،ققققثتةلاهمجسق ه تةؤئا تقتعل بيبقع  تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزهئ،قثعه  قتةاهيمسقق
ثئلقل ههمقتعلعملههاقققق ي ذهه قث هه تر قىلهه ر قث تر قتعليمههلعقتعيهه بقثتعلعههيقتعيمزههئ.ققثتةلاههمجسق هه تةاههيمسققثعهه  قق
تعليمههلعقتعيهه بقوةؤئاهه تقتعل بيههبقعهه  تر قتعليمههلعقتعيهه بقثتعلعههيقتعيمزههئقك  هه ققققثتةلاههمجسق هه عهه  قتةاههيمسققققعمههى

ق.LMDمتثاقحقاقواللققإصالح تقتعهق
ق
ق
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 التعليم العايل املسجلني يفعدد  -1-1  -1
واههه رقعههه  قتةاهههيمسق قتعليمهههلعقتعيههه بق قتعدتدهههمقىلهههاللقققق(1قق-5)ثتع هههثاقققق(1قق-5)ميثهههاقكهههالق ههه قتعههه ثلقق

ق.(2017قق-2004)تعلرت ق
 ( 2017  -2004): تطور عدد املسجلني يف التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة  (1  -5)اجلدول  

ق
2004-  
ق2005

2005-  
ق2006

2006-  
ق2007

2007-  
ق2008

2008-  
ق2009

2009-  
ق2010

2010-  
ق2011

2011-  
ق2012

2012-  
ق2013

2013-  
ق2014

2014-  
ق2015

2015-  
ق2016

2016-  
ق2017

املسجلون 
قيف التدرج

ق1416045ق1315744ق1165040ق1119515ق1124434ق1090592ق1077900ق1034313ق1048899ق952067ق820664ق743100ق721833

املسجلون 
فيما بعد 
قالتدرج

ق76202ق76961ق76510ق70734ق67671ق64212ق60700ق58945ق54924ق48767ق43458ق37700ق33630

إمجايل 
قاملسجلني

ق1492247ق1392705ق1241550ق1190249ق1192105ق1154804ق1138600ق1093258ق1103823ق1000834ق864122ق780800ق755463

قتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى 
ق.2017،ق2014،ق2012،ق2010،ق2009،ق2005ق "عان تت اجلزائر ابألرقامإلح  دل تق"وق رومقتع و تنقتع طلقعق-
ق.114،قتع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،قتعدتدم،قصق2011ق-1962تع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،قح صمبقإح  دلبقق-

 بققأنقأعهههه ت قتةاههههيمسق قتعلهههه ر قواهههه ذعقبناههههلبقكلههههل ق قإ ههههققق(1قق-5)ولضهههه ق هههه قىلههههاللقأرطهههه  قتعهههه ثلقق
إعقققق(2005قق/2004) اهههيالق قتعلههه ر قئهههنبقققق721833ترولههه قعهه  ذعق ههه ققتةاههيمسق قتعليمهههلعقتعيههه ب،قحلهههيقق

،قث قتةق بها،قشهد قكه عكقعه  قتةاهيمسق لزه قبيه قتعله ر قق(2017قق/2016) ايالق قتعل ر قئهنبققق141645
نزهههه قتعلهههه قعهههه  قق اههههيال.قثبلقق76202 اههههيالقإعقققق33630ترول عهههه قىلههههاللقرلهههه قتعلههههرت قحلههههيقترولهههه ق هههه قق

قق1090592إذقبمههههىقعمههههىقتعرتولههههاقق (2014قق/2013)ثقق(2012قق/2011)علهههه ر قىلههههاللقئههههن ققتةاههههيمسق قت
زههه قبيههه قتعلههه ر قظهههاق قترولههه اق اهههلزمقإعقأنقتعلههه ق قتعاهههنبقق،قإعقأنقعههه  قتةاهههيمسق ل اهههيال1119515ث

ق.قق(2017قق/2016)بققئنقق ايالقق76202إعقققق(2016قق/2015)ئنبقققق ايالقق76961تألىلل قإذقومتج ق  ق
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 ( 2017  -2004)يف اجلزائر خالل الفرتة    التعليم العايليف   املسجلني  إمجايل: تطور  (1  -5)الشكل  

ق
 .(1ق-5)  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمىق يال تقتع ثلقتة  ر ق

يههه بقىلهههاللقتعلهههرت ققتةاهههيمسق قتعليمهههلعقتعققإ ههه بوللهههسقأنقتعرههه  قتعيههه  قعلاههه رقققق(1قق-5) ههه قىلهههاللقتع هههثاققثق
قق/2004)ققئهههههنبقق اهههههيالقق755463تعرولههههه ا،قحلهههههيق ت قعههههه  ذعق ههههه ققققذههههه قق(2017قق/2016قق-2004/2005)

ق.قق(2017قق/2016)ققئنبقق ايالقق1492247إعقققق(2005
هههههههقققق(2017قق/2016قق-2005قق/2004)راههههههلبقتعههههههدمل  ق قإ هههههه بقتةاههههههيمسقىلههههههاللقتعلههههههرت ققققحلههههههيقوقهههههه ر به

197%تةاهيمس،قعثه قإذتقمتقتألىله قبيهسقتععلله رقأنقعه  قتعاهث نقق بإل هق،قذ تق  قحليقتعهدمل  قتةامقهبققق
 د تقققق%812أع قرازبقأ قبنالبق مل  قط رذ قققق41721أع قرازبقإعقققق32364ط ق ت ق قتع طتقرلااق  ق

طئققتعههدمل  ق قإ هه بقتةاههيمس،قىلههاللقتعلههرت قتةهه ك ر ،قطهه ق زههتقعهه قتعلدتوهه قتعاههث  ،قثتعلهه ققثمثههئويههلقأنقحهه تبقق
ذئقان بقع ق مل  قتعاماقتعجلز عئقعمىقتعليملعقتعي ب،قمبيىنقأنقذن كق دوه تققق%71أ قق(71=ق128ق-197)

ق  قتعاملبقتع و قعقورتك نقتة رئبق قتةمحمبقتعث ر وبقباقول بي نقتع رتئبق ق ؤئا تقتعليملعقتعي ب.
ىلههاللققققبأعه قراهزقق100اققعقتعيهه بقعثهقق قتعليمهلإحهمت  ،قساههاقعه  قتةاهيمسققثعلقه ومقتعلقه  قتعه  قمتق

.قحليقو لقذ تقتةؤشمقعمىقتةال اقتعي  قعمز  ركبق قتعليمهلعقتعيه بقق(2017ق/2016ق-2005ق/2004)تعلرت ق
ثعقهه قترولهه قعهه  قتةاههيمسق قتعليمههلعقققق.1تعاملههبق هه قتعاههث نق قبمهه ق يههسقق(أثقكث  ههب)إعقراههلبققققإشهه روا هه قحلههيقق

 
100ق×ق(ع  قتعاملبق قب توبقتعلرت ÷إ  بقع  قتعاملبق ق  وبقتعلرت قإ  بق)رالبقتعدمل  ق قع  قتعاملبقتةايمس=ق 
  قكاقتإلح  اتتقتعاث رلبقتة ظلبق قذ تقتعلعملاق أىل ذ قع
ق.ئلققذكم ،ق مج ق2011ق-1962تع و تنقتع طلقعإلح  اتت،قح صمبقإح  دلبقق-
 .ئلققذكم ،ق مج ق2016ق-2014قعإلح  اتت،قتعدتدمقوألرط  قرل دجقتع و تنقتع طلق-
100×قق(ع  قتعاث نق ق  وبقتعلرت ق÷قع  قتعاث نق قب توبقتعلرت )رالبقتعدمل  ق قع  قتعاث ن=ق 
ن÷قإ  بقع  قتعاثق(100.000إ  بقع  قتعاملبقتةايم نق×ق)رازب=قق100.000ع  قتعاملبقتةايمسقعثاق  
 .30صقق 2009ر  ز ق، (توجيهات فنية/ تقنية)مؤشرات الرتبية   يد قتعل راث قعإلح  اتت،1
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ئهههنبقققق اهههيالقق3576إعقققق(2004قق/2003)ئهههنبقققق اهههيالقق2334 ههه قققق قتعدتدهههمأعههه قراهههزبقققق100تعيههه بقعثهههاقق
،قثذ تق  قو لقإعق رجبقع علبق  ق  ه ركبقتعاهث نق قتعليمهلعقق%153،قأ قبنالبق مل  قط رذ قق(2017ق/2016)

قتعي ب.
  ققذههئقرلاههد قبههسقتعلئهه تقتعيزموههب،ق ههلزث قحاهه ةقتعههدمل  قت. صههمبق قعهههقثمبهه قأنقتعههدمل  قتعاههث رلبقعلاههتقق

،قثذهه ق هه قويههماقق(ئههنبقق24إعقققق20أ ق هه قق)يمههلعقتعيهه بققتةاههيمسقوعناههلبقإعقتعاههث نق قتعلئههبقتعيزموههبقتةق بمههبقعمل
[قىلههههاللقتعلههههرت قق24قق-20مبيهههه لقتعلاههههيلاقتإلهههه  ق قتعليمههههلعقتعيهههه ب.قإذقوقهههه رقتعههههدمل  قتعاههههث رلبق قتعلئههههبقتعيزموههههبق 

هههقققق(2017قق/2016قق-2005قق/2004)   ق قتعليمهههلعقتعيههه بقوعدتدهههمقق يههه لقتعلاهههيلاقتإلهههق،قثوعلههه بقوثههه نقق%95به
أ قأنق ههه قوقههه رةقتعثمثهههسق هههه قتعهههدمل  قتةامقهههبقإل هههه بقق %102قق(102=قق95قق-197)ىلهههاللقتعلهههرت قتةههه ك ر قذهههه قق

عليمهههلعقق  قبهههسقع ت هههاقترولههه اقتعامهههاقعمهههىقتثق.لعقتعيههه بتةاهههيمسق م ذههه قإعقترولههه اق يههه لقتعلاهههيلاقتإلههه  ق قتعليمهههق
ق  قومئ تدمققتعي بق قتعدق

قترول اق ي عتقتعني حق قشد   قتعلث ع رملهق-
مم قحلدقتعثثلو قعمىق  تصمبقويمهلزدعقق ق رربقبن   قتعثالئلكقققق(LMD)ط مق ثر قتعلث و ق قتعن   قتع و قق-

قهتعي ب
قثو  لقتإلط  بقتإلطي  قثتعنقاقعماملبهجم رلبقتعليملعقتعي بقق-
ق طلهيملعقتعي بقع قك  اقتعرتتةقتعو ئ قثترل  رقشلثبق ؤئا تقتعلق-
قعم رتئ تقتعيمل .عمليملعقتعي بقثقك قويائقأقلبقأقتع  قأصل قتعجلز عئوغلقتعال نقق-
 التعليم العايلاملتخرجني من عدد  -1-2  -1

ويثاه نقواه رقعه  قتةلاهمجسق ه قتعليمهلعقتعيه بق قتعدتدهمقىلهاللقتعلهرت ققق(2ق-5)ثتع ثاقق(2ق-5)تع ثلق
ق(2016قق-2004)

 ( 2016  -2004): تطور عدد املتخرجني من التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة  (2  -5)اجلدول  

ق
ق-2004
ق2005

ق-2005
ق2006

ق-2006
ق2007

ق-2007
ق2008

ق-2008
ق2009

ق-2009
ق2010

ق-2010
ق2011

ق-2011
ق2012

ق-2012
ق2013

ق-2013
ق2014

ق-2014
ق2015

ق-2015
ق2016

إ  بقق
قتةلامجسق

ق292683ق311976ق271430ق288602ق233879ق246743ق199767ق150014ق146889ق121905ق112932ق107515

قتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى ق
 ق2017،قتعهه و تنقتعهه طلقعإلح هه دل ت،قتعدتدههم،ق47،قرطههعق2017،قر ههم ق2016ق-2014تعهه و تنقتعهه طلقعإلح هه دل ت،قتعدتدههمقوألرطهه  قرلهه دجقق-

ق.30صق
ق.114،قتع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،قتعدتدم،قصق2011ق-1962تع طلقعإلح  دل ت،قح صمبقإح  دلبقو تنقتع ق-

-ONS, L’Algérie en quelques chiffres2009- 2011 , N° 14, 2012: p 28. 
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 ( 2016  -2004): تطور عدد املتخرجني من التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة  (2  -5)الشكل  

ق
ق.(2ق-5)إع ت قتعل حثبقوععلز  قعمىق يال تقتع ثلققر ق  تة  

قق107515حلهيقترلقهاق ه قققق(2016قق-2004)شد قع  قتةلامجسق ه قتعليمهلعقتعيه بقترول عه قىلهاللقتعلهرت قق
،قإعقأنقذه تقتعروله اقيقوثه ق اهلزمتقق(2016قق/2015)ىلمجيه قئهنبقققق262683إعقق(2005ق/2004)ىلمجي قئهنبق

قق-5)و اهه قتع ههثاقق هه قبههسقتععلهه تقثتعرولهه ا،قثذهه تق هه قققق(2016قق-2011)تعلههرت ققققحلههيقعههماقو بهه وقىلههالل
ق.(2
 هيئة التدريس عددتطور   -2  -1

بيزملهبقوثه و قرأ ققققتع ثعهبإنقوا رقع  قذلئبقتعل رو قذ ق  قبسقتةؤشمتتقتةدزبقثتع تعبقعمىق  اقتذلزه  قق
 قتعدتدهمققتعليمهلعقتعيه بققوه رو ققواه رقعه  قذلئهبققا ققو ققق(3قق-5)،قتع ثلققعمىق ال اقتعليملعقتعي بقتة لقتعل م 
ق.(2017قق-2004)ىلاللقتعلرت ق

 ( 2017  -2004): تطور عدد هيئة التدريس يف اجلزائر خالل الفرتة (3  -5)اجلدول
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ع  ق
قتألئ و  

ق59468ق57729ق55906ق53457ق50333ق46454ق42265ق39782ق37168ق35440ق31585ق27067ق25229

ع  ق
تألئ و  ق
قتع تدز ن

ق57628ق56061ق53622ق51299ق48393ق44448ق40140ق37688ق34470ق31703ق29062ق22925ق-

قز  قعمى تة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععل
ق.2017،ق2014،ق2012،ق2010،ق2009،ق2005ق "قعان تتاجلزائر ابألرقامتع طلقعإلح  دل تق"وق رومقتع و تنقق-

ق- European commission, Overview of the higher education system (Algeria), European Union, 2017: p 6. 
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قق59468إعقققق25229اه رق ه ققعليمهلعقتعيه بقوعدتدهمقطه قووللسقأنقعه  قتألئه و  ق قتق(3ق-5)  قىلاللقتع ثلق
حلههيقأنقأغمللههلدعقق،قأ قأرههاقوضهه ع قمبهه قولهه نقتةههموس،قثذهه قواهه رقإجيهه  ،قق(2017قق-2004)أئههل ذتقىلههاللقتعلههرت قق

قق57628إعقققق(2006قق-2005)ئهنبقققق تدزه ققأئهل ذتقق22925  ققققك عكققذعقأئ و  ق تدز ن،قثتع و قوا رقع  ذع
،قث قتةق بههاقشههد قتععلزهه  قعمههىقتألئهه و  قغههلقتعهه تدزسقومتجيهه ق مع ظهه ،قق(2017قق-2016)أئههل ذتق تدزهه قئههنبقق

أئهههل ذتقغهههلق تدهههعقئهههنبقققق1840إعقققق(2006قق-2005)أئهههل ذتقغهههلق تدهههعقئهههنبقققق4142حلهههيقتعلههه قعههه  ذعق ههه قق
  .،قثويل قذعكق ؤشمتقتجي بل قح لقتئلقمترقذلئبقتعل رو(2017قق-2016)

 العايل ابجلزائرتعليم يف ال بناء القدرات  :2الفرع 
ذتواقعزملبقبنه اقعقه رتتقتعاملهبقبثهاق ه قوللعهاق ه ق همصققعلع هلاقتةيه راققققإنقوق ميقتعليملعقتعي بقذ قا ق

،قالههيقوثهه نقعهه اقتعا عههاق ق  وههبقتةاهه اقتعقهه ر قعمههىقحتقلههقق هه قو قهه ر ق قتجملهه لققتةزدهه قعيهه يقتع ههغاققثتعلثهه و 
و جه ق قإطه رقعالطهبقطاه اققتعه قوقه  د قتعليمهلعقتعيه بق قتعدتدهمققققبمت جقتعلث و ققثوإلا  بقإعقق.تألك  ميئقأثقتةدل

يزههاقثتعل ههغلاققتة  ههبقبههسقتعهه  تر قتع صههلبقثث تر قتعققتول طلهه تقشههمتكبق هه قبلندهه قومههكتعليمههلعقتعيهه بقبلهه طئقتعقا عهه ت،قق
عل ده  قتعاملهبقتعه  يلس،ق ه قأجهاقققق ترقتةق ثعولهبق تىلهاقت.هم قتعه  يئتع قوهن قعمهىقإر ه اققثتعضز نقتعجلز عئ

 قظههاقتةمت قههبقثتعلههأطلققققANSEJققثك عههبئههلل   ق هه قتةههدتملقتعهه قمتنعدهه ققللههدذعقعمههىقثعهه  قجمهه لقتعئههلثز ر،قثتعحت
قتةد ث ق  قطلاقإط رتتقتع ك عبقثك تقأئ و  قتع  يب.قق

ثتةيم ههبق هه قجدههب،قثعهه يقتعطل هه  ققز نقرهه اق هه قتعههرتتباقبههسقعهه يقتعيمههعققضههقعويلهه ق ترقتةق ثعولههبق علههبق دزههبقق
ثذئقعل ر قع قجم لقىل صقعقميث قأب قشثاق ق ررلاقوعليملعقتألكه  ميئقتعلقمله  ،قققمققتعثمث ق  قجدبقأىلما.ثىل

تةؤئاه تقققق دزلاقتألئ ئلبقومطلبقتع عئقتةق ثعيتقثتع  قولقهىقإحه اقتعضهمثرملتق ه قأجهاقإبهمت ق ه اقأقلهبقىلمهق
ق1 ترقتةق ثعولبقذ  ققإر  ا.قثتهل اق  قثوا ومقط رتهتعقثإطالطد ق  قطماقتعاملبقتع  يلس

قتعلثمقتةق ثعيتقع اقتعاملبقتع  يلسهط رتتقونزلبققق-
قو يل قتعاملبقعمىقتعئلثز رقث  قمثقعمىقتع ع  قعي يقتألعز لهق-
 تقتعطل هه  وبقث ههمصققخملمهه قتألجدههد قتإل تروههبقتةثملههبقسمههققتةؤئاههقمتههن قعماملههبق مصههبقتعليههماقعهه قطههمةقعمههىقققق-

قتعئلثز ره
قوا ومقأ ث رقتعاملبقت.  مسقعلثم ق  مثاق  ق  قىلاللقوق ميقتعل جلد تهق-
قوقمواقع يقتألعز لق  قتعا عاق  قىلاللقون لعقأب تةق لل حبقعمىقتعئلثز رهق-

 
 لمب،قق-،قتةمكدقتع  يئقعل قت.للظقب تع  ا2016/قق05/ق10 لق ترقتةق ثعولب،قو  قعض ق ترقتةق ثعولبقتةن اقثتةثم قوعو  لقثتع متكبقثتعلث و ،قو  قإعال ئقح1

2016. 
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مت وهههاق  هههمثعدعق ههه ققع  يلهههبقثتعاههه إسقإعقإر ههه اق ؤئاهه تقث ههه قمثققولههلقأ ثههه رقتعاملهههبقتعههه و قأ هه تق رتئهههلدعقتقق-
قىلاللقتع ك عبه

قون لعق ملرتتق ل ترلبقعل د  قتعاملبقإعق قمتتقتةؤئا تقتة غم .ق-
واههيبقبنهه  ،ققققثث تر قتعيزههاقثتعل ههغلاقثتعضههز نقتعجلزهه عئولضههز قتول طلههبقتع ههمتكبقبههسقطاهه اقتعليمههلعقتعيهه بقق

تعليمهلعقتعيه بق قذه  قق ؤئا تققعمىقتعلدت  تققمب ا اقتع متكب،قتعلن قتعث  قثتعث عيقون ققققحليقوليمققتعلن قتألثل
حلههه لقذههه  قتع هههمتكب،قأ ههه قتعلنههه  ق ههه ق اهههبقإعقواهههيبققققANSEJتع هههمتكب،قثوليمهههققتعلنههه قتعمتبههه قوعلدت ههه تقتعدههه  قق

ق لا قتإلع ت قث ل بيبقتعن  ط ت.
جهاقتطهالاقجملزه ققئه وبقوعيزهاق ه قتققتعاهم سققح لقتعلدت دعققمتكب  ا اقذ  قتع و ثرقق   ا اقتع متكبقتة  بققق-
تةؤئا ت،قثتعاهز حقهلهعقوكل ه اقثواه ومقطه رتهتعقتةق ثعولهب.قوهلعقذعهكقوعلهدت قتعاهم سققققإر  ااملبقعمىقحقلقبققتع

،قثكه تقإعه ت ققبل  لقكاقتع ئ داقتعضمثروبقتةاز حقهب قط ر رله ،قثون هلعقأمل قإعال لهبقحتالاهلبقحه لق  اه اقتةق ثعهب
للق ؤئاهه تقا تر قتعاملههب،قثاهه قذل كههاقتةاهه ع  قعرتطلههبقثواهه ومقتةق ثعههبق ققواههقثقققإر هه اثونللهه قبههمت جقوثهه و ق قق

ق1.تع ئاقتع  يئق ثا ق ترقتةق ثعولب،قح ان تقتةؤئا ت،ق منقتةؤئا تقتعاالبلب
ملههد ققتةؤئاههبقوميثهه قإجي  ذهه ق قرقالههسقأئ ئههللس قتألثعقأنقق ققترهه  قتع ههمتكبقق ؤئاهه تقتعليمههلعقتعيهه بتعلدت هه تقققق-
تحملاقثتعلضه اتتقثأوضه قتع ئه داقتعلل تغ جلهبقتعضهمثروبقعلياهل قتعن ه ط تقتةن ه صققققANSEJ  مقعميد  ققنقوأب

نقاهههبققتعلث ونلهههب.قتععملدههه ق قتعول طلهههب،قكزههه قولثلهههاقاعهههال قتعاملهههبقمبثههه نقث  ههه نقتريقههه  قتألمل قتإلعال لهههبقثتعههه ثرتتقق
علههههلعققققلعهههه اقتةنيههههد قعمههههىق اهههل اقخمهههه بمقتةمكههههد،ضهههه قحتهههتقو ههههماقتعدهههه  ق هههه كمتتقتعاملهههبقثتعتعث رلهههبقذههههئقأ هههه قو

ق2.تئلغالهل ،قذ تقتعئلغاللقحيرت قحق نقتةمثلبقتعلثموبقثبمتاتتقتعىلرتتا
عاملههبقعمههىق دههعققبلعضههلقثإعهه ت قبههمت جقوث ونلههبقثإعال لههبقةاهه ع  قتقق ترهه  قتع ههمتكبققANSEJتعلدت هه تقتعدهه  قققق-

 قثاه قثون هلاقذل كهاق اه ع  قعمزق ثعهبققققلعقتعيه بتعليمهققق ؤئاه تأئ قتعده  ،قكزه قواه ذعقتعده  قإعقج رهاقق
تعاالبلب.قكزه قوملهد قتعده  قوعلثلهاقمبمله تقىلمهققتةؤئاه تقعماملهبقحه  مئقتة ه رو ،قمتثهسقتعاملهبق ه قتةهدتملقتعه قق

ق3.رو ق  قتإل ترتتقتةينلبقبليال ق   رويدعوق  د قتعد  ،قوقمواقتعاملبقح  مئقتة  
ققبيههه ق،قق قتعدتدهههمققتةههه تر قتعثههه ا،قعمهههىق اهههل اق لههه قتع  يههه تقثقق2013،ق قعههه  ققمتكبذههه  قتع هههقويزهههلعققققمتق

قق،قعمهىق اهل اقج  يهب2007تعه قأجموهت،ق قعه  ققققتعلزدل وهبتعنل دجقتةقنيهبقتعه قمتقت. ه لقعملده قبلضهاقتعليمبهبقق
عه  قوميلهاققتعه ثرقتثبلضهاقققق.كهاقتعقاهمقتعه طلوغاهئقققق ترتقعمزق ثعولهبقق58ح عل ققANSEJ.قثحي ئقجد  ققطانالنب

 
عرض لتجربة الشراكة بني اجلامعة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل )، الشراكة بني اجلامعة وأجهزة الدعم من أجل املسامهة يف التنمية االقتصادية ا ذمقثب قع و  ق  ابيمبقتع1

 .74قص ق2018تعدتدم،قج تنقق-،قج  يبقتةالمب03جممبقتعلع اقتإل تروبقثتعطل   وب،قتعي  قق،(ميلة-املقاوالتية  الشباب دار
 .رل قتةمج 2
 رل قتةمج .3
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تع  يهههههه تق قققق هههههه قىلمجيههههههئققتةاههههههيمس يهههههه عتقق ترقتةق ثعولههههههبق قر ههههههمقتعهههههه عئقتةقهههههه ثعيتقبههههههسقتعاههههههالةق هههههه نقق
ىلاهههبقتعيزهههاققأ اقونللههه قق.قثطههه قق(2016-2008ىلهههاللقتعلهههرت ق)قق٪ 30إعقققق٪ 8طههه قترولههه ق ههه قق،ققANSEJجدههه  

عههه قك  هههاقققق(2017تعمبههه قتألثلقققق-2013رت ق)ىلهههاللقتعلهههققق قإطههه رق ترقتةق ثعولهههبر ههه ط  قققق1623تعاهههن وبقإعقإ ههه  قق
إعقققق2013 قققق٪6ترولههه ق يههه لقإر ههه اقتة هههمثع تقتع هههغل ق ههه قطلهههاقىلمجيهههئقتع  يههه تق ههه ققكزههه قق.ققتعهههرتتةقتعههه طل

ق1  قإ  بقع  قتة  رو قتةن أ .قق2016 قع  قققق٪18ثقققق2015 قققق13٪
 ابجلزائر يةتطوير الصناعة احمللية واإلقليم دور التعليم العايل يف :  3الفرع 

 هه قىلههاللقوثزههسققققثواه ومقتع ههن عبقتحململههبقثتإلطملزلههبققواه ذعقتعليمههلعقتعيهه بقتعدتدههم ق قىل  ههبقتعطل هه  قتعهه طل
رلهه دجقتعلعههيقتعيمزههئق قشههثاقبههمتاتتقتىلههرتتاقثو ههيل قتئههلغالهل ،قإر هه اقح اههن تقأعزهه لق قتع ئههاقتعهه  يئقق

 ه قىلهاللقبهمت جقثشهمتك تقومت هقققتةا قبق قإر  اق ؤئاه تققعلللقح  مئقتة  رو قثتأل ث رق  قطملبقثوحثس،قثق
قتعاملبقىلاللقئلثر قتإلر  ا.

 اعبراءات االخرت  -1  -3
ثتعلاهههه ومقتعلثن عهههه جئقق  وموههههبقتعلعههههيقتعيمزههههئقققق،ق هههه نق رشههههل ق هههه ق د  دهههه ق قتعلاهههه ومقتعلثن عهههه جئقثتعبلثههههق مت

(DGRSDT)ق نهه قعهه  ققثوعلهه بقق. ئههلغالهلعىلههرتتاقثتئههلز قو ههيل قبههمتاتتقترتثوجقعنلهه دجقتعلعهه اقثعوعههق هتههلعقق،
تعيه بقث متكهدقتعلعه اقتعل بيهبقعقاه اقتعليمهلعقتعيه بقق،قمتقإجمتاقتةا ح تقتإلح ه دلبقبهسق ؤئاه تقتعليمهلعقق2011

إرلهه  قتعهه تاتتق هه قطلههاققحهه لقق ؤشههمتتققققهبهه اقو ههثلا(قثكهه عكقتعثلهه انتقتعلعثلههب.ققMESRSثتعلعهيقتعيمزههئق)
و اه قواه رقعه  قبهمتاتتقتعىلهرتتاقعثهاق ه ق ؤئاه تقتعليمهلعقتعيه بقققق(4قق-5) ثلققعهقثتجملز قتعلع اقتعدتدهم .ق

،ق متكهههدقتعلعههه اقتعل بيهههبقعههه  تر قتعليمهههلعقتعيههه بقثتعلعهههيقتعيمزهههئقق(ج  يلهههبقث ههه تر قثطنلهههبقعملههه ج  يههه ت،ق متكهههدقق)
تعلههرت قققق،قثذعههكقىلههاللANVREDET( (تعلعههيقتعيمزههئقثتعلاهه ومقتعلثن عهه جئثتع ك عههبقتع طنلههبقعلقلههلعقرلهه دجقق

ق.(2017قق-2011)
ق
ق

 
1La Maison de L’entrepreneuriat, au site web : https://ansej.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat , consulté le: 
1/ 03/ 2019, 18:11.   

ومقتعلثن ع جئقتع ك عبقتع طنلبقعلقللعقرل دجقتعلعيقتعيمزئقثتعلا ق(ANVREDET)ثذئق ؤئابقذتتقط ب قق1وق قحتتقإشمتاقتة وموبقتعي  بقعملعيقتعيمزئقثتعلا ومقتعلثن ع جئق
ل قتةؤئابقعقو ع قأروح قث  تر ذ قتعمدلالبقأتيتق  قث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئقثتع ن ثنقتع طلقعملعيقصن عئقر ر ،قولزل قوع ا لبقتعق ر رلبقثتعئلقاللقتة ب،قثح ع

 ,Zaid Zoheirج  ق رو ق  قطملبقثأئ و  قب اتق  قتع رتئبقتعلنلبقتعطل   وبقإعقغ وبقإر  اقتةؤئاب.قرتتعيمزئقثتعلا ومقتعلثن ع جئ.قثهتلعقتع ك عبقبلق ميقتع ععق.  مئقتة 

Djamila Haliche DG de l’ANVREDET : notre objectif est que la création de la startup ne soit pas un parcours du combattant pour le 

porteur du projet, ALGERIE ECO, 05/ 01/ 2017, revue de presse ANVREDET, 2017, p4. 

https://ansej.dz/index.php/fr/espace-promoteur/la-maison-de-l-entrepreneuriat
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لبحث العلمي ابجلزائر خالل الفرتة : تطور عدد براءات االخرتاع لقطاع التعليم العايل وا(4  -5)اجلدول  
(2011-  2017 ) 

 2015 2014 2013 2012 2011قتعان تتق
2016  /

2017 
قتجملز ا

ق

 ؤئا تقتعليملعقتعي بقق
ج  ي ت،ق متكدقج  يلب،قق)

ق(ق  تر قثطنلبقعمل 
58 66 69 70 91 115 469 

 متكدقتعلع اقتعل بيبقع  تر قق
 381 90 80 76 81 52 42قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئق

تع ك عبقتع طنلبقعلقللعقرل دجقق
تعلعيقتعيمزئقثتعلا رقق

قتعلثن ع جئق
- - - 03 03 07 13 

 863 212 174 149 150 118 100قتجملز ا

،ق2011تعىلهههرتتاقعاهههن تت قلعهههيقتعيمزهههئقثتعلاههه ومقتعلثن عههه جئقحههه لقبهههمتاتتقىقتعلقههه رومقتعاهههن وبقة وموهههبقتع ههه قإعههه ت قتعل حثهههبقوععلزههه  قعمهههقتة ههه ر ق
ق.2017،ق2016،ق2014،ق2013،ق2012

قق(2017قق-2011)بمههىقإ هه بقبههمتاتتقتعىلههرتتاق قطاهه اقتعليمههلعقتعيهه بقثتعلعههيقتعيمزههئقوعدتدههمقىلههاللقتعلههرت قق
دققج  يهه ت،ق متكههق)بههمتا قتىلههرتتا،قعهه ق ؤئاهه تقتعليمههلعقتعيهه بقققق469 ندهه ،ققققبههمتا قتىلههرتتا،قرههلجقتعههداقتألكهه قق863

قق13بمتا قتىلرتتاقع ق متكدقتعلع اقتعل بيهبقعه  تر قتعليمهلعقتعيه بقثتعلعهيقتعيمزهئ،قثقق381،قث(ث  تر قعمل قج  يلب
ق.ANVREDETبمتا قتىلرتتاقع ق
أ ق ه قققق،عليمهلعقتعيه بتئاه تقق ه ق ؤق ؤئاهبقققق24إعققققويه  بهمتا قتىلهرتتاققق115ق(2017)ىلهاللقعه  قئيمتق

هقققق1،قحلهيقحتلهاقج  يههبقبمله  قق قتعدتدههمقق ه قإ هه بقعه  قبههمتاتتقتعىلهرتتاقق٪ 48.52ميثهاقق بههمتا قققق20تةمكههدقتألثلقبه
تعل بيههبقعهه  تر قتعليمههلعقتعيهه بقثتعلعههيقق متكههدقتعلعهه اقتعاههليبققققويهه  قإعققبههمتا قتىلههرتتاقق90ث.قق(1أر ههمقتةمعههققق)تىلههرتتاقق
 مكهههدقواههه ومقتعا طههه تقتةليههه   ققحلهههيقأنقققق، ههه قإ ههه بقعههه  قبهههمتاتتقتعىلهههرتتاقق٪ 37.97ققأ ق ههه قراهههللاقق،تعيمزهههئ

(CDER(قثثحهههه تتقتعلعههههيقتإل صهههههبقبهههها قثحهههه  قواههههه ومقتعا طههههبقتع زاههههلبق)UDESقثثحههههه  قأاهههه اقتعا طهههههبقق)
  تر ققتعل بيهبقعهقتةمولهبقتألثعق قو هنل قتةمتكهدقثتع حه تتقتعلعثلهبققققحتلهاقق،(UREMRSتةلي   ق قبلئبقتع هعمتاق)

ققويهههه  قإعىلههههرتتاققبههههمتاتتقتقق7ثقق.(2أر ههههمقتةمعههههققق)ققبههههمتا قتىلههههرتتاقق53 قجمز عههههاققمبههههقققيمههههلعقتعيهههه بقثتعلعههههيقتعيمزههههئتعل
ANVREDET إعقكلهه انتققققويهه  بههمتا قتىلههرتتاقققق25ثقق هه قإ هه بقعهه  قبههمتاتتقتعىلههرتتا.قق٪قق2.95أ ق هه قويهه  ل
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 قققق هه قإ هه بقعهه  قبههمتاتتقتعىلههرتتا قههاقققق%قق10.55أ قققق،عهه  تر قتعليمههلعقتعيهه بقثتعلعههيقتعيمزههئاثلههبقغههلقاتبيههبقق
ق1.تعدتدم

 هه قبههمتاتتقتعىلههرتتاق قتعدتدههمق  هه رذ قطاهه اقتعليمههلعقتعيهه بقثتعلعههيقتعيمزههئقثأنقققق%89.44ثذهه تقويههلقأنقق
تعلمههه تنقققق ذههه ققةههه ققمت  ههه قققق ن طضهههبققتع اهههيلبقق ذههه ق ههه قبهههمتاتتقتعىلهههرتتا،قثققق%10.55تعقاههه اقتع هههن عئقعقونهههل قإعقق

ممه قويهلقأنقجمه لقق.قق ه قتع  يه تققثعهل ققمتاتتقتعىلهرتتاقأتيتق ه قتع هن عب ه قبهققق% 80أكثمق  قققأنققحليتةلق  بق
تع ههمتكبقثتعليهه ثنقبههسقطاهه اقتعليمههلعقتعيهه بقثطاهه اقتع ههن عبق قتعدتدههمقذهه قجمهه لقثتئهه قث مصههبقحقلقلههبق قظههاقرقهه قق

قتعن  طقتعلعثئقعمقا اقتع ن عئ.
عمههىقتجملهه عتقتعلقنلههبققققتعىلههرتتاقومكههدبقتألكهه ق هه قعهه  قبههمتاتتقق ههقت. هه نقققق، ق  تاههل قبههمتاتتقتعىلههرتتاعههقأ هه قق
،ققتع ههعبق،قتع هههن عبقتع ثتدلهههب،ققتةيههه  نق،ققتعثدههمواق،قتععثرتثرلههه ت ،ققتةلث رلثهههق،ققتعللهههدملا،ققتعا طههه تقتةليهه   ققتعل علههب 

ق2تعلثن ع جل قب ثاقع  .ثق،قوثن ع جل قتةيم   ت،قتهلل رثعلثلب،قدرتعبتع
 امعيل يف الوسط اجلحاضنات األعما -2  -3

 قبههههسقتتعلهههه تقتهل  ههههبق قو ظلهههه قرلهههه دجقتعلعههههيقتعيمزههههئقثتعبلثهههه رق قشههههثاققويهههه قح اههههن تقتألعزهههه لق ههههق
  مثع تقط  ر قعمىقتإلرل  ،ق دئقو ط قعالط تقتعلي ثنقبسقخملم قتألطمتاقتةينلبق ه قج  يه ت،ق متكهدقاهي،قق

لزثهاق د  ده ققث قتعدتدهمقو3 ه قذيهم قرأ قتةه لقتعلثهم .تجمللز ،قتع مك تقث ود قت. ان ت.قكز قواه ذعق قت.ه قق
عمهههىق اهههل اقتع ئهههاقتعههه  يئق قتئهههلقل لقث اههه ر  قتة ههه رو قتةللثهههم قذتتقتع هههمبقتةل شهههم قوعلعهههي،قث اههه ع  قق
ص حاقتعلثم قعمىقحتقلقق ثمواقثإثل تقإ ث رلبقواللقد ،قوإلا  بقإعقوقه ميقتعه ععقألصهع ةقتة ه رو ق قجمه لقق

ثوعهمغعق ه قتألقلهبقتعثه اق. اهن تقق4بقإر ه اقتةؤئاهبقتةللثهم .ثتعئل  ر قثتعلز واق  ق مت قلدعقإعقغ وتعلث و ق
 قتعدتدهمقطه قأتىلههمقر همتقعيه  قثجه  قإطه رقو همويئق هن عقهلهه ققتع ئهاقتعه  يئ،قإعقأنقتراالطده قق ققققىل صهبتألعزه لقق

ومقت. ه دمقتعلثن ع جلهب،قثتعه ق ه قق طنلهبقعرتطلهبقثواه قإر ه اقتع ك عهبقتعقق(2004)هقكزه قمتقعه  قق(2003)إعقغ وبقعه  ق
عمهىق اهل اقبيه قج  يه تقتعه ط ق قإطه رقتعول طلهبقتة طيهبققققىلالهل قمتقإطالنقجمز عبق  قت. ان تقتعلثن ع جلب

ق.(2013)بسقتع ك عبقثتة وموبقتعي  بقعملعيقتعيمزئقثتعلا ومقتعلثن ع جئقع  ق

 
1DGRSDT, Elément de la propriété intellectuelle & état des lieux des brevets 2017, MESRS, Algérie, 2017 : p 7. 
2Idem.  

