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 مقدمة:

هي احملرك الرئيسى للنمو  املعرفة ن اقتصاد املعرفة يف األساس يقصد به أن تكونإ     

واقتصادات املعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات املعلومات واالتصال واستخدام االقتصادي. 

هي أكثر األصول  حيث املوارد البشرية املؤهلة وذات املهارات العالية، أو رأس املال البشري،  االبتكار

  .قيمة يف االقتصاد اجلديد، املبين على املعرفة

و  عدة مفاهيم و تصورات جديدةاالقتصادي، النمو لعرض التقليدية الطريقة يف تغيريات تطرح 

 الناحية من يظهر،. العملية هذه يف اجلامعات، وحتديدا ، املؤسسات تلعبه الذي الدور تعود بنا إىل

. املتقدمة البلدان يف االقتصادي النشاط يف املعرفة تكتسبها اليت املتزايدة األهمية التجريبية،

 دافعة قوة املعارف تراكم فيه يشكل الذي االقتصادي، للنمو يداجلد املفاهيمي النهج حيددحيث 

 اجلامعة دور دراسةإن  . للجامعات احلالي الدور لتحليل الصلة ذات الرئيسية املفاهيم ووضع. أساسية

 حيث  ،يظهر لنا الدور و االهمية املتجددة للجامعة. املعرفة على القائمة االقتصادات سياق يف

 .املعرفة ونشر خلق على قدرتها تعزيز خالل من املؤسسية سالمتها على احلفاظ جيب

 ما دور اجلامعة يف بناء اقتصاد مبين على املعرفة؟هنا نعود لنتساءل: 

لإلجابة على هذا التساءل تناولنا حالتني تطبيقيتني جلامعة مستغامن باجلزائر و معاهد العبور 

االولني منها للمفاهيم النظرية االساسية مبصر حيث قسمنا البحث إىل ثالث مباحث خصصنا 

 املتعلقة باملوضوع فيما تناولنل يف الثالث احلاالت التطبيقة.

 مفهوم وأهمية اقتصاد املعرفة :األولاملبحث 

 مفهوم اقتصاد املعرفة :أوال : 

 القتصاد املعرفة عّدة مفاهيم ميكن عرضها على سبيل املثال ال احلصر كاآلتي :

اقتصاد املعرفة هو نظام اقتصادي ميثل فيه العلم الكيفي والنوعي عنصر اإلنتاج األساسي  -

 والقوة الدافعة إلنتاج الثورة. 

اقتصاد املعرفة هو ذلك االقتصاد الذي يعمل على زيادة منو معدل اإلنتاج، بشكل مرتفع على  -

 1التصالاملدى الطويل بفضل استعمال واستخدام تكنولوجيا اإلعالم وا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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أما التقرير االسرتاتيجي العربي فقد عرفه كما يلي : اقتصاد املعرفة هو اقتصاد جديد فرضته  -

طائفة جديدة من األنشطة املرتبطة باملعرفة وتكنولوجيا املعلومات ومن أهم مالحمه التجارة 

 االلكرتونية.

فعرفته بأنه : ذلك االقتصاد املبين أساسًا  (OCED)التعاون والتنمية االقتصادية  أما منظمة -

على إنتاج ونشر واستخدام املعرفة واحملرك األساسي لعملية النمو وخلق الثروة وفرص التوظيف 

 [ 2عرب كافة الصناعات ]

االقتصاد املعريف بأنه : نشر املعرفة وإنتاجها  2003وعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -

مجيع جماالت النشاط اجملتمعي االقتصادي واجملتمع املدني والسياسة  وتوظيفها بكفاية يف

واحلياة اخلاصة وصواًل لرتقية احلالة اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية اإلنسانية، ويتطلب 

األمر بناء القدرات البشرية املمكنة، والتوزيع  الناجح للقدرات البشرية على خمتلف القطاعات 

 االنتاجية

اجملموعة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادي "االقتصاد املعريف هو  االقتصاد املبين أساسا  أما -

على إنتاج املعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وحتصيل الثروات والعمالة عرب 

 3القطاعات االقتصادية كافة"

فعاال للمعرفة من أجل  حتقيق ويعرفه البنك الدولي بأنه : االقتصاد الذي حيقق استخدامًا  -

التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهذا يتضمن جلب وتطبيق املعارف األجنبية، باإلضافة إىل 

 تكييف وتكوين املعرفة من أجل تلبية احتياجاته اخلاصة.

