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 ضرورة على التعرف هو الدراسة هذه من الرئيسي الهدف إن

 استقطاب،) أبعاده بجميع المعرفي المال الرأس في االستثمار

 الجامعة إدراك مدى على والوقوف ،(محافظة تنشيط، صناعة،

 التجارية، االقتصادية، العلوم كلية باعتماد الضرورة لهذه الجزائرية

 .الدراسة هذه في كنموذج 3الجزائر جامعة التسيير وعلوم



 .تنفيذ إلى المعرفة تحويل :المعرفي المال رأس في االستثمار

شهد التعليم العالي فيي الجزائير تطيوراب كبييرة تمثليب فيي التوسيع فيي إنشيا  جامعياب  

جديدة وفتح تخصصاب جديدة أيضا إضافة إلى االزدياد الكبير في عدد الطلبة، وظهيور 

، وهييو مييا يسييتدعي الماسييترنمييط جديييد فييي التعليييم وهييو التعليييم عيين بعييد بالنسييبة لطييور 

االسيتثمار فيي اليرأس  مرتكزاتي الحاجة إلى ضيبط جيودة التعلييم العيالي واليذب مين بيين 

لييذلك . المييال المعرفييي وتطييويره بمييا يحقييا ر ييية ورسييالة وأهييداف الجامعيية الجزائرييية

 :سنحاول معالجة اإلشكالية التالية

 كيف يساعد االستثمار في الرأس المال المعرفي على ضبط جودة التعليم العالي؟

 .المصالح أصحاب رضا لتحقيا استثمار :المعرفي المال رأس

 .الم سسة في الخفية القوة :المعرفي المال رأس

 .المعرفي المال الرأس في لالستثمار الجزائرية الجامعة مجهوداب



 اإلطار التصميمي للدراسة النظرية



الجامعة الجزائرية لالستثمار في الرأس المال المعرفي مجهودات  
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 :على الجزائر في العلمي والبحث العالي التعليم وزارة أيضا تقوم
 والتطوير العلمي للبحث الوطني الصندوق  موارد توزيع 

 % 10 أما الجامعية البحث مخابر على % 90 بنسبة التكنولوجي
 التعليم وزارة عليها تشرف التي البحث لمراكز فتخصص المتبقية
  .العالي
69.77 قيمته ما العلمي للبحث الوطني النظام تمويل نفقات بلغت 

  – 2014 إلى 2008 من الممتدة الفترة خالل دينار مليار
– 23.83 البحث، لمحيط خصصت منها دينار مليار   
19.15 الوطنية، للبرامج دينار مليار  
التجهيز، لنفقات دينار مليار 26.79 و   
مخبر 1361 العالي التعليم وازارة  في الناشطة المخابر عدد بلغ 

  الدكتوراه، في طالب و باحث 27584 من أكثر يشغل
دكتوراه أطروحة 270 و ماجستير مذكرة 16300 مناقشة تمت 



 التعاون الوطني والدولي

 برنامج المنح

 أساتذة

  طلبة الدكتوراه

oتحسين المستوى بالخارج تربصاب 
 

oبرنامج المنح إلنها  األطروحة 
 
o إراسموسمنح 
o (برنامج جزائرب فرنسي) بروفاسمنح 

 
oالشبكة المشتركة للمدارس 
oمنح التعاون 
oعطل علمية 
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المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 جامعة الوحدة اإلفريقية
 معهد علوم المياه  والطاقة

 الدفعة األولى للمسجلين
2014 - 2015 
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المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 شريك جزائري
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان -

 شريك إفريقي
جامعة الوحدة اإلفريقية للعلوم األساسية والتكنولوجيا  واإليداع بجامعة جومو كينيا  معهد-

 .للزراعة والتكنولوجيا، جوجا، كينيا

معهد جامعة الوحدة اإلفريقية للحياة وعلوم األرض وكذا الصحة والزراعة بجامعة إبادان، -

 .ننجيريا

، رسوا،،  2معهد جامعة الوحدة اإلفريقية للحكامة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ياوندب -

 .بالكاميرون

بجامعة تلمسان ، ( بما في ذلك التغير المناخي ) معهد جامعة الوحدة اإلفريقية للمياه والطاقة -

 .الجزائر

 تعاون ألماني
 الوكالة األلمانية للتنمية-

 البنك االلماني للتنمية -

 الديوان األلمااني للتبادل الجامعي -
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المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 :يمكن الحكم على مدى مواكبة التعليم العالي لعصر المعرفة من خالل

جودة التعليم 
 العالي

 التمويل
التعليم 

 االلكتروني



 اإلطار التصميمي للدراسة التطبيقية



 قيمة χ  2 درجة الحرية مستوى المعنوية

0.035 8 16,554 
Pearson chi 

square 

 الحاالت الفعلية 45

 2الختبار الفرضية  2 كايجدول  1الختبار الفرضية  2 كايجدول 

 قيمة χ  2 درجة الحرية مستوى المعنوية

0.714 8 5.401 
Pearson chi 

square 

45 
 الحاالت الفعلية

العامليةعلى المحاور ( األساتذة)تمثيل بياني إلسقاط األفراد:3اختبار الفرضية  



 الفرضية األولى

بين متغيرة مظاهر االستثمار ومتغيرة أهمية ( ارتباط)توجد عالقة •
 إدراج عنصر االستثمار في الرأس المال المعرفي في ر ية الجامعة

 الفرضية الثانية

ال توجد عالقة بين متغيرة الخبرة ومتغيرة مظاهر االستثمار في •
 .الرأس المال المعرفي

 الفرضية الثالثة
 

ليس هناك فروق ذاب داللة معنوية بين األساتذة في نظرتهم •
 لالستثمار في الرأس المال المعرفي من طرف جامعتهم

 اختبار الفرضيات



 خاتمة
 أفرادها لدى المعرفة تنمي أو ألفرادها جديدة كفا اب على الحصول من لتتمكن تستثمر أن الم سسة على وجب

 :خالل من
 

االستثمار لمتطلباب يستجيب التعليم على اإلنفاق يكون وأن مستويات ، بكافة التعليم جودة تحسين 
 .المعرفي المال رأس في

التركيز مع والمعنوية، المادية التحفيزاب خالل من واإلختراع اإلبداع على الباحثين تشجيع 
  .العلمي البحث مراكز في إدماجهم على

المعرفة وإستغالل الكتساب مالئمة بيئة توفير. 

المعرفي المال الرأس في االستثمار مجال في واألجنبية العربية التجارب من االستفادة.   

إلى تترجم للجامعة واضحة إستراتيجية ضمن المعرفي المال الرأس في االستثمار أهمية إدراج 
 .وعاملين وأساتذة طلبة من معها المصلحة ذو األطراف مختلف
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