،ق(تعئل متا،قتعمذ انتقثتحملك)،قتةملقىقتع ثبقح لقتع  يبقثتعل غلاقةحاضنات األعمال ودورها يف تشغيل الشباب من خالل احتواء خمرجات اجلامع لل قعل قتعالث ،ق3
 .8 قصق2013ق واز ق05ق/ق04تعدتدم،قق-ج  يبقتة وب

/ق18،قاتروخقتإلطالا ققhttp://www.dgrsdt.dz/Ar/?fc=Incubateurs،قعمىق  ط قتعررترت قاحلاضناتتة وموبقتعي  بقعملعيقتعيمزئقثتعلا ومقتعلثن ع جئ،ق4
 .ق2019/ق03

http://www.dgrsdt.dz/Ar/?fc=Incubateurs
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.قحلهيقويه ققج  يهبقومزاه نقثقوونهب،قج  يهبقي وهبقققق ال اقكهاق ه قج  يهبتعلثن ع جلبقعمىققول تج قت. ان ت
ح اههنبقج  يههبقوونههبقأثلقح اههنبقوثن ع جلههبقأر ههئتق تىلههاقتع  يههبقتعدتدموههب،قثتعهه ق شههنتقب توههبقشههدمق هه  قعهه  قق

 هههه ربسقققق6ققط علهههه قج  يلهههه قأشههههماقعمههههىقأتطههههلذعقق11  مئقتة هههه رو ق هههه قق.ههههق،قإذقوث رههههتقتع  يههههبقتألثعقق(2013)
ق1تقتعلل ع جل ،قتإلعال قتتبقثتعطل   .،قثط قمشمتقجم ع لا  س

و جههه قح اهههن تقأىلهههماقذتتق  تاهههل ق لن عهههبقعمهههىق اهههل اقكهههاق ههه ققوإلاههه  بقإعقت. اهههن تقتعلثن ع جلهههب،قق
،قج  يهههبقثرطمهههب،قج  يهههبقثذهههمتن،قج  يهههبقبههه  م ت قثح اهههنبقق1ج  يهههبقولهههد قث ث،قج  يهههبقعن بهههب،قج  يهههبقطاهههنالنبقق

ANVREDETأعمهه قردهل قتع  يهبق قحلههاقت لله حقتعاهنبقتع  يلههبققلهد قث ثق قه ققاهنبقج  يههبقو لزه قصه قح .قق
عهه قتجلزهه اق موهههققتعيزههاقتةثمهه قبلن هههلاقت. اههنبقعمههىق اهههل اقتع  يههبق قغضهه نقأئهههل ا،قققق(2019/ 2018)

مب تاهل ققأ ه قعه قح اهنبقعن بهبقتعه قويهىنقق2طملبقتع  يب،قعل ئ ق  قر  طد ق لز قبيه .ققثتع قئلل أقوعلثلاقمب  رو ق
تةال ت ،ق القوهدتلقأشهغ لقتعلدلئهبقهبه قج روهبقإذقويلهد قواهملزد قىلهاللقتعثالثهئقتعثه  ق ه قئهنبققتعلعيقتعللئئقثتعلا رق

لعهيقتعيمزهئقثتعلاه ومقتعلثن عه جئقق تىلاقتع ك عبقتع طنلبقعلثزسقرل دجقتعقIntilaqكز قمتقوثللتقح انبققق2019.3
 4  مثع .15بق ر قتئللي ةق

 لعلمي يف اجلزائرحمللية للبحث ااآلاثر ا -3  -3
تعه قواه ع ق ققثتع همتك تققحيل  قطا اقتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزهئق قتعدتدهمقتعي وه ق ه قتهللئه تقثتعه ت جقق
ق  قومئ قأقد .قث  قحت واقتألا اقثتة  رو قتعيمزلبقإعقتبلث رتتقث ؤئا تقذتتقأثمقعمىقتعطل   قتحملمئ

قق12حلهيقمتقوقه ميقق CLDPث ANVREDETتكبقجدتدموهبقأ موثلهبقبهسقق ه قشهمققق قكيهدا ViaticII  مثاقق-
  ههه رو قمتقتىللل رذههه ق  دلههه قثإرئههه هل قإعقىلههه تاقجدتدهههموسقثأ هههموثلسقع رتئهههبقققق5  هههمثع ق ندههه قققق11  هههمثع قثتىللهههلقق

ق5تعيمت.
بهل قتةل ئهاقق قثذ قبمان جق لي  قتألطمتاقعل ده  قتعله حثسقتةغرتبهسق ه قجنه ةقتعلعهمقتألPACEIMبمان جقق-

 ANVREDETثط قمتقوعلي ثنق ه قتعه ان جقثن أ.ققتةقلزسق ق مرا قثتعمتغلسق قويلئبقىل هتعقع  حلقبم تنقتة

ق6شمكبق للثم ق قتعدتدم.قق12إر  اق
 

،قج رلئق-تعدتدم– تطق،قج  يبقتألغ16،قتجملم ق01،قجممبق رتئ ت،قتعي  ق(دراسة حالة اجلزائر)دور حاضنات األعمال يف دعم البحث العلمي ثبغ ت قشيلا،ققعلمىقىل ت 1
 .139 قصق2019

2L’université Mouloud Mammeri se dotera d’un incubateur et de 20 laboratoires, Le Courrier d’Algérie, N° 4429- 15°année, Mardi 18 

Septembre 2018, p 8, au site web : https://fr.calameo.com/read/00482568305173b0833c4 , consulté le: 18/ 03/ 2018. 
،قعمىق  ط قتعررترت ق2019رلئقج ق20،قتةا اقو  لبقثطنلبقإىلل روب،قتعزيز البيئة واالقتصاد الوطينجامعة ابجي خمتار بعنابة: بعث حاضنة لمسل قع ت ،ق3

massa.com/dz-https://www.elق2019/ق03/ق18،قاتروخقتإلطالا قق. 
4Zaid Zoheir, op.cit , p 3. 
5Ibid .p 3.  
6Agence universitaire de la francophonie, Entretien avec Djamila Halliche directrice de l’agence Algérienne pour l’innovation 

ANVREDET, , revue de presse ANVREDET, 09/ 01/ 2017 : p 7. 

https://fr.calameo.com/read/00482568305173b0833c4
https://www.el-massa.com/dz
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عمزا ع  قث عهعقإر ه اقتة ه رو قتإلب تعلهبق قتعدتدهم،قق ANVREDET ق  قون لعققTATHMINEبمان جققق-
 رق  هه رو قق جقتعاههالةق ق  وههبقتعهه ثر قثتعلهه حثسقتع ههل ةقأثقتةدنلههسقتعهه و قعهه ودعقأ ثههقحلههيقواههلد اقذهه تقتعهه ان

تقأثقتع حههه تتقق للثههم ،قكزههه قواهههلد اقب ههثاقىلههه صقتعلههه حثسقتةملعقههسقوع  يههه تقثتةههه تر قثتةمتكههدقثتةالههه ت
ثن ع جلهههه تققثذههههئقتعا طههههب،قتع ههههعب،قو ANVREDET قتة اهههه ع تقذتتقتألثع وههههبقتحملهههه   ق هههه قطلههههاققتعلعثلههههبقق

ىلهه   تقت.ضهه ربققةلهه  قثتعللئههب،قتعدرتعههب،قتألغ وههبقتعدرتعلههبقثتأل هه قتعغهه تدئ.قحلههيقميثههندعقتعئههلل   ق هه ققتعو هه ل،قت
ق1.(2017)ط قأطمققأثلقطليبقعاقع  ق،قثقتة رتكبقثتعلز واقتة رتكق  قطلاقشمك اقتع ان ج

 ريف اجلزائ  التعليم العايل يف توزيع الدخل دوراملطلب الثاين:  
ئهههن تتق قتعدتدهههم،قيقققق10باهههلاقغلههه ةق لغهههلق ىلههه لقتأل هههمت ق قتةاههه حقتإلح ههه دلبقتعي  هههبقتعههه قوقههه  قكهههاقق

وهههلزث قتع رتئهههبق ههه قوقههه ومق يههه لقتعي دههه ق ههه قتعليمهههلعقتعيههه بق قتعدتدهههم.قثمتقتعرتكلهههدقعمهههىقواههه رقراهههلبقتعلا عهههبقبهههسقق
قق(5قق-5)يمههلعقتعيهه بق قو  وهه قتعهه ىلا.قثتعهه ثلققحهه  مئقشههد  تتقتعليمههلعقتعيهه بق قتعدتدههمقكزؤشههمقعهه ق اهه قبقتعل

قو ا قذعك.
  -2008)نسبة البطالة بني حاملي شهادات التعليم العايل يف اجلزائر خالل الفرتة : تطور  (5  -5)اجلدول  

2017 ) 
ق2017ق2016ق2015ق2014ق2013ق2012ق2011ق2010ق2009ق2008قتعان تتق

ع  قتعلا عسقق
عمىق ال اق

قتع ط 
ق1440000ق1272000ق1337000ق1214000ق1175000ق1253000ق1062000ق1076000ق1072000ق1169000

رالبقتعلا عبقبسقق
ح  مئق

شد  تتقتعليملعقق
ق)%(قتعي ب

ق17.6ق17.7ق14.5ق16.4ق14.3ق21.4ق16.1ق21.4ق-ق19.8

قتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى 
،ق2013،ق2012،ق2010،ق2009،ق2008ق  هه   ،قتعل ههغلاقثتعلا عههب"قعاههن تت ن هه رتتقتعهه و تنقتعهه طلقعإلح هه اتتقحهه لق"قتعن هه طقتعطلق-

ق.2015،ق2014
،قعمههههههههههههههههههههىق  طهههههههههههههههههههه قتعررترههههههههههههههههههههت ق2016ابملائاااااااااااااااااااااة يف سااااااااااااااااااااابتم   10.5ارتفااااااااااااااااااااااع نسااااااااااااااااااااابة البطالاااااااااااااااااااااة إ  تإلذتعههههههههههههههههههههبقتعدتدموههههههههههههههههههههب،قق-

le/20170114/100139.html.radioalgerie.dz/news/ar/artichttp://wwwق.ق2019/ق03/ق24،قاتروخقتعطالا قق
،قعمهههههههههىق  طههههههههه قتعررترهههههههههت قق2017/ق12/ق19،ق2017ابملائاااااااااة يف سااااااااابتم   11.7نسااااااااابة البطالاااااااااة ترتاجاااااااااع إ  ثك عهههههههههبقتألرلههههههههه اقتعدتدموهههههههههب،قق-

2017-11-7-http://www.aps.dz/ar/economie/51295قق.2019/ق03/ق24،قاتروخقتإلطالا قق

 
1Arezki Benali, L’ANVREDET lance TATHMINE 2017 un programme d’aide à création d’entreprises innovantes, ALERIE ECO, , 

revue de presse ANVREDET, 09/ 07/ 2017 : p 52.  

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170114/100139.html
http://www.aps.dz/ar/economie/51295-7-11-2017
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بلنز قومول قعه  قىلمجهئقتعليمهلعقتعيه بق قتعدتدهمقئهنبقبيه قأىلهما،قويه  قئه نقتعيزهاق ه قصهي ببقىلمهقق همصقق
لئهههبق ههه قتجمللزههه ،قحلهههيققتعيزهههاقعئهههللي ةقذههه  قتعا طههه ت،قثذههه قتعاهههلاق قتةيههه عتقتةموليهههبقعملا عهههبقبهههسقذههه  قتع

قق%21.4بهههسقققق ههه قق(2017قق-2008)ومتثحهههتقراهههاقتعلا عهههبقبهههسقحههه  مئقشهههد  تتقتعليمهههلعقتعيههه بقىلهههاللقتعلهههرت قق
قق قأ موههههههاقق%17.6.قثبمغههههههت(2013)كههههههأ  قراههههههلبقعهههههه  قققق%14.3،قث(2012ثقق2010)ققئكههههههأعمىقراههههههلبقعهههههه  

 قتعدتدههمقحاههاقتع ههد   ققحهه لقكلللههبقوهه  اقراههاقتعلا عههبقققق(4قق-5)ثقق(3قق-5).قث هه قىلههاللقتع ههثمسقق(2017)
كلللههبقأتثههلقتةاههل اقتعليملزههئقعمههىققميثهه قرصهه قققق-عمههىقئههللاقتةثهه ل–(2017)ثقق(2015) ههاقعملدهه قعيهه  ئققتةلع

 و  و قتع ىلا.
قققققق2015 قو  وهه قراههاقتعلا عههبقىلههاللقق(4قق-5)تع ههثاقققققققق2017 قو  وهه قراههاقتعلا عههبقىلههاللقق(3قق-5)تع ههثاقق

ق  قتةلع اقعملد حااقتع د ققققققققققققققققققققققققققحااقتع د   قتةلع اقعملد قققققققققق

قثتعل غلاقتة  ر قتع و تنقتع طلقعإلح  اتت،قتعن  طقتعطل    قققققققققققققققوة دبق قئللز قققققققققققق11.7تة  ر قرالبقتعلا عبقورتتج قإعق
ق.2صق ق2015،قتعدتدم،،قتع و تنقتع طلقعإلح  اتت2015قثتعلا عبققققققققققق،قعمىقققققققققق2017/ق12/ق19،قثك عبقتألرل اقتعدتدموب،ق2017

ق  ط قتعررترت ق
2017-11-7-http://www.aps.dz/ar/economie/51295 

ق.2019/ق03/ق24اتروخقتإلطالا ق
أعمههىقراههلبقعملا عههبقذههئقبههسقتألشهها صق هه ق ثنقشههد   ققنققأقق(4قق-5)ثقق(3قق-5)ولضهه ق هه قىلههاللقتع ههثمسقق

هقققق%48ثقق%55.70حليقبمغتقق عمهىقققق%26.3ثقق%23.9عمىقتعرتولا،قمثقبسقحه  مئقشهد   قتعلثه و قتةدهلقبه
هقق عمهىقتعرتولها.قمبيهىنقأنقققق%25.8ثقق%21تعرتولا،قبلنز قأطاقرالبقعملا عبقذئقبسقح  مئقشد   قتعليمهلعقتعيه بقبه

   قشههد   ق قتعليمههلعقتعيه بقوياههئقعر ههمت ق مصههبققتعدتدههمقواه ذعق قو  وهه قتعهه ىلاق هه قحلهيقأنقحلههقتعليمهلعقتعيهه بق قق
قعلثههههههههههههه و قتةدهههههههههههههلقث ههههههههههههه قعقحيههههههههههههه  ثنقشهههههههههههههد   .أكههههههههههههه ق قتعل ظلههههههههههههه ق ق ررهههههههههههههبقمبههههههههههههه قحيههههههههههههه  ثنقشهههههههههههههد   ق قت

 
 
 

55,70%23,30%

21%

نسبة البطالين من 
دون شهادة

نسبة البطالين 
الحاملين لشهادة 
التكوين المهني

نسبة البطالين 
الحاملين لشهادة في 
التعليم العالي

48%

26,20%

25,80%

ن نسبة البطالين م
دون شهادة

نسبة البطالين 
ي الحاملين لشهادة ف

التكوين المهني

نسبة البطالين 
ي الحاملين لشهادة ف

التعليم العالي

http://www.aps.dz/ar/economie/51295-7-11-2017
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 : دور التعليم العايل يف تعزيز بعد الصحة يف اجلزائراملطلب الثالث
يه بق قويدوهدقبيه قتع هعبق قتعدتدهمقوعرتكلهدقعمهىقرقالهسققتةاماقع ثرقتعليملعقتعقئللعقتعلامنق  قىلاللقذ ت

ت. عهبقتع هعلبقعر همت ،قثتعل جهاقتعلعثهئقسه قتع هعبقثجم عهته قىل  هبققردلاللسقق قأثمقتةال اقتعليملزئقتعي بقعمىقق
قعمزا داقتع علبق قتجمللز .

 يف اجلزائر رادالتعليم العايل واحلالة الصحية لألف:  1الفرع 
،قبيهههه قتةيالهههه تقعهههه قعالطههههبقتةاههههل اقق(2012)وضههههز قتةاهههه قتعهههه طلقحهههه لقتئههههلا ت قتع طههههتق قتعدتدههههمقق

عقتع ا ئقح لقح علدعقتع علب،قثك عكقمب اقترل ه رقتأل همتتقتةد نهبقبلهندع.قتعه ثعسققتعليملزئقعر مت قب ي رذ
قو اع نقذعك.قق(7قق-5)ثقق(6ق-5)

 ( 2012)حسب املستوى الدراسي يف اجلزائر    حيةحول احلالة الص  : الشعور الشخصي(6  -5)اجلدول  
قذك رقإاناق

قئئاقرتائقجل قئئاقرتائقجل قتةال اقتعليملزئ
 11 37.4 51.6 10.1 40.3 49.5ق)%(قق ال اب ثنقق

 3.7 21.1 75.2 4.2 22.8 73ق)%( ققتبل تدئ

 1.6 11.3 87.1 1.1 13.8 85.2ق)%(قق ل ئا

 1 10.7 88.3 1.7 13.5 84.8ق)%(ققاثر  

 0.9 9.1 90 0.5 9.7 89.8ق)%(ققع ب

ق.15صقق 2013،قتع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،قتعدتدم،ق2012املسح الوطين حول استخدام الوقت تة  ر قتع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،ق
دعققح لقح علأنقأعمىقرالبقعر مت قتع و قميمث نقشي رتقشا ل قجل تقققق(6قق-5)ولض ق  قىلاللقتع ثلقق

عم ك رهقثأطاقرالبقعر مت قققق%90عإلاناقثقق%89.8بقذئقبسقأصع ةقتةال اقتعليملزئقتعي ب،قبنالبققتع عل
عم ك ر،ق ق %0.9عإلاناقثقق%0.5تع و قو يمثنقوعا اقذئقأوض قبسقذث قتةال اقتعليملزئقتعي بقبنالبقق

قعم ك ر.قق%11عإلاناقثقق%10.1ئقبهققحسقبمغتقذ  قتعنالبقأعالذ قع اقتأل مت قب ثنق ال اقويملز
شي رذعقتع ا ئقح لقح علدعقثذ تقو لقعمىقأنقتةال اقتعليملزئقتعي بقعر مت ق قتعدتدمقوؤثمقعمىقق

قتع علبقباموقبقتجي بلبق ق رربق  قوطئقتةال ملتقتعليملزلبقتألىلما.
ق
ق
ق
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 ( 2012): انتشار األمراض املزمنة يف اجلزائر حسب املستوى التعليمي  (7  -5)اجلدول  
قتجملز اقذك رقإاناقتةال اقتعليملزئ

 37 34.7 38.4ق)%(ققب ثنق ال ا

 16.8 15.5 18.2ق)%( ققتبل تدئ

 7.6 7.1 8.3ق)%(قق ل ئا

 8.1 6.8 9.3ق)%(ققاثر  

 6.5 7 6.1ق)%(ققع ب

ق.16صقق 2013ح  دل ت،قتعدتدم،ق،قتع و تنقتع طلقعإل2012املسح الوطين حول استخدام الوقت تة  ر قتع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،ق
أنقأطاقرالبققق(7قق-5)ثح لقترل  رقتأل متتقتةد نبق قتعدتدمقحااقتةال اقتعليملزئ،قولسقتع ثلقق

قق%7عإلاناقثقق%6.1)قق%6.5عر متتقتةد نبقط قئيمتقبسقأصع ةقتةال اقتعليملزئقتعي بقبنالبقق
تةال اقتعليملزئق،قوملد ق ئبقق%37ال اقويملزئقبهقق،قبلنز قئيمتقأعمىقرالبقبسقتأل مت قب ثنق (عم ك ر

حليقوؤك قذ  قتعنل دجقتألثمقتإلجي  قعمليملعقتعي بقعمىقت. ق  قترل  رقتأل متتقتةد نبققق.%16.8تعبل تدئقبهقق
قبسقذث قتعليملعقتعي ب.

 يف اجلزائر حنو الصحة وجماالهتاللتعليم العايل  : التوجه البحثي 2الفرع 
ثجم عهتههه ق ههه اق اههه قبقتعليمهههلعقتعيههه بق قو هههال قتة ههه كاقتع هههعلبقق قتع هههعبققاقتعلعثهههئقسهههقويثههه قتعل جهههق

و اههه قواههه رقعههه  قققق(8-5)،قوإلاههه  بقإعقتةاههه قبق قر هههمقتعههه عئقثتعثق  هههبقتع هههعلبق قتجمللزههه ،قثتعههه ثلققثحمدههه 
قتقع ةلبق  نلب.تةن  ر قاز قجمالقق(2017قق-2004)تعلع اقح لقتع عبقثجم عهت ق قتعدتدمقىلاللقتعلرت ق

 ( 2017  -2004): تطور عدد البحوث حول الصحة وجماالهتا يف اجلزائر خالل الفرتة  (8  -5)دول  اجل
ق2017ق2016ق2015ق2014ق2013ق2012ق2011ق2010ق2009ق2008ق2007ق2006ق2005ق2004قتعان تتق

ع  قتعلع اق
قتةن  ر ق

ق6841ق6614ق5940ق5262ق4990ق4298ق3613ق3199ق3149ق2503ق2037ق1844ق1317ق1181

ع  قتعلع اق ق
قتعاا

ق578ق577ق539ق393ق322ق229ق226ق228ق259ق184ق128ق128ق79ق92

ع  قتعلع اق ق
قجم لقتعامط نق

ق12ق12ق9ق8ق4ق8ق2ق5ق1ق1ق3ق2ق1ق3

ع  قتعلع اق ق
جم لقتعقماق
قثتألثعلبقتع   وبق

ق18ق18ق116ق12ق15ق6ق4ق6ق6ق2ق2ق2ق1ق2

 Scimago Journal & Country Rankings, in the webعمههههههى لزهههههه  قوعع  قإعهههههه ت قتعل حثههههههبقتة هههههه ر 

.26/ 03/ 2019 : visited , https://www.scimagojr.com/countryrank.php: site 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php
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طهه قترولهه قىلههاللقق ههنلبققاههز قجمههالتقع ةلههبق ولضهه قأنقعهه  قتعلعهه اقتةن هه ر قققق(8قق-5) هه قىلههاللقتعهه ثلقق
طه قوضه ع ق ه ق همتتقىلهاللقذه  قتعلهرت ،قثذه ققأراقق،قأ قق6841ايقإعققق1181  قق(2017ق-2004)تعلرت ق

 ه قذه  ققكيهداققعه  قتعلعه اق قتعاهاققققتروله ا،ققذعهك  قو هلقإعقحتاه ق قتعن ه طقتعلعثهئق قتعدتدهم.قكزه قرت هققق
ههققاللقرلههقاههيقىلههققق578اثهه قإعقققق92تةن هه رتت،قحلههيقترلقههاقعهه  ذ ق هه قق  ههمتت.قققق6 قتعلههرت ،ق هه قويههلقوضهه علد قبه

عهه  قتعلعهه اقتةن هه ر قىلههاللقتعلههرت قتةهه ك ر ،ق هه نقتع ههثاققققإ هه بجمهه لقتعاههاقإعققراههلبقتعلعهه اق ققث لزهه قصهه قق
قو ا قذعك.قق(5ق-5)

الطب من إمجايل عدد البحوث املنشورة يف اجلزائر خالل الفرتة جمال  : نسبة البحوث يف  ( 5-5)الشكل  
(2004-  2017 ) 

ق
ق(8ق-5)تع ثلققبل انتتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمىق

تعلع اقتةن  ر قىلاللقتعلهرت ققققإ  بو دمقاآعبقحيعقتعلع اق قجم لقتعااقوعنالبقإعققق(5ق-5)تع ثاق
ثذهئقراهلبقاهيللبقجه تقوعن همقإعقأقلهبقتع هعبقثاهمثر قتعذلزه  قق %7.5 دئقعقمتثهاقئه اقق (2017قق-2004)
تع هعبق ققققبيه قلبقثتطه قتعهنق قتعه  قويه  ق نهاقق تقتعلي قتألئ ئئق  قأبي  قتعلنزلبقتعل هموب،قثويثه قذه  قتع اهيهب

ةق ررهبققثولأكه قكهاقذه تق ه قىلهاللقتقق.جم لقتعلعهيقتعيمزهئتعدتدمق  قحليقتعذلز  قث رجبقتألثع وبقتةزن حبقعاق قق
حههسقولمههىقإ هه بقعهه  قتعلعهه اقتةن هه ر ق قجمهه لقتعاههاق قق هه قجمز عههبق هه قتعهه ثلقتةلق  ههب،قتعن  لههبقثتعيمبلههب،ق لههئقق

ههههققاثهههه ،قققق3962قق(2017قق-2004)ىلههههاللقتعلههههرت ققققتعدتدههههم طهههه رق قكههههاق هههه قتعهههه عملتقتةلعهههه  قتأل موثلههههبقث مراهههه قبه
هققع  قق،قأ قاي قق(عمىقتعرتولا)اث قق431131ثق2698775 عمهىقق) هم قققق108ثقق681ا اقتعاهاق قتعدتدهمقبه

،قثعماهههي  وب،ق  هههمققاههه اقتعاهههاق قتعدتدهههمعههه  ققعههه قق هههم قققق77أ قبضهههي قققق ت وههها قعماثهههققق307690،قث(تعرتولههها
ق.(عمىقتعرتولا) م قققق9ثقق10،قق9،قأ قبضي قق(عمىقتعرتولا)اث قققق38390ثقق42784ثقق36647ثو ر ق

ذتتقتألقلههبقتعل عغههبقكههأ متتقتعاههمط نقثأ ههمتتقتعقمههاقثتألثعلههبقققق قتجملهه لقتعاههيث هه قحلههيق  تاههل قتعلعههيقق
و ا قراهلبقتعلعه اق قذه ذو قتة اه عسق ه قإ ه بقعه  قتعلعه اقتةن ه ر ق قجمه لققق(6ق-5) ع ثاقتع   وب،ق 

ق.(2017قق-2004)تعااق قتعدتدمقىلاللقتعلرت ق

7,50%

إجمالي البحوث المنشورة

نسبة البحوث في الطب
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: نسبة البحوث يف جمال السرطان وجمال القلب واألوعية الدموية من إمجايل عدد البحوث (6  -5)الشكل  
 ( 2017  -2004)فرتة  املنشورة يف الطب يف اجلزائر خالل ال

ق
ق(8ق-5)تع ثلققبل انتتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمىق

ولضهه قأنقراههلبقتعلعهه اق قجمهه لقتعاههمط نقثجمهه لقتعقمههاقثتألثعلههبقتع   وههبق هه قققق(6-5) هه قىلههاللقتع ههثاقق
إذقولمههىققققذهئقراهلبقصهغل قجه تقق(2017قق-2004)إ ه بقعه  قتعلعه اقتةن ه ر ق قتعاهاق قتعدتدهمقىلههاللقتعلهرت قق

،ققبقثتعي ةلهبعمىقتعرتولاقثذ ق  قويثه قعه  قتعذلزه  قتعثه  قوة تاهل قتعاللهبقذتتقتألقلهبقتحململهق %5.1ث 1.8%
 قجمز عههبق ههه قتعههه ثلقتةلق  هههب،قتعن  لههبقثتعيمبلهههب،ق دهههئقوثههه  ققققبيههه  ذ ذهه  قتعلعههه اق قتعدتدهههمققققعههه  ققثإذتق هه قطههه رنق

اثه ق قها،قبمهىقققق71مط نق قتعدتدهمقىلهاللقتعلهرت قتةه ك ر ققحه لقتعاهقتعلعه اققققإ ه ب،ق للنز قبمىققع  تق دزالوث نق
قق3976،قث قتع ت وههاقق(عمههىقتعرتولهها)اثهه قققق19345ثقق135840 قكههاق هه قتعهه عملتقتةلعهه  قتأل موثلههبقث مراهه قق

ق.(عمىقتعرتولا)اث قققق345ثقق1663،قق1157اث ،قث قتعاي  وب،ق  مقثو ر قق
 يف اجلزائر  التعلم مدى احلياة حتقيق يف   دور التعليم العايلاملطلب الرابع:  
ققعرشههها صققذههه تقتةامهههاقئهههللعقتعلاهههمنقإعقكلللهههبقاهههز نق ن   هههبقتعليمهههلعقتعيههه بقوعدتدهههمقعلهههمص ههه قىلهههاللقق

واهملاققثت. ه لقعمهىقتع هد  تتهقوإلاه  بقإعققققعمي   قإعقتعليملعقتعي بقق،علياأثقتع و قغ  رثتقتع  يبقوقتعي  مس
قليمعق  اقت.ل  .دمق قوق ميقتعلث و قثتعيبقتعلث و قتةل تصاقوعدتتعض اقعمىق ا قبقج  

 ابجلزائر LMDالعودة إ  التعليم العايل يف نظام الا    :1الفرع 
ثن ع جل قحت وث ق الزمتقعمزيم بقثتةده رتت،قثميثه قأنقولعقهققذه تقتعلعه ويققلولاماقتعلا رقتعامو قعميم  قثتع

متغلسق ق  تصمبقويمهلزدعقتعيه بققعم LMDعق  اقت.ل  .قواز ق مالبقر   قتعهقق  قىلاللقتعلز  قر   ق منقعمليمل

1,80% 5,19%

اجمالي عدد البحوث في مجال 
الطب

نسبة البحوث في مجال 
السرطان

ب نسبة البحوث في مجال القل
واألوعية الدموية
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جمهه  تقثت. هه لقعمههىققققثواهه ومق يهه ر دعقثو ئههل ق هه تركدع،قأثنهه اقأثقبيهه ق ههدتثعلدعقعميزهها،قوععلعهه نقوعليمههلعقتعيهه ب
 1تإل  .شد  تتقع قطموققتعلث و قتألئ ئئ،قتعلث و قتةالزم،قتعلث و قتةدلقث/قأثقتعلعققق  ق

 قتعدتدههمقعرشهها صق هه قتع ئههاقتةدههلقوعيهه   قإعقتعليمههلعقتعيهه بقة تصههمبقتع رتئههب،ققققLMDتعهههققواههز قر هه  قق
وماه قتعلئه تقققق(9قق-5)ثهاقج  يهب.قتعه ثلققتعئهلقل لقع قحاهاقطه رتتققحليقحيض نقبنالبقاز قتعا رقتحمل ق

ق.أثق  ئرتقمىقشد   قعلا ر   قأجاقت.  لقعمي   قإعقتعليملعقتعي بقعقتع قميثند قتعرتش 
من أجل احلصول على  : الفئات اليت ميكنها الرتشح للعودة إ  التعليم العايل يف اجلزائر(9  -5)اجلدول  

قشهادة ليسانس أو ماسرت
قتع قميثند قتعرتش قعمي   قإعقتعليملعقتعي بققتعلئ تق

تعانبقتعث عثبق
قL3علا ر قق

ق(MEF)ققح  مئقشد   ق يمعقتعليملعقتألئ ئئق-
 (قMEP)شد   ق يمعقتة رئبقتعبل تدلبققققح  مئق-

 تعانبقتألثعق  ئرت
M1 

 (PEF)ح  مئقشد   قأئل ذقتعليملعقتألئ ئئققق-
ق(PEM)ح  مئقشد   قأئل ذقتعليملعقتةل ئاققق-
ئن تتقر   قكالئلثئ قعلا ر قر   قط مي،ققق4ت. صمسقعمىقشد   قبث ع رملق+قققق-

قكاقشد   قج  يلبقأجنللبق ي  عبقهل .شد  تقتع رتئ تقتعيمل ،قأثقق
تعانبقتعث رلبق  ئرتق

M2 
ق(PES)ح  مئقشد   قأئل ذقتعليملعقتعث ر  ققق-
ق(قPEST)ل ذقتعليملعقتعث ر  قتعلقلققح  مئقشد   قأئق-
قئن تتقأثقأ قشد   قج  يلبقأجنللبق ي  عبقهل قق5ت. صمسقعمىقشد   قبث ع رملق+قققق-
ق  يلبقأجنللبق ي  عبقهل تعيم  قتعاللبقأثقأ قشد   قجققت. صمسقعمىقشد   قو ر ق قق-

قعمى ققوععلز  تة  ر ق  قإع ت قتعل حثبق
حتدد كيفيات التسجيل يف  2012جانفي  24تعليمة وزارية مشرتكة مؤرخة يف ث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئقثث تر قتعرتبلبقتع طنلب،قق-

ثئقتألثل،ق،قتعن م قتعممسلبقعمليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،قتعثالراكز اجلامعية لطلبة املدارس العليا لألساتذةالليسانس واملاسرت يف اجلامعات وامل
ق.3صقق 2012تعدتدم،ق

، يتضمن شروط التسجيل يف الدراسات اجلامعية لنيل شهادة 2014جوان  09مؤرخ يف  363قرار رقم ث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،قق-
ق.5صقق 2014،قتعن م قتعممسلبقعمليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،قتعثالثئقتعث  ،قتعدتدم،قاملاسرت

 
1MESRS, Le pourquoi des réformes, journée d’étude sur le système LMD expériences et perspectives, centre universitaire de Souk-

Ahras, Algérie, p 7. 
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علايلاق قتة ئرتقوعنالبقعمامجسقتة لغمسق قتعقا اقتعطل    قثتعجلز عئق قإط رقولعقعزملبقت
جيئقتة تر قتعيمل قعرئ و  قتول طلب،قو  قهل تقتعغمت،قبسقتةؤئابقتع  يلبقثتعقا اقتةيل.قكز قول جاقعمىقىلمق

قر قتعرتبلبقتع طنلب.تعمتغلسقوعلايلاق قتعملا ر قأثقتة ئرت،قت.  لقعمىق  ت قبق  قث ت
 التكوين املتواصل يف اجلزائر:  2الفرع 

،قعثههئقمتثهه قأثعئههكقتعهه و قيقحي ههم تقق(1990)عهه  ققأر ههئتقج  يههبقتعلثهه و قتةل تصههاقمب جههاق مئهه  قصهه  رقق
تة  عهبقعمهىقك  هاققققاللق متكهدقتعليمهلعقتةاهلزم رملق  قتعليملعقتعث ر  قع ىل لقتعليملعقتعي بق  قىلهقعمىقشد   قتعلث ع

قعمز ظلس.ققتعرتتةقتع طل،قوإلا  بقإعقوق ميقأر تاقأىلماق  قتعلث و قتةل تصا
بيهه ،ققققوقه  قج  يهبقتعلثه و قتةل تصههاقثالثهبقأ ه طق هه قتعلثه و قذهئق ههاقتعلثه و قت.ضه ر ،ق ههاقتعلثه و قعه 

ق1ث اقتعلث و قحااقتعاما.قثذعكقكز قومئ 
ولهههه  قب ههههد   قققق(ئههههن تتقق3) يههههبقتعلثهههه و قتةل تصههههاقوث ونهههه قط ههههلقتةهههه اققوهههه  مقج   منااااط التكااااوين احلضااااوري:  -

 معه ،ق  جدهبقأئ ئه قعلغالهبقح جله تقتعقاه اقققق20ولمهىقعه  ذ قققتع رتئ تقتع  يلبقتعلاللقلبق قخت  ه تق لن عهب
قث ق ل  و قخململبقك عمغ ت،قتعق ر ن،قتعلاللقثتحمل ئلب.تعجلز عئ،قق-تعطل    

وإلاهه  بقإعقشههد   قتع رتئهه تقتع  يلههبقتعلاللقلههبقعهه قبيهه ،قشههمعتقج  يههبقتعلثهه و قق  :منااط التكااوين عاان بعااد  -
،ق قحتضهلقبهمت جقوث ونلهبق قطه رقتة ئهرتق ق هاقق2017أكله بمقققق23تع ه  رق قققق1022تةل تصاقثث ق قعمقمترقرطعقق

 ئ،قثويملزلههههبقتعمغههههبققر نقتألعزهههه ل،قتعلاههههللقتعيزهههه قيمههههلعقعهههه قبيهههه ق قخت  هههه تقتعو هههه لقثتعيالطهههه تقتعي  ههههب،قطهههه تعل
قتعلمرالب.قق

وهه  مقج  يههبقتعلثهه و قتةل تصههاقوث ونهه تقحاههاقتعامههاقعمزؤئاهه تقتعيز  لههبقق  منااط التكااوين حسااب الطلااب:  -
طاهه اقث تر ،قعمههىقغههمترقوثهه و قققق20ققثتإل صههب،قحلههيقطهه  تقتع  يههبق نهه قإر هه دد قوث ونهه تق لا  ههبقألكثههمق هه 

أئهههل ذق قإطههه رقتعرتطلههه تقققق64000،قث(2015قق-2005)أئهههل ذقعههه  تر قتعرتبلهههبقتع طنلهههبق قإطههه رقتةااهههاقققق78000
ردل قبم وب.قكزه قوضهز قققق1571  ظ قع  تر قتعي ل،قوإلا  بقإعقوث ون تقأتذلملبق ثاقبمان جقوث و ققق3000ث

 تروهسقتعله بيسقعم ظللهبقتعيز  لهب،ققوثه و قتألعه تنقتإل،قق حلقتع ظله قتعيزه  ئتول طلهبقعزهاق ه ق  هققبنه اقعمهىتع  يبق
  ظهههه ،قإعقج رهههاقوث ونهههه تقع وهههه  قع هههه حلقققق8841 قإطههه رقوثهههه و ق للهههه حقعههه قبيهههه ،قتئههههلل  ق نههههاقأكثهههمق هههه قق

ق ؤئا تقتعقا اقتعطل    قح لقتةن  نتقثتع ك اقتعطل    .
ق
ق

 
 .2019/ق04/ق12اتروخقتإلطالا ق،ق#http://www.ufc.dz/ar/index.phpىق  ط قتعررترت ق،قعمالتكوينج  يبقتعلث و قتةل تصا،ق1

http://www.ufc.dz/ar/index.php
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 تواصلعدد املسجلني يف جامعة التكوين امل -1  -2
واهه رقعهه  قتةاههيمسق قج  يههبقتعلثهه و قتةل تصههاق قققق(7قق-5)ثتع ههثاقققق(10قق-5) هه قتعهه ثلققققويثهه قكهها
ق.(2017قق-2004)تعدتدمقىلالقتعلرت ق

  -2004):تطور عدد املسجلني يف جامعة التكوين املتواصل يف اجلزائر خالل الفرتة  (10  -5)اجلدول  
2017 ) 

ق-2004قتعان تت
ق2005

ق-2005
ق2006

ق-2006
ققق2007

ق-2007
ق2008

ق-2008
ق2009

ق-2009
ق2010

ق-2010
ق2011

ق-2011
ق2012

2012-
ق2013

ق-2013
ق2014

ق-2014
ق2015

ق-2015
ق2016

ق-2016
ق2017

تةايم نق
ق قتعل ر 

ق53276ق48939ق47924ق55229ق60474ق55459ق50000ق51000ق45800ق42600ق37400ق36900ق36400

قتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى 
ق 2017،قتعهه و تنقتعهه طلقعإلح هه دل ت،قتعدتدههم،ق47،قرطههعق2017،قر ههم ق2016ق-2014عإلح هه دل ت،قتعدتدههمقوألرطهه  قرلهه دجقتعهه و تنقتعهه طلقق-

ق.30صق
ق.114،قتع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،قتعدتدم،قصق2011ق-1962تع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،قح صمبقإح  دلبقق-

-ONS, L’Algérie en quelques chiffres2009- 2011 , N° 14, 2012: p 28. 

  -2004)يف جامعة التكوين املتواصل يف اجلزائر خالل الفرتة عدد املسجلني تطور :  (7  -5)الشكل  
2017 ) 

 
 (10ق-5)تة  ر قوععلز  قعمىقبل انتقتع ثلق

لهههههههرت ققواههههههه رقعههههههه  قتعاملهههههههبقتةاهههههههيمسق قج  يهههههههبقتعلثههههههه و قتةل تصهههههههاقىلهههههههاللقتعقق(7قق-5)و اههههههه قتع هههههههثاقق
إعقققق(2005قق/2004)ط علههههههه قئهههههههنبقققق36400حلهههههههيقترولههههههه قعههههههه  ذعق ههههههه قققق،(2017قق/2016قق-2004/2005)

قط عل .قق60474إذقبمىققق(2013قق/2012)ئنبققققهلعأعمىقع  قققثط قئياقق،(2017قق/2016)ققط عل قئنبقق53276
ق
ق
ق
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 املتخرجني من جامعة التكوين املتواصلعدد    -1  -2
 قتةلامجسق  قج  يبقتعلث و قتةل تصاق قتعدتدمققرقع قوا ققق(8قق-5)ثتع ثاقققق(11قق-5)ويث قتع ثلقق

ق.(2016قق-2004)ىلاللقتعلرت قق
  -2004):تطور عدد املتخرجني من جامعة التكوين املتواصل يف اجلزائر خالل الفرتة  (11  -5)اجلدول  

2016 ) 
قق-2004قتعان تتق

ق2005
قق-2005
ق2006

قق-2006
ق2007

قق-2007
ق2008

قق-2008
2009 

قق-2009
2010 

قق-2010
ق2011

قق-2011
ق2012

قق-2012
ق2013

قق-2013
2014 

قق-2014
ق2015

قق-2015
ق2016

ق9623ق7530ق6057ق12529ق10745ق8650ق*8540ق7497ق9914ق8211ق*3976ق*3870قتةلامج نق
قتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى 

ق 2017قعإلح ه دل ت،قتعدتدهم،ق،قتعه و تنقتعه طل47،قرطهعق2017،قر هم ق2016 -2014اجلزائر ابألرقاام نتاائ  تع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،قق-
ق.30صق
ق.114،قتع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،قتعدتدم،قصق2011 -1962حوصلة إحصائية تع و تنقتع طلقعإلح  دل ت،قق-

-ONS, L’Algérie en quelques chiffres2009- 2011 , N° 14, 2012: p 28. 

  -2004)زائر خالل الفرتة  معة التكوين املتواصل يف اجل: تطور عدد املتخرجني من جا(8  -5)الشكل  
2016 ) 

ق
ق(11ق-5)تة  ر قوععلز  قعمىقبل انتقتع ثلق

قق9623إعقققق(2005قق-2004)ىلمجيهه قئههنبقققق3870 هه ققققترولهه قعهه  قتةلاههمجسق هه قج  يههبقتعلثهه و قتةل تصهها
أكه قققق(2013قق-2012)بققأ قأراقوضه ع قوقموله قمبهموسقثر ه ،قثطه قشهد تقئهنق(2016ق-2015)ىلمجي قئنبق

قىلمجي .قق12529،قحليقبمىقع  ذعقع  ق  قتإلمجيس
ق
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 في الجزائر سياسات التنمية البشرية في توسيع التعليم العالي دورالمبحث الثاني: 
تةلعههيقئههللعققويلهه قو ئههل قتعليمههلعقتعيهه بقكزهه قثر عهه قأثع وههبقاههز قئل ئهه تقتعلنزلههبقتعل ههموب،ق هه قىلههاللقذهه تقق

 قو ئههل قتعليمههلعقتعيهه بق قتعدتدههم،ق هه قىلههاللقتعلاههمنقإعققاهه قبقئل ئهه تقتعلنزلههبقتعل ههموبققواههملاقتعضهه اقعمههىق 
يههه بق هه قغ وهههبقإاتحههبقتعليمهههلعقتعيهه بقعميزلههه ق قق هه اقمت شههئقئل ئههه تقتع عهه  قعمليمهههلعقتعيهه بقثونههه اقر ههعقتعليمههلعقتع
ع همتك تقتع ثعلهب،قثت.همتكقتعاهال قكزؤشهمتتققتعدتدم،قثثتط قتةاه ثت قبهسقتعناهسق قتعليمهلعقتعيه ب،قوإلاه  بقإعقت

ققإعقئل ئه تقتإلر ه اق قتعليمهلعققع ق  اقو ئهل قتعليمهلعقتعيه بق قتعدتدهمقعه قطموهققو ثومها،قث قتألىلهلقتعلاهمن
قتعي بقوعدتدم.