وهناك تعريف يقرن اقتصاد املعرفة باقتصاد املنتجات الذكية، أي أن هذه املنتجات هي بعض  -

اقتصاد املعرفة القائم على تكتل املعلومات وتراكمها يف جهاز الكمبيوتر الذي يقوم بدوره مالمح 

بتحليلها وتنسيقها ليتعاطى مع أحداث الواقع مبا يتناسب معها متاما. كما يتعاطى معها اإلنسان 

 4الراشد

املفتاح هلذا  أما التعريف اآلخر فإنه يقرن اقتصاد املعرفة باملعلومات واألفكار اليت تعد -

االقتصاد فتكنولوجيا املعلومات هي العنصر احملرك وعنصر االستثمار الذي جيب أن ينهض 

 ويستمر للحفاظ على التطورات اهلائلة اليت حدثت يف االقتصاد العاملي واستمرارها. 
 ولو أردنا تقديم تعريف خمتصر القتصاد املعرفة ألمكننا القول بأنه: ذلك االقتصاد الذي - 

ينشئ الثروة من خالل عمليات وخدمات املعرفة )االنشاء والتحسيس، التقاسم، التعلم، التطبيق 

واالستخدام للمعرفة بأشكاهلا( يف القطاعات املختلفة باالعتماد على األصول البشرية 

 5والاّلملموسة ووفق خصائص وقواعد جديدة 

تصاد املعرفة هو ذلك االقتصاد الذي ينتج من خالل ما سبق، ميكن أن نصل بالقول إىل أن اق     

عن تقدم املعلومات بعد العصر الصناعي، وهو فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية يقوم على 

فهم جديد لدور املعرفة ورأس املال البشري يف تطور االقتصاد وتقدم اجملتمع، وهو االقتصاد الذي 

ضافة، فهو يقوم على أساس تكنولوجيا املعلومات حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة امل
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واالتصال باعتبارها نقطة االنطالق له، أي أن املعرفة هي العنصر الوحيد يف العملية اإلنتاجية 

وتكنولوجياتها تشكل  واملعلومات واملعرفة هي املنتج الوحيد يف هذا االقتصاد، وأن املعلومات 

 وجماالتها.وحتدد أساليب اإلنتاج وفرص التسويق 

 خصائص اقتصاد املعرفة :ثانيا: 

يتسم اقتصاد املعرفة باالبتكار والقدرة على توليد واستخدام املعرفة، كما يعّد من املصادر 

االساسية للثروة إىل جانب اعتباره وسيلة لتحسني نوعية وكمية االنتاج والرفع من معدالت 

  6التشغيل

 ومن اهم خصائصه نذكر :

 املورد األساسي ورأس املال الرئيسي فيه هو املعرفة اليت تشكل أهم مصادر الثروة والسلطة -

التبعثر : إذ أتاحت التقنية احلديثة االطالع على املعرفة من قبل اجلميع، وبدأ احتكار الشركات  -

 الكربى هلا يتهاوى لصاحل االفراد

تنوعة تلبى حاجات خمتلف شرائح االفراد التنوع : يوفر طيفا هائال وكثيفا من املنتجات امل -

والشركات ورغابتها، بعد ان كانت تستهدف الشرائح الكربى فقط، ومبا يسرع من تصميم املنتج 

 وانتاجه ويتجاوز األخطاء ويقلص حجم التخزين

االنفتاح : أصبح تعاون الشركات وحتى االفراد إلنتاج املعرفة امرا طبيعيا ومطلوبا، ضمن إطار  -

 اكة تتخطى احلدود والعقلية املركزية الضيقةشر

منوذج جديد لإلدارة : يستند إىل منظور متكامل من املعرفة، ويتعامل بنظرة مشولية للعملية  -

 االنتاجية، تتجاوز املدى القصري واألهداف اخلاصة بالشركة فقط

تعمل من خالل قوة العمل : تتمتع مبهارات وخربات عالية وقابلة للتطور بشكل مستمر، و -

فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه يف أي مرحلة ان يبدي مالحظاته واقرتاحاته، ليس 

 فقط بالنسبة إىل املرحلة اليت يعمل بها وإمنا للمراحل االخرى أيضا

العاملية : يعمل من خالل اقتصاد عاملي مفتوح، بفضل التطورات التقنية اهلائلة ويدفع حنو  -

 7ادي العامليالتكامل االقتص

 مؤشرات اقتصاد املعرفة :ثالثا :