 املطلب األول: إاتحة التعليم العايل للجميع يف اجلزائر
ذهئقئل ئه تقتع عه  قعمليمهلعقتعيه ب،قث ه اققققلعقتعيه بقعميزله ق ه اقإاتحهبقتعليمهقققعمهى  قبهسقتةؤشهمتتقتع تعهبقق

و قتةؤشههمو ق ققالههيقولز شهىق هه قتعلئهه تقتةالملهبقعم ترئههس.قثئههللعق قذه تقتةامههاقتعرتكلههدقعمهىقذهه ذققأ  طههاونه اقق
قتعدتدم.قق
 ابجلزائر التعليم العايلوالتوجيه يف سياسات الولوج  :  1الفرع 

 ب قتعهه ميقمتطئقثذعههكق نهه قتعئههلقاللقثإعقغ وههبققتعليمههلعقتعيهه بقتعدتدههم قوعاههقققولزلههدقئل ئههبقتع عهه  قإعق ن   ههب
أعهه قراههزبقتع عهه  قإعقتع  يههبقققق100طملههبقجدتدههموسق قههاقعثههاقققق07ا ثهه نقققق(1954)تتن،ق ليهه قأنقكهه نق قعهه  قق

 ههه ققأعههه قراهههزب،قثذههه  قتعنلليهههبقققق100عثهههاقققق3576عههه  قتعاملهههبقتعههه  يلسقققق(2017)أصهههل ق قعههه  قققق1 قثطهههندع،
قمتطلبقثجم رلبقتعليملعق قتعدتدمقمب ق قذعكقتعليملعقتعي ب.ك رتقعللعقققع عق ميق

تعلثههه ع رملقأثقشهههد   قأجنللهههبق ي  عهههبقهلههه قوععلعههه نقوعليمهههلعقتعيههه بق قتعدتدهههم،ققواهههز قعثهههاقح  هههاقع هههد   قق
ق2ي ولقذئ ثوالن قئل ئبقتعل جلاق قتعليملعقتعي بقإعقومولاقأيىل قبيسقتععلل رقأربيبق 

قتعمغل تقتةي قعند ق  قطماقح  اقشد   قتعلث ع رملهق-
قتعلث ع رمل،قأ قتةي لقتعي  قعملث ع رملقثرق طقتة ت قتألئ ئلبهتع يلبقثتعنل دجقتةلع اقعملد ق قت لع نقق-
قط رتتقتئلقل لق ؤئا تقتعليملعقتعي بهق-
قتع ثتدمقتعغمت لب.ق-

وبق يه عتقع  هبق رله قعملثه ع رملقأثقبيه قق مثاقتعلثه و قثتألطاه  قتعلعضهلقثولاماقتععلع نقبلي ق ل  و قثق
قثتعلايلاقع قطموققتةي عبقت. ئ بلبقتةمكدوب.ثولعقعزملبقتعل جلاققق3تع مثطقتعلثزلملب.

 
 .26 مج قئلققذكم ،قصق،ق(2012 -1962تنمية سنة يف خدمة ال 50)التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر  ث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،1
املتعلق ابلتسجيل األويل وتوجيه حاملي شهادة  2017جويلية سنة  06ه املوافق  1438رمضان عام  11مؤرخ يف  01منشور رقم ث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،ق2

 .1 قصق2017،قتعدتدم،ق2018 -2017البكالوراي بعنوان السنة اجلامعية 
  قتةمج .رل3
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 يف اجلزائر  التعليم العايل أمناط:  2الفرع 
ثتعليمههلعقعهه قققق(تعلقملهه  )تعليمههلعقت.ضهه ر ققوهه  مق ن   ههبقتعليمههلعقتعيهه بقتعدتدههم ق اههسق هه قتعليمههلعقتعيهه بققهه قق

بي ،قذ تقتألىللقتع  قويل ق قتألصاق مصبقويملزلهبق ل حهبقأل ق هم ق قتجمللزه ،ق قأ قثطهت،ق قأ ق ثه ن،قث قق
دمقيقولمىقذ  قتةمحمبقبي ق د ق  قوهدتلقإعقئهن تقعمليمهلعقت.ضه ر قأ قأرهاقوثزمهبققكاق متحاقتعيزمهقإعقأراق قتعدت

مههلعقتعيهه ب.ق قهه قتعلزهه تقث تر قتعليمههلعقتعيهه بقثتعلعههيقتعيمزههئق  ههمثاقتعليمههلعققمقهه  قتعا عههاق ق ؤئاهه تقتعليةهه قول
عهه قبيهه قتئههلي ببقجمل عههبق هه قتألئههل ةقولزثههاق قودتوهه قعهه  قتةاههيمس،قتعييههدق قتعلههأطلقثاههي ق اههل اقوثهه و قق

 ؤئاههه تققتةاهههيم نقب هههلبقر   لهههبق ققاقق قههقتعا عهها،قثذههه تقويهههلقأنقتع هههمحيبقتةاهههللل  ق هه قتعليمهههلعقعههه قبيههه قذهههعقق
قتعليملعقتعي ب.

ق1 كز قومئثود اق  مثاقتعليملعقتعي بقع قبي ق قتعدتدمقإعقحتقلققأذ تاقول  اقعمىقثالثبق متحاقق
ولزثهاقذه  قتةمحمهبق قرطزنهبقتةضه  سقعه قك  هبقتةؤئاه تقتع  يلهب،قبغهمتقثاهيد قعمهىققققعلى املدى القصري: -

تةال عههه تققتعليمهههلعقتعيههه ب،قثو هههزاقتحمل اهههمتت،قتألعزههه لقتعلاللقلهههب،ققتةلههه  م قعههه قك  هههاق ؤئاههه تققققتةن ههه تقتةمدلهههب
تع  يلبقثغلذ .قثواز قذ  قتةن  تقك عكقبلهيقإ اهمتتق مدلهب،ق ه ذتقكه نقعمهىقئهللاقتةثه لقأئهل ذق لا ه قق

دهه ققي  يهه تقأىلههماقعماههز حقعامللقق ق ه   ق يلنههبقواههياق لدهه قعيههدق قتعلههأطل،ق لههلعقربهاقتع  يههبقتألصههملبقعرئههل ذ
قمبل بيبقتحمل ام قثتعلل عاق  قتألئل ذقثطمحقتألئئمبقك عكقع قذ  قتعلقنلب.

ثذئق محمبقتعهليمعقتإلعثهرتث ،قحلهيقولزعه رقحه لقتةهليمعقثواهلن قعمهىقتعيزهاقتعزه عئقق على املدى املتوسط: -
اههليلاقعمزيهه ولققع وههاقعهه قطموههقق لثهه نقومبهه  قوققعرئهه و  قتعهه و قوق  هه نقبل جلههاقتةههليمعقحاههاقتةيهه راقتةثلاههلب

ق.ثتعل صل تقتع ثعلب
ثذههئق محمهبقتعليمههلعقعه قبيهه قثحتقلقده قوههلعقمب هه ركبقث عهعقج  يههبقتعلثه و قتةل تصهها.قحلههيقق  علااى املاادى البعيااد:  -

 هه قولعثهه نقعهه ققثقوثهه نقتعزدهه رقتةاههلد اقأبيهه قبثثههلق هه قتعناهه نقتعهه  يئ،قممهه قواههي نقإعقو ئههل ق يهه ر دع،قق
قثغلذع.قثتة كث تقوعلل ت ثنق قتةال لل ت،ققتةماىقتةل تجثقي راق لا  ب،ق 

بثملههبقققق(2003)ثطه قشهمعتقتعهه  تر ق قردلهدقكههاقتةؤئاه تقوعليدلههدتتقتإل صهبقوعليمهلعقعهه قبيه ق نهه قعه  قق
 قققق ؤئاههبقعمليمههلعقتعيهه بق  طهه قإرئهه لقثتئههلقل لقق13  ،قثطهه قمتثنههتق هه قجيههاقققق716152000إ  علههبقوقهه رقبهههقق

ذههئقققق(ARN)،قثحلهيقأنقتع هلثبقتع طنلهبقعملعهيقق ؤئاهبقأىلهماقذهئق  تطه قتئهلقل لقق64قق نقثتحه ،ق قحهسقأنق
تع ههههلثبقتع تعزهههههبقعن هههه  قتعليمهههههلعقعهههه قبيههههه .قثوضههههعقىلهههههالملقتعليمههههلعقعههههه قبيهههه ق ق ؤئاههههه تقتعليمههههلعقتعيههههه بقىلههههه تاقق

لمه ق  ه رو قتعليه ثنقثىل صهبق ققتئلل  ثتق  قوثه و ق لا ه قث لنه اق قإطه رقخمبل تغ جلس،قث دن ئسقوقنلسقق
 

،قعمىق  ط قتعررترت ق2012/ق05/ق21،قتعدتدمقرل  ،قرئيس اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد حممد بطاز: ال نسعى إ  إنشاء جامعة افرتاضيةة،قئ ر قب ان1
https://www.djazairess.com/djazairnews/390792019/ق04/ق15اتروخقتإلطالا ق،قق. 

https://www.djazairess.com/djazairnews/39079


 ومتطلبات التنمية البشرية في الجزائر صل الخامس                                           التعليم العالي الف

 

 230 
 

،قق(COSELEARN)،قثبههههمان جقتعليهههه ثنق هههه قئ واههههمتقق(تعل راههههث قثتعمينههههبقتألثرثبلههههب) قئههههلن ققإطهههه رق  ههههمثاقتبههههق
يمههلعققتعهه ق قمذهه قي  يههبقتعيمهه  قتعلثن ع جلههبقذهه تر قب  هه و ،قث  ههمثاقتررترههتقعلاهه ومقتعلقق(AUF)ثتع  يههبقتعمطزلههبقق
ق1 .حت  قتألثرثرقب متكبق  قتإلقق(IDE @)تعي بقوعدتدمقق

 : املساواة بني اجلنسني يف التعليم العايل ابجلزائرالثايناملطلب 
 هه قىلهههاللقذهه تقتةامهههاقئههللعقتعلاهههمنقإعقتةاهه ثت قبهههسقتعناههسق قتعليمهههلعقتعيهه بقوعدتدهههمق هه قحلهههيقراهههاقق

قتععلع نقثرااقذلئبقتعل رو .
 عايل يف اجلزائراملساواة بني اجلنسني يف االلتحاق ابلتعليم ال:  1الفرع 

 ق ررههبقوعمجهه لق ق ي ههعقتعلمهه تن،قق نهه قواههيلن تقتعقههمنقتة اههئ،قترولهه قعهه  قتعناهه اقتعمهه تيتقأكزمهه قويمههلزد قق
عهه  قتعناهه اقتعالدههئقختههمج ق هه قتعليمههلعقتعيهه بقعهه  قتعمجهه ل.ققققاق قكههاقأربيههبقبمهه تنق هه قأصههاق اههبقولهه نحلههيقأرههق

قق%47 ق بههاقققق%53ت. هه لقعمههىق رجههبقتعملاهه ر قإذقميههثم ققققعههمغعق هه قأنقتعناهه اقأكثههمقتحلزهه عق هه قتعمجهه لق ثو
 ههه قققق%54تعمجههه لقةل بيهههبقبهههمت جقتعههه كل رت قثتعلعههه ا،قحلهههيقميثهههاقتعمجههه لقق ههه ققعممجههه ل،قإعقأ ههه قولقهههسقأطهههاقح ههه قق

 بتإل  علهههقققتزيههه عميثهههاقىلمواهههبقعمقق(9قق-5)ثتع هههثاقققق2 ههه قإ ههه بقتعلههه حثس.قق%71ىلمجهههئقبهههمت جقتعههه كل رت قثقق
ق.(2017)عي  قع قتعي يق لعقتعي بليموعتإلاناقععلع نق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

 
، تاريخ   learning/arabe/pg_nationale_arab.php-rs.dz/ehttps://services.mesعمىق  ط قتعررترت ق، برانم  التعليم عن بعدث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،ق1

 . 2019/  04/ 15اإلطالع: 
2Institut de statistique de l’UNESCO, eAtlas de l’UNESCO des inégalités entre les sexes dans l’éduction, au site web : 

https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/-1195952519?lang=fr , consulté le : 05/ 03/ 2019. 

https://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/-1195952519?lang=fr
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 ( 2017)عام  ابلتعليم العايل يف العامل  اإلانث  املعدل اإلمجايل لاللتحاق  :  (9  -5)الشكل  

 
 ,Institut de statistique de l’UNESCO, eAtlas de l’UNESCO des inégalités entre les sexes dans l’éduction تة ه ر

:38. / 04/ 2019, 13 15 : consulté le ,https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/79054752/0?lang=fr: au site web 

حلهيقوقه قق،ققتعي بق قتعيه يققتإلاناقوعليملعققععلع نئلبق ال ملتقعمزي عتقتإل  علبققو ا قتإلموابقثج  ق
عهههبق ههه قتعههه ثلق ثهههاقتع ت وههها،قتعاهههي  وب،ققإعقج رهههاقجمز ققق(%50إعقققق%70 ههه قق)تعدتدهههمقاهههز قتةاهههل اقتعث عهههيقق
ق،قتجملم،قأة رل قثئ وامت. قك ع  لل ،قإومتن،قتع س،قاتوالر

،قإعقق1(2005قق-2004)ئههههنبقققق%57.5تروليههههتقراههههلبقتإلاناقتةاههههيالتق قتعليمههههلعقتعيهههه بقوعدتدههههمق هههه قق
 هه قإ هه بقققق%65.6 هه قإ هه بقتةاههيمسق قتعليمههلعقتعيهه بهقكزهه ق ههثم قراههلبقققق(2017قق-2016)ئههنبقققق62.5%

ق.2(2017قق-2016)عانبقققتةلامجس
 هههه قبههههسقأذههههعقأئههههل ةقترولهههه اقراههههلبقتإلاناق هههه قإ هههه بقتةاههههيمسق قتعليمههههلعقتعيهههه بقوعدتدههههمقىلههههاللقتعلههههرت قق

ثتعه ثلقق  بقبي قح ه هل قعمهىقشهد   قتعلثه ع رمل.يتقو تصم قويملزد قتعيذ قترول اقرالبقتعم تق(2017ق-2004)
قق-2004)ىلههههاللقتعلههههرت قققق-إانا–راههههلبقتعلاههههيلاقتإل  علههههبق قتعليمههههلعقتعيهههه بقوعدتدههههمققويثهههه قواهههه رقققق(12قق-5)

قئن تتقتبل تاق  قئ قختمجد ق  قتة تر قتعث ر وب.قق5از قتعلئبقتعيزموبقققق(2017

 
1National ERASMUS+ office, Overview of the higher education system (Algeria), European commission, 2017: p 3. 

،قعمىق  ط قتعررترت ق(2018جامعة يف  106إ   1962من جامعة واحدة يف )عليم العايل حجار يعرض بباريس اجنازات اجلزائر يف جمال الت،ق(و  لبقإىلل روبقثطنلب)تةا اق2
massa.com/dz/index.php/component/k2/item/50954-https://www.el2019/ق04/ق15،قاتروخقتإلطالا قق. 

https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/79054752/0?lang=fr
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/50954
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  -2004)يف التعليم العايل ابجلزائر خالل الفرتة لإلانث لتسجيل اإلمجالية  ة انسبتطور  :(12  -5)دول  اجل
2017)                                                                                (% ) 

ق2017ق2016ق2015ق2014ق2013ق2012ق2011ق2010ق2009ق2008ق2007ق2006ق2005ق2004
ق57.31ق53.62ق45.07ق41.86ق40.84ق38.48ق36.96ق35.27ق35.27ق-ق27.39ق23.67ق23.33ق19.76

 Institut de statistique de l’UNESCO, eAtlas de l’UNESCO des inégalités entre les sexes dans قتة هه ر

05/ 03/  : consulté le, 1195952519?lang=fr-https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/: au site web, l’éduction

2019. 

عدتدههههمقطهههه ققأنقراهههلبقتعلاههههيلاقتإل  علههههبقعهههإلاناق قتعليمههههلعقتعيههه بقوقق(12قق-5)والحهههظق هههه قىلهههاللقتعهههه ثلقق
ويلهه ققققثذهه ق ه قق%57إعقققق%19.76حلهيقتروليههتق ه قققق(2017قق-2004)تروليهتقب هثاق معهه لقىلهاللقتعلههرت قق

بيهه قأنققققحلههيقأصههلعتقأكثههمق هه قر هه قت.هه ددتتقعمههىقشههد   قتعلثهه ع رملق ملعقهه تقوعليمههلعقتعيهه بقق،واهه رتق يلهه ت
  تصهمبققحقلقهبقتإلطله لقتعثلهلقعهإلاناقعمهىققذعهكققويثه ققعليمهلعقتعيه ب.قثقوقق هند ق قهاق ه قوملعهق ئبقطملمهبققك رت

ثترولهه اقق،ققتعليمههلعقق تصههمب علنهه هت قعمههىققققو ههيل قتألئههم ندهه ققئههل ةققعهه  قأإعقققق،قثميثهه قإرجهه اقذعههكويمههلزد قتعيهه ب
،قثجم رلبقتعليملعقتعي بقبثاقىل   وا،قثو  مقتةؤئا تقتع  يلبقعمهىق اهل اقكهاقثعملتققئ قتعدثت قعإلانا ي لق

ق.تعرتتةقتع طل
و اهه قققق(13قق-5) ثلقق،ق هه نقتعهق(GPI)ث لزه قصه ق ؤشههمقتعلثه  ؤقبههسقتعناهسق قتععلعه نقوعليمههلعقتعيه ب

قق-2004)راهههلبقإ ههه بقتعلعههه نقتإلاناقإعقراهههلبقإ ههه بقتعلعههه نقتعههه ك رقوعليمهههلعقتعيههه بق قتعدتدهههمقىلهههاللقتعلهههرت قق
ق.(2017

يف اجلزائر خالل   (GPI): تطور مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق ابلتعليم العايل  (13  -5)اجلدول  
(2004-  2017 ) 

ق2017ق2016ق2015ق2014ق2013ق2012ق2011ق2010ق2009ق2008ق2007ق2006ق2005ق2004ق
GPIق1.48ق1.67ق1.56ق1.52ق1.50ق1.48ق1.45ق1.44ق1.43ق-ق1.39ق1.25ق1.27ق1.07ق

 Institut de statistique de l’UNESCO, eAtlas de l’UNESCO des inégalités entre les sexes dans قتة  ر

 // 04 15:  consulté le, https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/79054752/2?lang=fr: au site web, l’éduction

ق.2019
ققأكه ق ه قتع تحه ،قق(2017قق-2004)أنقطلزهبقتةؤشهمقك رهتقطه تلقتعلهرت ققق(13ق-5)وللسق  قىلاللقتع ثلق

ثذههه تقويهههلقأب ههه قحت هههسقبلهههمصقأكههه ق ههه ققكقولههه و قع ههه حلقتإلاناق قتععلعههه نقوعليمهههلعقتعيههه ب،ققممههه قويهههلقأنقذنههه 
قتع ك ر.

https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/-1195952519?lang=fr
https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/79054752/2?lang=fr
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ئهههههنبقققق%51إعقققق(2005قق-2004)ققئهههههنب%44راهههههلبقتإلاناق ههههه ققكههههه عكققتروليهههههتققث قتع رتئههههه تقتعيملههههه ،قق
 قهاقذهئقراهلبقققق%29يمزهئ،ق ه نققأ  ق لز قص قجمه لقتعلعهيقتع.ققثذئقرالبق يل   قتعدتدمقق1(2016ق-2015)

تعل حث تقتإلاناق قتعي ي،قإذقو ج ق ق ئل قتع ئاى،قأ موث قتعالولنلهبقث ناقهبقاهمقتعثه رويقأعمهىقراهلبقعمل حثه تقق
 قجنه ةق ئهل ،قث ه قذعهكقذنه كقبيه قتعئهلثن اتتقققق%19ث قتةق باقوهنال قتعناهلبقإعقققق%45تإلاناقبنالبقق

حثهه تقإاناقأكثههمق هه قتعلهه حثسقتعهه ك رق قتعلمهه تنقتعل علههب قتألرجنلههس،قأر لنلهه ،ققعمههىقتةاههل اقتعقاههم ،قإذقذنهه كقو
هقق،قوهه ر قث نههدثوال قت،قبنزهه ،قاتوالرههقأذربليهه ن،قب علللهه ،قج رجلهه ،قك  تىلاههل ن،قطمغلدئههل ن،قعوللهه ،قعلل ترلهه ،قرل  ومنهه ق

 قققق(2017)عهه  قققق%47.14إعقققق(2005)عهه  قق %34.82 قهه قتروليههتقراههلبقتعل حثهه تق هه ققققث لزهه قصهه قتعدتدههم
 قققق%45.25 قتألر ن،قققق%21.35ك رهههتقققق(2017)حهههسقأنقراهههلبقتعل حثههه تق قبيههه قتعههه ثلقتعيمبلهههبق قعههه  قق

ق 2. قتعث وت %52.57  م،قث
 حيث الفرص التدريسية يف التعليم العايل ابجلزائرمن : املساواة بني اجلنسني 2الفرع 

قو ا قذعك.قق(14ق-5)ب،ق  ع ثلقث  قحليقتعلمصقتعل روالبقعإلاناق قتعليملعقتعي 
  -2004): تطور نسبة اإلانث من اهليئة التدريسية ابلتعليم العايل يف اجلزائر خالل  (14  -5)اجلدول  

2017 ) 

ق
ق2017ق2016ق2015ق2014ق2013ق2012ق2011ق2010ق2009ق2008ق2007ق2006ق2005ق2004
ق43.17ق42.98ق42.81ق41.75ق41.84ق40.70ق39.19ق38.45ق37.77ق-ق35.15ق34.24ق33.13ق31.61

 Institut de statistique de l’UNESCO, eAtlas de l’UNESCO des inégalités entre les sexes dans قتة  ر

 .2019 // 04 16: , consulté le r/#!/tellmap/79054752/7https://tellmaps.com/uis/gende:  au site web ,l’éductionق
أنقراههههلبقتإلاناق ههه قتهللئهههبقتعل رواههههلبقوعليمهههلعقتعيههه بق قتعدتدههههمقطههه قتروليهههتق هههه قققق(14قق-5)و دهههمقتعههه ثلقق

راههلبقعقأب قهبهه قققق(2017)قق%43.17ثويلهه قراههلبقق،قق(2017قق-2004)ىلههاللقتعلههرت قققق%43.17إعقققق31.61%
قق%40.58،قثبمغههههتق قتهلنهههه قث هههه علدملقق%27.26ثتألر نقققق%23.99عيمبلههههبق ثههههاقتةغههههمةقق ق ررههههبقبههههلي قتعهههه ثلقت

قعمىقتعرتولا.قققق%52.83ث
 تدويلهالعايل يف اجلزائر عن طريق  : توسيع التعليم الثالثاملطلب 

ب وههبققويلهه قوهه ثواقتعليمههلعقتعيهه بق هه قبههسقأذههعقأثجههاقترهه    قتألر زههبقتعرتب وههبقثتعليملزلههبقتع طنلههبق قتألر زههبقتعرتق
هقاهز قذه تقتإلطه رققثتعليملزلبقتعي ةلبقتئلي ببقعلل رقتعي ةبقتةلدتو قثتع  قمشاق ل قتعقا ع تقثتةؤئا تق قتعي ي

شمتك تق ثعلبقثعالط تقوي ثنق قئللاقويدودقجه   قتعليمهلعقتعيه بقثواهدلاقوله  لقتةيه راققوايىقتعدتدمقإعقإط  بق
قحثسق  قثإعقتعدتدم.ثتإل تتقع قطموققحمتكقتعاملبقثتعل 

 
1National ERASMUS+ office, op.cit, p 4. 

2Institut de statistique de l’UNESCO, op.cit 

https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/79054752/7
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 ابجلزائر  : الشراكات والتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل1الفرع 
ب،قترضههزتقتعدتدههمقإعقعهه  قبههمت جق ثعلههبقبغ وههبقويدوههدقق قإطهه رقتع ههمتكبقثتعليهه ثنقتعهه ثبق قجمهه لقتعليمههلعقتعيهه 

كلهدقق ه قتعليمهلعقتعيه ب،قث لزه قومهئقئهللعقتعرتقققتإله  قثتعليه رةقتع ثعلهبق قعه  قجمه عتقتعلي ثنقتع ثبقثتعئلل   ق ه 
 بهههههمان جقإومتمس مس رههههه ث ،قق(TEMPUS) بهههههمان جقو  لههههه  عمهههههىقأذهههههعقذههههه  قتع هههههمتك ت،قثتةلزثمهههههبق قق

(ERASMUSMUNDUS)بمان جقإومتمس  ،قثق +(ERASMUS +). 
 (TEMPUS) تومبوسبرانم   -1  -1

قإصهههالحققعالحتههه  قتألثرث ،قودههه اقإعققثذههه قعلههه ر قعههه قبهههمان جقشهههمتكبقق(1990)أر هههأقبهههمان جقو  لههه  قعههه  قق
تعيه بق قذه  ققثحت ويقأر زبقتعليملعقتعي بق قتعه ثلقتع هموثب،قثأوضه قو هيل قتعلقه رةقتعىللله ر قألر زهبقتعليمهلعقق

تعه  ققثق (2002)عه  قققق3ترضهزتقتعدتدهمقإعقبهمان جقو  له  قق تع ثلق  قوا رتتقتعليمهلعقتعيه بق قتعحته  قتألثرث .
حلهيقكهه نقتهلهه اق هه قققق.(2013إعقققق2008)تعهه  قت لهه ق هه قققق4،قمثقترضههزتقإعقو  له  قق(2006)عهه  ققققت له قإع

ثحتههه ويقتعليمههلعقتعيهه ب،قويدوههدقتعلنزلههبقتةلل  عههبق قجمههه لقققق(LMD)ثرتاقذعههكقذهه قويدوههدقإصههالح تقتعن هه  قتع وهه قق
قعدتدم.ان جق قتما قع  ق   رو قذ تقتع قوقق(15ق-5)تع ثلققتة تر قتعل موبقثويدودقتعلل  لقتعثق  .

 برانم  تومبوس يف اجلزائرعدد مشاريع  تطور  :  (15  -5)اجلدول  

تة  رو قتة رتكبققتة  رو قتةنيد ق
(JPق)ق

   رو قتعل تبلقتهللثملبق
(SM)ق

 8 16 24ق3متل  قق

 6 26 32ق4متل  قق

 14 42 56قتجملز ا

،قتةثلههاقتعهه طلقعلزلهه  ،قتعدتدههم،ق2013 -2002انم  تومبااوس يف اجلزائاار ر باا تة هه ر ق هه قإعهه ت قتعل حثههبقوععلزهه  قعمههى قبغهه ت قبهه قئهها عمئ،ق
ق.33قصق 2014

  همثع ،قحلهيقأنقذه  قتة ه رو قونقاهعقبهسقققق56قق-تعدتدهم-بمىقإ  بقتة  رو قتةنيد ق قإط رقبمان جقمتل  
ق  مثع ق قجم لقتعل تبلقتهللثملب.قق14  مثع ق  رتك قثقق42

إعق ععقول  لقتةيم بقثتإل تتقتعلنلبقبسقج  ي تقث ؤئا تقكهاق ه قتعحته  قققق(JP)هت اقتة  رو قتة رتكبقق
  ههههمثع ق  ههههرتك قواههههلد اقواهههه ومقتةنهههه ذجقتع رتئههههبقققق16متقت هههه  قققق3تألثرث قثتعلمهههه تنقتع ههههموثب.قثىلههههاللقمتلهههه  قق

ثونلله قبهمت جققققاه وموه ثرقحه لقوقق4  همثع ق  هرتك ق ىلهمقىلهاللقمتله  قققق26ثحتاسقتإل تر قتع  يلب.قبلنز قمتقت   ق
  ئهههرتق قئهههللاقوثللههه قكلههه اتتقتإلهههمجسقعلمللهههبقتحلل جههه تقتعاههه نقتحململهههبق ق لههه  و قتعلهههمثاقتألك  ميلهههب قتعيمههه  قق
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تهلن ئلب،قتعيم  قتع طلقبقثتعلثن ع جل ،قتعيم  قتعالليلب،قتعيم  قتعدرتعلبقثتعللئب،قتعيمه  قتعقضه دلبقثتعطل ه  وبقثتإل تروهبقق
ق1جلز علب.ثتعثتعيم  قتإلرا رلبقق

تع قوا ذعق قوا ومقثإصالحقتةؤئاه تقثتعهن عقتعليملزلهبقعمهىقتةاهل اقققق(SM)أ  ق   رو قتعل تبلقتهللثملبقق
تعهه طلق قتعلمههه تنقتع ههموثب،قكهههن عقتعلأذلههها،قوقلههلعقتعههه   ،قتعل هههموي تقتع طنلههب،قوقلهههلعقئل ئهههبقتعليمههلعقتعيههه بقعمهههىقق

،قإذقتعلهه قعهه  ذ قق  ههمثع قق14 قهه قبمغههتقققق2تعليمههلعقتعيهه بقثتجمللزهه هبههسققتةاههل اقتعهه طلقثغلذهه ،قثويدوههدقتعههمثتباقق
ق.4   رو قىلاللقمتل  ققق6إعققق3   رو قىلاللقمتل  ققق8  ق

ثوالحههظقأنقأغمههاقشههمتك تقتعدتدههمق قإطهه رقبههمان جقمتلهه  قذههئق هه قتعلمهه تنقتعن طقههبقوعلمراههلبق ثههاقتةغههمة،قق
أطههاقر ه ط ق قتع همتكبق ه ق ؤئاه تقتعليمهلعقتعيه بقتعدتدموههب.ققوه ر قثعلنه نهقبلنزه ق  هم،قئه رملقث ماهاسق ث رهتقق

ثك رههتق مراهه ق  جهه   قوقمولهه ق ق لهه قشههمتك تقتة هه رو ق هه قتعدتدههم،قكزهه قأنقتئههل رل ،قتوا علهه ،قثبميلثهه قذههئقأوضهه قق
ق3أكثمقحض رتق قتع متك تق  قتعل انن،قأة رل ،قذ عن تقثتةزمثبقتةلع  .

ق4دتدمقرل دجقعمىقتع يل قتع طلقثأىلماقعمىقتع يل قتع ثب،قثذعكقكز قومئ ثواياقع ان جقو  ل  ق قتع
 على الصعيد الوطين:    -أ
قويدودقتعلي ثنقبسقتةؤئا تقتع طنلبقعمليملعقتعي بهق-
قر  اقشمتك تقبسقتع  ي تقثتةؤئا تهإق-
قإر  اقبمت جقعملقللعقع قبي هق-
قبهعمليملعقتعي وا ومق ثرتتقتعل رواقتةدلققق-
قإر  اقر   قعضز نقتع   ق قتعليملعقتعي بهق-
قثا ق  كم قعملم ق قطا اقتعليملعقتعي بق  ق ل ق ث انوا.ق-
 على الصعيد الدويل -ب
تةغهمة،قوه ر ،قق)ويدودقتعلي ثنقتع ثبقبسق ؤئا تقتعليملعقتعي بقتعدتدموبقثمث رلبق ثلقجم ثر ق قتةناقهبقتعن بلهبققق-
 مراه ،قتعنزاه ،قبميلثه ،قق) ثعبق  قتعحت  قتألثرث قققق16،قثك عكق  قق(ئ رملقثعلن نققاس،قتألر ن،ل ،ق  م،ق ماعلل

تعه  مك،قأة رله ،قئهم  لنل ،قتعله انن،قتوا علهه ،قذ عنه ت،قب عنه ت،قتع وغه ل،قرث  رلهه ،قئهم   كل ،قإئهل رل ،قتعاه و قثتةزمثههبقق
قه(تةلع  

قه(ECTS)  قتعنقاقثومتكعقتعمصل قتألثرث قصل غبقر   قتعمصل قتعق باقعمزق رربق  قر ق-
 

 .34 قصق2014،قتةثلاقتع طلقعلزل  ،قتعدتدم،ق2013 -2002برانم  تومبوس يف اجلزائر بغ ت قب قئا عمئ،ق1
 رل قتةمج .2
 .45،ق44تةمج قتعا بق،قص.قصق3
 .51،ق50تةمج قتعا بق،قص.قصق4
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قو يل قحمتكقتة ظلسقثتعاالةهق-
قر مقتألر ابقتألك  ميلبقذتتقتع مبقب ان جقو  ل  .ق-
 (ERASMUSMUNDUS) رامسومسوندوسبرانم  إي  -1-2

لههاقذههئقو ههيل قت.هه ترقثحتاههلناقبههسقتعثق  هه ت.قق،قثطهه قك رههتق دز(1987)ظدههمقبههمان جقإومتمس مس رهه ث قعهه  قق
عحتههه  ق ههه قأجهههاقحتضهههلقشهههد   ق  ئهههرتقأثق كلههه رت ق  هههرتكب،قوهههلعققواهههز قذههه تقتعههه ان جقعهههثالاقج  يههه تقأثرثبلهههبقو

تطرتتحد قعمىقطملبقج  يبقرتبيبقغهلقأثرثبلهب.قتع هد   قتةزن حهبق قتألىلهلقويهرتاقهبه ق قتعلمه تنقتألعضه ا.قثتعلثهم قق
كزه قوده اقكه عكقإعقومطلهبقتعليمهلعقق1ق  هبقتألثرثبلهبق قتعيه ي. تقتع ان جقذئقتة  ركبق قر همقتعقهلعقثتعثتألئ ئلبقهل

تعيههه بقتألثرث قثتةاههه ع  ق قحتاهههسقثويدوهههدقتعلهههمصقتع ظلللهههبقعماهههالة،قث ق ربهههبقتعثق  ههه تق ههه قىلهههاللقتعليههه ثنق ههه قق
ئهههرتقق  )ألىلههما.قثوههه  مقذهه تقتعههه ان جقثالثههبقجمههه عتقردلاههلبقعمليهه ثنقذهههئ قبههمت جقإومتمس مس رههه ث قتة ههرتكبققتعهه ثلقت

مبهههن ق رتئهههلبهقشهههمتكبقإومتمس مس رههه ث قثر ت ههه قتعليههه ثنقتإلههه رجئقمبهههن ق رتئهههلبهقث  ههه رو قج ذبلهههبقققق(ث كلههه رت ق  هههرتكب
 2إومتمس مس ر ث .

 هه قق-أ هه  ق اهه ق تقتعهه ثلقتألىلههماقققق(  ئههرتقث كلهه رت ق  ههرتكب)متق ههل قجمهه لقبههمت جقإومتمس مس رهه ث قتة ههرتكبقق
،قحلهيقوهلعقكهاقئهنبقتىللله رقتة ئهرتقثتعه كل رت قتة هرتكبقبيه قوقه ميقق(2009) ن قع  قققق-غلقأعض اقتعحت  قتألثرث 

كزهه قتئههلل  قققق3.(2011) قرتحهه ت،قثطهه قشهه ركتقج  يههبق نلهه ر قطاههنالنبقك ههموكقك  ههاق قتحتهه  قمتقتىلللهه ر قعهه  قق
رهههه ث قق ههههن قإومتمس مس ق هههه قققق(2013قق-2004)ىلههههاللق ههههرت قتعهههه ان جققملههههبقثتعلهههه حث نقثطملههههبقتعهههه كل رت قتعدتدههههموسققتعا

قو ا قذعك.قق(16قق-5)تع كل رت قتة رتكب.قثتع ثلقعمز ئرتقثق
: تطور عدد املنح للطلبة، الباحثني وطلبة الدكتوراه اجلزائريني يف إطار املاسرت والدكتوراه (16  -5)اجلدول  

 ( 2013  -2004)املشرتكة خالل الفرتة  
قتجملز ا 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004قتعان تتقققتةاللل ثنق

 50 7 7 5 3 5 8 5 5 3 2قتعاملب

 16 - - - 2 6 6 0 0 1 1قتعل حث ن

 1 1 0 0 0 - - - - - -قطملبقتع كل رت 

 67 8 4 5 5 11 14 5 5 4 3قتجملز ا

 BaghdadBenstaali, Le programme ERASMUS MUNDUS en Algérie (contribution des institutions قتة ه ر

Algérienne au programme),bureau national Tempus Algérie, Algérie, 2014 : p 2.  
 .قبل ما.14،ق13 قص.قصق2008 و تنقتةال ع تقتع  يلب،قتعدتدم،قق،(دكتوراه -ماسرت -ليسانس)نظام ل م د مميقحم قهللاقثكز لقب تر ،قعل قتعث1

2Baghdad Benstaali, Le programme ERASMUS MUNDUS en Algérie (contribution des institutions Algérienne au programme), 

bureau national Tempus Algérie, Algérie, 2014: p 1. 
3Idem.  
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 نعهههبق رتئهههبقعمز ئهههرتقثتعههه كل رت قققق67تئهههلل   قطاههه اقتعليمهههلعقتعيههه بقتعدتدهههم ق ههه قققق(16قق-5)و دهههمقتعههه ثلقق
كه قعمزهن ققأنقتعن هلاقتأل،قحلهيقق(2013قق-2004)تة رتكبق قإط رقبمان جقإومتمس مس ر ث قىلاللق رت قتع ان جقق

ق  ههبق قذهه تقتجملهه لقك رههتق هه قر ههلاقتعاملههب،قأ قتةلقهه   نقعالئههلل   ق هه قتة ئههرتقتة ههرتك،قحلههيقبمههىقجمزهه اققتة
ق نعب،قمثقطملبقتع كل رت قمبنعبقثتح  ق قا.قق16 نعبقىلاللقتعلرت قتة ك ر ،قوملدعقتعل حث نقبهقققق50ذ  قتةن قق

،ق قهه قبمههىقعهه  قتة هه رو قتةيلزهه  قىلههاللقتعلههرت قق ثنقتإلهه رجئ قثر ت هه قتعليههقشههمتكبقإومتمس مس رهه ثقققأ هه ق قجمهه ل
قو ا قذعك.قق(17ق-5)  مثع ،قثتع ثلققق15ثتع قوي قتع  ي تقتعدتدموبقك موكق لد ،قققق(2013قق-2007)

–: تطور عدد املشاريع املعتمدة يف جمال شراكة إيرامسومسوندوس ونوافذ التعاون اخلارجي  (17  -5)اجلدول  
 ( 2013  -2007)الفرتة  خالل    -اجلزائر

ق رت قتة مثاقتئعقتة مثاقتعان تتق
2007 IMAGEEN 2007- 2011 

2008 AVERROES 1 2008- 2012 

2009 AVERROES 2 2009- 2012 

2010 AVERROES 3 2010- 2014 

2011 

AL IDRISI 2011- 2015 

EU-MARE NOSTRUM 2011- 2015 

AVERROES 4 2011- 2015 

2012 

AL FIHRI 2012- 2016 

EU-METALLIC 2012- 2016 

GREEN IT 2012- 2016 

MAGREB-EMMAG 2012- 2016 

2013 

EU-METALLIC 2 2013- 2017 

AL IDRISI 2 2013- 2017 

UNETBA 2013- 2017 

BATTVTA 2013- 2017 
 BaghdadBenstaali, Le programme ERASMUS MUNDUS en Algérie (contribution des institutions قتة ه ر

Algérienne au programme),bureau national Tempus Algérie, Algérie, 2014 : pp. 2, 3. 