 : 8يستند اقتصاد املعرفة يف اساسه اىل اربعة ركائز وهي على النحو التالي

تنتشر يف اقتصاديات املعرفة خمابر البحث والتطوير، وتولي  مؤشر البحث والتطوير واالبتكار : -

هلا احلكومات واخلواص وقطاع اخلدمات بالغ االهتمام باعتبارها القلب النابض للتقدم 

التكنولوجي، وبصورة تدرجيية أصبح البحث والتطوير خاصة يف البلدان الصناعية يشكل أهم 

ثل وسيلة لتوسيع املعارف التكنولوجية اليت جوانب التطور التكنولوجي فيها، ذلك ألنه مي

تعتمد عليها عملية اإلبداع واالبتكار، كما يؤدي إىل زيادة عائد االستثمارات املالية والبشرية، 
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وللدخول إىل اقتصاد املعرفة يقتضي رفع نسبة اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير من الناتج 

 ؤشر ضمن جمموعة مؤشرات االقتصاد املعريف.الداخلي اخلام، غذ تعترب هذه النسبة كم
: ان للموارد البشرية أهمية كربى يف عمل النشاطات االقتصادية مؤشر التعليم والتدريب -

وتنميتها وتطويرها خاصة يف ظل اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من تقنيات متقدمة، إال أن من 

ملعرفة ما تزال قليلة وذلك يعود من جهة إىل املؤشرات املعروفة جدًا لدراسة هذا البعد من اقتصاد ا

نقص األعمال يف هذا اجملال ومن جهة أخرى إىل صعوبة قياس كفاءات األفراد مباشرة  وملؤشرات 

املوارد البشرية مصدران رئيسيان على قدر كبري من األهمية وهي البيانات املتعلقة بالتعليم و 

مبهن العمال، وتسمح واملؤشرات القائمة على البيانات  التدريب، والبيانات املتعلقة بالكفاءات أو

املتعلقة بالتعليم والتدريب بتقييم املعارف واملهارات أو )الرأمسال البشري( املكتسبة خالل العملية 

 الرمسية للتعليم، وتسمح هذه املؤشرات أيضا بتقييم املخزون واالستثمار يف الرأمسال البشري

تسهل البنية التحتية املبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:   مؤشر تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت على نشر وجتهيز املعلومات واملعارف وتكييفه مع االحتياجات احمللية، لدعم النشاط 

االقتصادي وحتفيز املشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية، كما تسمح تكنولوجيا املعلومات 

أرباح انتاجية خاصة يف جمال املعاجلة، التخزين وتبادل املعلومات، وكذا  واالتصاالت أيضا ببدر

متكن من تعزيز ظهور وازدهار صناعات جديدة كوسائل اإلعالم املتعددة، التجارة االلكرتونية، 

 اجلداول االلكرتونية .. اخل

األطر واليت تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفري كل  مؤشر احلاكمية الرشيدة: -

القانونية والسياسية اليت تهدف إىل زيادة اإلنتاجية والنمو، وتشمل هذه السياسات اليت تهدف 

إىل جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وختفيض التعريفات اجلمركية على 

 منتجات تكنولوجيا و زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 أهمية اقتصاد املعرقة ::رابعا 

إن اهمية اقتصاد املعرفة تربز من خالل الدور الذي تؤديه مضامينه ومعطياته وما تفرزه من 

تقنيات متقدمة يف خمتلف اجملاالت وما ينجم عنه من اسهامات أساسية وهامة يف عمل 

تتمثل اهمية االقتصاد واداء نشاطاته اليت تتم بشكل متسارع ومتزايد يف الدول املتقدمة، و

 : 9االندماج يف هذا االقتصاد يف عدة نقاط نذكر منها

 اإلسهام يف حتسني األداء ورفع اإلنتاجية وختفيض تكلفة االنتاج وحتسني النوعية -

زيادة الناتج والدخل القومي وزيادة املشاريع مع الدخول يف حتقيقها، واالسهام يف توليد القيم  -

 املضافة يف االقتصاد

سهام يف توليد فرص عمل متنوعة ومتزايدة وخاصة يف اجملاالت اليت تستخدم التقنيات اإل -

 املتقدمة اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة
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اإلسهام يف اإلحداث والتجديد، وكذا التطوير يف النشاطات االقتصادية واتساعها بدرجة  -