والحههظقأنقعهه  قتة هه رو قتة ههرتكبقعثههاقئههنبقطهه قترولهه قبيهه قأنقكهه نق  ههمثع قققق(17قق-5) هه قىلههاللقتعهه ثلقق
  ه رو قىلهاللقكهاقققق4،قث(2011)  قق  ه رو قىلهاللقعهققق3،قإعقق(2010قق-2007)ثتح تق قكاقئنبقىلهاللقتعلهرت قق

هههقققق.(2013)ثقق(2012) ههه قق شهههمتك ت،قوملدههه قققق7حلهههيقويلههه قج  يهههبقي وهههبقأكثهههمقتع  يههه تق اههه قبق قتة ههه رو قبه
ق.3شمتك ت.قأر مقتةمعقققق4شمتك تقمثقج  يبقومزا نقثثذمتنقبهقققق5ج  يبق نل ر قطانالنبقبهقق
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 ثعههب،قحتلههاق مراهه قققق20اهه تقويمههلعقعهه بقجدتدموههبققبمههىقعهه  قتعهه ثلقتألثرثبلههبقتعهه قئهه قتق قشههمتكبق هه ق ؤئ
ق1شمتك ت.قق6شمتك تقثأة رل قبهقققق7شمتكب،قتع وغ لقثبميلث قبهققق21شمتكبقمثقإوا عل قثتئل رل قبهقققق49ولبقتألثعقبهقتةمق

ث لزههه قوليمهههققوجملههه لقتعث عهههيق"  ههه رو قج ذبلهههبقإومتمس مس رههه ث "،قثتعههه  قميههه لق  ههه رو قألجهههاقويدوهههدقج ذبلهههبقق
ولابقوعلي قتعه ثبقعمليمهلعقتعيه بقكال ئه تقتع صه ل،قاهز نققثص ر قتعليملعقتعي بقتألثرث قبل  لق ععقعرر ابقتةمق

مقبههمت جقتع رتئهه تقثت.ههمتك،ق هه نق اهه قبقتعليمههلعقتعيهه بققتعهه   ،قرقههاقتعمصههل ،قتععههرتتاقتةللهه  لقوةههؤذالتقثواهه و
يقولااىقتة مثاقتع تح قثتع  قوي  قع  يبق نل ر قطاهنالنب،ق قحهسققققىلاللق رت قتع ان جقتعدتدم ق قذ تقتجمل ل

ق2   رو .قق6   رو قثتةغمةقبهقققق9وا ذعقو ر قبهقق
 (+ ERASMUS) إيرامسوس+برانم   -3  -1

عمليملعقثتعلث و قثتع هل ةقثتعمملاهب،قثجيزه قبهسقققق(2020ق-2014)تألثرث قتع و قعملرت ققذ قبمان جقتعحت  
بهههمان جقتعهههليمعق ههه اقت.لههه  ،قبهههمان جقتع هههل ةق قتعيزههها،قبهههمان جقتعليههه ثنق ههه قتعلمههه تنقق)أثرثبلهههبقئههه بقبققئهههليبقبهههمت جقق
تألطهمتاقتعل عمهبق قق.قق(ERASMUS MUNDUS , TEMPUS, ALFA, EDULINKتع هن علب،قق

 ثعهههبقعضههه ق قتإلحتههه  قتألثرث قوإلاههه  بقإعقتعنهههمثوج،ق د روهههبق قههه ثرل ،قأواهههمن ت،قعلالن هههل و قققق28 ان جقذهههئققتعهههق
أثكمترله ،قتعدتدهم،ق  هم،قإئهمتدلا،ققثومكل ،قأ  قتع ثلقتع موثبق دئقأر لنه ،قأذربليه ن،قبلالرثئهل ،قج رجله ،ق  عه ث  ،قق

ق3رثئل ،قئ وامت.   ،قتعلاقتألئ  ،قصمبل ،ققثتهلمئك،قك ئتألر ن،قعللل ،قتةغمة،قو ر ،قأعل رل ،قتعل ئنبقق
ثذههعقققق،ثر هه طسقوثزلملههسققوقههرتحقبههمان جقو  لهه  ق+ق يهه ق لثهه  القثباههلا قولثهه نق هه قثالثههبقأر ههابقردلاههلب

ق4 عمىقتعرتولا
ققت.هههمتكقتعلهههم  قعغهههمتقتعهههليمع قو هههيل قت.هههمتكقتعاهههال قثتةدهههلق ق لههه ق متحهههاقت.لههه  قثعمهههىق لههه ق اهههل ملتقق-

قتعليملعه
تعبلثه رقثوله  لقتإله تت قذنه كقأربيهبقأره تاق ه قتع همتك تقتةقرتحهبقثذهئ قتع همتك تققتعلي ثنقثتع متكبق  قأجاقق-

قه(أ قغلق ن زبقعم ان ج)تإلئرتتوليلب،قحت عل تقتةيم ب،قتعلع عل تقتعقا علب،قتعلي ثنقتع ثبق  ق ثلقأىلماق
بقعلاههههدلاقتعلنقههههاق قأثرثوقثتعلناههههلقق هههه قتعهههه ثلقق ثتتقتة اهههه ع عههههعقإصههههالحقتعال ئهههه ت قويدوههههدقتع ئهههه داقثتألقق-

قجم عتقتعليملعقثتعلث و قثتع ل ةهتألعض اق ق

 
1Ibid., p 5. 
2Ibid., p 9.  
3Région nouvelle- Aquitaine, Le programme ERASMUS+ 2014- 2017 (éducation, formation, jeunesse, sport ), au site web : 

http://www.info-jeune.net/media_article/doc_285.pdf?201903, consulté le : 07 / 04/ 2019. 
4Idem.  

http://www.info-jeune.net/media_article/doc_285.pdf?201903
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تعن  طقتعمملائ ق ععقونلل قتإل    قتعجلزه عئقثوثه  ؤقتعلهمص،قمبه ق قذعهكقإئهرتتوليلبقتةاه ثت قبهسقتعناهسققق-
قعمملابهثتةل  ئقتعل جلدلبقعمن  طقتعل  قعل يل قتة  ركبق قت

  طقج نق  رلا قويدودقتعليملعقثتعلعيق قجم لقتعلث  اقتألثرث .ر ق-
قوما قع  ق   رو قذ تقتع ان جق قتعدتدم.قق(18ق-5)تع ثلق
 ( 2017  -2014): تطور عدد مشاريع برانم  إيرامسوس + يف للجزائر خالل الفرتة  (18  -5)اجلدول  

ق
ت.متكقتعلم  قعغمتق

قتعليمع
كبق  قأجاقتعلي ثنقثتع متق

قتعبلث رقثول  لقتإل تت
قتجملز اق ععقإصالحقتعال ئ ت

2014 20 0 0 20 

2015 27 05 0 32 

2016 34 11 0 45 

2017 50 18 01 69 

 166 01 34 131قتجملز ا

 : ERASMUS+ project results, au site web قتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى

-https://ec.europa.eu/programmes/erasmus

, es=false[0]=DZ&matchAllCountriplus/projects/#search/keyword=&programmes[0]=31046216&countries

consulté le : 07/ 04/ 2019.   

ثإعقققق(2014)  همثع ق نه قإطالطهاقعه  قققق166قق(تعدتدم)إومتمس  ق+ققع  قتة  رو ق قإط رقبمان جقققإ  ببمىق
  هههمثع قعههه  قققق32،قمثقق(2014)  هههمثع قعههه  قققق20،قإذقشهههد قذههه تقتعيههه  قترول عههه ق اهههلزمتق ههه قق(2017)غ وهههبقعههه  قق

.قأ ههه ق ههه قحلهههيقر علهههبقتة ههه رو قق(2017)  هههمثع قعههه  قققق69،قعل هههاقإعقق(2016)  هههمثع قعههه  قققق45ث،قق(2015)
 ههه قإ ههه بقققق%78.91 هههلالحظقأنقتعقاهههعقتعثلهههلق ندههه قذههه ق قجمههه لقت.هههمتكقتعلهههم  قعغهههمتقتعهههليمعقثذعهههكقبناهههلبقق

،ق قق%20.48 رقثولهه  لقتإلهه تتق هه قراههللاقق  هه رو قتعلههرت ،قبلنزهه قمتثههاق  هه رو قتعليهه ثنقثتع ههمتكبق هه قأجههاقتعبلثههق
ق  قإ  بق   رو قتعلرت .ققق%0.6سقأنق   رو ق ععقإصالحقتعال ئ تق القمتثاقئ اقح

 من وإ  اجلزائر : احلراك الطاليب2الفرع 
 قإطهه رقإئههرتتوليلبقحتاههسقر علههبقتعليمههلعقثون عهها،قو ههد قتعدتدههمقحمتكهه قطالبلهه ق هه قتعهه تىلاقسهه قتإلهه ر قث هه قق

 ك.و ا قذعق(19قق-5) ر قس قتع تىلا،قثتع ثلقتإل
 
 
ق
ق
 
ق

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=&programmes[0]=31046216&countries[0]=DZ&matchAllCountries=false
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=&programmes[0]=31046216&countries[0]=DZ&matchAllCountries=false
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 ( 2017  -2012)خالل الفرتة  اجلزائر  تطور احلراك الطاليب الدويل من وإ   :(19  -5)اجلدول  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

قإ  بقع  قتعاالةقتع ثعلسقتةايمسق قتعدتدمق
7211 7403 7953 7967 7180 8549 

قتعاالةقتعدتدموسقتةايمسقوإل ر إ  بقع  قق
24838 21120 20727 20514 21924 21784 

ق(تةغ  رثنققق-تع ت  ثنق)تعل  ققتع   قعمعمتكقتعاال قتع ثبقوعدتدمقق
-17627 -13717 -12774 -12547 -14744 -13238 

 Mobilité internationale des étudiants dans l’enseignement supérieur, au site قتة  ر ق  قأع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى

-a690-00a4-1a98-http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=46aa8709: web

06/ 03/ 2019. : consulté le ,200#-e4bd56b67ac1&themetreeid= 
أنقإ هه بقعهه  قتعاههالةقتعهه ثعلسقتةاههيمسق قتعدتدههمقطهه قترولهه قىلههاللقققق(19قق-5)وللههسق هه قىلههاللقتعهه ثل

 اههيال،ق قحههسقأنقإ هه بقعهه  قتعاههالةقتعدتدههموسقتةاههيمسقققق8549إعقققق7211 هه قققق(2017قق-2012)تعلههرت قق
لقتعقلزهههبقتعاههه علبقق اهههيال،قثوالحهههظق ههه قىلهههالقق21784إعقققق24838وإلههه ر قطههه قومتجههه قىلهههاللقرلههه قتعلهههرت ق ههه قق

ع   قو  ققت.متكقتعاال ق  قثإعقتعدتدم،قأنقإ  بقع  قتعاملبقتعدتدموسقتةايمسقوإله ر قثوعهمغعق ه قومتجيهاقق
دههه قو هههاقأكههه قبثثهههلق ههه قإ ههه بقعههه  قتعاملهههبقتعههه ثعلسقتةاهههيمسق قتعدتدهههم،قثذههه تقوههه لقعمهههىقاهههي قتع ذبلهههبقق 

ولههسقققق(20قق-5)ثجدهه تقت.ههمتكقتعاههال ق هه قتعدتدههمقسهه قتإلهه ر ،ق هه نقتعهه ثلققققأ هه ق لزهه قصهه ققتألك  ميلههبقعميدتدههم.
 .(2017)كلللبقو  اقع  قتعاملبقتعدتدموسقعمىقتعلم تنقتةالضللبقعي  ق

 ( 2017)لعام   اخلارج حسب الدولة املستضيفة : احلراك الطاليب من اجلزائر حنو(20  -5)اجلدول

 flow-student-http://uis.unesco.org/fr/uis:  au site web, étudiants internationauxLa mobilité des  , تة هه ر

consulté le: 06/ 03/ 2019. 
حلهيقبمهىققققوللسقأنق مرا قذئقتع جدبقتألكثمقإطل عق  قطماقتعاملبقتعدتدموس،قق(20قق-5)  قىلاللقتع ثلقق

ميثمه نقأغمللهبقت.همتكقتعاهال قتعدتدهم قسه قتإله ر ،قثومجه قذعهكقإعقققق ايال،قثذهعق17008ق(2017)ع  ذعقع  ق

قتعاي  وبققكن تقق مرا ق
تإل  رتتق

قلبقتعيمبق
تةزمثبق
قتةلع  ق

قرث  رل ققتوا عل ققرثئل ققتألر نقومكل ققتهلن ققبميلث ق

ق150ق162ق181ق190ق239ق267ق270ق311ق389ق495ق501ق17008
قعز نقق  مقتعانغ لققأثكمترل ققذنغ رملققئ وامتققتئل رل ققطامقتةغمةق  علدملقث. .أققو ر ق
ق39ق51ق65ق81ق98ق115ق125ق130ق130ق138ق144ق150
قتعا و ققتعلعمو قع كازل رغققتعل لكقق نمن تققتألرجنلسققجن ةقإ موقل ققك رملق قتعل ونققتعنزا قق لتع وغققب عن تق
ق9ق9ق14ق14ق17ق18ق22ق22ق24ق25ق28ق35

ك تق
ق ول تر

ققتعنمثوجققتعنليمققعات ل ققعلل ترل ققتع رلز ركقتع ت واققتئرتتعل قق  عا ققتعل اننق

قق5ق5ق5ق5ق5ق5ق5ق7ق7ق8

http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=46aa8709-1a98-400a-a690-e4bd56b67ac1&themetreeid=-200
http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=46aa8709-1a98-400a-a690-e4bd56b67ac1&themetreeid=-200
http://uis.unesco.org/fr/uis-student-flow
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ع  قأئل ةقعمىقرأئد قتعمتباقتعل رصئقثتعمغ  قبسقتعلم و ،قثثجه  قج علهبقكلهل ق ه قتعدتدهموسقذنه كقوإلاه  بقإعقق
 ههه قحلهههيقتئلضههه  بقتعاملهههبققققبهههسقتعلمههه و .قثأتيتقكنههه تق قتةمولهههبقتعث رلهههبكثهههم قبهههمت جقتعليههه ثنق قجمههه لقتعليمهههلعقتعيههه بقق

 ايال.قثعمىقتعيز  قوالحهظقققق389 ايال،ق  إل  رتتقتعيمبلبقبهقققق495 ايال،قمثقتعاي  وبقبهققق501تعدتدموسقبهق
 ثعهبقققق19تدمو نق ققأنق ثلقتإلحت  قتألثرث قو ثاقغ عللبقتع جد تقعمعمتكقتعاال قتعدتدم ،قإذقول تج قتعاملبقتعدق

  قتإلحت  قتألثرث ،قثذعكقبالاقتعقمةقتعغمت قثكثم قبمت جقتعلي ثنقبهسقتإلحته  قتألثرث قثتعدتدهمق قجمه لقتعليمهلعقق
هههققتعيههه ب.قكزهههق  ثلقعمبلهههب،قوإلاههه  بقإعقبيههه قققق9 قويلههه قتعههه ثلقتعيمبلهههبقتع جدهههبقتعث رلهههبقبيههه قبمههه تنقتإلحتههه  قتألثرث قبه

قموقل ،قأئل ،قثأئرتتعل .تع ثلق قأ موث ،قأ 
 ابجلزائر  يف التعليم العايل الفقراءإنصاف  :  الرابعاملطلب 

قق ه عليملعقتعيه  ققتعجلز عئقث ميقمتطلبقتعليملع،ققوةقتإلر  اقققق  قولثلاقتع ثعبقبلث عل قتعليملعقثتعليملعقتعي ب
إذقونهلدجققطهلعقتإلر ه اقثتعلثه  ؤ.ققققعثاقتة تطنسقب ماقتعن مقع قتعالق تقتعجلز علهبقأثقتعه ىلاقوم هدق تدزه قإع

تعدتدمق ن قتعئلقاللقئل ئبقجم رلبقتعليملعقتعي بقيزل قىل   واق  قرقا،قإو تاقثإطي  ،قوإلاه  بقإعقئل ئهبق عهعقق
تعاملهههبقمبنعهههبق  علهههبقثذعهههكقبغ وهههبقتعلاللههه ق ههه قعهههااقتعلثههه عل قتة علهههبقىل صهههبقوعناهههلبقعرئهههمقتةيههه   .قثبههه عكقمتقق

ق  تقتع  يلبقع ععقتعاملبق قجم لقتعليملعقتعي بقثعلاللل ق ناقكاقطلق تقتجمللز .تئلع تاقر   قتإل ق
ثتعههههه  قعهههههماقوةمكهههههدقتعههههه طلقققق(1967)متقإر ههههه اقأثلقجدههههه  قون لزهههههئقعماههههه   تقتع  يلهههههبق قتعدتدهههههمقعههههه  قق

يلههههبققبثالثههههبقذل كههههاقج وهههه  قذههههئق متكههههدقتإلهههه   تقتع  قق(1971)عماهههه   تقتع  يلههههبقثتة رئههههلب،قعلاههههلل لقعهههه  قق
ثتعه قحت عهتق لزه قبيه قإعق متكهدقعماه   تقتع  يلهبقتعجلز علهب،ققثتة رئلبق قتعدتدمقتعي صزب،قثذهمتنقثطاهنالنب،ق

متقتئهلع تاقتعه و تنقتعه طلقعماه   تقققق(1995) ال اقع  قثعملت.قث قعه  ققمثق متكدقتإل   تقتع  يلبقعمىق
ق1تع  يلب.

أبرهاق ؤئاهبقعز  لهبقذتتقطه ب قإ تر ،قولزله قوع ا هلبقتةين وهبققثويماقتع و تنقتع طلقعماه   تقتع  يلهبقق
ولزثهاققققاقإملهبذل كهاق مكدوهبقثذل كهقققاثعهققق2ثتعئلقاللقتة ب،قثذه قحتهتقثصه وبقث وهمقتعليمهلعقتعيه بقثتعلعهيقتعيمزهئ.

اه اقتة  وهبقق ق  ومملتقتإل   تقتع  يلب،قثتإلط   تقتع  يلب.قثولزثاق د  اق قتعادمقعمىقتعلعاسقتع تدعقعرثق
ثتةين وههبقعماملههبقتةاههيمسقب ههلبقر   لههبق ق ؤئاهه تقتعليمههلعقتعيهه ب،قثعمههىقرأئههد قوهه  لقتإلوهه تا،قتإلطيهه  ،قتعنقهها،قق

 
 .79،ق78،ق مج قئلققذكم ،قصق.صق(2012 -1962سنة يف خدمة التنمية  50)التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر ث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،ق1
، يتضمن إنشاء ديوان وطين للخدمات 1995مارس سنة  22املوافق  1415شوال عام  21مؤرخ يف  84 -95مرسوم تنفيذي رقم موبقتع ميقمتطلبقتع يللب،قبقتعدتدتعزد رو2

 3 قصق1995أ مواقق30،قتعدتدم،ق24،قتعمو  قتعممسلب/قاقاجلامعية وتنظيمه وعمله
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علب،قتألر ههههابقتعثق  لههههبقثتعيمزلههههبقثتعمملاههههلبقثتعرت لدلههههب.قكزهههه قواههههدمقعمههههىقواللههههققتألحثهههه  قتعل ههههمويلبققتع ط وههههبقتع ههههق
ق1املب.ثتعلن لزلبقتةليمقبقوةن قتة علبقعم

  وموههب،ق قحههسقبمههىقعهه  قتإلط  هه تقققق66بمههىقعهه  ق هه ومملتقتإلهه   تقتع  يلههبقعهه قتعهه ط قققق(2017)ثىلههاللقعهه  قق
عه  قتعاملهبقتةلثلهاقهبهعق مله نقثر ه ق مله نقط عها،قكزه قوقه  قب هثاقوه  ئق مله نققإط  ب،قثر ث ققق435تع  يلبق

ق2ثر  ق مل نقثجلبقعمىق ال اقتةا ععقتع  يلب.
 يف التعليم العايل ابجلزائر اسة املنح املالية للطلبة: سي1الفرع 

تع  يلههب،قتعهه ععقتةل شههمقعماملههبق هه قذث ققوهه  مقتعليمههلعقتعيهه بق قتعدتدههمق هه قىلههاللقتعهه و تنقتعهه طلقعماهه   تقق
لعققتعيهه دالتقذتتقتةهه تر قتحملهه ث  ،قبلقهه ميق نعههبق  علههبقهلههؤعاقتعاملههبقعيههاقأكهه قعهه  ق ههندعقولهه ب ق رتئهه واق قتعليمههق

قتعي ب.
ثميثهه قعثههاقط عههاقولهه ب قورل هه  ق رث ق محمههبقويملزلههبقأثقوث ونلههبقع علههبق ق ؤئاههبقعز  لههب،قثوثلههتقأثعلهه ا قق

أنقواهههللل ق ههه ققققأثقوي  عهههاقق هههمتتقت.ههه قتأل  قتعههه طلقتةضهههز نقعرجهههمقق8دزههه قتع هههدم قصههه  ل قجمزيههه قأطهههاققأبنق ىلم
قق ه قولمقه نقملهبقتةاهيمسق قتعله ر قأثقتعاه رقتألثلقأثقق.قحليقولعه  قتةلمهىقتع هدم قعمزنعهبقتعه قوياهىقعماتةنعب

ق4،قكز قومئ 3وث ون قع عل 
 ههمتتقتألجههمقققق4وثلههتقأثعلهه اذعق ىلههالقشههدمملقصهه  ل قجمزيهه قوقههاقعهه قق  قشههدممل،قوعناههلبقعماملههبقتعهه و قققق1350قق-

قتع طلقتأل  قتةضز نه
 ههمتتقتألجههمقققق7صهه  ل قجمزيهه قوقههاقعهه قققق  قشههدممل،قوعناههلبقعماملههبقتعهه و قوثلههتقأثعلهه اذعق ىلههالقشههدمملقق1200قق-

قتع طلقتأل  قتةضز نقأثقوا ثواه
 همتتقتألجهمقتعه طلقتأل  قققق8شدمملقص  ل قجمزيه قوقهاقعه قق  قشدممل،قعماملبقتع و قوثلتقأثعل اذعق ىلالققق900ق-

قتةضز نقأثقوا ثوا.

 
مرسوم تنفيذي رقم  يعدل ويتمم، 2003سنة  سبتم 14املوافق  2414عام  رجب17مؤرخ يف  312 -03مرسوم تنفيذي رقم تعزد روبقتعدتدموبقتع ميقمتطلبقتع يللب،ق1

،قتعدتدم،ق57،قتعمو  قتعممسلب/قاقاجلامعية وتنظيمه وعمله ، يتضمن إنشاء ديوان وطين للخدمات 1995مارس سنة  22املوافق  1415شوال عام  21مؤرخ يف  84 -95
 .5 قصق2003قئللز 21

،قعمىق  ط قتعررترت ق2017/ 11/ 15فاروق بوكليخة لإلذاعة: نسعى إ  حتسني اخلدمات اجلامعية للتكفل مبليون ونصف مليون طالب، تإلذتعبقتعدتدموب،ق2
news/ar/article/20171115/125929.html/zhttp://www.radioalgerie.d2019/ق04/ق18،قاتروخقتإلطالا قق. 

، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2009أكتوبر سنة  26املوافق  1430مؤرخ يف ذي القعدة عام  351-09مرسوم تنفيذي رقم تعزد روبقتعدتدموبقتع ميقمتطلبقتع يلب،ق3
ق28،قتعدتدم،ق62،قتعمو  قتعممسلب/قاقالذي حيدد شروط ختصيص املنح الدراسية ومبالغها 1990يونيو سنة  2املوافق  1410ذي القعدة عام  9املؤرخ يف  90-170

 .ق8 قصق2009أكل بمق
 رل قتةمج .4

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171115/125929.html
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عثه  قتةضهز نقعه اق ؤئاه تققأ  ق نعبقتع رتئه تقثتعلعهيقعل ده  قتعاملهبقتةاهيمسق قتة جاهللقأثقتعاه رقت
ق1دمق لق رقبه  قتعا رقتعث  قع اقتة تر قىل ر قتع  يب،قكاقثالثبقأشتعليملعقتعي بقثك تقتعاملبقتةايمسق

ق  قعاالةقتعانبقتألثعهقق5850ق-
ق  قعاالةقتعانبقتعث رلب.قق7200ق-

ق2  قق12000أ  قطملبقتع كل رت ق لاللل ثنق  ق نعبقشدموبقوق رقبهق
 للطلبة يف التعليم العايل ابجلزائر : سياسة اإليواء، اإلطعام والنقل2الفرع 

ويلهه قتإلوهه تاقثتإلطيهه  قتر ههغ عقوعناههلبقعماملههبقتعقهه طنسقبيلهه تقعهه قعهه دالهتعقممهه قعقميمثهه نقتعقهه ر قعمههىقحتزههاقق
عاملههبق هه قذث ققرلقهه تقتةللههتقثتألكهها،قأثقحههاقرلقهه تقتعلنقههاقتعلهه  ئقإعقتع  يههب،قث هه قأجههاقتةاهه قبق ق عههعقت

تعدتدهمق ه قىلهاللقتعه و تنقتعه طلقعماه   تقتع  يلهب،قجم رلهبققتعي دالتقذتتقتة تر قتحمله ث  ،قوه  مقتعليمهلعقتعيه بق قق
قتإلو تاقثتإلطي  قثتعنقاقهلؤعاقتعاملب.قق

عله اقثبهسققع مطقبي قتةاه  بقبهسق ثه نقإط  هبقتألثقققبتع  يلققتإلط  بثختض قعزملبق ن قغم بق م وبقأثق  علبق قق
طمهاقإط  هبقإذتقك رهتقتةاه  بقبهسقتةثه رسقتةه ك رو ققتع  يلبقحلتقودتثلقتع رتئب،قإذقميث قعما عاقوق ميقققتإلط  ب

ق3كلم  رتتقوعنالبقإعقتع ك ر.قق50كلم  رتتقوعنالبقعإلانا،قثقق30عمىقتألطاقق
سقهبه ق ه قطملهب،ق قحهسقأنقتعاملهبققتع  يلبقعمىق ا ععقوق  قثالثبقثجل تق قتعله  قعمزقلزهققتإلط   تثول  مق

غلقتةقلزسق لاللل ثنق  قثجلبقتعغ تاقتع قوق  د قتةا ععقتع  يلب،قكز قواللل ثنقك عكق ه قىل  هبقتعنقهاق ه قق
قبايمقج قر د .قذعكثإعقتع  يب.قثكاق

مواءمثثة مثثع سثثول العمثثي واألسثثاليف الحارثثثة فثثي  دار  سياسثثة افنقثثال  الالمبحثثث الثالثثث: 
 يم العالي بالجزائرالتعل

 الدزههبققققةلاملهه تقتعلنزلههبقتعل ههموبقعبهه ق ه قأنقوثهه نقئل ئهه تقتع ثعههب قتعدتدهمققحهاقواههليلاقتعليمههلعقتعيهه بقق
 هه قع تدهه قق قتعدتدههمققث تعزههبقإلاههاقتعليمههلعقتعيهه ب،قذهه تق هه قجدههبهقث هه قجدههبقأىلههما،قثحههاقواههللل قتعليمههلعقتعيهه بقق

  قىلاللقذ تقتةلعيقئهللعقتعلاهمنقإعق ه اققإ ترواقإعقتألئ علاقت. وثب.ققتعلنزلبقتعل موب،قعب ق  قأنقوالن ق قق
كزه قئهللعقواهملاقتعضه اقعمهىقبيه قتألئه علاقت. وثهبق قإ تر ققعدتدهم،قق  تا بقتعال ئ تقتعي  بقعمليملعقتعيه بق قت

ق.تعليملعقتعي بق قتعدتدم
 

دد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة ، حي2010مارس  23املوافق  1431ربيع الثاين عام  7قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  تعزد روبقتعدتدموبقتع ميقمتطلبقتع يللب،1
 .26 قصق2010أ مواقئنبقق21،قتعدتدم،ق26،قتعمو  قتعممسلبق/قاقاملسجلني يف املاجستري أو الطور الثاين وشروط منحها

، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2009نة أكتوبر س 26املوافق  1430مؤرخ يف ذي القعدة عام  351-09مرسوم تنفيذي رقم ب،قتعزد روبقتعدتدموبقتع ميقمتطلبقتع يل2
 .9،قصقئلققذكم ،ق مج قالذي حيدد شروط ختصيص املنح الدراسية ومبالغها 1990يونيو سنة  2املوافق  1410ذي القعدة عام  9املؤرخ يف  90-170

 .81،ق مج قئلققذكم ،قصق(2012 -1962 خدمة التنمية سنة يف 50)التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر ث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،ق3
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 ئراتعليم العايل ابجلز سياسة اإلنفاق واملواءمة مع سوق العمل يف الاملطلب األول: 
  تا هههبقق ههه قىلهههاللقذههه تقتةامهههاقئهههللعقتعلاهههمنقإعق  تا هههبقئل ئهههبقتإلرلههه نقعمهههىقتعليمهههلعقتعيههه بق قتعدتدهههم،قثق

 ئ نقتعيزا،قث  تا بقإصالح تقتعليملعقتعي بق  قوطئقتةال ملتقتعليملزبق قتعدتدم.خممج تقتعليملعقتعي بق  ق
 يف اجلزائر  م العايلاإلنفاق على التعلي سياسة:  1الفرع 

عليمههلعقتعيهه بق قتعدتدههمق هه قىلدونههبقتع ثعههب،قكهه نقذهه تقتعقاهه اقذهه قطاهه اقعهه  .ققأييتقتعلز وههاقتألئ ئههئقعقاهه اقت
ق.(2014قق-2004)و ا قوا رق لدترلبقتعليملعقتعي بق قتعدتدمقىلاللقتعلرت ققق(21ق-5)ثتع ثلق

 ( 2017  -2004)اجلزائر خالل الفرتة  التعليم العايل يف  قطاع  : تطور ميزانية  (21  -5)اجلدول  

ق(  ) لدترلبقواللقتع ثعبقققتعان تتق
تععلز  تتقتةا  بق

ق(  )عمقا اقق
رالبق لدترلبقتعقا اقإعق

ق(%) لدترلبقتع ثعبقق
2004 000 000 000 200  1 000 092 497 66 5.54 

2005 000 000 273 255  1 000 380 671 78 6.26 

2006 000 823 548 439  1 000 925 669 85 5.95 

2007 000 361 943 574  1 000 309 689 95 6.07 

2008 000 196 969 017  2 000 406 306 118 5.86 

2009 000 485 741 593  2 000 798 632 154 5.96 

2010 000 823 999 837  2 000 802 483 173 6.11 

2011 000 634 306 434  3 000 565 830 212 6.19 

2012 000 475 250 608  4 000 918 173 277 6.01 

2013 000 484 614 335  4 000 513 582 264 6.10 

2014 000 366 452 714  4 000 002 742 270 5.74 

2015 000 494 278 972  4 000 642 333 300 6.04 

2016 000 000 332 807  4 000 998 145 312 6.49 

2017 000 961 841 591  4 000 629 791 310 6.76 
ق.2017إعقق2004تة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمىقتعمتد قتعممسلبقتةلضزنبقعق ر نقتة علبقعثاقئنبق  ق

،قحلهيقق(2017قق-2004)وا رق لدترلبقطا اقتعليمهلعقتعيه بق قتعدتدهمقىلهاللقتعلهرت قققق(21ق-5)و دمقتع ثلق
قق(2004)  قعهه  قققق66 497 092 000تروليههتق هه ققققشههد تقترول عهه قوةهه ت ت ق هه قترولهه اق لدترلههبقواههللقتع ثعههب،قإذ

قق310 791 629 000إعقققق(2017)،قعلهههنال قبيههه قذعهههكقعههه  قق(2016)  قعههه  قققق312 145 998 000إعقق
قثمتقوعل تقتةلدترلبقتعلاللوبقعم ثعبق قرل قتعانب.  قأت

له اقثتععله ت،قإذقبمغهتققأ  ق  قحليقرالبق لدترلهبقتعقاه اقإعق لدترلهبقتع ثعهب،ق قه قك رهتق ل ب بهبقبهسقتعرو
وعمغعق  قتععل تقتع  قشهد واقكهاق ه قتةلدترلهبقتعلاهللوبقعم ثعهبقث لدترلهبققق%6.76بهقق(2017)أط ىقطلزبقع  ق

 لدترلهههبقتعقاههه اقك رههتقأطهههاق هه قراهههلبقتععلههه تق ققتعقاهه اقىلهههاللقذهه  قتعاهههنب،قثذههه تقويههلقأنقراهههلبقتععلهه تق قق
قق-5)ثتعهه ثلقققق.(2004)ثذعههكقعهه  قققق%5.54ك رههتقأ  قراههلبقىلههاللقتعلههرت قذههئققتةلدترلههبقتعلاههللوبقعم ثعههب،قبلنزهه قق
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وقهه رنقبههسقراههاقتإلرلهه نقت.ثهه  ئقعمههىقتعليمههلعقتعيهه بق هه قتعنهه وجقتحملمههئقتإل هه بق قتعدتدههمقثبيهه قتعهه ثلقققق(22
ق.(2017)تعيمبلبقعي  ق
ي اإلمجايل يف اجلزائر وبعض نسب اإلنفاق احلكومي على التعليم العايل من النات  احملل   (22  -5)اجلدول  

ق( 2017)الدول العربية لعام  
قتألر نقعلن نقو ر قتةغمةقتعدتدمقق

تإلرل نقت.ث  ئقعمىقتعليملعقتعي بق  ققق%
 0.46 0.74 1.7 1.1 1.2 تعن وجقتحملمئقتإل  ب

ق-اقتعل راث قتإلطملزئقعمرتبلبق قتع ثلقتعيمبلب،قبلثت،ق ثلتقرير دراسة اليونسكو لتمويل التعليم العايل يف الدول العربية تة  ر قتعل راث ،ق
ق.28ق-26ص.قصقق 2018علن ن،ق

وةق رربق  قبي قتع ثلقتعيمبلب،قوالحظقأنقرالبقتإلرل نقت.ث  ئقعمىقتعليملعقتعي بق  قتعن وجقتحملمئق
،ق قحسقأ  ق(0.46%)ثتألر نقققق(%0.74)ذئقأعمىق  قتعنااق قكاق  قعلن نقققق(%1.2)تإل  بق قتعدتدمقق

ق.(%1.7)و ر ققق(ق%1.1)ولق رةق  قرااقتةغمةق
 يف التعليم العايل ابجلزائر سوق العمل مع: املواءمة 2الفرع 

 قئههللاق  تا ههبقىلمجههئقتعليمههلعقتعيهه بق هه ق لاملهه تقئهه نقتعيزههاق قتعدتدههم،قوللههىنقتع ثعههبقعهه  قئل ئهه تق هه قق
قبلند  
 ت التعليم العايلإدراج الرتبصات املهنية يف تكوينا -1  -2

ودههلعقطاههه اقتعليمهههلعقتعيههه بق قتعدتدهههمقا رت قتعرتب ههه تقثتعلههه رول تقتةدنلهههبقاهههز قتةاههه رتتقتعليملزلهههبقتةالملهههبقق
كأحهههه قأثجههههاقتة تا ههههبقبههههسقخممجهههه تقتعليمههههلعقتعيهههه بقثئهههه نقتعيزهههها،قحلههههيقميلمههههكقتعا عههههاق قتعنلليههههبقتعثلهههه اتتقق

اقتعرتب ه تقتةدنلهبقتة رجهبق قوث ونه تقتعليمهلعققوماه قأره تققق(23قق-5)ثتةد رتتقتةام ببق قع يقتع غا.قثتعه ثلقق
قتعي بقوعدتدم.

ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

ق
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ق: أنواع الرتبصات املهنية املدرجة يف تكوينات التعليم العايل ابجلزائر(23  -5)اجلدول  
قوث ون تقتعن   قتعثالئلثئق

وث ون تقق
ق دن  ق ثعبق

تة امع تقتعلقنلبقثوليماقعمىقتع مثاقتعليملبققولي  ق  قىلالعاقتعا عاقعمىققومب قتعئللي ةق
قعميزاق قتع ئاقتةدلق قتعانبقتعث عثبق  قتعلث و .ق

ومب قتإل    ق قق
ومب قق)تع ئاقتةدلقق
ق(قتعي  ا

واز قعما عاقبل ئل ق يم   واقثويزلقد قح لقت.ق دققتعلقنلبقثتعطل   وبقق
قعم ئاقتةدلق قتعانبقتعمتبيبق  قتعلث و .ق

ق ق  وبقتع رتئبقومبق
واز قعما عاقتةل تج ق قثايلبق دنلبقامت  قثوا ومقتةيم   تقثتعثل اتتقق
تةثلالبقىلاللق ا ر قتع رتئئ،قب رتئبقتعامتدققثتةن ذجقثتكلا ةقتةد ر ق

قتعلثن ع جلبقتعال  بقعملا  ق قتعانبقتإل  اب.ق

وث ون تقج  يبقق
قومب ق  وبقتع رتئبققتعليملعقتةل تصاق

.قولعقذ تقث/قأثقحتلسقكل اواقتةدنلبقإعقمتثسقتةليمعق  قتكلا ةق اقود
تعرتب ق قإط رقتول طلبقثن دلبقبسقج  يبقتعلث و قتةل تصاقثتةؤئابق ث نقق

قتعرتب .ق
وث ون تقق

تة تر قتعيمل قق
قعرئ و  

قومب ق ل ت ق
ولاماققود اقإعقحتضلق ن ئاق قتةل تنقواداقعمزرتب قتععلع نقمبدنبقق

 رتتقتعلأطمعقثتعلثل قثتعلي و ق  قجدب،قكز قواز قبلآع قتةرتب ق  قق د
قخملم قذل كاقثر  ط تقتةؤئابقتعليملزلبق  قجدبقأىلما.ق

 LMDوث ون تقر   قتعهقق
وث ون تقق
قومب ق  وبقتع رتئبققعملا ر ق

ميث قتعا عاقتع  قحيضمقشد   قتعملا ر ق  قتعليماقعمىقظمثاقتعيزاق قق
ققق يم   واقتعن موبقثتعلاللقلبقتةثلالبقىلاللقوث ونا.قتةدلقثواللقتع ئاق

قومب ق  وبقتع رتئبققوث ون تقتة ئرتق

ميث قتعا عاقتع  قحيضمقشد   قتة ئرتق  قثاياق قج ق دلقعزمئ،قحليقق
ول أق ياقعزالقون ئاق ا ر قتعلل تغ جئقثخت  ا،قثوق  قىلالعاقبلاللققق

كز قميثناق  قويزلقق يم لاقوع ئاققققىلاللقوث ونا،تةيم   تقتعن موبقتةثلالبق
قتةدلقثتإلطالاقعمىق ث ئاقثطل  قذ تقتألىلل.ق

يناير سنة   21املوافق  1436ربيع األول عام  30قرار مؤرخ يف تة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى قتعزد روبقتعدتدموبقتع ميقمتطلبقتع يللب،ق
ق11،قتعدتدم،ق13،قتعمو  قتعممسلب/قاقالوسط املهين لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرجمتها الرتبصات امليدانية ويف، حيدد طبيعة 2015
ق.ق5صقق 2015  ر ق
 اإلدماج املهين خلرجيي التعليم العايل  -2  -2

قتع ان جقتع طلقعيق  قق قإط رقئل ئبقتإل    قتةدلقإلمجيئقتعليملعقتعي ب،قط  تقتعدتدمقب ا قثونلل 
بقثتعلقنسقتعا  سق ع  حلقتع ل ةقت. صمسقعمىقشد  تتقتعليملعقتعيقق(1998)تعل غلاقتألثعلبق ن قع  قق

  جقح  مئقتع د  تتقتةلامجسق  قتةي ذ قتع طنلبقعملث و ،قط  قإ   جدعقتةدلق قئ نقتعيزا،قحليقو
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تعل بيبقعقا اقتةؤئا تقثتإل ترتتقتهللئ تقتةالا  بقتعيز  لبقثتإل صبقمب ق قذعكقومكققققتة ك رو قع ا
ق1تعيز  لب،قثولعقويللندعق ق ن صاقعزاق يملبق الدزبقةال اقوث وندع.

ئههههن تتقط بمههههبقعملي وهههه ق قتعقاهههه اقققق3ثولعهههه  ق هههه  قعقهههه قتإل  هههه  قحاههههاقتهللئههههبقتةاههههلا  ب،قإذقميلهههه قإعقق
 صهههب،قعئهههلز قومهههكقتةن هههأ ق قإطههه رقق  قط بمهههبقعملي وههه ق قتةؤئاههه تقتعطل ههه  وبقتعي  هههبقثتإلتإل تر ،قثئهههنبقثتحهههق

،قثئهههنبقثتحههه  قغهههلقط بمهههبقعملي وههه ق قتةؤئاههه تقق(CNACثققANSEJ)تألجدهههد قتعيز  لهههبقعمن ههه ط تقتة هههغم قق
ق2يبقتعي  ب.أشدمقط بمبقعملي و قبن اقعاقطماقتةالا  ق قتع رش تقذتتقتةنلقق6ت.م لبقثتإلرل جلب،قث

لقعماههمجيسقتعهه  يلسقثحتاههسق يهه ر دعقث دهه رتهتعقىلههاللق ههرت ققهتهه اقذهه  قتعال ئههبقإعقو ههيل قتإل  هه  قتةدههق
ثواهللل قتإلمجيه نقتةه جم نققققتإل    ،قثك تقإ ثعبقتعل  لققبسق مثاقتعلث و قثتعلا   تقتةام ببق قئه نقتعيزها.

ققاهههه تقتعطل هههه  وبقتعيز  لههههبقثتإل صههههبقثتةؤئاهههه تقثتإل ترتت هههه قإ ث رلههههبقإ  هههه جدعقتعند دلههههبقعمههههىق اههههل اقتةؤئ
قتعيز  لب،قبااقويدودق د رتهتعقث ؤذالهتعقتةدنلب،قثوثلللد ق  ق ن صاقعزمدع.