 كبرية

الصناعات اخلدمية االكثر معرفة، مما يدفع حتول متركز العمالة من الصناعات التحويلية إىل  -

 إىل زيادة االهتمام بكل من التعليم والبحث والتطوير

التحفيز عبى التوسع ومنو االستثمارات وبالذات االستثمار يف األصول غري املنظورة، مما يسهم  -

مالة جديدة يف يف منو الطلب على املوارد املعرفية واخلربات على املستوى العاملي واحمللي ومنو ع

 جماالت كثيفة املعرفة

املساهمة يف اجياد منط جديد للتخصص وتقسيم العمل الدولي وذلك الرتباطه بتقنيات  -

خمتلفة ومتطورة منها التجارة االلكرتونية، األسواق االفرتاضية، التسويق االلكرتوني، احلكومة 

 واإلدارة اإللكرتونية وكذا البنوك االلكرتونية

 اجملاالت اليت تولد تقنيات ومعطيات اقتصاد املعرفة هي اجملاالت القائدة لعملية النموأصبحت  -

 لال قتصاد املعريف  اخلرجيني اعداد يف اجلامعة دورالثاني :   املبحث

 أواًل : مفهوم اجلامعة :

اجلامعات خمتصة بالتعليم اجلامعي والبحث العلمي هلا مقر ومكونة من جمموعة كليات أو       

معاهد غرضها األساسي رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم اإلنسانية وتزويد البالد من 

املختصني والفنيني ليساهموا يف بناء وطنهم وحتسني وضعه االقتصادي ،عن طريق استثمار أهم 

ده االقتصادية وهي الثروة البشرية )موار

3

(وتكفل الدولة إستقالل اجلامعات مبا حيقق التوازن بني 

 التعليم اجلامعي وحاجات اجملتمع واإلنتاج  .

تعد مصر من أقدم الدول يف العامل املهتمة بالتعليم لكونها بلد متميز حضاريًا وثقافيًا      

 رأس املال البشري عن طريق زيادة نسبة التعليم فيها وجغرافيًا....وتهتم كثريًا باالستثمار يف

بالرغم من ضعف مواردها املالية إال أن أبناءها من كافة األعمار يسعون ويرغبون جبدية 

باإللتحاق باملستوى اجلامعي ألسباب متعددة بالرغم من إخنفاض مستوى املعيشة والتخلي عن 

لتعليم لسوق العمل )سياسة توظيف اخلرجيني وعدم مالئمة خمرجات ا

4

( وقد أدى تزايد الطلب 

االجتماعي على التعليم العالي يف الدول النامية إىل تزايد احلاجة إىل تنوع مؤسساته وتكييف 

براجمه مع الظروف املستجدة لسداد إحتياجات سوق العمل )

5

 . ) 

 :املكونات االقتصادية للجامعة  : ثانيًا

م يف التنمية االقتصادية)للجامعة مكونات أساسية تساه   

6

( وحتسني الدخل القومي بشكل مباشر 

وغري املباشر.فمن ناحية الدخل املباشر فهي تساهم يف حتصيل بعض الرسوم من الطالب 

والضرائب من األساتذة وبعض املوارد األخرى لتقليل الفجوة بني النفقات العامة واإليرادت العامة 

احية حتسني الدخل غري املباشر فيتمثل يف األنشطة التعليمية يف شكل مالية اجلامعة .أما من ن
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اليت تقوم بها اجلامعة إلنتاج قوى بشرية لتبين مشروعات إنتاجية تساهم يف حتسني الدخل 

 القومي يف األجل الطويل.

ميكن أن نوضح أهم مكونات اجلامعة اليت تساهم يف حتسني الوضع االقتصادي وزيادة التنمية     

 ادية  يف ثالث مكونات وهى :االقتص

:هم املكلفون بالعمل اجلامعي ويقع عليهم اجلانب األكرب من عبء العملية التعليمية  األساتذة - أ

وهم يف األساس  ممولون للخزانة العامة للدولة بالضرائب املستقطعة من دخلهم من املنبع ، 

 والذهين الدائم واملستمر.فضاًل عن اإلنتعاش االقتصادي الناتج عن رواج إنتاجهم الفكري 
إحرتام األستاذ ألخالقيات مهنته جيعله خيدم املصلحة العليا ملؤسسته اجلامعية ويف ذات       

الوقت خدمته لكافة املشروعات اإلنتاجية اليت تتواجد بنطاق اجلامعة اجلغرايف .فهو املسئول 