 ابجلزائر: بعض األساليب احلديثة يف إدارة التعليم العايل  املطلب الثاين
قإ تر قتعليمهلعقتعيه بقوعدتدهم،قأعقق  قىلاللقذ تقتةاماقئهللعقواهملاقتعضه اقعمهىقبيه قتألئه علاقت. وثهبق 

ق ي ت،قإ تر قتع   ق قتعليملعقتعي ب،قثتعلق بقتعلل تغ جلب.ثذئقح كزبقتع 
 ابجلزائروكمة يف التعليم العايل  احل:  1 الفرع

هقق ،قمتهتقتإلشه ر قق2016جه رلئقققق13وقق12تةنيقه قوه  ئقق LMDىلاللقتةؤمتمقتع طلقعمي  ي تقعلقللعقر   قتعه
 قظههههاقققق ؤئاهههه تقتعليمههههلعقتعيهههه بإل تر ققمهههه ةققدتدههههمقيقوثهههه ق قتةاههههل اقتةار هههه  قح كزههههبقتع  يهههه تق قتعإعقأنقق

هههققواللهههقققتعلعههه عتقثتإلصهههالح تقتعههه قشهههد ذ قطاههه اقتعليمهههلعقتعيههه ب،قبهههاقثأ ههه قشهههثمتقعقلهههبقردلاهههلبقأ ههه  قق ر ههه  قتعه
LMD.3رئههه اقألئههه ققااهههلققولهههلقذههه تقتعن ههه  قتع وههه ،قق لههه عن مقإعقأقلهههبقح كزهههبقتع  يههه تقكههه نقعبههه ق ههه قأنقو ق

ا كزهبقتع  يه تق قتعدتدهمققققتعذلزه  تعه قونامهقق نده قتإلصهالح.قإعقأنققمبث بهبقتألراهلبققثط تع قح كزبق للنبقوث نق
،قثعهههه عكقوغلههههاقتع رتئهههه تقتع طنلههههبقحهههه لقطلهههه  قح كزههههبقتع  يهههه تقث ؤشههههمتهت ق قتعدتدههههم.قأ هههه ققطهههه قجهههه اق لههههأىلمت

ع  يهههه تق قتعدتدههههمقق،ق أبم ذهههه ق رتئهههه قتعلنههههكقتعهههه ثب،قتألثعقعلهههه ر قعهههه قوقموههههمقحهههه لقح كزههههبقتتع رتئهههه تقتع ثعلههههب
ج  يهبق ق ناقهبقتع همنقتألثئهاقثمشه لقأ موقله قققق100ن عقت. كزهبق ققعهق ق ررهبقق رتئهبق،قثتعث رلبقعل ر قعه ق(2012)

 
ضمن اإلدماج املهين للشباب ، يت1998ديسم  سنة  2املوافق  1419شعبان عام  13مؤرخ يف  402 -98مرسوم تنفيذي رقم تعزد روبقتعدتدموبقتع ميقمتطلبقتع يللب،ق1

 .28 قصق1998 واز قق6،قتعدتدم،ق91،قتعمو  قتعممسلبق/قاقهد الوطنية للتكويناحلاملني شهادات التعليم العايل والتقنني السامني خرجيي املعا
، تاريخ اإلطالع:   ar.html-dispositifs/http://www.anem.dz/ar/pages،قعمىق  ط قتعررترت قمدة العقد واهليئات املستخدمة املعنيةجد  قتةا ع  قعمىقتإل    قتةدل،ق2

18  /04  /2019  ،21:14 . 
3Aidel Salih, Pour une nouvelle gouvernance à l’université, LIBERTE , 20/ 03/ 2016, au site web : https://www.liberte-

algerie.com/contribution/pour-une-nouvelle-gouvernance-a-luniversite-244236 , consulté le:  21/ 04/ 2019. 

http://www.anem.dz/ar/pages/dispositifs-ar.html
https://www.liberte-algerie.com/contribution/pour-une-nouvelle-gouvernance-a-luniversite-244236
https://www.liberte-algerie.com/contribution/pour-une-nouvelle-gouvernance-a-luniversite-244236
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ئقتعدتدههم،ق  ههم،قق ثلقذههققق6قق،قثمشمههتوعناههلبقعميدتدههمقق(2012) لدهه قرلهه دجقوقموههمقعهه  ققققتئههلا  ت،قثتعهه قق(2013)
قتعيمتن،قعلن ن،قتةغمة،ق مااسقثو ر .

 ؤئاهبقويمهلعقعه بق قتعدتدهم،قققق22ن قتعلقمومقح لقح كزبقتع  ي تقتعدتدموبقإعق رتئهبقعلنهبق ث رهبق ه ققوال
.قثك رههتققبثمشمهتق اهبقإه ثرقذهئقتعاهل نقتعيه  قثتعمئه عبقثتألذه تا،قو جهاقتإل تر ،قتعئهلقالعلب،قتةاه اعبقثتة ه رك

قرل دجقذ  قتع رتئبقكز قومئ 
 الرسالة واألهدافيف جمال السياق العام،   -1  -1

ولاههعقر هه  قتعليمههلعقتعيهه بق قتعدتدههمقوةمكدوههبقتع هه و  ،قأ قأرههاقوههلعقحت وهه قرئهه عبقثأذهه تاق ؤئاهه تقتعليمههلعقق
تعيهههه بقب ههههثاق مكههههد ،قحلههههيقوقهههه  قتع ثعههههبقممثمههههبق قث تر قتعيمههههلعقتعيهههه بقثتعلعههههيقتعيمزههههئ،قب اهههه قثو جلههههاقذهههه  قق

ملبق قحلند ،قكزه قوقه تقذعهكق ه قطه رهت قعمهىققللبقتعحلل ج تقتحملتةؤئا تقاليقعقورتكقهل قجم عقعالبلث رقثوم
تعلا  قثوا ومق دتملقون  الب.قث ق رربقوع ثلقتعيمبلبقتة ز عبقوع رتئب،ق ق قأعل قر ه  قتعليمهلعقتعيه بق قتعدتدهمقق

،قثح ههههمتقق4.1تألكثههههمقون لزهههه قث مكدوههههب،قإذقبمغههههتق رجههههبقتعل ههههنل قةل ئههههاقتعيلنههههبقتعقهههه  ئق لزهههه قصهههه قتعمئهههه عبقق
ق1،قإ قأ  قأكثمقتألر زبقعق مكدوب.3مىقأ  ق رجبق مكدوبقبه رجبقو نل قق مااسقع

 يف جمال توجه اإلدارة -2  -1
ولهههسقتع رتئهههبقأنقتألئههه علاقتةاهههلا  بق قتعدتدهههمقع اههه قبلههه نقإئهههرتتوليلبق ؤئاههه تقتعليمهههلعقتعيههه ب،قذهههئق قق

بق هههه قتع ثعههههب،قث قتةقهههه  قتألىلههههلقأئههههم ةققملدهههه قأئههههم ةقتع ههههمتكتةقهههه  قتألثلقتعلقهههه رومقتع تىلملههههبقثىلههههمتداقتعاموههههق،قو
تعلقهههه رومققققعئههههلا ت تة هههه ثرتتقثتئههههيبقتعناهههه ن.قث ق ررههههبقوعهههه ثلقتعيمبلههههبقتة ههههز عبقوع رتئههههب،قواههههياقأعمههههىقراههههلبقق

،قبلنزهه قأعمههىقراههلبقعئههلا ت قق قعلنهه نقتعاموههق،قثكهه تقأ  قراههلبقعئههلا ت قتع ههمتكبق هه قتع ثعههب،ققققتع تىلملههبقثىلههمتداقق
ق2تئيبقتعنا نق ق قئيمتق ق مااس.أئم ةقتة  ثرتتقثق

عقو ه ركقأعضه اقتع  يهبق قذه تقتعقهمتر.قميثه قأنققثققق،ومشه ق ه قطلهاقت.ث  هب قتعدتدهمققعقودتلقردل قتع  يبق
هه قجههدا تق هه قتجمللزهه قتألكهه  ىلهه ر قتع  يههب هه ققتعههمدل ققوثهه نقق عهه   قعقو جهه قحهه ققققث،ققميئ،قثعثهه قجيههاقأنقوثهه نق تدز 
.قأ ه قوعناهلبقق له قتع  يه تقثتةمتكهدقتع  يلهبكز قولعقومشل قتعيز تاق  قطلهاقت.ث  هبق قققق.لق   قثعولاعا قق يس

وهلعقومشهل قجهداق هندعق ه قطلهاقققق،قحلهي ق ل قتةؤئا تققهلعدن كقطموقبقتىللل رق د ثجبقق ،قألعض اقجمم قتإل تر 
ق  ههب،قتعللئههب،قثتعلنلههبقتعلعللههب،قث هه قإعقق،قتعا طههب،قتعثنقعهه قتعهه  ترتتقتةالملههب قتعليهه ر ،قتعدرتعههبزثمهه قتةققثذههعت.ث  ههبق)

 قق ههه قثق.ققتةههه ظلسقتألكههه  ميلسقثتإل تروهههس ههه قممثمهههئقتعاهههالةقثقققتةلثههه نقىلهههمقققتتداققتعهههق،ق قحهههسقوهههلعقترلاههه ةققذعهههك(

 
،ق18ص.قصقق:ق2013تعلنكقتع ثب،قج تنق،ق(جامعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا متهد الطريق 100)مقارنة نظم احلوكمة كأداة لتشجيع التغيري كقتع ثب،قتعلن1

19. 
 .20تةمج قتعا بق،قصق2
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هه قأطههاق هه قق ،قعمههىقتعههمغعق هه قأنقعهه  قتعلي وهه تتقق قهها،قثوثهه نقط بمههبقعملي وهه ق قتةهه تر ققئههن تتقق4ثعوههلدعق تدز 
ق1ز    .إ ث قع

لبقعال ئهههه تقإ تر ق هههه ظلئق ؤئاهههه تقتعليمههههلعقتعيهههه ب،قوياههههئقتعدتدههههمقأقلههههبقعههههمباق مل تتقتعمثتوههههاقأثققوعناههههق
تعيهههالثتتقوأل تاقئههه تاقوعناهههلبقهللئهههبقتعلههه رو قأثقعلههه طئق ههه ظلئقتةؤئاههه تقتع  يلهههب،قكزههه قوالهههققتعهههدتاتتقعمهههىقق

 مااسق القوالققتعدتاتتق امقه قعمهىقق ق قتةغمةقثقأعض اقذلئبقتعل رو قبق رق  قوالققعمىقوطئقتة ظلسهقبلنز
ق2ذلئبقتعل رو .

 يف جمال االستقاللية -3  -1
ثتإل صهههبقققق،عقولزلههه ق ؤئاههه تقتعليمهههلعقتعيههه بق قتعدتدهههمقوعئهههلقالعلبقتعث  لهههبق قتةاههه داقتألك  ميلهههب،قثتة علهههب

ميثه قق3ىق رجهبقعالئهلقالعلبق قعلنه نقث ماهاس.وة تر قتعل موب،قثإعقج رلد قتةؤئا تقتعل رالب،قبلنز قواهياقأعمهق
،قثعهه  قتعاهه ع تقعثههاققتعهه رث بههمت جقج وهه  ،قثأرهه تاققققتعلزهه  عمزؤئاهه تقتعدتدموههبق ق ي ههعقت.هه عتقأنقولههتق قق

،قثعثه قجيهاققتعقله لقق اه داميلهبق ه قتةؤئاه تقتألىلهماقثكه عكقق،قثتع همتك تقتألك  وقللعقتعا عاقثطموقب،قبمان ج
عه  قتعاه ع تققثق،قق ه قأجهاقإ ىله لقبهمت جقج وه  قق،قىل صهب.ه عتذ  قتعقمترتتق ق ي هعقتققأنقو   نقتع ثعبقعمى

العلبق لزهههه قوليمههههققهبلثههههاققئههههلقتعققبيهههه ر هههه قتةؤئاهههه تق قهههاقعهههه ود ققكزهههه قأنقققق. لاملهههه تقتعقلهههه لعثهههاقبههههمان جقثق
ق4.تع د  تت

ققعلبقعل ظلههه قأثق  ههها،قوئهههلقالولزلههه قتةؤئاههه تقتعدتدموهههبق ليدههه ،قأثقوقمول ههه ،ققمهههققوةههه تر قتعل هههموب لزههه قوليثق
،قجيهاققس،قثعث قوئهلثن اقتعله رواقثومطلهبقتةه ظلتة ظلسقأثق ن قتعرتطل تقثوث و تة ظلسقتإل تروسقأثقتألئ و  ،ق

،قذنهه كقتعقملههاق هه قتعئههلقاللقق قانحلههبقأىلههما ههقثقتعقههمترتتق ق ي ههعقت.هه عت.ققققوطههئقذهه  أنقو هه  نقتع ثعههبقعمههىقق
 ه ظلئققتعه تيتقعليلهسقرثتوهاقكهاق ه قتةيمزهسقثقققوعئلقالل ؤئابقوقمول  قولزل ققعقو ج قإذقق،تع تيتقإلر  اقت. ت د

ع ههههمثطقتعلي ط وههههبقعمزهههه ظلسققأثقحت وهههه قتقق، قههههاقإر هههه اق ث  ههههآتق ليمقههههبقوأل تاققتةؤئاهههه تققثميثهههه قعثمههههيقق.تإل تر 
ق5(.ثغلذ قق،قتةدتمل)تة  

 ه قتةؤئاه تققجه تققع  قطملهاقققق،قثذن ك٪99ليملعقتعي بق قتعدتدمقرالبققتعققةؤئا تقتعلز واقت.ث  ئثميثاق
عهه ود قأوضهه قإ ث رلههبقتع صهه لقإعقتعقههمثتقثتعلز وههاق هه قتةؤئاهه تقتع ثعلههبقأثقتإلهه   تقتعلي ط وههبقتعهه قوقهه  د ققتعهه قق

حت هاقأوض ه ققققتةؤئاه تر رقتإلشه ر قإعقأنققثقتعلز واقذ   ئقعمغ وب.ققتعن اق  ق،قثعث قذ تق عئل  رتتكتع  يبقق
 

1World Bank, Rapport sur la gouvernance des universités en Algérie, World Bank, June 2012: p 16. 
 .22،ق مج قئلققذكم ،قصق(قيا متهد الطريقجامعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفري 100)مقارنة نظم احلوكمة كأداة لتشجيع التغيري تعلنكقتع ثب،ق2
 .24تةمج قتعا بق،قصق3

4World Bank, Rapport sur la gouvernance des universités en Algérie, op.cit, p 17. 
5Idem. 
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متلمهكقحه تبقر ه قتةؤئاه تققثققق ه ق لدترللده .قق٪1،قعثه قذه  قت.اه وتقعقمتثهاقئه اقحه تبققلععمىقرئ  قتعليمهق
تئههههلقالعلبقإل تر قأصهههه هل ق)ىل صههههبقتةهههه تر (قأثقتعحللهههه لقثإعهههه   قتئههههلا ت ق هههه د قتعلز وههههاق هههه قئههههنبقإعقأىلههههماقق

حت وهه قذلثههاققققثأ،ققرتئههلبندهه قويلههسق اههل اقتعمئهه  قتع ق،قثعثهه قعقميثهه قأل ق  صههبقتع  يهه تقثتةمتكههدقتع  يلههب()ىل
،قثعقميثهههه قإعقعيهههه  قطملههههاق هههه ققرئهههه  قتعلاههههيلا(،قثق ههههبق/قتإل صههههب،قثتعقههههمثتقتة ههههم لبىلمدهههه ق)أ قتعقههههمثتقتعي  

 تق ل ئههابقتألجهها(.ق هه ققتع  يهه تقثتةمتكههدقتع  يلههبقتئههلا ت قبههمان جقتإلرلهه نق ليهه  قتعاههن تتق)أ قتإلطهه رقرلقههق
ق1.(ثغلذ ب،قزلل وم،قثتةي تتقتتعلثتةي تتق) ي تتقتعث،قميثندعقت لالكقتةل  قثتألرتائققانحلبقأىلما

 املساءلة يف جمال -4  -1
وع رجههبقتألثع،قمثقر علهههبقتعليمههلع،قثوع رجهههبقتعث عثههبقتةاهههؤثعلبققتعندتذهههبقتة علههبققتةاهه اعب،ققواههياقتعدتدههمق قجمههه لقق

تعليمهلعققق قتةمولهبقتألثعق ه قحلهيقر علهبققتعجلز علب،قثوةق رربق  قتع ثلقتعيمبلبقتع قمشملده قتع رتئهب،قأتيتق ماهاس
ق2ثتةاؤثعلبقتعجلز علب،قثتعدتدمق قتةمولبقتألثعق  قانحلبقتعندتذبقتة علب.

والحههظقأرههاق قربهه قعلنههبقتةؤئاهه تقوعدتدههم،قعقو جهه قأر زههبقعضههز نقتعهه   ،قأ هه قتةؤئاهه تقتةلهه  م قعملدهه ،قق
بقت.ث  ههبق لهههأيتق قتع رجهههبقق زههبقتإل رجلهههبقثتعههه قوقهه قحتهههتق اهههؤثعل دههئقوثههه نق قتألغمهههاقأر زههبق تىلملهههبقأ ههه قتألر

ثكزؤشههمقعهه قر علههبقتعليمههلع،ققققتعث رلههب،ق قحههسقأنقأر زههبقاههز نقتعهه   قتإل رجلههبقتةاههلقمبق دههئقغههلق  جهه   قمت  هه .
واههياقتعدتدههمقأطههاقراههلبقبههسق ثلقتع رتئههبق لزهه قصهه ق يهه لقو ظلهه قتإلههمجيسقتعهه  ،قثأاههي ق ل ئههاقعمثتوههاقق

تقتةمتجيهبقتإل رجلهبقثر همقوق رومذه ،قمتلمهكقتعدتدهمقأطهاق يه لقعلقه رومقتةمتجيهبققلامجسقتع  .قث لز قوليمققبيزمل تة
تةل حهههبقعميدههه تقتعل عمهههبقتع تىلملهههبق ههه قأجهههاقتإلطهههالاقعملدههه ،قثكههه تق لزههه قصههه قوقههه رومقتةمتجيهههبقتعههه قون هههمقىلههه ر قق

ق3تع  يب.
 يف جمال املشاركة -5  -1

ثبهه عكقققق1.9تقمبؤئاهه تقتعليمههلعقتعيهه بق قتعدتدههمققكبقأصههع ةقتة ههمعبق قتختهه ذقتعقههمترتبمههىق ل ئههاقتة هه رق
وثهه نقتة هه ركبق قتةؤئاهه تقتعدتدموههبقأطههاق ندهه ق قتةؤئاهه تقتعي  ههبق ق ثلقتع رتئههب،قإعقأنقذلثههاقتة هه ركبقذهه قق

قق يه  لقعماهالةقثتةه ظلسقتإل تروهس،،قثمتثلهاقق ل  باقإعقح قكلل،ق دن كقمتثلاق مول قرالل قعمزه ظلسقتألكه  ميلس
ق4إعقأنقتعل رنقتعثللقذ قأراق قتةؤئا تقتعدتدموبقعقمين قتعلزثلاقعمامجيسقأثقحاقتعقا اقتإل ص.

ق
 

 
1Ibid., p 18. 

 .26،ق مج قئلققذكم ،قصق(ل إفريقيا متهد الطريقجامعة يف منطقة الشرق األوسط ومشا 100)مقارنة نظم احلوكمة كأداة لتشجيع التغيري تعلنكقتع ثب،ق2
 .27،ق26رل قتةمج ،قص.قصق3

4World Bank, Rapport sur la gouvernance des universités en Algérie, op.cit, p.p 19, 20. 
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 : إدارة اجلودة يف التعليم العايل ابجلزائر2 الفرع
هققويل قوا ومقاز نقتع   ق قتعليمهلعقتعيه بقوعدتدهم،قعزملهبق ل جهبقإلصهالح تقت بغ وهبقتعره    ق ققققLMDعه

تعمينهههبقتع طنلهههبقعلنللههه ققت.زمهههبقتع ثعلهههبقعالعهههرتتاقتةللههه  لقوع هههد  تتقثتةهههؤذالت.قاهههز قذههه تقتعاهههل نقمتقو هههثلاقق
 هههه قأجههههاقر ههههمقتةز رئهههه تقتعلهههه  ،قققق2010 ق هههه  قققق(CIAQES)اههههز نقتعهههه   ق ق ؤئاهههه تقتعليمههههلعقتعيهههه ب

أر ههابقوقلههلعقتألذهه تاقثتعنلهه دجقثتعلقلههلعقتعهه تيتقعمهه ت جققققونللهه قثقتةاهه ع  ق قواهه ومقثواللههقق علهه تقاههز نقتعهه   ،ققثق
إر ههه اقتعمينهههبقتع طنلهههبقعلقلهههلعقق قرلههه قتعيههه  ققثتةؤئاههه تق ههه قأجهههاقتعئهههلي ت قعالعلزههه  قتعههه طلقثتعههه ثب.قكزههه قمتقق

ث قه قةله  ئققرل ه  قق،قثتةينلهبقوعلقلهلعقوتةؤئا تقتعي  بقتعيمزلبقثتعثق  لبقثتةدنلبقثغلذ ق  ق ؤئا تقتعليملعقتعي ب
تة ا علبقثت.موبقثتع ل  لب،ق ل قأر ابقثأعز لقتةؤئا تق  قحليقتعلالل،قتعلث و قثتعلعهيقتعيمزهئ.قكزه قمتقق
أوضهه قو ههثلاقتجملمهه قتعهه طلقعلقلههلعقتعلعههيقتعيمزهههئقثتعلنزلههبقتعلثن ع جلههب،قثذهه ق اههؤثلقعهه قتعلقلههلعقتإلئهههرتتوليئقق

 1تعيمزئقثتعلنزلبقتعلثن ع جلب.تعلعيقثرص ق عل تقتعلقللعقعمال ئبقتع طنلبقثق
ق2ط  تقب ا قىلموابقعزاقهل قولأع ق   ققCIAQESث ن قإر  اقق

قذلثمبقثح تتقاز نقتع   قعمىق ال اقكاق ؤئابقعمليملعقتعي بهق-
قو رواق  ومقاز نقتع   هق-
قوا ومقر   ق مجيئقثطلقعضز نقتع   هق-
 إر  اقثك عبقاز نقتع   .ق-

هههققولزثهههاقإحههه اقتةدهههق  قواههه ومقر ههه  ق مجيهههئقثطهههلقعلاللهههققتعههه   ق قتعليمهههلعقتعيههه بقق CIAQES  قتةن طهههبقبه
(RNAQES)قثتعهههه  قشههههثاق قرلهههه قق،قثذعهههكقمباهههه ع  ق هههه ق اههههؤثبقاههههز نقتعههه   ق قتةؤئاهههه تقتع  يلههههب،

مزههم ققتةمجهه قتعهه طلقع.قثمتقوقهه ميقذهه تقق(2013)ثقق(2012)تع طههتقول جيهه قعملثهه و قتعهه  قتئههلل  ثتق نههاقىلههاللقعهه  ئقق
قق15 قحههسقأنقعزملهبقتعلقلههلعقتعه تيتقطهه قترامقهتقرمسلهه ق ق ؤئاه تقتعليمههلعقتعيه بقبلهه روخقققق،3(2014)تألثعقعه  قق

 له  و ،قكهاق له تنق نده قققق07ثول ثاقتع علاقتةمجيئقتع طلقعلاللهققتعه   ق قتعليمهلعقتعيه بق ه قق2017.4ج رلئق
 متجههه ،ق قحهههسقأنقكهههاق مجههه قولثههه نق ههه قققق06إعقققق02جمههه عت،قثتجملههه لقبههه ثر قوضهههعق ههه قققق07إعقققق03وضهههعق ههه قق

قاقتةمجيئ.و ا قذلثمبقذ تقتع علقق(10قق-5)ثتع ثاق يل رق أكثم،قثعثاق يل رقجمز عبق  قتأل عب.ق
ق

 
 .14،ق13 قص.قصق2014،قتةثلاقتع طلقعلزل  ،قتعدتدم،ق2013 -2002برانم  متبوس يف اجلزائر بغ ت قب قئا عئ،ق1

2Bakouche Sadak, L'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (contexte et enjeux), au site web : 

http://erasmusplus.dz/wp-content/uploads/2018/01/L-Implementation-DE-l-ASSURANCE-Qualite-.pdf , consulté le: 20/ 04/ 2019. 
3CIAQES, Référentiel National de l’Assurance Qualité (domaines- champs- références), CIAQES, Algérie, 2016 : p 5. 

4Bakouche Sadak, op.cit. 

http://erasmusplus.dz/wp-content/uploads/2018/01/L-Implementation-DE-l-ASSURANCE-Qualite-.pdf
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 ابجلزائر  (RNAQES)  : هيكلة الدليل املرجعي الوطين لتطبيق اجلودة يف التعليم العايل(10  -5)الشكل  
ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ق
 

 -CIAQES, Référentiel National de l’Assurance Qualité (domaines- champs قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمىقتة  ر ق  

références), CIAQES, Algérie, 2016 : p 5 

دئق  قجياق ققأ  قتةمتج قذئقعل ر قع قتعن  ط تقتة ج   قع   ق قتةؤئا تقتع  يلب،ققققتجمل عتحليقأنقق
ؤئابقعثئقو اقإعقحتقلققتألذ تاقتحمل   ،قثتةيل رقذ ق  قحي  ق  قجياقتعقل  قباق  قطماقتةققتعقل  قبا

ق-5)تع ثلقققق،قأ  قتأل عبق دئقعلقللعقطل  ق ال اقإ   قكاق يل ر.(عزاقر عئقأثقكزئ)عليال قكاق مج قق
قوما ق ث انتقتع علا.قق(24

 ابجلزائر   التعليم العايلانت الدليل املرجعي الوطين لتطبيق اجلودة يفمكو :  (24  -5)اجلدول  

ع  قققتعللالققتجمل عتقتةل تن
قتةمتج 

ع  قق
قتةي ولق

ع  قق
قتأل عبق

قتعلث و ق

ثا قعمثتقتعلث و ققق-1
قثطل  هت ق

إط  بقبمت جقوث و ق ل مبقثو  لقتأل ثتتقق
قتعال  بقةل بيبقثوا ومقأثقحتاسقذ  قتع ت جق

ق108ق49ق23
   اقوعا عاق  قىلاللقو جلداققتعلثلاقتعق مت قبقتعا عاق قوث وناقق-2

قثوادلاقتر   جاق قتحمللاقتع  يئق
وقللعقث متجيبقتة تر ققق-3

قتعليملزلبق
حت ويقتع ت جقتعليملزلبقث ل بيبقثوقللعقعمثتقق

قتعلث و ق  قأجاقتعلعاسقتعلل تغ جئ
 نققطل  قرل دجقتعلث و ق  قىلاللقتعمي متطلبقتعلع لاقتةيم ققق-4

 مياااااااادين  07

RNAQES 

 جماالت  07  -03

 مراجع  06  -02

 املعاييااااااااااااار

 األدلااااااااااااااااااااة
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قتعلل تغ جلبقثع نقتة تثعتققثتعيمزئقعماملبق

قتعل جلاقثتإل    قتةدلقق-5

إط  بقر عقواداقتعل جلاقثتإل    قتةدلقق
عمامجيسق  قىلاللقعالط تقتعلي ثنقبسقق

تع  يبقثتعقا اقتعطل    قثتعجلز عئق  قق
قت.مصقعمىقو ظل قتإلمجسق

قثتعل حثسققاز نقثحتاسقوث و قتةث رسقتعلث و ق قتع كل رت ق-6
قوععلز  قعمىقتعلي ثنقتع طلقثتع ثبق

قتعلث و قتةل تصاقق-7

وثزسقتعلث و قتةل تصاق  قأجاقحتاسقثر و قق
 ي راقث ؤذالتقتةلامجسقئ تاقتعق    نق  قق

تألك  ميلبقأثقتألثئ طقتعجلز علبققتألثئ طق
تعطل   وب،قثذ تقبغمتقطل  قتع ثرقق

قلبقتعجلز عئقعمزؤئابقتع  ي

تعلعيقق
قتعيمزئق

وا وم،قذلثمبقثون لعققق-1
قإر  اقتةؤئابقهللئ تق ثملبقبلا ومقتعلعيققتعلعيقتعيمزئق

ق55ق32ق17 تعيالط تقثتع متك تققق-2
قتعيمزلبق

بلند قثبسقخملم ققحت و قكللل تقتع متكبقق
قتع مك اق

قإط  بقطمنقعمعيقعمىقوثزسقتعلعيقوثزسقتعلعيقتعيمزئقق-3

قت. كزب

قودثو قتةؤئابقبن   ق يم   تق  ث نقباقث ي لققر   قتةيم   تقق-1

ق181ق53ق27

قويائقثصل قأل ثتتقإع ت قئل ئ تقتةؤئابققشمثطقإع ت قتعال ئ تققق-2
تةث انتققون لعقثطل   قق-3

قثتة  حلق
حت و قكل اتتقث اؤثعل تقث د  قتة تر قق

قتعل موبقثتإل ث انتقتة  وبقتع قذعقا جبقإعلد ق
إ تر قتع ظ د قتع تعزبق ققق-4

قىل  بقتةد  ق
ت.مصقعمىقون ئاقتع ئ داقتعل موبقثتة  وبق  قق

ق د  قثطلعقتةؤئابق

ق ق روتقتع   ق-5
 الدزبقةد  قثطلعققثا ق ق روتقعمي   قق

قثتةؤئابق

ت.ل  قق
قتع  يلبق

تعئلقل لقثتعلثلاقوعاملبققق-1
قثتة ظلسقق

تعل تبلق  قأجاقتئلقل لققتعلأك ق  قتخت ذق ل ق
قتعاملبقثتعيز لقثودثو ذعقوةيم   تقتعضمثروبق

ق71ق25ق14 تألئم ققتطرتتحقر  ط تقرملالبقثثق  لبقعمىققتألر ابقتعثق  لبقثتعمملالبقق-2
قتع  يلبق

ظمثاقت.ل  قثتعيزاققق-3
ثتع رتئ تقعميد تقتعل عمبق قق

 تققإط  بقإط رق ن ئاقوغائق ل قتعحلل ج
ق  قأجاقأ ضاقر   بقثثط وبقعمعل  
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قتع  يبق

قتةاؤثعلبقتجمللزيلبققق-4
و  لق ن خقو ي قعمىقبن اقتعيالط تقتعن جعبقق

تعجلز عئققثتةثزم قبسقتع  يبقثتعقا اق
قتعطل    ق

تهلل كاقق
قتعق ع وبق

حت و قو  مقتةؤئابقعمىق مت ققخم  بقققتهلل كاقتإل تروبقق-1
قعرر ابقتإل تروبق

ق38ق19ق17

وللسق  اقو  مقتةؤئابقعمىق مت ققخم  بقققتهلل كاقتعلل تغ جلبقق-2
قعرر ابقتعلل تغ جلبق

تهلل كاقتعيمزلبقثتإل صبققق-3
قوعلعيق

  اقو  مقتةؤئابقعمىق مت ققخم  بققوللسق
قعرر ابق

تهلل كاقتإل صبققق-4
قوعئلض  بق

وللسق  اقو  مقتةؤئابقعمىق مت ققخم  بقق
قإلطي  قعالئلض  بقثت

قتهلل كاقتعمملالبقثتعثق  لبقق-5
وللسق  اقو  مقتةؤئابقعمىق مت ققخم  بقق

قعرر ابقتعمملالبقثتعثق  لبق

تعيالطبق  قق
تحمللاقق

تعجلز عئقق
قتعطل    ق

تة  ركبق قونزلبققق-1
قتعز ع تقتحململبق

جياقتةؤئابقتع  يلبق  عالقردلال ق قتعلنزلبقق
قتحململبق

ق70ق22ق14

قعيالطبق  قتع مك تقتق-2
جياقأنقوادمقتةؤئابقعمىقتعلث و ق  قأجاقق

تعئلي ببقعالحلل ج تقتعليملبقعمل عمسقق
قثوق ميقىلمجسق ن ئلستعطل   وسقق

جياقتعلعيقعن متقردلال ق قتعيالطبقققتعلعيقثتعلا ومقق-3
قج  يبقق- ؤئاب

قتعلث و قثتةل بيبقق-4
ققوا ومقأ ثتتقتإلصغ اق  قأجاقومللب

ثتعجلز علسققققتعل عمسقتعطل   وستحلل ج تق
قمت شل ق  قجم عتقكل اهتعقثو ط قتحلل ج هتعقق

 ل تنقق
قتعلي ثنق

إجي  قتع ئ داقتع قواز قعمزؤئابقوعرلل حقققئل ئبقتعرلل حقعمىقتعي يقق-1
قعمىقتعي يق

ق40ق19ق11 ققحت و قأ  طقتع متك تقثت.مكلبقثتع ق  قتع متكبقثت.مكلبقق-2
قتةزث قأ  قويزاقعمىقويدودقتعرلل حقعمىقتعي يق

ول  لقتةيم   تققق-3
قثتعئلل   قتة رتكبق  قتة تر قق

حت و قأ  طقثطمنقول  لقتةي راقثتعئلل   قق
قتة رتكبق  قتة تر ق

 -CIAQES, Référentiel National de l’Assurance Qualité (domaines- champs قتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى

références), CIAQES, Algérie, 2016. 
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مم ثمههبقإعقحهه قققق(تعلثهه و ،قتعلعههيقتعيمزههئ،قت.ث  ههبقثت.لهه  قتع  يلههب)ويلهه قتةلهه  و قتألربيههبقتألثعق هه قتعهه علاقق
تهلل كههاقتعق ع وههب،قق)ققكلههلق هه قتةمتجهه قتع ثعلههب،قثوثزهه قتعلزلههدق قتةيهه ولقثتأل عههبقتإل صههبقهبهه .قبلنزهه قتةلهه  و قتألىلههما

ق1 دئقىل صبقهب تقتع علاقتع طل.ق(تعيالطبق  قتحمللاقتعجلز عئقتعطل    قث ل تنقتعلي ثنق
 ابجلزائر: اليقظة البيداغوجية يف التعليم العايل 3 الفرع

لق مكهدققإنقتذلز  قطا اقتعليملعقتعي بق قتعدتدمقمب ا اقتعلق بقتعلل تغ جلبقويل قتذلز   قحه وث ،قحلهيقأنقأثق
عهليزعقتعليمبهبقإعقعه  قققق2ي  يهبق اهلغ  .قق(2010قق/2009)عملق بقتعلل تغ جلبقط قأر أق  قب توبقتة ئعقتع  يئقق

تعلثههههه و قثتعلي وههههه ،قث ضههههه اقخم ههههه قعميزهههههاقتعئل هههههمت قق مكهههههدقعإلعهههههال قثقعلههههه ر قعههههه ققج  يههههه تقأىلهههههما،قثذههههه قق
حتاهل قتألثئه طقتعليملزلهبقوعمذه انتقتةاهلقلملبققتعلل تغ جئ،ق لل حقأ   قك  بقتعثله اتتقتعيمزلهبقثتع  يلهبقهبه اقق

ثذعههكقعهه قطموههققرصهه قكههاقر وهه قثإبهه تاقبلهه تغ جئقثتئههلثز ر قعلي وهه قتعليمههلعقثتعلثهه و قثتئههلثز ر ق قونزلههبقرأ قق
ق3تعل م .تة لق

ق4ثولزثاق د  ق مكدقتعلق بقتعلل تغ جلبق  
قثتع ئ داقت. وثبق قتعليملعهققتعل علبقأبقلبقتعلي و قثرقاقتعلغلتتقثتةق روتقثتعامنق-
قو  و قتةيم   تقتعئل مت لبقتعلل تغ جلبقع قطموققتإلعال ،قثر مقثق  بقتعمص هق-
قثتإل تر قتعلل تغ جئقث ققتةق روتقثتعامنقتإلئرتتوليلبقتع و  هتعلث و قتعن عئقعرئل ذقثتعا عاقق-
قهاعإلصغ تإلرش  قتعنلائقثتعلل تغ جئقث ل ق ض اقح تر ققق-
لههه حثس،قتعاملهههب،قثذعهههكقعلعاهههسقتعليمهههلعققئههه و  ،قتع جلهههبقعثهههاقتعلههه عمسقتألتإلعهههال قثو ثلهههققتةاهههلي تتقتعلل تغقق-

قثتعلث و .
 ستاذ الباحثاملرافقة البيداغوجية لأل -1  -3

،قق2016ج وملههبقققق26مت شههل ق هه ق لهه  ئقتعلق ههبقتعلل تغ جلههبقأصهه رتقث تر قتعليمههلعقتعيهه بقثتعلعههيقتعيمزههئق قق
،قعمىق ال اقكاق ؤئا تقتعليملعقتعيه ب.قحلهيققن لعق مت قبقبل تغ جلبقعرئل ذقتعل حيقح ويقتعل ظل طمترتقبل

هت اقذ  قتةمت قبقإعقمتثسقتألئل ذقتعل حيقح ويقتعل ظل قىلاللق رت قتعرتب ق ه قتكلاه ةق يه راقث ده رتتقق

 
1CIAQES, op.cit, p 5. 
2Merniz Afif, The Engineering training of the university professor in Algeria And it’s relationship to the quality of evaluation of 

students' teaching Pedagogical Awareness Center, University of Mostaganem, Algeria Model, Route educational and social science 

journal, volume 5(6), April 2018: p 855. 
 .36صقق:ق2019،قج  يبقإز قب تعضل اقتةالمب،قتعدتدم،ق01،قجممبقر م قتعلق بقتعلل تغ جلب،قتعي  قلقاء بيداغوجي موققعزاقتعلق ب،ق3
 رل قتةمج .4
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مان جقتةمت قهههبقتعلل تغ جلهههبقعل دههه  ققكزههه قأر هههأتقعنهههبقثطنلهههبقعإلشهههمتاقث ل بيهههبقونللههه قبهههققق1 ق ههه قتعلههه رو قتعههه  يئ.
ثتع قولثلاقبضز نقتعاهلقت.اه قإلهالملق ل بيهبقذه تقتعه ان جقثتة اه عبقعه اق ؤئاه تقتعليمهلعققققتألئل ذقتعل حي،

قتعي ب.
ث  قأبم قتع ئ داقتةاام قعلاللقث  حقذ تقتع ان جقذئقتألرالبقتعمطزلهبقعملق هبقتعلل تغ جلهبقتعه قأر هأتق قق

ق2.قثتع قهت اقإع (2016)مقع  قشدمقأكل ب
قثتعن  صقثتع رث قةليمقبقبالليبقتة تال قتة رجبق قتع ان جقتع طلقعملث و هققو  لقكاقتع اثدقق-
تعاهههههدمقعمهههههىقتعلهههههأطلقث مت قهههههبقتإلهههههالملقتةثملهههههبقبضهههههز نق ل بيهههههبقبهههههمت جقتعلثههههه و قثودثوههههه ذ قوع اثدهههههققثتعن ههههه صقققق-

قثتعليملز تقتةالي  ه
قث مت قلدعق قك  بق ن حئقت.ل  قتع  يلبهتألئ و  قح وثئقتعل ظل قققتئللا رتتتإلج ببقع قك  بقتعادمقعمىقق-
هققق- تعلقللعقتع ثر قعلق  قتعلث و قع قطموققتعئللل انتقثطمحقبي قتع اهيل تقتعلل تغ جلهبقةن ط هلد قث هققر ه  قتعه

LMDقثتةق رببقوعثل اتت.قق
،قثبمغهتقراهلبقق(2017قق/2016)تعل حثسقتع  ق ن قتعانبقتع  يلهبققترامقتقعزملبقتعلث و قعل د  قتألئ و  قق

 ه قجمزه اقتع هلثبقتع  يلهبقتع طنلهب.قثبمهىقققق%72.64 ؤئا تقتعليملعقتعي بقتة ه ركبق قبهمان جقوثه و قتةثه رسقق
ق3.%92.02لبقحض رذعقذئقأئل ذت،قثك رتقراقق2186ع  قتألئ و  قح وثئقتعل ظل قتة  رك نق

 البيداغوجية للطالباملرافقة  -2  -3
(قأب ههه ق ضههه اقحههه ترقبهههسقتعاملهههبقثتألئهههل ذقتع صهههئ،قوقههه  ق لهههاققتع صههه وبقأثقتإلشهههمتاويهههماقتةمت قهههبقتعلل تغ جلب)

شههمثح تق ن ئههلبقعهه ق  اهه ع تقخململههبقذتتقصههمبقبلثهه و قتعا عهها،قثتهلهه اق هه قذهه  قتةمت قههبقذهه قحتاههسقر علههبقق
  ه ركلاق قبنه اق اه ر قتعلثه ولقعه قطموهققوي هلعقحيهعقتعيزهاققققوث وناقاعال اقثو جلداقعمم ه ق ه قط روهاقثإ ث رلهب

ههققققويلهه قتةمت قههبقتعلل تغ جلههبقعما عههاو4.تع ا ههئ ،قإذققLMDأحهه قتةاههلع اثتقتع ذموههبق قإطهه رق ماههلبقر هه  قتعه
 اهه ر قتعلثهه ولقاههز ق ن هه رقتعلزثههسهقثميثهه ققققولزعهه رقذهه  قتعلماههلبقحهه لق مل  ق  هه ركبقتعا عههاق قبنهه اقثونللهه ق

 
،قتعن م قظيم املرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث حديث التوظيفحيدد كيفيات تن 2016لية جوي 26مؤرخ يف  932قرار رقم ث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،ق1

 .371صقق:ق2016تعممسلبقعمليملعقتعي بقثتعلعيقتعيمزئ،قتعثالثئقتعث عي،قتعدتدم،ق
 ق.2019/ق04/ق24،قاتروخقتإلطالا ققhttp://pedagogie.mesrs.dz/course/info.php?id=33،قعمىق  ط قتعررترت قأهداف أرضية اليقظة البيداغوجية2
/ق6صققص.ق:ق2019يقتعيمزئ،قتعدتدم،قج رلئقث تر قتعليملعقتعي بقثتعلعق،(2018/ 2017)تقرير عن التكوين واملرافقة البيداغوجية لألساتذة املوظفني حديثا عمئقعمطا،ق3
7. 
 .13صقق:ق2015ق،قتعدتدم،08ق،قتعي  تجملمبقتعدتدموبقعمال ئ تقتعي  بنظام ل م د يف اجلزائر بني دافعية التغيري وآليات التطبيق،   لم  قط ئع،ق4

http://pedagogie.mesrs.dz/course/info.php?id=33
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ههققتع صهه ق إعقحتقلقهها،قعهه قثئهه داقثأ ثتتققققLMDلقإعقتععلزهه  قعمههىقتعهه تتقعهه اقتعا عهها،قتعهه  قوازهه قر هه  قتعه
 .1 قتةمت قبقتعلل تغ جلبققبلزثمتةلنلل وبققتععلبقتتتعلث و قتع تيتقثتعلقللعقتع تيت،قثتع قولعقومقلند قعما عاق  قىلاللق

قق-09 هه قىلههاللقتةمئهه  قتعلنللهه  قرطههعققللهه تقونللهه ذ ققتعهه  تر قتع صههلبقبل اههل ق دزههبقتةمت قههبقثحت وهه قكلققط  ههت
ق2 ،قوعرتكلدقعمىقتعنق طقتعل علب(2009)ع  ققج رلئقق3تةؤرخق ققق03
ون عقتةمت قبقتعلل تغ جلبقعماملبق  قطلاق ؤئابقتعليملعقتعي ب،قحليقوليسقعملد قققتنظيم املرافقة البيداغوجية:  -

تةمت قب.قكز قجياقعملد قو  لقتعلض اقتةالدعقعالو  لقوعاملب،قو ال قققإعال قتعاملبقوعرتولل تقتة ا عبق قجم ل
كاقتةيم   تقتةليمقبقأبشث لقتعلث و قوق ميققتعن  صقتعلن لزلبقتع قون عقتعالقتعلل تغ جئقثتإل تر قعمزؤئاب،قق

طل    قعل جلاقتع-كاق يم  بق لل  قح لقتحمللاقتعجلز عئثقتةقرتحبق  ق ؤئا تقتعلث و قتعي بقتألىلما،قق
قتعا عاق قتىللل رتواقةا ر قتعلث ولقث ق  مثعاقتةدل.