عن اإلجتهاد يف ممارسة نشاطه خلدمة اجملتمع والبيئة احمليطة بسرية تامة ،واإلستعداد 

لمهام املوكلة له حبكم مهنته ،وأن يكون ناجحًا بقدر ما تسمح به الوسائل اليت توفرها له ل

مؤسسته التعليمية ،ومساعدة طالبه على خدمة جمتمعهم من خالل املقررات اليت يقوم 

بتدريسها أو يقرتح إعادة التظر يف تدريسها وكذلك املشاريع العملية اليت تسند للطالب من 

الدراسة .ونأمل أن يسند لكل عضو هيئة تدريس سنويًا مشروع إنتاجي يف  خالل موضوعات

 نطاق ختصصه يتم من خالل الطالب الذين يشرف عليهم يف نطاق اجلامعة . 

اإلستفادة من خرباته العملية خلدمة أحباثه العلمية  متكنه من تدوين النتائج واألخطاء    

لقريب وتقع عليه املسئولية الكربى حنو تشجيع الفعلية  خلدمة أحباث أفضل يف املستقبل ا

 طالبه على خوض العمل اإلنتاجي بتكوين املشروعات اليت تساهم يف حتسني الدخل القومي .

عند قيام األستاذ اجلامعي بوظيفته األساسية األوىل كباحث ال بد أن يلعب البحث العلمي دورًا    

جات أفراده لذا البحث العلمي هو ملك للمجتمع أساسيًا يف حل مشكالت اجملتمع وتلبية إحتيا

يف البحث يعمق شعورهم باإلنتماء للمجتمع فضاًل عن  –صاحب املشروع –وإشراك املواطن 

 اإلطالع على رؤى وأفكار وخربات متنوعة تفيد كال الطرفني الباحث واجملتمع .

األمر الذي يسهم يف زيادة من الواجب إطالع املواطنني على نتاج الدراسات واألحباث اليت متت 

الدخل القومي وحتسينه)

7

.) 

:هم حمل أنظار الوسط احمليط بهم من داخل اجلامعة وخارجها ،وهلم احلق يف تعليم الطالب - ب

جامعي مطابق ملعايري اجلودة العاملية وتتاح هلم كافة وسائط التعليم والتعلم لذا فعليهم أن 

يقدموا معلومات سليمة ودقيقة عند تكليفهم بأية أنشطة حبثية خباصة فيما يتعلق 

ليت حتيط بنطاق اجلامعة اجلغرايف حتت إشراف أساتذة متخصصون .جيب باملشروعات العملية ا

على الطالب التحلي باخللق احلميد وحسن التصرف والرشاد يف سلوكهم وتصرفاتهم لكونهم 

طالب ميثلوا جامعتهم مثل أسرتهم يف فرتات الدراسة املختلفة .وعليه أن يسعوا جاهدين على 

ت داخل الوسط احمليط بنطاقها اجلغرايف ، بتخصيص عدد جذب عمالء جدد للجامعة من املنشآ

حمدد من املشكالت نقرتحها بثالثة فقط على األقل لكل طالب بأن يتوصل إليها باملناقشة 

جبدية مع أصحاب املنشآت والكشف عن طبيعة  املشكالت اليت تواجههم أثناء العمل أو بسببه 
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 علمية ملشكالت عملية إلثبات التواجد الفعال وعرض تلك املشكالت على أساتذتهم إلجياد حلواًل

لكل من اجلامعة واألساتذة والطالب يف احمليط اجلغرايف للجامعة ساهرين على خدمة جمتمعهم 

عن طريق تقديم اإلقرتاحات البديلة  لتنميته اقتصاديًا)

8

.) 
مبجتمع األعمال جيب تشجيع الطالب من خالل املقررات الدراسية ليكونوا على دراية كافية     

احمليط بهم حتى يصبحوا مواطنني فاعلني وضرورة حثهم على التبادل الثقايف مع الدول األقل 

واألكثر منوًا)

9

 ( ملعرفة أحوال بالدهم ومكانتها االقتصادية بني دول العامل املختلفة .

واخلاصة  ميكن للطالب املشاركة يف عملية التنمية من خالل تطوعهم يف املؤسسات العامة   

واملشرتكة وتقدميهم املساعدات لكافة القطاعات االقتصادية وإكتشاف املشكالت وحماولة حلها 

 مبعرفة واإلمكانيات املتاحة للمؤسسة اجلامعية التابع هلا.
:  تعتمد اجلامعة يف الوقت احلالي على البنية األساسية والبنية التحتية  البنية األساسية -ج

تستطيع إقتحام السوق سواء عن طريق خرجييها أو عدد األحباث العلمية  والقوى البشرية لكي

 املنفذة عمليًا وكافة أنشطتها اليت ختدم بها اجملتمع والبيئة  اجلغرافية احمليطة بها.

وتعتمد بصفة أساسية على التكنولوجيا)       

10

هذا بالنسبة للدول  –( وغالبُا ما تكون مستوردة 

–ألجهزة اإللكرتونية والربجميات اليت تطبقها القوة البشرية احمللية وباألخص ا –النامية 

لتصبح بنية متطورة  تكنولوجيًا حتى ميكن احلكم على الدولة  –الطالب مبساعدة األساتذة 

 بالرقي والتطور مبدى تقدمها تكنولوجيًا. 

بأس بها من البيانات واجلامعة يف الوقت احلالي لديها من خالل أحباث الباحثني  قاعدة ال      

واإلحصاءات اليت توضح الوضع االقتصادي للمنطقة اجلغرافية احمليطة بها لتطبيق الربامج 

العلمية املتاحة والذكاء االقتصادي اليت تنتهجهه ميكنها من حل مشكالت  كثرية معقدة ال 

،فكان ال بد يستطيع أصحاب املنشآت حتمل تكلفتها املادية لعدم قدرتهم على حتمل خماطرها 

من املؤسسة اليت تضخ للمجتمع بكميات هائلة من اخلرجيني أن  تساعد على حل تلك املشكالت 

11)التى تعد من وجهة نظرنا إنها شريكة يف صنع مشكلة البطالة )
ما مل يوجد حل علمي 

وتكنولوجي  للحد منها بفتح اجملاالت لتشجيع الطالب على االستثمار مما يتيح زيادة فرص 

بتكار واإلبداع للمنشآت احمليطة لتستوعب عدد كبري من خرجيي اجلامعة املتواجدة يف اإل

النطاق اجلغرايف وباألحرى زيادة فرص اإلنتاج)

12

( لتستوعب أكرب عدد ممكن  من الشباب  

 وتزداد األنشطة االقتصادية وبالتالي يتحسن ويزداد الدخل القومي.

وتعديالته أعطى الصالحية  1972لسنة  49عات املصرية رقم فضاًل عن أن القانون املنظم للجام   

 190لرئيس اجلامعة إسترياد إحتياجاتها من اخلارج يف حدود احلصة النقدية املخصصة هلا )املادة 

 من القانون(.

 

 

 

 رابعًا :املخصصات املالية للجامعة:
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قرر للجامعات نسبة خمصصة من اإلنفاق احلكومي ال تقل  2014الدستور املصري الصادر يف       

% من الناتج القومي اإلمجالي تتصاعد تدرجييًا حتى تتفق مع املعدالت العاملية . تكفل 2عن 

الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته بإعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء 

قتصاد املعرفة ،وترعى الباحثني واملخرتعني ،وختصص له نسبة من اإلنفاق  احلكومي ال تقل عن ا

 % من التاتج القومى اإلمجالي تتصاعد تدرجييًا حتى تتفق مع املعدالت العاملية .1

يساهم كل من القطاعني العام واخلاص وإسهامات املصريني يف اخلارج مساهمة فعالة يف نهضة   

 23علمي تكفل الدولة سبلها لتحقيق ذلك بهدف زيادة خمصصات اجلامعة املالية )املادة البحث ال

 (.2014من الدستور املصري 

تشمل تقديرات اإليرادات السنوية ملوازنة اجلامعة على غلة أمواهلا املنقولة والثابتة والتربعات    

 (. 1972لسنة  49من القانون 188دة والرسوم وسائر اإليرادات من أى مورد كان وإعانة حكومية )املا

 خامسًا:اجلامعة وتطوير املهارات االقتصادية :  

لكل فرد له احلق يف أن يشارك يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته    

وأن يستفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي من صنعه ويف نفس 

قت يعمل على إمنائه وإشاعته وال مينع من إختاذ كافة التدابري الالزمة لإلستفادة االقتصادية الو

 منه .