قلبقتعانبقتألثعق  قتعا رقتألثل.وق  قتةمت قبقتعلل تغ جلبقعامققاملستفادون من املرافقة البيداغوجية:  -
كز قميث ق ع  قققوضز قتألئل ذقتعل حيقتةز ر ق قتةؤئابق دزبقتةمت قب،ققاملكلفون ابملرافقة البيداغوجية:  -

تةايمسقعنلاقشد   قتة ئرتقأثقتع كل رت ق قتةؤئابقعمقل  قمبدزبقتةمت قبقحتتق اؤثعلبقتألئل ذقتعل حيقتةثم ق
قوةمت قب.

ئ ع تق ققق4أشدمق قتعانب،قثقق9 قوملد قتألئل ذقتع صئقا قأط   ققحلجم الزمين للمرافقة البيداغوجيةا  -
قيعقتعا عئقتألئل عئقتحمل  .تألئل ا.قثعقميث قر ث قت.

صض قتألئل ذقتع صئقعلقللعق ثر ق  ق موقق ل تنقتعلث و قثردل قتعقاع،قثألجاقققتقييم املرافقة البيداغوجية:  -
د قبلق ميقوقمومقع قر  طاقكاقثالثبقأشدم،قثومتعىق قوقللعقر  طقتألئل ذق  اقرا قتعاملب،قثورتواقع قذعكقومل

لدت قأثقإعغ دا.قكز قوق  قعنبقتإلشمتاقاع ت قوقمومقئن  قوق ميئقعيزملبقتةمت قبقعمىقرلليبقتعلقللعقر و قتعع
ي ب،قثجياقأنقولضز قتعلقمومقعمىقتإل  صقوقللعقق ال اقتةؤئاب،قثولعقر ياقإعقتع  ومقتةثم قوعليملعقتع

ق.انبقثويزلزد .تة تر قتةاام قثتعنل دجقتحمل اقعملد ،قثذعكقإلرئ اقتةز رئ تقتعلل تغ جلبقت

 
1Zineb Haroun, L’évaluation dans l’espace “tutorat” du système LMD à l’université algérienne: quelle(s) formation(s) pour quel(s) 

enjeu(x) ?, 25eme colloque de l’ADMEE-Europe Fribourg 2013 : évaluation et autoévaluation, quels espaces de formation, Fribourg, Suisse, 

2013 : p 1. 
، يوضح مهمة اإلشراف وحيدد كيفيات 2009يناير سنة  3املوافق  4301حمرم عام  6املؤرخ يف  03 -09مرسوم تنفيذي قم تعزد روبقتعدتدموبقتع ميقمتطلبقتع يللب،ق2

 .28،ق27ق.صص :ق2009ق،قتعدتدم،1،قتعمو  قتعممسلب/قاقتنفيذها
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هب  قع  قتععلدت ققو تجاقواللققتةمت قبقتعلل تغ جلبقعماملبقتع  يلسق قتعدتدمقع  ق يلق ت،قك رتقتعالاقثرتاقق
،قث  قبسقأذعقذ  ق قأغماقتع  ي تقتعدتدموب   قانحلبقتعاملبقأثقتألئ و  قثحاقتإل ترتتئ تاقققق،تةمت قب

ق1تةيلق ت 
ح لق  ذلبقتةمت قبقتعلل تغ جلبقوعنالبقعرئل ذقتع صئ،قثع  قحت و ق  قذ ق ام ةق ناقغل ةقتعن م قتع تاعبققق-

قهتع طبق  قأجاقأ تاق دزبقتةمت قبعمىقثجاقق
ع  قوقلاقتعا عاقعلثم قأنقر   قلق ق قويلز قعمىقتعيزاقتع ا ئقكزاماقأئ ئئ،قثوعل بقع  ققق-

قلبقتعلنلل وبقعملث نقثتعلقللعقتع تيته تغ جلبقتع قذئقتتعتذلز  دعقا  قتةمت قبقتعلل
ع  قإعدت لبقح  قتةمت قبقتعلل تغ جلبقواز قعرئل ذقثتعا عاقثحاقتإل تر قبي  قإعا دد قتعق رقتعال  ق  ققق-

قهتعذلز  
قأنقع  قثج  قوعمغعق  قتعل د  قتعلل تغ جلبقتع قجينلد قتعا عاق  قتةمت قبقثتعلدت اقاض رقح  د ،قإعقق-

قه  (قذ قع  اقغلقإلدقوعنالبقعاحقلقئقهل ق)ك عنق طق ثالقأثقشد  ق باقق
وي  قجم عتقتةمت قبقتعلل تغ جلبقتع قونلغئقعرئل ذقتع صئقأنقو زمد ،ق  قجم لق يم   يتقثإ تر ،قجم لققق-

ئل ذ،قتةد  ق قترل  رقتألبل تغ جئ،قجم لق نديئقثوقلقثجم لقرلائهقحليقأنق قكاقجم لقو ج قجمز عبق  قق
قه  قو لتقجمد   قثوؤثمقعمىقأ تداققثذ 
 صي ببقوق ميقتةمت قبقتعلل تغ جلبقعثاقتعاملبقر متقعنق قع  قتألئ و  ق ق رربقبي  قتعاملب.قق-

قولسقوا رق ي لقتعلأطلق قتعليملعقتعي بقوعدتدم.قق(25قق-5)ثتع ثلقق
ق( 2017  -2009)ئر خالل الفرتة  : تطور معدل التأطري يف التعليم العايل ابجلزا(25  -5)اجلدول  

ق2016/2017ق2015/2016ق2014/2015ق2013/2014ق2012/2013ق2011/2012ق2010/2011ق2009/2010قتعان تتق
ق1416045ق1315744ق1165040ق1119515ق1124434ق1090592ق1077900ق1034313قتعاملبقتةايمسق
ق57628ق56061ق53622ق51299ق48393ق44448ق40140ق37688قع  قتألئ و  ق
ق24.57ق23.46ق21.72ق21.82ق23.23ق24.53ق26.85ق27.44  ي لقتعلأطلقق

،ق2014،ق2012،ق2010،ق2009"قعان تتقاجلزائر ابألرقاموق رومقتع و تنقتع طلقعإلح  دل تق"ققتة  ر ق  قإع ت قتعل حثبقوععلز  قعمى 
ق.2017

 
ق(بل ما)رتج قكالق   ق1
،ق23تعي  قجممبقتعيم  قتإلرا رلبقثتجمللز ،قي، إشكالية جودة التكوين يف نظام ل م د من خالل تطبيق املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامع ط  ر قثر ل قب قان ،حملزبقق-

 .2017قتعدتدم،
ق.2018،قتعدتدمقج  يبقتعملب،ق،01،قتجملم ق11تعي  قجممبقوا ومقتعيم  قتعجلز علب،ققأسباب فشل املرافقة البيداغوجية يف اجلامعة )جامعة األغواط منوذجا(،ب  تبقب قع ن،قق-
معوقات املرافقة البيداغوجية لطلبة السنة األو  جامعي من وجهة نظر عينة من الطلبة )دراسة ميدانية على عينة من طلبة السنة أو  ح،ق ق  ع  قعل قتعلل قأجيلقأمس اقثقق-

 .ق2018تعدتدم،ققج  يبقثرطمب،ق،23،قتعي  ق،قجممبقتعل حيق قتعيم  قتإلرا رلبقثتعجلز علبح ورقلة(جبامعة قاصدي مراب
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،قق(2017قق-2009)تدم قىلاللقتعلرت ققوا رق ي لقتعلأطلق قتعليملعقتعي بقتعدق (25قق-5)تع ثلققويث قق
كانبقأئ  ،قثذئقتعانبقتع قمتق لد قإطمترقثون لعقتةمت قبقتعلل تغ جلبقعما عاق  ققق2009حليقت خت تقئنبقق

،قتع  قو ا ق دزبقتإلشمتاقثحي  قق2009ون ومقققق3تةؤرخق قققق03قق-09ىلاللقإص ترقتةمئ  قتعلنلل  قرطعقق
قكللل تقونلل ذ .

(،قحليقك نق2012قق/2011أنق ي لقتعلأطلقط قب أق قتععل تق ن قتعانبق)ققحظث  قىلاللقتع ثلقوال
أو قق (2015قق/2014)ط عل قعثاقأئل ذهقثتئلزمق قتععل تقإعقغ وبقئنبقققق27.44 (ق2010قق/2009) قئنبقق

 قع  ق،قثومج قذ تقتععل تقتعل رجيئقإعقتعثل تقتعنايق قع  قتعاملبقتةايمسق  قترول اق21.72ثصاقإعقق
تقتةي لقإعقتعرول اقىلاللقتعانلسقتألىللوس،قإذقبمىق.قعلي  قذ ق(2015ق-2011)تألئ و  قط تلقتعلرت ق

ق.ق(2017قق/2016)ئنبقق 24.57ثقق(2016قق/2015)ئنبقققق23.46
،ق  نق ي لقتعلأطلق قتعليملعقتعي بقتعدتدم قع تلقبيل تقع ق ي لقوعمغعق  قبي قتعلعا قتةايا

وث  قوث نقققتةال ر تعلأطلقىلاللقتعلرت ققط عاقعثاقأئل ذ.ق زل ئاق ي لقققق14ةئقتةيز لقباقثذ قتعلأطلقتعي 
.قذ تقتعرول اق ق ي لقتعلأطلقوؤثمقب ثاقئميقعمىق  عبقعزملبقتةمت قبقتعلل تغ جلب،قإذقاي قتةي لقتعي ةئ

عما عا،قثودو ق قبقتع قول جاقعملاقوق ميد ققو ياق  ق دزبقتألئل ذقتع صئق قتعذلز  قوع تراقتةلي   قعمزمت
ق. قعزملبقتةمت قبق،قمم قط قونيث قئمل قعمىقأ تدا  قأعل داقتةدنلب

ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
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 خالصة الفصل
ذنههه كقتعي وههه ق ههه قتعنقههه طقتإلجي بلهههبق ق ثرقتعليمهههلعقتعيههه بق قحتقلهههققتعلنزلهههبقتعل هههموبق قتعدتدهههم،قإذقواههه ذعق قق

 لقتعل ههم قتةؤذههاقأتذههلالقع علهه ،قثوهه  لقتإلشههمتاقتعللهه تغ جئقتعهه  قوههؤطمقعزملههبقتعلثهه و ،ققوثهه و قثوههمتكعقرأ قتةههق
واهههه ومقتعقهههه رتتقتةق ثعولههههبقعماملههههب،قثتةاهههه قبق قواهههه ومقتع ههههن عبقتحململههههبقثتإلطملزلههههبق هههه قىلههههاللققثكهههه تقتةاهههه قبق قق

تعيه بقوحملهلاقتعطل ه   قثتعجلزه عئ،ققتعال ئ ت،قتع ت جقثتهللئ تقتع قوايىقإعقويدودقعالطبق ؤئا تقتعليملعقق
ي،قثهلهه تقعقوههدتلقرلهه دجقذهه تقتعلقهه رةققإعقأنقذهه  قتةاهه عئقطهه قجهه اتق لههأىلم ق مههعقو ههماق لدهه قإعق نهه قثطههتقحهه و

 ل تاههيب.قكزههه قأنقتعليمههلعقتعيههه بق قتعدتدهههمقواهه ذعق قو  وههه قتعهه ىلا،قكههه نقىلمجيلهههاقذههعقتألكثهههمقو ظللهه ق ق ررهههبقمبههه قق
قلزلبقأطا،قعث قث قرل قتع طتقعقودتلق ي عتقتعلا عبق موليبقبسقىلمجيئقتعليملعقتعي ب.ميمث نق ال ملتقويم

 ذعقتعليمههلعقتعيهه بق قتعدتدههم،ق قويدوههدقبيهه قتع ههعبق هه قحلههيقويدوههدقشههي رقتعماهه قعهه ققثعمههىقصههيل ق ىلههمقواههق
طا،قثعث ق ه قحلهيقتعل جهاققت. عبقتع علبقع اقتأل مت ق  قذث قتعليملعقتعي بق ق رربقمب قذعق  ق ال اقويملزئقأ

زهه قوليمههققوعلعهه اق ققتعلعثههئقعمليمههلعقتعيهه بقسهه قتع ههعبقثجم عهتهه ،ق دهه قو جههاقاههيل قجهه تقثغههلق ههمتقىل صههبق ل
جمهه عتقذتتقأثع وهههبقإملهههبقث ثعلهههبقك عاهههمط نقثأ هههمتتقتعقمهههاقثتألثعلهههبقتع   وهههب.قثواههه ذعقتعليمهههلعقتعيههه بقكههه عكق قق

ئهبقتعاهز حقوعيه   قإعقتعليمهلعقتعيه بق ه قتع ئهاقتألكه  ميئقثتةدهل،قثكه تققتعليمعق ه اقت.له  ق ه قىلهاللقئل إاتحبق
ق يبقتعلث و قتةل تصا.تعليملعقتةل تصاقتع  قو  م قج 

أ  ق لز قوليمققب ثرقئل ئ تقتعلنزلبقتعل موبق قو ئل قتعليملعقتعي ب،ق  نقجم رلبقتعليملعقتعيه بقث ميقمتطللهاقطه قق
بهها،قممهه قأثههمقعمههىقر علههبقتعلثهه و .قكزهه قمتقولههلق  ههمثاقتعلثهه و قعهه قبيهه ق هه قأجههاققققمسعههتقبل ئههل قعهه  قتةملعقههس
نقذههه  قتإلاههه  قطههه قجههه اتق لهههأىلم قكههه عك،ق ههه عقتتنقعقوهههدتلقتعليمهههلعقعههه قبيههه ق ققجيمهههاق ق لنههه ثلقتعزلههه ،قإعقأ

تدهههم،قواهههياقولههه نققتعدتدهههمقجمهههم قئهههن قعمليمهههلعقت.ضههه ر .قث ههه قحلهههيقتةاههه ثت قبهههسقتعناهههسق قتعليمهههلعقتعيههه بقوعدق
 ق ههه قتعههه ت جققوللههه نقتعههه ك رق قذلئهههبقتعلههه رو .قثوناهههمطقتعدتدهههمق قتعي وهههقققعهههإلاناق ق يههه عتقتععلعههه ن،قبلنزههه 

ههقق إعقأنقج ذبللدهه قتألك  ميلههبققققLMDثتع ههمتك تقتع ثعلههبق هه قأجههاقويدوههدقتعللهه  لقتةيههم ،قثىل صههبق نهه قولههلقر هه  قتعه
ئل ئههه تقتعلنزلهههبقتعل هههموبقإعقإر ههه اقتعلقهههمتاق قتعليمهههلعقتعيههه بققققعمعهههمتكقتعاهههال قويلههه قج ذبلهههبقاهههيللب.قثواهههيى

 رلههبقتإلوه تاقثتإلطيهه  قثتعنقهها،قإعقأنقذهه  قتةههن قعقبهه قأنقويموهه قخت ل هه ققوعدتدهمق هه قىلههاللقوهه  لقتةههن قتة علههب،قثجم
قثون لز قأكثم،قك   قوالدمكقجداقكللق  ق لدترلبقتعقا ا.

لز وهههاقطاههه اقتعليمهههلعقتعيههه بق قتعدتدهههم،قثويلههه قتعناهههلبققعققة ههه رقتع حلههه قذههه قتتعلز وهههاقت.ثههه  ئققققثوثههه  قوثههه نق
،قوهههلعقإ رت قق وجقتحملمهههئقراهههلبقاهههيللب.قث قجمههه لقتة تا هههبق ههه قئههه نقتعيزهههاتةا  هههبقعإلرلههه نقعملهههاق ههه قإ ههه بقتعنهههق

تعيههه بق قتعدتدهههم،ققتعرتب ههه تقتةدنلهههبق قوث ونههه تقتعليمهههلعقتعيههه ب.قث لزههه قوليمهههققوألئههه علاقت. وثهههبق قإ تر قتعليمهههلعقق
ئههلقالعلبقثتة هه ركب.ققويهه  قر هه  قت. كزههبق ق ؤئاهه تقتعليمههلعقتعيهه بقتعي وهه ق هه قتعىلههلالعتقىل صههبق قج رههاقتع

أ هه ق هه قحلههيقر هه  قإ تر قتعهه   ق هه نقواللههققذهه تقتألئههم ةقثو حلهه ق يهه ول قعمههىقتةاههل اقتعهه طلقطهه قجهه اق لههأىلمت،قق
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كزهه قويلهه قكهه عكقتعلق ههبقتعلل تغ جلههبقتذلز  هه قحهه وث ق ق ؤئاهه تقق.قق(2017)حلههيقشههماق قعزملههبقراههل  قعهه  قق
إر  اق متكدقتعلق بقتعلل تغ جلبقعمىق ال اق ؤئا تقتعليمهلعقتعيه ب،قثتعه قهتهلعققتعليملعقتعي بقوعدتدم،ق  قىلاللقق

قوع رجبقتألثعقبلن لعقتةمت قبقتعلل تغ جلبقع  حلقتعا عاقثتألئل ذقتعل حيقح ويقتعل ظل .
ق
ق
ق
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 ةــــــ خامت

التنمية البشريةة يريف ا ااسرعم يم يرة ع سرياي اارييق االيلرة الرهب ةتمتراي  رع النرعمر تع سرياي اارييق ير   إن 
الغعةررة  ررت التنميررة البشرريةة تال سرري ة لتفليللررع ا منررن ال ارراي ،مررت  نررر ا الغعةررةر ةررتو إعرريا  اايررع  البشرريةة  ت سررياي  

الت  ررريو  رررت مرررمت ليرررو يررر م اللرررتااقي ل رررع  رررت  نرررر ا ال سررري ة لت اا ا ر ،ررر ن منرررن يررر م  اللرررتااق  يررر  ة تررر   
  تابلترع  ،ر ن   ع ت  ل ا  شتةت  الن علية تالكنع   لإلسلعم ا التلرتم تقليرا التنميرة البشريةةي اللتااق )الت  يو  ثال(

اآلخري  ةتمثرا ااسرعا اات  ا    ل رتاع  ةت ةغر  ت،را  سرعا عسري  ال الاة التبع لية  ني الت  يو ال ع  تالتنمية البشيةة 
كرر ن الت  رريو ال ررع  ل ا  لتفليررا التنميررة البشرريةةر  ينمررع ةت  ررا ااسررعا الثررعي ابيتبررعا ع سررياي الت  رريو ال ررع   عةررة  ررت  

  عيق التنمية البشيةةي
ي  رررررني تااررررراي  للرررررت  عتلنرررررع  رررررت خرررررال  يررررر م التااسرررررة عسررررر يا الئررررر   ي ررررر   نر  رررررة الت  ررررريو ال رررررع  ا ا  ا ررررر 

اإلصررال عق ت تب بررعق التنميررة البشرريةةر  يرر  امنررع لتر  تلررت  اإلرررعا النررري  ل تااسررة الرر   عئررمت  ررتخال إ   
التنميررة البشرريةةر سيعسررعق الت  رريو ال ررع  تإصررال ععبر تاالعا ررة  ررني الت  رريو ال ررع  تالتنميررة البشرريةةي   ررت  لرر  امنررع  

ال ع  ا ا  ا ي  رت خرال  اليكير  ي ر  مشرهعبر ييك تربر ح اإلصرال عق  ابست ياض ص ا  تصنية يع ة يت الت  يو  
الررهب شررلتنع  نر  ررة الت  رريو ال ررع  ا ا  ا رريي كمررع عنعتلنررع تاارراي التنميررة البشرريةة ا ا  ا رري  ررت خررال  يرريض تق يررا  

 ية البشيةةي  الت  يو ال ع  ا ا  ا ي ممت إرعا  تب بعق التنم تاااي عبيانع إ  تلخريا  ؤشيانعي 

 مناقشة الفرضيات ونتائج الدراسة

مبجموعــة مــع القوائــق   ت إ     ( يف اجلزائــرLMDالـــ  اصطدم تطبيق إصــ    "مت أتكيت النيمية اات : 
 استنع ا إ  النتع ج التعلية: ،بروز جمموعة مع اإلخت الت يف منظومة التقليم القايل"

  شكا  نيط ا  نر  ة الت  يو ال ع  اب  ا ي  عن ع شلع اق ال يسعمن  -

 يتم ع  يت تمبا آليعق ارمتلع   ت ر ا إ  آخي ي   ااست ى ال رين  -

ةتب رر     LMDمرر ا الت اصررا  ررني  ؤسسررعق الت  رريو ال ررع  تاللبررعع اراتجنررع  ر ا  ررني لن  ررع  مرررعم الررر    -
 تج   يالاة  تينة  ني يع ةت البي،ني 

 يتم   اكبة لسعلي  التسيري اإل اا  ابلشكا الكعا تاانعس  اتب بعق اإلصال   -

 رررني يررر م ااارررعط تسررر   ،لرررو لرررتى ا تمررراي تااؤسسرررعق    عنررر ع ا ارررا الرررتكت اام  رررع ل ى إ  خ رررا ،ررر اا  تايرررة  -
 اراتجنع ةةي
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ــر وظــنا ملاوتــا  ظــ  مــا تق ظــ   النيمررية الثعميررة:    منرريفمت   مؤشــرات  "تشــ د التنميــة البشــرجلة يف اجلزائ
 ر استنع ا إ  النتع ج التعليةر تالهب كعن ل  بلع س بيع:"(PNUDالربانمج اإلمنائي لألمم املتادة  

ررر  عسررراا ا  ا  - ت لررر  ا اا  رررع     IDH ررري علرررت ع ا اليعيررر  الرررتت  ل تنميرررة البشررريةةر تقسرررننع ا ايمرررة  ؤشررري الر
  (  ت اايع  الجنفيةر   ت ااست ى الت  يميف ت  ت  ست ى اا يشة)الثالعة ل تنمية البشيةة  

ينررعخ خسررعا  ا ايمررة  ليررا  ر عترر  ع ي ا ررت التنميررة البشرريةة  شرركا  تسررعت  ي رر  اا،رريا  ا ا  ا ررير  يرر  لن    -
التنمية البشيةة  سب   ل ر تع  ى ي م اخلسرعا  إ  يرتم ااسرعتا  ا   رت الت  ريو ابلتاجرة اات ر ح يرتم ااسرعتا   

 ا ال مي اات ااي ينت ال ر   تلخريا يتم ااسعتا  ا التخا 

  ليا التنمية البشيةة ل  ك ا لي    نب لإلانث ا ا  ا ي  -

 اات ااي ينت ال ر   لإلانث لي    نب لتى ال ك ا ا ا  ا ي  ال مي -

ةيعنراي  ت سررا يرت  سررن اق التااسرة ل رر ك ا  لعامررة ابإلانث ا ا  ا رير إر لىررت ةتنر ات ي رر  الر ك ا  ررت  يرر     -
 ال ت  اات ااي لسن اق التااسة 

مجني  اإلانث  نرب ا ا  ا رير  ير  لن  ع جت ،ا   كبري   ني مجني  الني   ت التخا ال رين اإلمجع  ل  ك ا ت  -
 مجني  ال ك ا لك   كثري  ت مجني  اإلانث 

 مل ةتو   ت التفكو ا مسبة ت،يعق اا لعق ا ا  ا ير ،ليف  ت    ة  ني ارخننعض تاراعنعع  -

اارريل   ررت  ة مل ررة كبررري  ا ا  ا رري  ررع ةررت  ي رر  لن ينررعخ سرر يف لتمكررني  يرر شررلتق مسرربة اإلانث ا االعيررت النيع   -
 ااشعاكة السيعسية 

عساا ا  ا ي عياج ع ا مسبة اإلانث تال ك ا  ت السكعن  ت  التفجنيا ال  ميف الثعم   ي   ااارار تةسراا   -
 عن   ل  ك ا ي   اإلانث ا ي ا ااؤشي 

 كثررري  ررت  شررعاكة  اخننعمررع ا اللرر ى ال ع  ررة لررإلانث تالرر ك ا إر لن  شررعاكة الرر ك ا عبلرر  لي رر   عسرراا ا  ا رري    -
 اإلانثي

جلظـــاام التقلـــيم القـــايل قزئيـــا يف وايـــق التنميـــة البشـــرجلة يف اجلزائـــر مـــع خـــ    : "مت أتكيررت النيمررية الثعلثررة
النتررع ج    إ   اسررتنع ا  "راملشــار ة يف النمــو وتوزجلــل الــدخ ، تقزجلــز بقــد العــاة و عــم الــتقلم مــد  ا يــاة لأل ــرا 

 إجيع يع:ر تالهب كعن   رملع التعلية
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ةسعيو الت  يو ال ع  ا ا  ا ير ا يم ية  نع  تعك ةت الم ااع  البشي   شكا كبري ت ل   ت خرال  اسرتلبعلب   -
ايررتا   ت اةررت   ررت ااسررا ني ا الت  رريو ال ررع ر  يرر  لن  ررع ةلررعا  الث ثررني  ررت الرر ي   ااب لررة إلمجررع  ااسررا ني  

 ا الت  يو ال ع   ي يع إ  ااعنعع   ت  التسايا اخلعم 
ةسررعيو الت  رريو ال ررع  ا ا  ا رري ا عررياكو ملرر تن الم ااررع  البشرري     التكرر ةت ال ررع ر  ررت خررال  ااعنررعع يررت     -

 اخليجني ال    ا  مبع ةن   الئ نني   
ةسررعيو الت  ررريو ال ررع  ا ا  ا رررير ا ع  ةرر  تعبررر ةي اإلشرريا  البيرررتا  جيف الرر   ةرررؤري يم يررة عكررر ةت الم اارررع     -

عق الت  رررريو ال ررررع ر  يرررر  عئررررعيا يررررت  ييلررررة التررررتاةن مبررررع ةنرررر   الئرررر ننير ت ا  اسررررتلياايع  البشرررري  ا  ؤسسرررر 
 ابريتمع  لكثي ي   ااسعع   التا مني 

ةسررعيو الت  رريو ال رررع  ا ا  ا ررير ا  نررع  ارررتااق اي   اايمررع  لرررتى الب بررة تعنميررة ات  االعترعيرررة  ررت خرررال     -
 شياكة " اا االعترعية" 

لت  ررريو ال رررع  ا ا  ا رررير ا عشررراياي تعثمرررني  ررريا اق ارخرررياعر إ  ةنرررتج ابرررعع الت  ررريو ال رررع   رررع مسررربتب     ةسرررعيو ا  -
  ت إمجع   يا اق ارخياع ا ا  ا ي  %44ي89

ةسررعيو الت  رريو ال رررع  ا ا  ا ررير ا  سررعمت  ااشرررعاةاي اابتكرري   اق الجنرر ة اابعشررري  ابلبفرر ر تةسررعيت لصرررفع ع  -
  رتيع  ت خال  التيو ااع   تاا ن   ت ل  ا إرعا  عمنعق اايمرع  ااسرتفتعة ا ال سرا ا رع  يفي   جتسي
ع اجرت  عمرنعق ليمرع  ا ال سرا ا رع  يفر إر لىرع مل جتسرت ا ا  ا ري إر  نر  يرعم  ،كري  ابلي و  رت يياارة لكت ت 

اخلررريجني ا خت رررة الجنرررنعية ا  يررررة  (ر  رررع بررري  تن ةرررا ،ررريل كثرررري  رسرررتغال  لوررررعث تل،كرررعا الب برررة ت 2013)
 تاإلا يمية تع  ة  النسيج ااؤسسيف ا حميا  ؤسسعق الت  يو ال ع  

ةسررعيو الت  رريو ال ررع  ا ا  ا ررير ا ق ةررا ااوررعث تااشررعاةاي ال  ميررة إ   ؤسسررعق حم يررة تإا يميررة  ررت خررال     -
   ض اهليلعق تال ا ج تالشياكعق التتلية 

الت  يو ال ع  ا ا  ا ير ا ع  ةاي التخا  ت  ي  لن  يرع   شرلع   ا الت  ريو ال رع  ع بريف ،يصرة لكر   ةسعيو  -
ابلري و  رت عسرايا  ر لكرت ت ك ةت االرين ت رت ر حير  تن شرلع  لأل،يا  ا الت ظيا  لعامة مبت حي  تن شلع   ا الت

  ر ع ا  مسبة  يعن ة اخننعض ا مسبة الببعلة  ني خيجييف الت  يو ال ع  إر لىع
ةسررعيو الت  رريو ال ررع  ا ا  ا ررير ا ج ررا اا،رريا  ش كرر ن شرر  اا شلجنرريع جيررتا  رر    ررعلتلو الجنررفية  لعامررة    -

 اباشلعل  ت  ست يق ع  يمية لاا لت  تتن  ست ى ع  يميف 
 ريو ال رع   لعامرة اباشرلعل  ةسعيو الت  يو ال رع  ا ا  ا رير ا اارت  رت امتشرعا اا رياض اا  نرة  رني  ت  الت  -

  ت  ست يق ع  يمية لاا لت  تتن  ست ى ع  يميف 
رةسعيو الت  يو ال ع  ا ا  ا ير ا ع  ة  الت جب البفثيف حن -    رياق يرت ستة    الجنفة تجمعرنعر  ي  عئرعيا  ر

اتلت رررةر النع يرررة  ر إر لن يرررت يع  لعامرررة  رررب ض الرررتت  االق يعايرررة  جنرررننةالبفررر ث ا البررر  اانشررر ا  مرررمت جمررر 
ر متثررا البفرر ث  تال ي يررة ةكررع  ةكرر ن  لمررال إ  جعمرر  يررت يع ا يرر م الررتت ر يرر ا  ررت جلررةر ت ررت جلررة لخرريى  
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يررررة حم يرررة تيعايرررةر إر مسرررربة صرررغري  جررررتا  رررت إمجررررع   ااانشررر ا  ا جمرررع  السرررريرعن تالل ررر ر تيرررريف   امرررياي  اق ل
  اانش ا  ا جمالق يعاية  جنننة  البف ث الببية

ةسررعيو الت  رريو ال ررع  ا ا  ا ررير ا قليررا الررت  و  ررتى اايررع   ررت خررال  بررع  مرع ررب لألشررلعل  ررت ال سررا    -
 االين لت ااكع شيف ابل     إ  الت  يو ال ع  ت  اص ة التااسة ل فجن   ي   شلع   ليسعمن لت  عسي 

 ا ررير ا قليررا الررت  و  ررتى اايررع   ررت خررال   ررع عرر ،يم جع  ررة التكرر ةت اات اصررا  ررت  ةسررعيو الت  رريو ال ررع  ا ا   -
لاررعط  تن يررة  ررت الت  رريو ااسررتمير تيررريف اررا التكرر ةت اائرر ا ر اررا التكررر ةت يررت   ررتر تاررا التكرر ةت  سررر   

 الب  ي

 يف اجلزائــر مــع خــ   إ  تــ   تظاام سياسات التنمية البشرجلة يف توسيل التقليم القــايل"مت أتكيت النيمية اليا  ة 
ر الرهب كرعن  اسرتنع ا إ  النترع ج التعليرة  رللجميل، ضمان املظاواة بني اجلنظــني  يــ ، تدوجللــ  وإنعــاء الفاــرا   يــ "

 :  رملع اجيع يع

الت  ريور  عسعيو سيعسعق التنمية البشيةة ا ا  ا ير ا إات ة الت  يو ال ع  ل امياير  ت خال   شليارية تجمعميرة   -
 ااعنرعع  إ إر لن  لر  ارت ل ى  رت جلرة لخريى  ر   ي  شكت لكا  ع ا شلع    كعل اي ال ل ج إ  الت  ريو ال رع 

 يت  اا تفلني  بر  ع     اليكي  إ  التك ةت الكميف ي    سع  التك ةت الن ييف 
اميرراير  تشرراياي ارجتررعم حنرر  عن ةرراي لاررعط  عسررعيو سيعسررعق التنميررة البشرريةة ا ا  ا ررير ا إات ررة الت  رريو ال ررع  ل   -

الت  رريو ال ررع   ررت خررال  عبررين  شرريتع الت  رريو يررت   ررت تالرر   ةلررت  إ  اامنررة  ئررع ني ااؤسسررعق ا ع  يررةر ح  
جمري   ر ةر ا   الت  يو يرت   رت  لن  ر  إ  رال ص   إ  الت  و اإللكيتير تي   ااتى الب يت قليا  ي  ة الت  و يت   ت 

 ل ت  يو اائ ا  ا ا  ا ير ت ل   سب  أتخي عبين  شيتع الت  يو يت   ت تاامنة اائع ني الت  يمية سنت 
اإلانث    قئرعنسني ا الت  ريو ال رع ر  ير   عسعيو سيعسعق التنمية البشيةة ا ا  ا ير ا ع  ة  ااسعتا   ني ا  -

لت  ؤشري التكرع،ؤ  رني ا نسرني ا ارلتفرع  ابلت  ريو ال رع    نيل يعليرة ا ارلتفرع  ابلت  ريو ال رع ر إ  ةنفرع  إلري
 ر ع ا  مسبة اإلانث  ت اهليلة التتاةسية ابلت  يو ال ع ر ا و ااعنعيلعر لاا  ت مسبة اليجع  لكت  ر  ا ا  ا ي

 ةرررر   عسررررعيو سيعسررررعق التنميررررة البشرررريةة ا ا  ا ررررير ا ع سررررياي الت  رررريو ال ررررع  يررررت ريةررررا عتتة رررربر  ررررت خررررال  ع   -
 ,TEMPUSالشررررياكعق تالت ررررعتن الررررتت  ا جمررررع  الت  رررريو ال ررررع ر ابرمئررررمعم إ  يررررت   رررريا ج  تليررررة  ثررررا  

ERASMUS MUNDUS, ERASMUS +؛ 

عسررعيو سيعسررعق التنميررة البشرريةة ا ا  ا ررير ا إمجنررع  الببلررعق النلررري  ا الت  رريو ال ررع ر  ررت خررال  سيعسررة    -
ل ب برة  رت  ت  ال رع الق النلرري  ت اق اار اا  ا رتت     را لكر  يرت   رنلو ةترع اي  ااسرتب ا  ااني ااعليرة االت رة 

  الت  يو ال ع 
عسرررعيو سيعسرررعق التنميرررة البشررريةة ا ا  ا رررير ا إمجنرررع  الببلرررعق النلرررري  ا الت  ررريو ال رررع ر  رررت خرررال  عررر ،ري    -

 خررت عق النلررا تاإلةرر ا  تاإلر ررعم ا ررعي لكع،ررة الب بررة تيررتم  علررت  ر إر لن  جمعميررة اإلةرر ا  تاإلر ررعم تالنلررا ل ب بررة  
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ااتجنررعايع ي رر  ،لررة الب بررة النلرريا   ررت  ت  ال ررع الق حمررتت   الررتخار ل رريا  ك نررع جررتا تةسررتل   جرر     ترر ا  ررت  
  ي امية اللبععي

 عياجاي يت  البال  ا  ا يةني ااسا ني ابخلعاج  -
 تت  اب  ا ير  ع ة ين م ا ا ع  ية ااكع شية ل ا ا ي س بية صعا عت،ا ااياخ الباليب ال -

ــيم القـــايل  ـــ     مت أتكيرررت النيمرررية اخلع سرررة: ــة مـــل ســـوة القمـــ  يف قطـــا  التقلـ "تقتـــرب سياســـة اإلنفـــاة واملوا مـ
ــيم القـــايل  جلزائـــر" ــا  علـــة ا ســـالي  ا دجل ـــة يف إ ارة التقلـ النترررع ج  اسرررتنع ا إ   ،  مناســـبة،  مـــا ال جلـــتم االعتمـ

 :ر تالهب كعن   رملع س بيعالتعلية

مسبة اإلمنع  ااك  يف ي   الت  يو ال رع   رت النرععج ا  ريف اإلمجرع  يريف لي ر   لعامرة  رب ض الرتت  ال ي يرةر إر   -
 لىع عبل  مسبة  تتمية ابلنري إ  لاية اللبعع تال   جي  لن ة ب  لتل ةة لك  ممت سيعسة اإلمنع  ااك  يف 

جمع  اا ا  ة  اي س   ال مار ت ت لجا   ا  ة عك ةت خيجييف الت  يو ال ع   راي  تب برعق سر   ال مرار ةرتو  ا  -
إ ااج الي جنررعق االنيررة ا عك ةنررعق الت  رريو ال ررع ر تعننيرر   رريان ج ترررين ل لرر   التشررغيا ااتليررة  ررت لجررا اإل  ررعج  

 رري   ررتر  تررتميع لت ظيررا اخلرريجيني  لعامررة  ررب ض الررتت   عسرراا ا  اابلرري و  ررت  لرر     راالررين خليجيرريف الت  رريو ال ررع 
   ل متليجني ا ت  عال ي يةر تك ل  لم ا  ت سا اتا

ا جمع  ع جب اإل اا ر ع بيف سيعسعق إ اا    ظنيف الت  يو ال رع  لايرة لري ا  ي   اليتاعر  لت ال رالتاق ابا ا    -
  ؤسسعق الت  يو ال ع  س ا  ابلنسبة هليلة التتاةن لت لبعايف   ظنيف 

ا جمررع  ارسررتلالليةر عتمترراي  ؤسسررعق الت  رريو ال ررع  ا ا  ا رري ابسررتلاللية ا اررياااق عررتاة  تعيايررة اارر ظننير    -
ر عتمترررراي ابرسررررتلاللية الكع،يررررة ا ااسررررع ا ااكع شيررررة تااعليررررة  ر إر لىررررع  ت يةرررة ا ررررتالخ اابررررعي تاااامرررريف تاا ررررتاق

 ابا اا  البشيةة تاخلعصة  

إر لىررع مت رر   ر  ا جمررع  ااسررع لةر مئرراي  ؤسسررعق الت  رريو ال ررع  ل مسررع لة ا جمررع  الن ايررة ااعليررة  تاجررة كبررري   -
 لاا   ت  لتلعاةي ااياج ة ااتع ة ل العق النعي ة لإلرالع ي يلعر  لعامة  ب ض التت  ال ي ية 

جررراي ترررين لتببيرررا ا رر    ا الت  ررريو ال ررع  اب  ا رررير تامب لررا يم يرررة  ا جمررع  إ اا  ا رر   ر مت تمررراي تعلررت   ي   -
ل  ررر  لمرمرررة مرررمعن ا ررر    ااتررر ،ي  ا  إر لن    رالتليرريو الررر اا ابيرررع ا  ؤسسرررعق الت  ررريو ال رررع  ت،لرررع هلررر ا الرررتليا

ك  ررةر  ينمررع ر   ؤسسررعق الت  رريو ال ررع  يرريف لمرمررة  اخ يررةر ع يلررع اامرمررة اخلعاجيررة الررهب علرراي قررا  سررؤتلية اا
 ع جت متع ع لمرمة ممعن ج    خعاجية  ستل ة 

ا جمررع  اليلرررة البيتا  جيررةر مت اسررتفتاث  ياكرر  ل يلرررة البيتا  جيررة ي رر   سررت ى  ؤسسررعق الت  رريو ال ررع ي    -
  جيرة  اايا،لرة البيتا  إر لن عنرريو  رتع ،ري اايا،لة البيتا  جيرة لكرا  رت البعلر  تااسرتع  البع ر   رتة  الت ظيرا
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يرتم    كمع لن ينرعخ  ( 2009ر  ي  مت تماي اإلرعا التشية يف هلع يعم )LMDمل ة اك  ايتمع  مرعم الر  ل بعل 
ارلترر ام  تلررت  اايا،لررة البيتا  جيررة ل بعلرر  ا   ررض ا ع  ررعق تيررتم إيبع لررع ااايررة الال  ررة  ررت ابررا البعلررر ر  