حيق للجامعة أيضًا أن تستفيد من الفوائد اليت جتنى من تشجيع وإمناء  الثقافة واإلبتكار      

م احلرية اليت ال واإلتصال والتعاون الدولي يف ميادين البحث واإلبتكار والعلم والثقافة وإحرتا

 غنى عنها يف البحث العلمي والنشاط اإلبداعي . 

يتم تطوير املهارات االقتصادية عن طريق ختصيص اجلامعة إدارة لإلبداع واإلبتكار يف    

القطاع االقتصادي  لتهتم بشئون املبدعني وإحتياجاتهم ورعايتهم وتسويق منتجاتهم لكي 

بتكار لتميزها عن غريها من اجلامعات اإلخرى لتحقق عائد حتصل إدارة اجلامعة على مميزات اإل

 اقتصادي متمثل يف اآلتي:

: فاإلبداع يأتي مبنتج جديد مبا جيعل اجلامعة املتبنية اإلبداع يف  السعر األعلى لإلبتكار-أ 

مركز احملتكر الذي يتميز بقدرته على التمايز يف املنتجات والتدخل يف حتديد السعر )

13

 )

حتقق أرباحًا إضافية ناجتة عن إحتكارها للمنتج اجلديد ،ويف حالة مالحقة املنافسني  اجلامعة

بالتقليد ستكون اجلامعة قد حققت تكلفة )

14

(الوحدة األدنى وهذا ما يؤدي إىل إخنفاض السعر 

 إىل السعر العادي جمددًا مع بقاء ربح أعلى للمؤسسة .

فعااًل يف زيادة الطلب وبالتالي زيادة املبيعات يف  :يكون اإلبداع واإلبتكار زيادة املبيعات -ب

 اجلامعة أكثر من جامعة أخرى.

: يتمثل اإلبداع يف إستخدام مواد أولية أقل وعملية تكنولوجيه أكثر إنتاجية خفض التكلفة  -ج

أو طرق عمل أكثر كفاءة مما ينعكس على خفض تكلفة اإلنتاج ويف نفس الوقت محاية للموارد 

عليها ) واحملافظة

15

(،مما جيعل اجلامعة قادرة على خفض السعر إىل مستوى دون مستوى السعر 

العادي يف السوق مما جيعلها قادرة على زيادة كمية املبيعات)

16

.) 
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 سادسًا:أهداف وحدة اإلبتكارات باجلامعة:

يفرتض أن يكون لوحدة اإلبتكارات يف اجلامعات عدة أهداف )   

17

االقتصادية ( يف املشروعات 

 ميكننا توضيح  أهمها كما يلي:

املساهمة يف التنمية االقتصادية خللق وظائف جديدة وتطوير استخدامات املواد اخلام  -

 املتوفرة .
مساعدة خرجيي اجلامعات وباألخص املبتكرين واملتميزين على إقامة مؤسساتهم ومشاريعهم  -

 اخلاصة .
حباث اليت ينفذونها بدء  من مرحلة اإلعداد إىل مساعدة الباحثني على اإلنتفاع بنتائج األ -

 مرحلة التطبيق بهدف اإلنتاج التجاري.
املساهمة يف توطني التكنولوجيا املستوردة ونقلها من الدول املتقدمة وتعزيز إستخداماتها  -

 وتطبيقاتها يف اجملتمع احمللي مبا خيدم عملية بناء االقتصاد.
ات املستفيدة من مواقع العمل)تقديم اخلدمات اإلستشارية للمؤسس -

18

. ) 
 ربط املؤسسات املختصة يف القطاعات املتشابهة مع الدول املتقدمة . -

 سابعًا:اإلنتاج البحثي الستثمارات املبدعني :

حتتل البحوث العلمية واإلبتكارات أولوية متقدمة حيث خيرتق الباحث املبدع آفاق املستقبل     

ر مما يؤدي إىل زيادة االستثمار وحتسني الدخل وهي أنبل أنواع لزيادة اإلنتاج وزيادة اإلدخا

االستثمارات .فالبحث العلمي باملصانع والشركات وكافة املشروعات اإلنتاجية واملنتجة عن طريق 

اإلبداع واإلبتكار لعالج أسباب تعثرها وحل ملشكالتها فيه إحياء للبحث العلمي والباحث وجتنب 

خسائر فادحة .لذا فمن الضروري رفع كفاءة الباحث وخباصة املتعدد اجملتمع من الوقوع يف 

املواهب كما يرى البعض)