  ااستع  ت ىت اإل اا  

ال ررررع  ا ا  ا رررري ابايك ةررررة الشررررتةت ر ويرررر  ر ةرررريخ اؤسسررررعق الت  رررريو ال ررررع  جمررررعر لت بيررررة  ةتسرررو مرررررعم الت  رررريو    -
ر ة تمررت كثررريا ي رر  لسرر    ااشررعتااق تاسرر ة  ر ت ار تيعجررعق ا  يررة ا  ينلررع تالتلجنرر  تعبرر ةي  رر اي عنع،سررية

 النبع  ا تماي  يعن إسياعياية  ؤسسعق الت  يو ال ع  ا ا  ا ي 
 ا ين ا ع  ة  ت ابا ااك  ة تر ةشعاخ ليئع  ا ع  ة ا ي ا اللياا  ةيشي -
 لين ينعخ سلا حمت  لسن اق ترةة ا ين ا ع  ة  -
 ةيشي ال متا   ت ابا ااك  ة لةئع  -
 ينمررع ينررعخ  ؤسسررعق ا ي ررة جررتا لررتةلع إ كعميررة    %99شثررا التم ةررا ااكرر  يف اؤسسررعق الت  رريو ال ررع  مسرربة    -

  ر تر متثرراال صرر   إ  اللرريتض تالتم ةررا  ررت ااؤسسررعق التتليررة لت اخلررت عق الت عاتةررة كعرستشررعااق الررهب علررت لع
  ت  ي امية  ؤسسعق الت  يو ال ع   %1اس م الت  يو س ى  

ت  رريو ال ررع  ا ا  ا رري  تتميررة جررتار  يرر  ر  ع ترر   شررعاكة لصررفع  ااجنرر فة ا امررع  اللررياااق مبؤسسررعق ال  -
 شني التمثيا ل ليجيني لت  ىت اللبعع اخلعل 

 مارت ات الدراسة

 تي   م   النتع ج اات صا إليلع ،لت ااأتةنع اايا   ع ة يف:

،ريل  ع ميو تع  ة  إاع ة  عمنعق ليمع  ا ال سا ا ع  يف ي  كع ا اليا  ال رين  رت اجرا مرمعن عسرعت    -
 استغال  ااوعث تارخيايعق تخلت ة التنمية ا  ية 

 ررت خررال  إجيررع    رر    نعسرربة عتمعشرر  تسيعسررة  شلياريررة الت  رريو ال ررع     لكثرريإيبررع  التكرر ةت النرر ييف ايتمع ررع    -
تجمعميتررربر كتشررراياي اللبرررعع اخلرررعل ي ررر  ارسرررتثمعا ا الت  ررريو ال رررع  تعررر ،ري كرررا التسرررليالق الال  رررة لررر ل ر  رررع  

عاب ا م ييررة  منيررا الئررغا الكمرريف اللررع و ي رر  ااؤسسررعق ال ع ررة ل ت  رريو ال ررع ر تابلتررع  التررهعري إجيرر   اسيسررعيت  
 التك ةت   

عسرريةاي تعررري  ايتمررع  الت  رريو يررت   ررت كررنما ع  رريو اررع و   اعررب تلررين جمرري  سررنت ل ت  رريو اائرر ا ر تال مررا ورريل    -
لك  ي   اامنرة كرا اائرع ني الت  يميرة تعر ،ري كرا ال سرع ا تالسربا إل  رعج اليامنرة ا ابرعع الت  ريو ال رع ر ت لر   

 ل امياي ت ي   ،يل ارلتفع  ل عم مجياي ،لعق ا تماي  اجا إات ة الت  يو ال ع 
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ال مررا ي رر  ع  ةرر  ا ع  يررة ااكع شيررة للبررعع الت  رريو ال ررع  اب  ا رري  ررت لجررا اسررتلبع  يررت  لكرر   ررت الب بررة    -
 ااجعم ر يت ريةا عب ةي اانعيج ت لعا تلع لكثي  اي اانعيج التتليةر تقسني  ليت ية الشلع اق 

شرريتط ارسررتنع    ررت خررت عق النلررا تاإلةرر ا  تاإلر ررعم ت ررىت ااررني ااعليررةر  يرر  ةررتو اسررتلتا     إيررع   مرربا  -
 الشيا ي البال ية ااكثي يشعشة ا ا تماير تي ا سيسمي ابلي،اي  ت ج    ي م اخلت عق ت ت ايمة ااني ااعلية 

لالسرتاع ة لال تيعجرعق ا  يرة ا  ينلرع  رع  ارجتعم لكثي حن  ر  يك ةة  ؤسسعق الت  يو ال ع  تإيبع لرع اايةرة   -
سي     ت امت عجلع ت شعاكتلع ا خبا التنمية ا  ية تالنل ض ابااعليو ت،لع ل مر اي اخلعصرة  رع تاخلجن صرية الرهب  

 عتمتاي  ع 

  اسررري   ؤسسررعق الت  رريو ال ررع ر تمرربا إجرريا اق اليشرري خعصررة ابلنسرربة  إيررع   النررري ا قتةررت الجنررال يعق  -
ااجنعحل ا يم ية ارختيعار تقتةرت سرلا حمرت  لسرن اق    لصفع لي ين ا ع  ة تيميت الك ية مبع ةسمي مبشعاكة  

 ترةتلو 

إجيع  سبا  ت لجا عن ةاي مت ةا ابعع الت  يو ال ع  تيتم اريتمع  التعم ي   التم ةرا ااكر  يفر كت  ةر  إ كعميرة   -
 اوية ق  استثمعا تص    ؤسسعق اللبعع إ  الليتض تالليعم اب

اريتمررعم لكثرري  ترر ،ري لمرمررة خعاجيررة  سررتل ة لئررمعن ا رر    ا  ؤسسررعق الت  رريو ال ررع   ررع سرري بيف  جنررتااية    -
 لك  ل مؤسسعق تة     ت ص انع خعصة ي   ااست ى التت  

ر ت لر ةنتليف  تا  ؤسسعق الت  يو ال ع  ينت عس يو شلع اق التليج ،لار  ا جي  لن شترت إ  ااسرعاة ا   -
ع ظيررا يرررؤر  اخلررريجينير ت لررر  يرررت ريةرررا التليةررر   رررني الب برررة تيرررعمل الشرررغا  رررت  ؤسسرررعق ااتجنرررع ةة تيم  يرررةر  

ع ةت ا،رررا ت تب بررعق يرررعمل الشرررغا تعجنررر ااق  تإيبررع  الرررتيو تالت جيرررب ل ب بررة  رررت لجرررا عكييرررا  سررعايو التكررر ةين مبررر 
اب تمررراي ا  ررريف تي ررر  تجرررب اخلجنررر ل  الب برررة  ررر   تظينرررتلو ااسرررتلب يةر تع  ةررر  اتا رررا  ؤسسرررعق الت  ررريو ال رررع   

 ابلنسيج ااؤسسيف الجننعييف تاخلت يف ا اانبلة 

خررال  إات ررة علررعاةي ااياج ررة ت رييررع  ارجتررعم لكثرري حنرر   عاسررعق الشررنع،ية تاإل،جنررع  ا ابررعع الت  رريو ال ررع   ررت    -
ر تع سرررياي  شرررعاكتلو ا امرررع  اللرررياااق خعصرررة ابلنسررربة ل ب برررة ت ث ررريف اللبرررعع  اصرررفع  ااجنرررعحل لإلررررالع ي يلرررع

 اخلعل 

 يLMDإل ا ية علت  اايا،لة البيتا  جية لكا رعل  ت ننن التجن ا تاايتا  الهب جع   ب مرعم الر  -
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 آ اة الدراسة

اسة تجمع  البف   نت  ع لتنعت  ج ام  لخيى يع ة ا   م ع الت  ريو ال رع  ا ا  ا رير ت رت  رني ير م  عبل  التا 
 ا  ام :

  تا الت  يو ال ع  ا التف   حن  ااتجنع  اا ي،ة ا ا  ا ي  -

 ايعن الت  يو اانت   ا ا  ا ي  ت لجا قليا الت  يو ل اميايي -
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 .2012، دار احلامد للنشر والاوز  ، عمان، 01، الطبسة  االقتصانيي(

، الددددار ا امسيدددة، اإلسددد ندر ة،  التنميالالالالة البشالالالالرية وآ رقالالالالا  لالالالالمل تزيالالالال  التنميالالالالة املسالالالالت امةعبدددد اقدددال  عبددد ،    -
2014. 

نادددورا د، د دددوان املطبوعدددا  ا امسيدددة،  د   -ماسددد   -عبدددد ال دددرهللا  دددرز   ونمدددا، بددددار ، نندددام ، م د  لي،دددان   -
 .2008ا زائر،  

 .2008دار وائ ، عمان،  ،03الطبسة   ،س اقتصانيايت التعلياعبد   زاهي الرشدان،  -
، الدددار السربيددة  ثياثالالة التعلالاليا س اململكالالالة العربيالالة السالالعونيية بالالني اةصالالالة واملعاصالالرةعلددي بددن عبددد  األملسددي،    -

 .9200للسلوم انشرون، لبنان، 

https://docs.google.com/file/d/0B4tdKbWs3AxXeTBaWTgtdkZkLU0/edit?pref=2&pli=1
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، دار الاقددددم، موسددد و،  01، ترمجدددة  كدددد ندددم نقددد ، ا دددز   )نز االقتصالالالاني السياثالالال (  رأثالالالاملا ندددار، مدددارن ،    -
1985. 

 .، األهايل للطباعة والنشر والاوز  ، دمش ، بدون ذنر سنة  النشرالكتال والزرآوبمد شحرور،  -
 .2007، دار جر ر، عمان،   السياثات التعليمية والنظام السياث مصطف  هاين بين،  -
االقتصالالاني املعالالرس وانعكاثالالالا  لالالمل التنميالالة البشالالرية )نظريالالة  عددانن داود السد ار ،  ،  هدى زو ر خملد  الددعمي -

 .2010، دار جر ر للنشر والاوز  ، عمان، 01، الطبسة  وتليا س نيو   ربية خمتارة(
 .2010،  عمان، اب األنادمييمرنز ال ا ،01الطبسة   ،اقتصانيايت التعلياايسر خالد سلمة،  -
 اةطرواات-2
، رسددالة دنادورا  ال ا قاصدداد، قصددد اقاصداد الانميددة، جامسددة أ   العائالال  مالال  التعلالاليا س ا  ائالالربوطيبدة  يصدد ،    -

 .2010/ 2009تلم،ان، ا زائر،   -ب ر بلقا د 
ثياثالالات التعلالاليا العالالايل س ا  ائالالر )نيراثالالة مي انيالالة  امعالالة منتالالوري  مكانالالة املكتبالالة ا امعيالالة س  مسيددة الزا ددي،    -

/  2013، ا زائددر،  2، أطرو ددة دناددورا ، قصددد علددم امل ابددا ، جامسددة ق،ددنطينة  قسالالالنةينةن  نابالالالة وثالالالكيك ة(
2014. 

 املزاالت  -3
 ، عل  موق  ا ن ني    إاياء نيور الوقف لتحزي  التنميةعمر عبيد  ،نة،  -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=3&B

&startno=0ookId=2098&CatId=201 :12/03/2016، تاريخ اإلطالع. 

، املسكددد السددر  للا،طددي ،  01، اجمللددد  02، جملددة ج،ددر الانميددة، السدددد  مؤيالالالرات التنميالالالةبمددد عدددانن ود دد ،    -
 .2002ال و  ، 

، جامسددة  م  الالوم مؤيالالرات النالالوم االجتمالالا   وأنوا  ا)معالالايري وخةالالوات إ الال انيقا(ميددن بمددد  ددا ق احلمدداقي،    -
 عني مش ، عل  موق  األن ان    

finallweb/systempages/wrshafiles/m3.pdf-http://www.mof.gov.eg/equality  اتر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخ ،
 .10/02/2016اإلطلع 

،  25، جملدة ااداد ا امسدا  السربيدة، السددد  العايل: لغريات س السياق واثت اابت الازالالةالتعليا  مل ة أبيض،   -
1990. 

، جملددددة السلددددوم اإلن،ددددانية  ا امعالالالالات العربيالالالالة بالالالالني واقالالالالع التحالالالال ايت والعوملالالالالةبرامهددددي  ددددباص وعددددوال مصددددطف ،    -
 .2012د ،مرب  جامسة ورقلة،، 01، ا ز   09وا جاماعية، السدد 

السددددد  ،  RIST، جملدددة  التعلالالاليا االلكالالالرتوق ومسالالالتزبا اإلصالالال اات اب امعالالالة ا  ائريالالالة،  نصدددر الدددد ن  دددرا   -
 .ا زائر،19اجمللد ،02

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=3&BookId=2098&CatId=201&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=3&BookId=2098&CatId=201&startno=0
http://www.mof.gov.eg/equality-finallweb/systempages/wrshafiles/m3.pdf
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، جملددددة السلددددوم  رويالالالالة س إيالالالالكالية  املؤثسالالالالالية إلنيارة منظومالالالالة التعلالالالاليا  العالالالالايل س العالالالالراقجددددواد نددددا م لفاددددة،    -
 .2010، السراق، 26، السدد 07ا قاصاد ة، اجمللد  

، بغددداد،  46، جملددة البحددورت ال بو ددة والنف،ددية، السدددد  التعلالاليا ا الالالامع  والتنميالالة البشالالريةوسددن ب،ددن  ،ددن،    -
2015. 

م مالالالط لةالالالورا(خ   املرالالالالة    –التعلالالاليا العالالالايل س العالالالراق )مسالالالريلا  نبدددب عبدددد احل،دددني ومي،دددون  قدددر مكدددد ،    -
 .2015السراق،  ، 47، جملة البحورت ال بو ة والنف،ية، السدد م1958  –م  1932

، علددددددددد  موقددددددددد  ا ن نددددددددد ،  العوملالالالالالالالالالالة وألرقالالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالالالمل التعلالالالالالالالالالاليا العالالالالالالالالالالايلسدددددددددلوى بنددددددددد  بمدددددددددد ا امدددددددددد ،    -
http://www.riyadhalelm.com/researches/12/35_awlamah_tailem.pdf،:تاااااااااااريخ اإلطااااااااااالع 

12/07/2016. 
، جامسدددة  يلدلفيدددا،  08، جملددة  يلدلفيدددا الثقا يدددة، السدددد  التعلالالاليا العالالالايل س  صالالالر العوملالالالةداخدد   ،دددن جر ددو،    -

 ، بدون ذنر سنة النشر.األردن 
http://m-، علددد  موقددد  ا ن نيددد    2011  ،ال ميزراطيالالالة الرتبويالالالة س جامعالالالة الكويالالال بمدددد عبدددد   السايددد ،    -

alotaibi.com/site/?p=32  ،2016/ 07/ 14: اتر خ اإلطلع. 

، علدددددد  موقدددددد  ا ن ندددددد    2005  ، ال،ددددددودان،01، جملدددددة ا دددددد ام، السدددددددد  نيميزراطيالالالالالالة التعلالالالالالاليا ددددددقي نبلددددددو،    -
-http://www.sudan

forall.org/sections/ihtiram/documents/IHTIRAM%202nd%20ISSUE/march06_sidgikaballo.ht

m    14/07/2016، اتر خ اإلطلع. 
علددد  موقددد  ا ن ندددد      ،ال ميزراطيالالالالة الرتبويالالالالة بالالالالني مسالالالالؤولية امل رثالالالالة ومسالالالالؤولية ا تمالالالالععلدددي أسدددسد وطفدددة،    -

http://tourathtripoli.org/phocadownload/3ilm_ijtima3_altarbia/aldimoucratia%20altarbaouia.p

df   15/07/2016، اتر خ اإلطلع. 
، جملدة السلدوم ال بو دة،  اوكمة ا امعات مالال خا لتةالالوير اإلنيارة مالال  خالال   املشالالاركة اروق جسفر عبد احل ديم،   -

 .، القاهرة2011، جانفي 02، ا ز   01السدد 
،  02، جملددددة أدا  امل س،ددددة ا زائر ددددة، السدددددد  واقالالالالع احلوكمالالالالة س جامعالالالالة الزالالالال  مجددددا،  ددددلوة وندددددا  دار طدددد ،    -

2013. 
، علد  موقد  ا ن نيد    اوكمة ا امعات والغالالرم من الالا وثالالبا لةبيز الالاحبث قانوق او  م  وم  أمحد عدز ،   -

www.qadaya.net/node/3068  18/10/2016، اتر خ اإلطلع. 
إطالالالار نظالالالري مزالالالرتا حلوكمالالالة ا امعالالالات ومؤيالالالرات لةبيز الالالا س  الالالوء متةلبالالالات   سقدددوب عددداد، ان دددر الدددد ن،    -

، بددددون ذندددر سدددنة  جامسدددة املنصدددورة، مصدددر،  01اجمللدددد  ،02، جملدددة تطدددو ر األدا  ا دددامسي، السددددد  الشالالالاملة  ا الالالونية
 النشر.

http://www.riyadhalelm.com/researches/12/35_awlamah_tailem.pdf
http://m-alotaibi.com/site/?p=32
http://m-alotaibi.com/site/?p=32
http://www.sudan-forall.org/sections/ihtiram/documents/IHTIRAM%202nd%20ISSUE/march06_sidgikaballo.htm
http://www.sudan-forall.org/sections/ihtiram/documents/IHTIRAM%202nd%20ISSUE/march06_sidgikaballo.htm
http://www.sudan-forall.org/sections/ihtiram/documents/IHTIRAM%202nd%20ISSUE/march06_sidgikaballo.htm
http://tourathtripoli.org/phocadownload/3ilm_ijtima3_altarbia/aldimoucratia%20altarbaouia.pdf
http://tourathtripoli.org/phocadownload/3ilm_ijtima3_altarbia/aldimoucratia%20altarbaouia.pdf
http://www.qadaya.net/node/3068
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ومشالالالك ت ا امعالالالة ا  ائريالالالة )نيراثالالالة مي انيالالالة  امعالالالة    LMDإصالالال ا التعلالالاليا العالالالايل الالالالراق   زرقددان ليلدد ،    -
 .2012، جامسة سطي ، د ،مرب 16، جملة السلوم ا جاماعية، السدد  راات  با  ثةيف(

التعلالالاليا العالالالايل والبحالالالث العلمالالال : الصالالالعوابت ومالالالحلرات اإلصالالال ا وم مالالالة احلكومالالالة العراقيالالالة  عدددامر  دددا ،    -
، اتر ددخ    https://www.kitabat.com، علدد  موقدد  ا ن ندد    1420أو     26، جملددة ناددا  ،  ا  يالال ة الزانيمالالة

 .2016/ 10/ 17اإلطلع  
 .2011، جانفي/  يفر  09، جملة آ اق امل،اقب ، السدد جتربة الياابو س التعليا العايلروجر  ودمان،  -
يل ومعالالايري اال تمالالاني اةكالالانيمي  )جتربالالة التعلالاليا ا الالامع  ا الالا  س  جالالونية التعلالاليا العالالاهالة عبد القادر  رب ،   -

 .2009، 04، السدد 02، اجمللة السربية لضمان جودة الاسليم السايل، اجمللد  اةرنيو(
، علدد  موقدد   املزرتاالالة(اثتشالالرامت يويالالا التعلالاليا ا الالامع  س اةرنيو )املشالالاكا واحللالالو    ،ددين علددي خر ددو ،    -

   ا ن ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024061.pdf.474ص ص  ،

 .08/11/2016، اتر خ اإلطلع  477
،  01، جملددة البحددع السلمددي، السدددد  واقالالع التعلالاليا ا الالامع  س اةرنيو )التةالالور والواقالالع احلالالايل(وجيدد  عددو  ،    -

 .2009ا مسية األردنية للبحع السلمي، د ،مرب 
، علددددددد  موقددددددد  ا ن نددددددد    2012  -2007اإلثالالالالالالالرتالي ية الوطنيالالالالالالالة للتعلالالالالالالاليا العالالالالالالالايل والبحالالالالالالالث العلمالالالالالالال     -
jo-http://inform.gov.jo/ar    22/10/2016، اتر خ اإلطلع. 
، علددددددددددددددددددددد  موقدددددددددددددددددددددد  ا ن ندددددددددددددددددددددد    نظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرايت رأ  املالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ال كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريرايض بدددددددددددددددددددددن  وشددددددددددددددددددددددة،    -

https://hrdiscussion.com/hr2599.html    2017/ 04/ 25، اتر خ اإلطلع. 
العائالال  االقتصالالانيي ل ثالالتجمار س التعلالاليا ا الالامع  س  عبددد   بددن بمددد املددال ي وأمحددد بددن سددليمان بددن عبيددد،    -

علددددددددددددددددددددددددددددددد  موقددددددددددددددددددددددددددددددد  ا ن نيددددددددددددددددددددددددددددددد      ،9، ص  2003،  اململكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة العربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعونيية
-https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:2015

47-47-07-09-04-25&catid=146:2011-16-08-20-01   2017/ 05/ 28، اتر خ اإلطلع. 

، جملددة السلددوم ا قاصدداد ة  نيراثالالة قياثالالية للتعلالاليا وثالالوق التنميالالة البشالالرية س نيولالالة الكويالال بمددد انجددي الاددوين،    -
 .2004، جوان 01، السدد 20واإلدار ة، اجمللد 

، علددد  موقددد  ا ن نددد    2010،  ونيورا س لنميالالالة رأ  املالالالا  البشالالالريالتعلالالاليا العالالالايل  بمدددد انجدددي الددددعي ،    -
https://hrdiscussion.com/hr15179.html    2017/ 07/ 14، اتر خ اإلطلع. 

امل،انصددر ة للدراسددا  السربيددة والدوليددة،  ، جملددة  التنميالالة البشالالرية وا الالونية س قةالالام التعلالالياعدداد، جميددد السدداديل،    -
 .2013، السراق،  43السدد 

https://www.kitabat.com/
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024061.pdf
http://inform.gov.jo/ar-jo
https://hrdiscussion.com/hr2599.html
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:2015-01-20-08-16-25&catid=146:2011-04-09-07-47-47
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:2015-01-20-08-16-25&catid=146:2011-04-09-07-47-47
https://hrdiscussion.com/hr15179.html
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،  02، جملدة ال بيدة، السددد  املواءمة بني خمرجات التعليا العايل وثوق العما س اةرنيوهشام بمد الصامد ،  -
 .2016، جامسة طنطا، مصر، جوان 02ا ز   

، جملدة السلدوم ال بو دة،  نيارة مالال  خالال   املشالالاركةاوكمة ا امعات مالال خا لتةالالوير اإل اروق جسفر عبد احل ديم،   -
 .2011جانفي القاهرة، ، 02، ا ز   01السدد 

،  02، جملددددة أدا  امل س،ددددة ا زائر ددددة، السدددددد  واقالالالالع احلوكمالالالالة س جامعالالالالة الزالالالال  ندددددا  دار طدددد ،  ،  مجددددا،  ددددلوة  -
2013. 

، علد  موقد  ا ن نيد    لةبيز الالاحبث قانوق او  م  وم اوكمة ا امعات والغالالرم من الالا وثالالبا  أمحد عدز ،   -
www.qadaya.net/node/3068  18/10/2016، اتر خ اإلطلع. 

إطالالالار نظالالالري مزالالالرتا حلوكمالالالة ا امعالالالات ومؤيالالالرات لةبيز الالالا س  الالالوء متةلبالالالات   سقدددوب عددداد، ان دددر الدددد ن،    -
، بددددون ذندددر سدددنة  ،جامسدددة املنصدددورة، مصدددر02، السددددد  01مسي، اجمللدددد  ، جملدددة تطدددو ر األدا  ا ددداا الالالونية الشالالالاملة

 النشر.
، جملدة  نيراثة اثتة  ية او  واقع اليزظة اإلثرتالي ية س مؤثسالالات صالالنا ة اةنيويالالة بزسالالنةينةمحزة رملي،  -

 .2014، د ،مرب 02البحورت ا قاصاد ة واملالية، السدد 
لةبيالال  اليزظالالة اإلثالالرتالي ية ابملؤثسالالات االقتصالالانيية ا  ائريالالة ) الالو    آليالالات  علددواطي ملددني،  ،  ولددد عابددد عمددر  -

، جملددة األنادمييددة للدراسددا  ا جاماعيددة واإلن،ددانية، السدددد  مزالالرتا: نيراثالالة لةبيزيالالة اؤثسالالة االفنالال  ابلشالاللف(
 .2017، جانفي 17
لبحدورت والدراسدا  اإلن،دانية،  ، جملدة ات ايت املؤثسة الرتبوية ا  ائريالالة بالالني املا الال  واحلا الالربوشسالة مس ة،   -

 .2017، جامسة س ي دة، 14السدد 
مددا     22،  ا  ائالالر س التالالاريظ )نظالالرة  لالالمل اةو الالام التعليميالالة السالالائ ة س كالالا  صالالر(عبددد الددر و  جندداو ،    -

 .2018/ 02/ 27، اتر خ اإلطلع  www.zedni.com، عل  موق  ا ن ن    2015
، علدددد  موقدددد  ا ن ندددد    2، ص  واقالالالالالع إصالالالالال ا التعلالالالالاليا العالالالالالايل س ا  ائالالالالالر )نيراثالالالالالة تليليالالالالالة(  عمددددر بل،دددد ،  -

file:///C:/Users/INFO/Downloads/9_3%20(1).pdf  2018/ 02/ 08، اتر خ اإلطلع. 
،  19، اجمللدد  RIST، جملدة  التعليا االلكالالرتوق ومسالالتزبا اإلصالال اات اب امعالالة ا  ائريالالةنصر الد ن  را ،  -

 .2011، ا زائر،  02السدد 
https://www.mesrs.dz/ar/le-، علددد  موقددد  ا ن نددد    اإلصالالال ااتوزارة الاسلددديم السدددايل والبحدددع السلمدددي،    -

lmd-systeme   2018/ 08/ 15، اتر خ اإلطلع. 
http://www.premier-الددددددددند ال امدددددددد  للبيددددددددان املاددددددددوال ألشددددددددغا، لقددددددددا  الثل يددددددددة، علدددددددد  موقدددددددد  ا ن ندددددددد      -

44.html-07-08-06-10-ministre/activites/2015-ministre.gov.dz/ar/premier  ،30: اتر ددددددددخ اإلطددددددددلع /

01 /2019. 

http://www.qadaya.net/node/3068
http://www.zedni.com/
file:///C:/Users/INFO/Downloads/9_3%20(1).pdf
https://www.mesrs.dz/ar/le-systeme-lmd
https://www.mesrs.dz/ar/le-systeme-lmd
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-06-08-07-44.html
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-06-08-07-44.html
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، علدد   واملمارثالالات املي انيالالةلرقيالالة احلزالالوق السياثالالية للمالالرأة س ا  ائالالر بالالني النصالالو  الزانونيالالة  ايسددني ربددوص،    -
la-de-politique-droits-des-http://www.interieur.gov.dz/images/promotion-موقددددددددددددددددددد  ا ن نددددددددددددددددددد     

femme.pdf   2019/ 02/ 01، اتر خ اإلطلع. 
الشراكة بني ا امعة وأج الال ة الالال  ا مالال  أجالالا املسالالاية س التنميالالة االقتصالالانيية  بن عو دة جنوى، ، بسلة الطاهر -

جملدددة    ميلالالالة(ن-) الالالرم لت ربالالالة الشالالالراكة بالالالني ا امعالالالة والوكالالالالة الوطنيالالالة لالالال  ا لشالالالغيا الشالالالبال نيار املزاوالليالالالة  
 .2018ا زائر، جوان   -، جامسة امل،يلة03البحورت اإلدار ة وا قاصاد ة، السدد 

جملدددة    نيوراا الالالنات اة مالالالا  س ني الالالا البحالالالث العلمالالال  )نيراثالالالة االالالالة ا  ائالالالر(نبغددداد شدددسي ،  ،  ليلدد  خددواين  -
 .2019، جانفي -ا زائر–، جامسة األ واط  01، السدد 16دراسا ، اجمللد 

، امل،ددا   وميددة وطنيددة  بعالالالث اا الالنة لتع يالالال  البيصالالالة واالقتصالالالاني الالالوطي جددي خماددار بسنابددة     مسدد ة عددوام، جامسددة  -
/ 18، اتر دخ اإلطدلع     massa.com/dz-https://www.el، علد  موقد  ا ن ند    2019جدانفي  20إخبار ة، 

03 /2019. 
وزارة الاسلددددددددددددديم السدددددددددددددايل والبحدددددددددددددع السلمدددددددددددددي، بدددددددددددددرانمج الاسلددددددددددددديم عدددددددددددددن بسدددددددددددددد، علددددددددددددد  موقددددددددددددد  ا ن نددددددددددددد      -

learning/arabe/pg_nationale_arab.php-https://services.mesrs.dz/e     04/ 15، اتر دددددددددددددددخ اإلطدددددددددددددددلع /

2019. 
، جامسدددة بمدددد بوالضددديا   01، جملدددة نشدددرة اليقندددة البيدا وجيدددة، السددددد  لزالالالالاء بيالالالال اؤوج  ر ددد  عمددد  اليقندددة،    -

 .2019امل،يلة، ا زائر،  
، علددددددددددددددددددددددددددددد  موقددددددددددددددددددددددددددددد  ا ن نددددددددددددددددددددددددددددد    قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال امت أر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالية اليزظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة البي اؤوجيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةأ  -

http://pedagogie.mesrs.dz/course/info.php?id=33  2019/ 04/ 24 ، اتر خ اإلطلع. 
، اجمللددة ا زائر ددة لل،ياسددا  السامددة،  نظالالام   م ني س ا  ائالالر بالالني نيا عيالالة التغيالالري وآليالالات التةبيالال  ميلددود قاسددم،    -

 .2015ا زائر،  ، 08السدد 
إيكالية جونية التكوي  س نظام   م ني م  خ   لةبي  املرا زالالة البي اؤوجيالالة  نص ة بن ان ،  ،  ليمة قادر  -

 .2017  ، ا زائر،23السدد ، جملة السلوم اإلن،انية واجملام ، للةالب ا امع 
جملدة تطدو ر السلدوم    )جامعالالة اةؤالالواذ  و جالالا(نأثالالبال  شالالا املرا زالالة البي اؤوجيالالة س ا امعالالة  بودايل بن عون،   -

 .2018، جامسة ا لفة، ا زائر،  01، اجمللد 11ا جاماعية، السدد 
معوقات املرا زة البي اؤوجية لةلبالالة السالالنة اةو  جالالامع  مالال  وج الالة نظالالر  أ  مولود عبد الفااص، ، جسين أمسا  -

، جملدة البا دع ال  السنة أو   امعة قاصالال ي مالالرابا ورقلالالة( ينة م  الةلبة )نيراثة مي انية  لمل  ينة م  طلبة  
 .2018، جامسة ورقلة،ا زائر،  23السلوم اإلن،انية وا جاماعية، السدد 

 
 

http://www.interieur.gov.dz/images/promotion-des-droits-politique-de-la-femme.pdf
http://www.interieur.gov.dz/images/promotion-des-droits-politique-de-la-femme.pdf
https://www.el-massa.com/dz
https://services.mesrs.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php
http://pedagogie.mesrs.dz/course/info.php?id=33
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 املؤيرات واةايم ال راثية  -4
املسالالالؤولية االجتما يالالالة لزةالالالام اة مالالالا : بالالالرام  مؤثسالالالات اة مالالالا  للتنميالالالة  إبدددراهيم عبدددد ا ليددد  ال،ددديد،    -

 .2005، امل متر السر  الراب  لإلدارة البيئية، البحر ن،  املست امة
 متر الاسلدديم السددايل ال الددوطن السددر   آ دداق  مدد ، ا جالالا(  –محلرالالالا  التعلالاليا العالالايل مالال  بعالال  )إبددراهيم بمددد إبددراهيم،    -

 ، بدون ذنر سنة النشر.، مصر01م،اقبليةد، اجمللد 
، املددد متر  اوكمالالالة ا امعالالالات ونيورقالالالا س مواج الالالة التحالالال ايتي القر شدددي،  عبددد   علدد ،  أمحددد بمددد أمحددد برقسدددان   -

 .2012د ،مرب  17-15  سر ة، جامسة ا نان، لبنان، الدويل  عوملة اإلدارة ال عصر امل
، م متر السائد ا قاصداد  وا جامداعي علد   العائ  االقتصانيي الشخص   لمل التعليا س مصرأشر  السر ،  -

 .2009الاسليم ال مصر، 
ملدد متر السددر  الثدداين  ا امسددا  السربيددة  ا،   الالوابو وآليالالات احلوكمالالة س املؤثسالالات ا امعيالالة ددانم ب،ددن بمددد،    -

 .2008د ،مرب  24-21 اداي  وطموصد، املغرب، 
، اليدددوم  السياثالالالة اإلصالالال اية س املنظومالالالة الرتبويالالالة مالالال  اإلصالالال ا ا  ئالالال  إ  التغيالالالري ا الالال ري يددداة بنددداجي،    -

 .2013أ ر     22الدراسي  إ ل ا  الاسليم السايل والاسليم السام  الرهان واآل اقد، جامسة البو رة، 
س تزيالالال  إقالالال م    2014  -2001نيور بالالالرام  اإلنعالالالاص االقتصالالالانيي خالالال   ال الالالرتة  خدداطر طددارق وآخددرون،    -

بددائ  النمدو والانو د  ا قاصداد   ، امللاق  الدويل ال،ادس     -نيراثة تليلية ولزييمية–ولنويع االقتصاني ا  ائري 
 .2016نو مرب  2و  3،  ، جامسة محة قضر الواد ، ا زائربني اقيارا  والبدائ  املاا ة ال الدو، املغاربية

،   وائالال  لةبيالال  احلوكمالالة س مؤثسالالات التعلالاليا العالالايل س  لسالالةني وثالالبا التغلالالب  لي الالاخالددد سددي  ال،ددر،    -
 .2013الاسليم السايل، هيئة ا عاماد وا ودة مل س،ا  الاسليم السايل،  زة، مارس ورشة عم   ونمة م س،ا  

الالالالحلام  التنمويالالالة وألرقالالالا  لالالالمل ل عيالالالا مسالالالاية املؤثسالالالات الصالالالغرية  سدددامية بدددزاز ،  ،  خددد  الدددد ن مسطدددي    -
مج ا سدداثمارا   امللاقدد  الدددويل  تقيدديم آ ر بددرا  ،2004  -2001واملتوثالالةة س التنميالالة اب  ائالالر خالال   ال الالرتة  

، نليدددة السلددددوم  2014  -2001قاصددداد  خددددل، الفددد ة  السامدددة وانس اسدددا ا علددد  الاشددددغي  وا سددداثمار والنمدددو ا 
 .2013مارس  12و 11  ،، ا زائر01جامسة سطي    -ا قاصاد ة والاجار ة وعلوم الا،ي 

املددد متر الددددويل ال،ددداب  لا نولوجيدددا    ،ريألالالالر العوملالالالة  لالالالمل التعلالالاليا ا الالالامع  س الالالالوط  العالالال سددارة إبدددراهيم السدددر ين،    -
 .2007نو مرب  15-12الوعود والاحداي د،   –املسلوما   املسلوماتية والانمية  

لصالالور مزالالرتا لضالالماو جالالونية التعلالاليا ا الالامع  املصالالري س  الالوء مالال خا اإلنيارة  سدحر بمددد أبدو رامددي بمدد،    -
ملددد متر السدددر  الددددويل الرابدددد  لضدددمان جدددودة الاسلددديم السددددايل، جامسدددة ال،دددودان للسلدددوم والا نولوجيددددا،  ا،  االثالالالالرتالي ية

 .2014أ ر    03/ 01ال،ودان، 
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ر الالع مسالالتوو ا الالونية س بالالرام  التعلالاليا العالالايل  الال  طريالال  تزيالال  لكامالالا خمرجالالات  سددليمان بددن سدداين احل،دديين،    -
ي انيالالة تلالالا مشالالاريع التخالالر  ولسالالتةلع آراء اةكالالانيمييني  التعلالاليا العالالايل مالالع متةلبالالات ثالالوق العمالالا )نيراثالالة م

ا نولوجيددددا،  جامسددددة ال،ددددودان للسلددددوم والدس لضددددمان جددددودة الاسلدددديم السددددايل،  املدددد متر السددددر  الدددددويل ال،ددددا  ،والةلبالالالالة(
 .2016 يفر   11-9 ال،ودان،

 دددو، مننمدددا     امللاقددد  الددددويل الثالدددع  ،  املسالالالؤولية االجتما يالالالة س مالالالا اوكمالالالة الشالالالركات دددد قي خضدددرة،    -
 .2012 يفر   15و 14األعما، وامل، ولية ا جاماعية، جامسة بشار،  

امللاقدد  الددوطين األو،    ،حنالالو مزاربالالة نظريالالة ا يجالالة ل راثالالة التنميالالة االقتصالالانييةهنددد مجسددوين،  ،   ددليحة مقواسددي  -
 .2010 و، ا قاصاد ا زائر   قرا ا   د ثة ال الانمية، جامسة احلاال قضر  تنة،  

 الالماو جالالونية التعلالاليا العالالايل العالالري وبعالالع الت الالارل العامليالالة الناجحالالة  ندر   نيدة،  ،  عاقلي  ضيلة بند  السدر  -
ملدد متر السددر  الدددويل الثالددع لضددمان جددودة الاسلدديم السددايل، جامسددة ال،ددودان للسلددوم والا نولوجيددا،  ا،  )جتربالالة ا  ائالالر(

 .2013أ ر    04/ 02ال،ودان، 
املدد متر    ،التنميالالة البشالالرية ومزومالالات تزيالال  التنميالالة املسالالت امة س الالالوط  العالالرير يم،  عبددد الددر يم بمددد عبددد الدد   -

السر  ال،ادس لإلدارة البيئية  الانمية البشر ة وأ رهدا علد  الانميدة امل،دادامة، املننمدة السربيدة للانميدة اإلدار دة، مصدر،  
2007. 

اللقدا  الثالدع ملمثلدي ا امسدا     ،التعلالاليا العالالايل وا تمالالع )التةلعالالات والتحالال ايت(عبد   بن  ر ان املددهر ،   -
وقطددداع الاسلددديم السدددام ورفسدددا  الغدددر  الاجار دددة والصدددناعية بددددو، اقلددديج السربيدددة، جامسدددة امللددد   يصددد ، ال،دددسود ة،  

1998. 
 الالالري للتعلالالاليا العالالالايل )التحالالال ايت العامليالالالة واملسالالالؤوليات    التزريالالالر اإلقليم :حنالالالو  ضالالالاءعدددانن أمددني وآخددرون،    -

ة ال الددددو، السربيدددة،  ، املددد متر اإلقليمدددي السدددر   دددو،  الاسلددديم السدددايل، م اددد  اليون،ددد و اإلقليمدددي  لل بيددد ا تمعيالالالة(
 .2009جوان  2 -ما  31 ب و ،

صانيية ابململكالالة اةرنينيالالة اةايفيالالة س مالالا   نيور التعليا العايل س التنمية االجتما ية واالقتعل  زه  الرواشدة،   -
  04و  03  صدداد اإلسددلمي، جامسددة قاملددة،امللاقدد  الدددويل  ددو،  مقومددا  اقيدد  الانميددة امل،ددادامة ال ا قا،  العوملالالة

 .2012د ،مرب 
ملدد متر الثدداين  ا،  لةالالوير وتالال يث خةالالو وبالالرام  التعلالاليا العالالايل ملواكبالالة ااجالالات ا تمالالععلدد  مساعيدد  وآخددرون،    -

عشددر للددوزرا  امل،دد ولون عددن الاسلدديم السددايل والبحددع السلمددي ال الددوطن السددر   املوا مددة بددني خمرجددا  الاسلدديم السددايل  
 .2009د ،مرب  10 - 6قا ة والسلوم، ب و ، و اجا  اجملام  ال الوطن السر د، املننمة السربية لل بية والث

اليددوم  ،  ميالال او العلالالوم اإلنسالالانية(  –عالالة ا  ائريالالة )بالالني الواقالالع والزالالوانني  نظالالام )  م ني( س ا امعلددي  دداحلي،    -
 .2013/ 04/ 22ا زائر،   -الرهان واآل اق، جامسة البو رة  –الدراسي  إ ل ا  الاسليم السايل والاسليم السام 
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، امللاقد   ة خمرجالالالاالتعليا العايل س ا  ائالالر وإنيارة ا الالونية الشالالاملة كمالال خا  الالونيقضر مدداص،  ،  علي عبد   -
الددوطين األو،  تقددوهللا دور ا امسددة ا زائر ددة ال ا سدداجابة ملاطلبدددا  سددوق الشددغ  وموانبددة تطلسددا  الانميددة ا ليدددة،  

 .2010ما   21/ 20جامسة ا لفة، ا زائر،  
مدد متر  ،  االالة(مسالالتزبا التعلالاليا العالالايل س اململكالالة العربيالالة السالالعونيية )إثالالرتالي ية مزرت  كددد بددن إبددراهيم احلبيدد ،    -

 .2006أ ر     17-12اساشرا  م،اقب  الاسليم، املننمة السربية للانمية اإلدار ة، مصر، 
معالالايري  الالماو جالالونية الالالحلام  واال تمالالاني ملؤثسالالات التعلالاليا العالالايل ابململكالالة   يص  بمدد عبدد الوهداب سدسيد،   -

السدر  الددويل الرابد  لضدمان جدودة الاسلديم السدايل،  ملد متر ا، العربية السعونيية ما بني أييالالة النظريالالة وآليالالات التةبيالال  
 .2014أ ر     03/ 01جامسة ال،ودان للسلوم والا نولوجيا، ال،ودان،  

لةبي  معايري جونية التعلالاليا س املؤثسالالات التعليميالالة العليالالا س ةالالرياي )كليالالة الرتبيالالة  مبارك عبد الوهاب  ،دن،   -
  ال،ددددادس لضددددمان جددددودة الاسلدددديم السددددايل، جامسددددة ال،ددددودان للسلددددوم  ملدددد متر السددددر ا،  العليالالالالا لواليالالالالة جيغالالالالاوا  و جالالالالا(

 .2016 يفر   9/11والا نولوجيا، ، ال،ودان ،  
يدة  ملد متر قضدية الاسلديم ال مصدر، م س،دة شدرنا  الانما،  التعليا العايل والسياثة س مصرمصطف  نما، ال،ديد،   -

 .2008 يفر   24/ 23، القاهرة، للبحورت وا ساشارا  والادر  
، امللاقد   اا الالناعة ما  ونيورقالالا س لشالالغيا الشالالبال مالال  خالال   ااتالالواء خمرجالالات ا امعالالةمفيد عبد الدلو ،   -

د ،ددددمرب    05/  04،  ا زائددددر  -، جامسددددة املد ددددة   ا ساشددددرا ، الرهدددداان  وا دددد دالدددددويل  ددددو، ا امسددددة والاشددددغي
2013. 

املد متر  ،التعليا العالالايل س الزالالرو احلالالانيي والعشالالري  )الرييالالة والعمالالا(مننمة األمم املاحدة لل بية والسلم والثقا ة،   -
 .1998أناوبر  9 -5،  ر  ، الساملي للاسليم السايل

التغيالالري  الالال يناميات ا  يالال ة س التعلالاليا العالالايل والبحالالث مالال  أجالالا  مننمدة األمدم املاحددة لل بيدة والسلدم والثقا ددة،    -
 .2009جو لية  8-5،  ر  ، 2009ملي للاسليم السايل لسام ، بيان امل متر الساا تمع  والتنمية

ملدد متر السددر  ال،ددادس لضددمان جددودة الاسلدديم  ا،   الالماو جالالونية التعلالاليا العالالايل س إطالالار  تمالالعنسيمددة بمددد أمحددد،    -
 .2016 يفر   9/11ال،ودان،  السايل، جامسة ال،ودان للسلوم والا نولوجيا، 

املد متر الثالدع عشدر للدوزرا  امل،د ولني عدن  ،  جتالالارل  ربيالالة رائالال ة س إنيارة التعلالاليا العالالايل العالالرينور الد ن قد ،  -
 .2011د ،مرب  8،  7، ، أبو   والبحع السلمي ال الوطن السر  الاسليم السايل

مل متر اقام  عشر للوزرا  امل،د ولني عدن الاسلديم السدايل  ا،  الوط  العرييويا التعليا العايل س  نور الد ن قد ،   -
 .2015د ،مرب  26-22والبحع السلمي ال الوطن السر ، اإلس ندر ة، 
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 منشورات املؤثسات   -5
، مسكددد الدراسددا  اإلسدد اتيجية، بدد و ،  01، الطبسددة  01، ترمجددة  ،ددن ز نددة، ا ددز   لالالروة اةمالالاآدم مسيددع،    -

2008. 
–، ترمجة شدوقي جدل،، سل،دلة علدم املسر دة للمجلد  الدوطين للثقا دة والفندون واآلداب  التنمية اريةأمرتيا سن،  -

 .2004، مطاب  ال،ياسة، ال و  ، 303ال و  ، السدد 
، مرندز  01، الطبسدة  ج ليالالة  الال  التنميالالة البشالالرية املسالالت امة )منالالابع التكالالوي  وموانالالع التمكالالني( س  الب،ااين،  -

 .2009دراسا  الو دة  السربية، ب و  ، 
،  جتالالارل  امليالالة س التعلالاليا العالالايل ومزارنت الالا بنظالالام التعلالاليا العالالايل ابململكالالة العربيالالة السالالعونييةبدن بمدد احلددر ،    -

 .2008جامسة املل  سسود، ال،سود ة، 
لامبدددددوس، ا زائدددددر،  ، امل اددددد  الدددددوطين  2013  -2002بالالالالالرام  لومبالالالالالو  س ا  ائالالالالالر  بغدددددداد بدددددن سدددددطاعلي،    -

2014. 
، د د  خمدرب  آ ر العوملة  لمل النظام الرتبوي س ا  ائر بني  الالرورة التغيالالري واةيمنالالة العامليالالةجفا، عبد احلميد،  -

 .امل،بلة ال بو ة ال ا زائر ال    الاحداي  الراهنة، جامسة ب، رة، بدون ذنر ال،نة
 .2011لطو  ، منشورا  اهليئة السامة ال،ور ة لل ااب، دمش ، ، ترمجة ليل  انظرية س الع الةجون راولز،  -
، هيئدة أبدو  د   01، ترمجدة إهلدام عيدداروس، الطبسدة  النظرية العامة للتشغيا وال ائ ة والنزالالونيجون ما ناردنينز،  -

 .2010للثقا ا  وال ارت نلمة، أبو    ،  
النظالالام النزالال ي الالال ويل  لالالمل التكالالوي  التالالار   للتخلالالف  النز ي للتخلالالف )نيراثالالة س ألالالر    التاريظرمز  زني،   -

، عداين املسر دة،  118ال و د ، السددد  –، سل،دلة ناد  اجمللد  الدوطين للثقا دة والفندون واآلداب  ب و  العامل الجالث(
 .1987ال و  ، 

، سل،دلة  قا دة جامسيدة، اجمللدد  االثالالتز لية(-اةكانيمييةاحلرية -ا امعات )النشأة والتةوررايض عز ز هاد ،  -
 .2010، مرنز الاطو ر والاسليم امل،امر، بغداد، 02، السدد 02
، امل ادد  املصددر  لاوز دد   عريالالظ أورواب )مالال  الن ضالالة االالل احلالالرل البالالارنية(شددوقي مجددا، وعبددد   عبددد الددرازق،    -

 .2000املطبوعا ، القاهرة، 
، سل،ددلة إ دددارا  مرنددز  النظالالام اةوروي س التعلالاليا العالالايل ومشالالروم بولونيالالاأبددو عمدد ،    عبددد الرمحددان بددن بمددد   -

 .2010، مرنز البحورت والدراسا  ال الاسليم السايل، ال،سود ة،  01، الطبسة  10البحورت والدراسا ، السدد 
 ة الفل،دطينية  ، مسكدد أادارت ال،ياسدا  ا قاصدادلع يالال  اوكمالالة الشالالركات س  لسالالةنيعدانن قباجدة وآخدرون،  -
 mas ،2008د،  ل،طني. 
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، مرندددددز  (2012-1999العائالالالالال  االقتصالالالالالانيي  لالالالالالمل التعلالالالالاليا س اةرنيو )علددددد  الس،دددددا  موسددددد  شدددددايو ،    -
 .2014ا امسة األردنية، األردن،  -الدراسا  اإلس اتيجية

، ترمجددة مرنددز  للتعلالالاليا العالالالايل(التعلالالاليا العالالالايل س  رنسالالالا )لزريالالالر ال ولالالالة لالالالحلام  الراصالالال  الالالال ويل   ددرن  ني،ددر،    -
، ال،دددددسود ة،  05البحددددورت والدراسددددا  بددددوزارة الاسلدددديم السددددايل، سل،دددددلة الاسلدددديم السددددايل ال الدددددو، املاقدمددددة، السدددددد  

2010. 
، املسكدددد السدددر  للاددددر   والبحدددورت  مؤيالالالرات قيالالالا  الر الالالاا اإلنسالالالاق ) اولالالالة لنمالالالو    الالالري(نمدددا،  دددا ،    -

 .2014اإل صائية، 
مرندز    ،70-  69السدددان     ادورت اقاصداد ة عربيدة،  إ انية النظر س التنمية البشريةنلشفي  عي، ،  بمد عبد ا -

 .2010دراسا  الو دة السربية، ، 
،  قراءات س كتال )التعليا العايل واالالراا الةالال ل الالال وليني س اقتصالالاني املعر الالة العالالامل (مر د الاسليم السايل،  -

 .2012السايل، ال،سود ة،  ، وزارة الاسليم  07السدد 
اإل الالال اني لسالالالوق العمالالالا والتعالالالاوو الالالال ويل ) الالالاور ملالالالؤير التعلالالاليا  مرنددز البحددورت والدراسددا  ال الاسلدديم السددايل،    -

لسددددايل، ،  مرنددددز البحددددورت والدراسددددا  ال الاسلدددديم ا  ،32السدددددد    ، نشددددرة قددددرا ا  خماددددارة ال الاسلدددديم السددددايل،اةنالالالال ي(
 .2013ال،سود ة، 

، سل،دلة قدرا ا   التعليا العايل اةقل  الحليةاق )أثاطري وازالالائ (مرنز البحورت والدراسا  ال الاسليم السايل،   -
 .2014، ال،سود ة، 53خماارة ال الاسليم السايل، السدد 

سدايل ال  ، سل،دلة تقدار ر الاسلديم الالتعليا العالالايل س اململكالالة املتحالال ةمرنز البحورت والدراسا  ال الاسليم السايل،   -
 .2010، مرنز البحورت والدراسا  ال الاسليم السايل، ال،سود ة، 01، الطبسة 06الدو، املاقدمة، السدد 

،  التعلالاليا العالالايل س اململكالالة العربيالالة السالالعونيية )املسالالرية واالةالالا (مرنددز البحددورت والدراسددا  ال الاسلدديم السددايل،    -
 .2014ة، مرنز البحورت والدراسا  ال الاسليم السايل، ال،سود 

، سل،دددلة قدددرا ا  خمادددارة ال الاسلددديم  اوكمالالالة ا امعالالالات ال رنسالالاليةمرندددز البحدددورت والدراسدددا  ال الاسلددديم السدددايل،    -
 .2008، مرنز البحورت والدراسا  ال الاسليم السايل، ال،سود ة، 62ا امسي، السدد 

،دددلة قدددرا ا  خمادددارة ال الاسلددديم  ، سلاوكمالالالة ا امعالالالات س اليالالالاابومرندددز البحدددورت والدراسدددا  ال الاسلددديم السدددايل،    -
 .2015، مرنز البحورت والدراسا  ال الاسليم السايل، ال،سود ة، 65ا امسي، السدد 

،  79، سل،ددلة ج،ددر الانميددة، السدددد  قيالالالا  معالالال الت العائالالال   لالالالمل التعلالالاليااملسكددد السددر  للا،طددي   ل و دد ،    -
 .2009ال و  ، جانفي 

مرندز املسلومدا  ودعدم    -، جملد  الدوزرا نيليا لكوي  املؤيرات املركبةندى بمد  ا ق،  ، مكا عز الد ن ال،يد  -
 .2006اإلدارة السامة  ودة البياان ، مصر،  -اقاذ القرار
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، شددرنة دار  2015مؤيالالر املعر الالة العالالري  م س،ددة بمددد بددن راشددد آ، م اددوم وبددرانمج األمددم املاحدددة اإل ددائي،    -
 .2015مارا  السربية،  الغر ر للطباعة والنشر، اإل

التعليا العايل والبحث العلم  س ا  ائر )مخسوو ثنة س خ مالالة التنميالالة  وزارة الاسليم السايل والبحع السلمي،  -
 .2012، وزارة الاسليم السايل والبحع السلمي، ا زائر،  (1962  -2012

،  https://www.mesrs.dz/universites، عل  موقد  ا ن ند    ا امعاتوزارة الاسليم السايل والبحع السلمي،   -
 .2018/ 07/ 17اتر خ اإلطلع  

 والبحدع السلمدي، ا زائدر، جدوان  ، وزارة الاسليم السايلإص ا التعليا العايلوزارة الاسليم السايل والبحع السلمي،   -
2007. 

، مرندددز البحدددورت  01، ط  النظالالالام اةوروي س التعلالالاليا العالالالايل ومشالالالروم بولونيالالالاعبددد الرمحدددان بدددن بمددد أبوعمددد ،    -
 .2010والدراسا  ال الاسليم السايل، اململ ة السربية ال،سود ة، 

، د ددددوان املطبوعدددا  ا امسيددددة،  الالالالال ليا العلمالالالال  لتةبيالالالال  ومتابعالالالالة   م نيوزارة الاسلددديم السدددايل والبحددددع السلمدددي،    -
 .2011ا زائر، جوان  

النالالال وة الوطنيالالالة لل امعالالالات املوثالالالعة للزةالالالام االقتصالالالانيي واالجتمالالالا    وزارة الاسلدديم السددايل والبحددع السلمددي،    -
 .2016ليم السايل والبحع السلمي، ا زائر، جانفي ، وزارة الاسLMDواملخصصة لتزييا نظام الال  

النالالالالال وة الوطنيالالالالالة لل امعالالالالالات املوثالالالالالعة للزةالالالالالام االقتصالالالالالانيي واالجتمالالالالالا    مرنددددز تنميددددة الطاقددددا  املاجددددددة،    -
، علددددددددددددددددددددددد  موقددددددددددددددددددددددد  ا ن نددددددددددددددددددددددد    LMDواملخصصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة لتزيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليا لةبيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  نظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  

www.cder.dz/spip.php?article2467//https:،   2018/ 10/ 21اتر خ اإلطلع. 
  ، األمددم املاحدددة،18ملحدد  رقددم    -، الو ئدد  الرمسيددة2016التزريالالر السالالنوي لعالالام  اللجنددة ا قاصدداد ة أل ر قيددا،    -

2016. 
 .2009نو مرب  مؤيرات الرتبية )لوجي ات  نية/ لزنية(نمسكد اليون، و لإل صا ا ،  -
، علدددددددددددد  موقدددددددددددد  ا ن ندددددددددددد    احلا الالالالالالالالالالالالالناتاملد ر ددددددددددددة السامددددددددددددة للبحددددددددددددع السلمددددددددددددي والاطددددددددددددو ر الا نولددددددددددددوجي،    -

http://www.dgrsdt.dz/Ar/?fc=Incubateurs   2019/ 03/ 18، اتر خ اإلطلع. 
اتر ددددددخ  ،  #http://www.ufc.dz/ar/index.phpعلددددد  موقدددددد  ا ن نددددد    جامسدددددة الا ددددددو ن املاوا ددددد ، الا ددددددو ن،  -

 .2019/ 04/ 12اإلطلع  

  06ه املوا الالال     1438رمضالالالاو  الالالام    11مالالالؤر  س    01منشالالالور رقالالالا  وزارة الاسلددديم السدددايل والبحدددع السلمدددي،    -
ابلتسالالالال يا اةويل ولوجيالالالالا االالالالامل  يالالالال انية البكالالالالالوراي بعنالالالالواو السالالالالنة ا امعيالالالالة  املتعلالالالال     2017جويليالالالالة ثالالالالنة  

 .2017، ا زائر،  2018  -2017

https://www.mesrs.dz/universites
https://www.cder.dz/spip.php?article2467
http://www.dgrsdt.dz/Ar/?fc=Incubateurs
http://www.ufc.dz/ar/index.php


 قائمة المراجع
 

288 
 

، امل اددددد  الدددددوطين لامبدددددوس، ا زائدددددر،  2013  -2002بالالالالالرام  لومبالالالالالو  س ا  ائالالالالالر  بغدددددداد بدددددن سدددددطاعلي،    -
2014. 

، علدددد  موقدددد  ا ن ندددد    املسالالالالالتخ مة املعنيالالالالالةمالالالالال ة العزالالالالال  واةيصالالالالالات  جكدددداز امل،دددداعدة علدددد  اإلدمدددداال املكددددين،    -
ar.html-http://www.anem.dz/ar/pages/dispositifs   2019/ 04/ 18، اتر خ اإلطلع. 

الشالالرق اةوثالالو ويفالالا     جامعالالة س منةزالالة  100مزارنالالة نظالالا احلوكمالالة كالالأنياة لتشالال يع التغيالالري )البند  الددويل،    -
 .2013، البن  الدويل، جوان إ ريزيا ي   الةري (

 التزارير  -6
 .2003، األمم املاحدة، نيو ورك، السكاو والتعليا والتنمية )لزرير موج (األمم املاحدة،  -
لزرير التنمية اإلنسالالانية العربيالالة  برانمج األمم املاحدة اإل ائي والصندوق السر  لإل ا  ا قاصاد  وا جاماعي،   -

 2003.، امل ا  اإلقليمي للدو، السربية، األردن، )حنو إقامة  تمع املعر ة(  2003للعام 
وة احلزيزيالالة لممالالا: مسالالارات إ  التنميالالة  )الجالالر   2010لزريالالر التنميالالة البشالالرية  بددرانمج األمددم املاحدددة اإل ددائي،    -

 .2010برانمج األمم املاحدة اإل ائي، نيو ورك، البشرية(ن 
،  ) ضالالة ا نالالول: لزالال م بشالالري س  الالامل متنالالوم(  2013لزريالالر التنميالالة البشالالرية  بدرانمج األمدم املاحددة اإل دائي،    -

 .2013برانمج األمم املاحدة اإل ائي، نيو ورك، 
،  : املضالال  س التزالال م )بنالالاء املنعالالة لالال رء املخالالاطر(2014لزرير التنميالالة البشالالرية  ملاحدة اإل ائي، برانمج األمم ا -

 .2014برانمج األمم املاحدة اإل ائي، نيو ورك، 
، بددرانمج األمددم املاحدددة  التنميالالالة س كالالا  مالالالا:  2015لزريالالالر التنميالالة البشالالالرية  بددرانمج األمددم املاحدددة اإل ددائي،    -

 .2015اإل ائي، نيو ورك،  
الزالالوة وال زالالر وأ مالالة  )  مالالا قالالو أبعالال  مالال  النالال رة:  2006لزريالالر التنميالالة البشالالرية  بددرانمج األمددم املاحدددة اإل ددائي،    -

 .2006، برانمج األمم املاحدة اإل ائي، نيو ورك، (املياا العاملية
التضالالام  اإلنسالالاق  )   اربة لغري املنا :  2008/  2007لزرير التنمية البشرية  برانمج األمم املاحدة اإل ائي،   -

 .2007، برانمج األمم املاحدة اإل ائي، نيو ورك، (س  امل متغري
حددة اإل دائي،  ، بدرانمج األمدم املالنميالالة لل ميالالع:  2016لزريالالر التنميالالة البشالالرية  برانمج األمم املاحدة اإل دائي،   -

 .2016نيو ورك، 
مسالالالالتزبا أ ضالالالالا  )االثالالالالت امة واإلنصالالالالامت  :  2011لزريالالالالر التنميالالالالة البشالالالالرية  بدددرانمج األمدددم املاحددددة اإل دددائي،    -

 .2011، برانمج األمم املاحدة اإل ائي، نيو ورك، (لل ميع
قابليالالة التنزالالا البشالالري  )  احلالالواج التغلالالب  لالالمل  :  2009لزريالالر التنميالالة البشالالرية  برانمج األمم املاحدة اإل ائي،   -

 .2009، برانمج األمم املاحدة اإل ائي، نيو ورك،  (والتنمية

http://www.anem.dz/ar/pages/dispositifs-ar.html
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 .1980، البن  الدويل، واشنطن،  1980لزرير    التنمية س العامل  البن  الدويل،  -
رة الاسلديم  د، وزا2018/  2017علي لرق ، تقر ر عن الا و ن واملرا قدة البيدا وجيدة لاسدات ة املدو فني  دد ثا   -

 .2019السايل والبحع السلمي، ا زائر، جانفي 
، تقر در  دو، الاسلديم السدايل ال  اإلصالال اات السالالابزة واحلاليالالة واملسالالتزبلية للتعلالاليا العالالايلب،دن املكدد  سدسيد،    -

 .2012مصر  ه  ت د  اجملانية إىل ت ا   الفرصد، جمل  ال، ان الدويل، مصر، 
، تقر ر  دو، الاسلديم السدايل ال مصدر  هد   نظرة  امة  لمل منظومة التعليا العايل س مصرب،ن املكد  سسيد،  -

 .2012ت د  اجملانية إىل ت ا   الفرصد، جمل  ال، ان الدويل، مصر، 
  التعلالالاليا مالالال  أجالالالا النالالالا  والكوكالالالب )بنالالالاء مسالالالتزبا مسالالالت اممننمدددة األمدددم املاحددددة لل بيدددة والسلدددم والثقا دددة،    -

، مننمددددة األمددددم املاحدددددة لل بيددددة والسلددددم والثقا ددددة،  ر دددد ،  2016، الاقر ددددر السدددداملي لر ددددد الاسلدددديم لسددددام  لل ميالالالالع(
2016. 

مشروم  لزرير أويل    إ الال اني ال اقيالالة  امليالالة ل  الالرتامت االالؤق ت  مننمة األمم املاحدة لل بية والسلم والثقا ة،   -
 .2015ة والسلم والثقا ة،  ر  ، ، مننمة األمم املاحدة لل بيالتعليا العايل

 .2016، الد وان الوطين لإل صا ا ، ا زائر،  2016نيميغرا يا ا  ائرالد وان الوطين لإل صا ا ،  -
، الددد وان  46، رقددم  2016، نشددرة  2015  -2013ا  ائالالر ابةرقالالام نتالالائ   الددد وان الددوطين لإل صددائيا ،     -

 .2016الوطين لإل صائيا ، ا زائر،  
، الدددد وان  47، رقدددم  2017، نشدددرة  2016  -2014ا  ائالالالر ابةرقالالالام نتالالالائ   الدددد وان الدددوطين لإل صدددائيا ،    -

 .2017الوطين لإل صائيا ، ا زائر،  

،  ، ا زائددرد وان الددوطين لإل صددائيا ، الدد 2011  -1962اوصالالاللة إاصالالالائية  الددد وان الددوطين لإل صددائيا ،    -
 .بدون ذنر سنة النشر

 .2008، ا زائر، د ،مرب  5، رقم نشرة إاصائية ل ليةبن  ا زائر،   -
، الدددد وان الدددوطين لإل صدددائيا ،  2012الدددد وان الدددوطين لإل صدددائيا ، امل،دددا الدددوطين  دددو، اسدددا،دام الوقددد     -

 .2013ا زائر،  
 بيدة  ، م اد  اليون،د و اإلقليمدي لللزرير نيراثة اليونسكو لتمويا التعليا العايل س ال و  العربيالالةاليون،د و،  -

 .2018لبنان،  -ال الدو، السربية، ب و 
 الزراراتن الزوانني واملراثيا  -7
  1430مالالؤر  س  ي الزعالال ة  الالالام    351-09مرثالالوم لن يالال ي رقالالالا  ا مكور ددة ا زائر ددة الدميقراطيددة الشددسبة،    -

الزعالال ة   ي    9املالالؤر  س    170-90ن يعالال   ويالالتما املرثالالوم التن يالال ي رقالالا  2009أكتالالوبر ثالالنة    26املوا الال   
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، ا ر ددددة  الالالال ي  الالال ني يالالالروذ  صالالاليس املالالالنط ال راثالالالية ومبالغ الالالا  1990يونيالالالو ثالالالنة    2املوا الالال     1410 الالالام  
 .2009أناوبر  28، ا زائر،  62الرمسية/ ع 

مجالالانيو الجانيالالة  الالام    24مالالؤر  س    279  -03املرثالالوم التن يالال ي رقالالا  ا مكور ة ا زائر ة الدميقراطية الشسبية،   -
، ا ر دددة  ن  الالال ني م الالالام ا امعالالالة والزوا الالال  ا اصالالالة بتنظيم الالا وثالالالريقا2003ثالالالنة  ؤشالالال     23املوا الال     1424

 .2003 ش    24، ا زائر،  51الرمسية / ع  
  1426رجالالب  الالام  11مالالؤر  س    299  -05املرثالالوم التن يالال ي رقالالا  ا مكور ة ا زائر ة الدميقراطيدة الشدسبية،   -

ا ر ددة الرمسيدة/  ن   ني م ام املرك  ا الالامع  والزوا الال  ا اصالالة بتنظيمالالا وثالالريان  2005نة ؤش  ث 16املوا   
 .2005، ا زائر  ش  58ع 
  1437رمضالالاو  الالام  09مؤر  س    176  -16املرثوم التن ي ي رقا  ا مكور ة ا زائر ة الدميقراطية الشسبية،   -

،  36، ا ر ددة الرمسيددة / ع  ج  للم رثالالة العليالالان  الال ني الزالالانوو اةثاثالال  النمالالو 2016يونيالالو ثالالنة  14املوا الال   
 .2016 ونيو   19ا زائر،  

  1431صالال ر  الالام    05مالالؤر  س    35  -10املرثالالوم التن يالال ي رقالالا  ا مكور ددة ا زائر ددة الدميقراطيددة الشددسبية،    -
البحالالالث العلمالالال  والتةالالالوير التكنولالالالوج      لالالالة الالالالوطي لتزيالالاليا  ن  الالال ني م امالالالا2010ينالالالاير ثالالالنة    21املوا الالال   
 .2010 نا ر    24، ا زائر،  06، ا ر دة الرمسية/ ع لا وكي يات ثرياولشكي

  1412رجالالالب  الالالام    8مالالالؤر  س    23  -92املرثالالالوم التن يالالال ي رقالالالا  ا مكور ددة ا زائر ددة الدميقراطيددة الشددسبية،    -
، ا ر ددة  ن يتضالالم  إنشالالاء  لالالة وطالالي للبحالالث العلمالال  والتزالالي ولنظيمالالا و ملالالا1992يناير ثنة  13املوا   

 .1992 نا ر   22، ا زائر،  05ية/ ع الرمس
نالالو محل    21املوا الال     1393يالالوا     25مالالؤر  س    60  -73أمر رقا  ا مكور ة ا زائر ة الدميقراطية الشدسبية،   -

 .1973د ،مرب   4، ا زائر،  97، ا ر دة الرمسية/ ع  ن يتضم  إا اث مكتب للنشرات ا امعية1973ثنة 
املوا الال     1419 ي احل الالة  الالام    18مالالؤر  س    05  -99قالالانوو رقالالا  الشدسبية،    ا مكور ة ا زائر ة الدميقراطيدة -
أبر ددد     7، ا زائدددر،  24، ا ر ددددة الرمسيدددة/ ع  ن يتضالالالم  الزالالالانوو التالالالوجي   للتعلالالاليا العالالالايل1999أبريالالالا ثالالالنة    4

1999. 
إنشالالاء الل نالالة  ن املتضم   2015أبريا    13املؤر  س    167قرار رقا  ا مكور ة ا زائر ة الدميقراطية الشدسبية،   -

  -، النشدرة الرمسيدة للاسلديم السدايل والبحدع السلمدي، ال،داسدي األو،الوطنية للتأقيا ولشكيل ا وص ايت ا وثريقا
 .2015ا ز  الثاين، ا زائر،  

  23املوا الال     1431ربيالالع الجالالاق  الالام    7قالالرار و اري مشالالرتا مالالؤر  س  ا مكور ة ا زائر ة الدميقراطيدة الشدسبية،   -
ن   ني مبلغ منحة ال راثالالات والبحالالث للةلبالالة املسالال لني س املاجسالالتري أو الةالالور الجالالاق ويالالروذ  2010مار  
 .2010أ ر   سنة   21، ا زائر،  26، ا ر دة الرمسية / ع منح ا
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  1410 ي الزعالالال ة  الالالام    2مالالالؤر  س    149  -90مرثالالالوم لن يالالال ي  ا مكور ددة ا زائر ددة الدميقراطيددة الشددسبية،    -
ا ر دددة الرمسيددة/ ع    ن يتضالالم  إنشالالاء جامعالالة التكالالوي  املتواصالالا ولنظالاليا  مل الالان1990ثالالنة  مالالاي    26املوا الال   

 .1990ما   30، ا زائر،  22
  1424رجالالب  الالام    17مالالؤر  س    312  -03مرثالالوم لن يالال ي رقالالا  ا مكور ددة ا زائر ددة الدميقراطيددة الشددسبية،    -

  1415يوا   الالام    21مؤر  س    84  -95املرثوم التن ي ي رقا   ن يع   ويتما2003ثبتمحل  14املوا   
، ا ر دددة  ن يتضالالم  إنشالالالاء نييالالواو وطالالي للخالال مات ا امعيالالة ولنظيمالالالا و ملالالا1995مالالار  ثالالنة    22املوا الال   

 .2003سبامرب   21، ا زائر،  57الرمسية/ ع 
  1426يالالعباو  الالام    22مالالؤر  س    370  -05مرثالالوم لن يالال ي رقالالا  ا مكور دة ا زائر ددة الدميقراطيدة الشددسبية،    -

،  66ع    /، ا ر ددة الرمسيدةن يتضالالم  الزالالانوو اةثاثالال  لالال يواو املةبو الالات ا امعيالالة2005ثبتمحل  26  املوا 
 .2005سبامرب   28ا زائر،  

  1433رمضالالاو  الالام    2مالالؤر  س    293  -12مرثالالوم لن يالال ي رقالالا  ا مكور ددة ا زائر ددة الدميقراطيددة الشددسبية،    -
،  شرتكة للبحالالث العلمالال  والتكنولالالوج  ولنظيم الالا وثالالريقان   ني م ام املصاحل امل2012يوليو ثنة   12املوا   

 .2012 وليو   29، ا زائر،  44ا ر دة الرمسية/ ع 
  1415يالالالوا   الالالام    21مالالالؤر  س    84  -95مرثالالالوم لن يالالال ي رقالالالا  ا مكور ددة ا زائر دددة الدميقراطيدددة الشدددسبية،    -

، ا ر دددة  ا امعيالالة ولنظيمالالالا و ملالالان يتضالالم  إنشالالالاء نييالالواو وطالالي للخالال مات  1995مالالار  ثالالنة    22املوا الال   
 .1995أبر     30، ا زائر،  24الرمسية/ ع 

  1419يالالعباو  الالام    13مالالؤر  س    402  -98مرثالالوم لن يالال ي رقالالا  ا مكور دة ا زائر ددة الدميقراطيدة الشددسبية،    -
نالالني  ن يتضالالم  اإلنيمالالا  امل الالي للشالالبال احلالالاملني يالال انيات التعلالاليا العالالايل والتز1998نييسالالمحل ثالالنة    2املوا الال   

 .1998د ،مرب   6، ا زائر،  91، ا ر دة الرمسية / ع السامني خرجي  املعاق  الوطنية للتكوي  
  1436مالالؤر  س مجالالانيو اةو   الالام    85  -15مرثالالوم ريثالال  رقالالا  ا مكور ددة ا زائر ددة الدميقراطيددة الشددسبية،    -

تكنولوجيالالات و الال ني م ام الالا  ن يتضالالم  إنشالالاء اةكانيمييالالة ا  ائريالالة للعلالالوم وال2015مالالار  ثالالنة    10املوا الال   
 .2015مارس  25، ا زائر،  14، ا ر دة الرمسية/ ع ولشكيلت ا ولنظيم ا

املوا الال     1430 الالرم  الالام    6املالالؤر  س    03  -09مرثالالوم لن يالال ي قالالا   مكور ة ا زائر ة الدميقراطية الشسبية،   -
 2009، ا زائر،  1لرمسية/ ع ، ا ر دة ان يو ط م مة اإليرامت و  ني كي يات لن ي قا2009يناير ثنة   3
  4املوا الالال     1419 ي احل الالالة    18مالالالؤر  س    05  -99قالالالانوو رقالالالا  وزارة الاسلددديم السدددايل والبحدددع السلمدددي،    -

املد ر  ال  دفر    06  -08، املسدد، واملدامم  لقدانون  ن يتضم  الزانوو التوجي   للتعليا العايل1999أبريا ثنة 
 .2008، ا زائر،  10، ا ر دة الرمسية/ ع 2008 ربا ر سنة   23املوا     1429عام 
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ن املتضالالم  إنشالالاء  2015نالالو محل ثالالنة    3املالالؤر  س    1136قالالرار رقالالا  وزارة الاسلدديم السددايل والبحددع السلمددي،    -
 نالالالة قةا يالالالة للمالالالوارني الو ئزيالالالة ل ائالالال ة مؤثسالالالات التعلالالاليا العالالالايل والبحالالالث العلمالالال  و الالال ني م ام الالالا ولشالالالكيل ا  

 .2015، ال،داسي الثاين، ا زائر،  2015للاسليم السايل والبحع السلمي  ، النشرة الرمسيةوثريقا
ن يتضالالم  إنشالالاء  نالالة  2016أكتالالوبر    29مالالؤر  س    1636قالالرار رقالالا  وزارة الاسلدديم السددايل والبحددع السلمددي،    -

اسلديم السدايل  ، النشدرة الرمسيدة للوطنية لإليرامت ومتابعة لن ي  برام  املرا زة البي اؤوجية ل ائ ة اةثتا  البااالالث
 .2016، الثل ي الراب ، ا زائر،  2016والبحع السلمي 

ن يتضالالم  يثالالية  2014نييسالالمحل ثالالنة    29مالالؤر  س    2004قرار رقا  وزارة الاسليم السايل والبحع السلمدي،   -
حدع  ، النشدرة الرمسيدة للاسلديم السدايل والب نة لو ع نظام لضماو ا ونية س قةالالام التعلالاليا العالالايل والبحالالث العلمالال 

 .2014، الثل ي الراب ، ا زائر،  2014السلمي 
ن يتضالالم  إنشالالاء  نالالة مكل الالة  2018مالالار     8مالالؤر  س    212قرار رقا  وزارة الاسليم السايل والبحع السلمدي،   -

، النشددرة الرمسيددة للاسلدديم  ارا زالالة ومتابعالالة ولزيالاليا  مشالالروم املؤثسالالة  ملؤثسالالالات التعلالاليا العالالايل والبحالالث العلمالال 
 .2018  زائر،لمي، الثل ي األو،، ا السالسايل والبحع 

 الالال ني كي يالالالات لنظالالاليا    2016جويليالالالة    26مالالالؤر  س    932قالالالرار رقالالالا  وزارة الاسلددديم السدددايل والبحدددع السلمدددي،    -
، النشددرة الرمسيددة للاسلدديم السددايل والبحددع السلمددي،  املرا زالالة البي اؤوجيالالة ل ائالال ة اةثالالتا  البااالالث االال يث التوميالالف

 .2016  الثل ي الثالع، ا زائر،
يضالالم  إنشالالاء  نالالة الالالحلام  ولزيالاليا  ن  1989جالالواو    17قالالرار مالالؤر  س  وزارة الاسلدديم السددايل والبحددع السلمددي،    -

، ال،داسددددي األو،، ا زائددددر،  1989، النشددددرة الرمسيددددة للاسلدددديم السددددايل والبحددددع السلمددددي  البحالالالالث العلمالالالال  ا الالالالامع 
1989. 

ن  الال ني لنظالاليا الل نالالة الوطنيالالة لتزيالاليا  2009نييسالالمحل    24قرار مؤر  س  وزارة الاسليم السايل والبحع السلمي،   -
 .2009، ال،داسي الثاين، ا زائر،  2009، النشرة الرمسية للاسليم السايل والبحع السلمي البااجني وثريقا

ن  الال ث  نالالة  لميالالة  2014جالالواو    17  س  مالالؤر   393قرار و اري رقا  وزارة الاسليم السايل والبحع السلمي،   -
، الثل ددي الثدداين، ا زائددر،  2014، النشددرة الرمسيددة للاسلدديم السددايل والبحددع السلمددي  وطنيالالالة لتأقيالالالا ا الالال ت العلميالالالة

2014. 
املوا الال     1431صالال ر  الالام    5مالالؤر  س    36  -10مرثالالوم لن يالال ي رقالالا  وزارة الاسلديم السدايل والبحدع السلمدي،    -

ن   ني م ام ولشكيلة الل نة الوطنيالالة لتزيالاليا املؤثسالالات العموميالالة  ات الةالالابع العلمالال   2010يناير ثنة  21
  24، ا زائددر،  06ة/ ع  ، ا ر دددة الرمسيدد والجزالالاس وامل الالي واملؤثسالالات اةخالالرو للتعلالاليا العالالايل ولنظيم الالا وثالالريقا

 .2010 نا ر  
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املوا الال     1439مجالالانيو الجانيالالة  الالام    9ؤر  س  قالالرار و اري مشالالرتا مالال ا مكور ددة ا زائر ددة الدميقراطيددة الشددسبية،    -
، ا ر دددة  ن  الالال ني التنظالالاليا اإلنياري للم رثالالالة العليالالالا وطبيعالالالة مصالالالاحل ا التزنيالالالة ولنظيم الالالا2018 حلايالالر ثالالالنة  25

 .2018مارس   18، ا زائر،  17الرمسية / ع  
  2012جالالان      24مشرتكة مؤرخالالة س  لعليمة و ارية  وزارة الاسليم السايل والبحع السلمي ووزارة ال بية الوطنيدة،   -

،  ت ني كي يات التس يا س الليسانة واملاثالالرت س ا امعالالات واملراكالال  ا امعيالالة لةلبالالة املالال ار  العليالالا لمثالالال ة
 .2012النشرة الرمسية للاسليم السايل والبحع السلمي، الثل ي األو،، ا زائر،  

يتضم  يالالروذ التسالال يا س  ،  2014جدوان    09م ر  ال    363وزارة الاسليم السايل والبحع السلمي، قرار رقم   -
، النشددرة الرمسيددة للاسلدديم السددايل والبحددع السلمددي، الثل ددي الثدداين، ا زائددر،  ال راثالالات ا امعيالالة لنيالالا يالال انية املاثالالرت

2014. 
ثالالنة  ينالالاير    21املوا الال     1436ربيالالع اةو   الالام    30قالالرار مالالؤر  س  ا مكور ددة ا زائر ددة الدميقراطيددة الشددسبية،    -

،  ن   ني طبيعة الرتبصات املي انية وس الوثو امل ي ل ائ ة الةلبة وكي يات لزييم ا ومراقبت ا وبر ت الالا2015
 .2015مارس   11، ا زائر،  13ا ر دة الرمسية/ ع 

 ا رائ  وا  ت العامة  -8
/ علد   2017/  12/  19،  2017ثالالبتمحل  ابملائالالة س    11.7لرتاجالالع إ     البةالالالة  نسبةونالة األنبا  ا زائر ة،   -

 .03/2019/ 24اتر خ اإلطلع   ،http://www.aps.dz/ar/economie/51295-7-11-2017موق  ا ن ن    
، ا زائدر  إ  إنشاء جامعة ا رتا الاليةرئية الل نة الوطنية للتعليا    بع   م  بةا : ال نسعمل  سارة بوانب،  -

، اتر ددخ    https://www.djazairess.com/djazairnews/39079، علدد  موقدد  ا ن ندد    2012/ 05/ 21نيددوز،  
 .2019/ 04/ 15اإلطلع  

،  08/02/2011،  6329،  دددحيفة ا قاصدداد ة، السددددد  يالالالةلنالالالوم املالالال ار  االقتصالالالانيية الليحلالأمحددد الدددقن،    -
 عل  املوق  ا ن ن   

http://www.aleqt.com/2011/02/08/article_501672.html   20/03/2016، اتر خ اإلطلع. 
ا الالالار يعالالالرم ببالالالارية اةالالالا ات ا  ائالالالر س  الالالا  التعلالالاليا العالالالايل )مالالال  جامعالالالة  امل،ددا    وميددة إخبار ددة وطنيددةد،    -

https://www.el-علدددددددددددددددددد  موقدددددددددددددددددد  ا ن ندددددددددددددددددد      (ن2018جامعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة س    106إ     1962وااالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ة س  

dz/index.php/component/k2/item/50954massa.com/  2019/ 04/ 15، اتر خ اإلطلع. 
نسعمل إ  تسني ا  مات ا امعيالالة للتك الالا اليالالوو ونصالالف مليالالوو  اإلذاعة ا زائر ة،  اروق بونلي،ة لإلذاعة   -

، علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  موقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا ن نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    2017/  11/  15،  طالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171115/125929.html     04/ 18، اتر دددددددددددخ اإلطدددددددددددلع /

2019. 

http://www.aps.dz/ar/economie/51295-7-11-2017
https://www.djazairess.com/djazairnews/39079
http://www.aleqt.com/2011/02/08/article_501672.html
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/50954
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/50954
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171115/125929.html
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ا ن ندددددددد    ، علددددددد  موقددددددد   2016 ملائدددددددة ال سدددددددبامرب    10.5اإلذاعدددددددة ا زائر دددددددة، ارتفددددددداع ن،دددددددبة البطالددددددددة إىل    -
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170114/100139.html     03/  24، اتر ددددددددخ ا طددددددددلع  /

2019. 
، علدد   2017/  12/  19،  2017 ملائددة ال سددبامرب    11.7ونالددة األنبددا  ا زائر ددة، ن،ددبة البطالددة ت اجدد  إىل    -

/  03/  24، اتر ددددددددخ اإلطددددددددلع     http://www.aps.dz/ar/economie/51295-7-11-2017موقدددددددد  ا ن ندددددددد     
2019. 
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