19

( ضرورة تشجيع الباحثني على عدم التخصص الدقيق بالنسبة 

للمستوى األكادميي حتى ميكن اإلندماج يف آفاق جديدة مع الزمن وتطور األحباث أو بواسطة 

 نقل التقنيات املتعددة بسهولة تامة للعديد من العاملني. تطوير املهارة الشخصية  والقدرة على  

تعد املهارات املالئمة واملتزايدة من طرق دعم التعليم العالي للتنمية االقتصادية بتدريب    

العلماء وغريهم على إمكانية اإلخرتاع  واإلبتكار وتشغيل التكنولوجيا احلديثة يف كل 

ر الصناعة وإتاحة االتوسع يف البنية التحتية )القطاعات مما جيعلهم يساهمون يف نش

20

  .) 

 ثامنًا :حتسني املوارد خلدمة اإلبتكارات العلمية االقتصادية باجلامعات:

)حتتاج اجلامعة الكثري من املوارد النقدية والعينية لتغذية املشروعات الفردية واجلامعية  

21

) 

وأهمها رأس املال بإعتباره عنصر من عناصر اإلنتاج اليت حتتاجه اجلامعة  لرعاية اإلبتكارات 

اجتهت بعض مؤسسات التعليم حيث  املؤسسات التعليمية املنتجة حتصل عليها من  واملبتكرين 

العالي للتطبيق العملي ملا تقوم به من تدريس للمقررات النظرية بهدف التقليل يف اإلنفاق 

اصة املؤسسات اليت حتتاج إىل معامل ضخمة خارج نطاقها اجلغرايف فبدأت يف إنشاء مزارع خب

ومصانع داخل حرمها اجلامعي للتطبيق املباشر ملا تقوم بتدريسه من مقررات نظرية للتاكد من 
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ية صحة جتاربها أواًل وعندما  حتقق جناح ا يف اإلنتاج واجلودة تبدأ يف التسويق ملبتكراتها العلم

والتعاقد مع املؤسسات التجارية الضخمة إلنتاج املستحضرات اجلديدة وغالبًا ما تهتم املؤسسات 

التعليمية يف إنتاج سلع وخدمات قليلة التكلفة لعدم رغبتها يف احلصول على ربح  باإلضافة 

يف إىل ختصيص دعم هلذه املنتجات أواًل وعندما تسند العمل للشركات الكبرية املنتجة تبدأ 

 احلصول على ربح . 

 خلفية الطالب االقتصادية:تاسعا : 

 األمانة يف عرض حالته االجتماعي :

على الطالب عرض حالته االجتماعية بكل دقة وأمانة نظر ا للعائد االقتصادي الذي يستفيد  

 منه وينتجه هذا العرض .
 برنامج حتدي األمية : 

ميكن للطالب أن حيسن من دخله بأن متكنهم مؤسسة التعليم العالي من مواصلة دراستهم عن 

طريق االشرتاك يف حمو أمية عدد من الطالب وتعليمهم القراءة والكتابة لألطفال واملسنني يف 

جمتمعاتهم .وتوفر مؤسسة التعليم العالي املادة العلمية واألدوات الالزمة ومنح الطالب مقابل 

قدي على أن ختصم تلك التكلفة من املؤسسات اخلاصة بتعليم الكبار )اهليئة العامة حملو األمية ن

وتعليم الكبار ( على أن خيصص لكل طالب عدد حمدد سنوي ا كل صيف نقرتحه بأال جياوز ثالثة 

جية أفراد لكل طالب يف العام الدراسي الواحد. إلحكام السيطرة وشغل وقت الفراغ وحتسني اإلنتا

 البشرية بإعداد جيل قد مت حمو أميته فعًلا . 

  السوق:ودراسة حبث 

هدف الطالب للحصول على الدعم املقدم له يف اخلدمات الطالبية ولكي حيققه عليه واجبات 

جتاه مؤسسة التعليم العالي لكي حيصل على اخلدمات اليت يرجوها .فعليه الرتويج خلدمات 

(.لذا  نأمل ختصيص 22فري مصادر للدعم والتمويل الذاتي )الوحدات اخلاصة وتسويقها لتو

وظيفة لباحث ميدانى لتقديم خدمات مؤسسات التعليم العالي لألفراد.كما نأمل أيض ا تعني 

 باحث ميداني لرتغيب الطالب لالنضمام ملؤسسات التعليم العالي.
ؤسسة وبهذا يعد ختفيض وإخطار املؤسسة باملستجدات لتزويدها بالبيانات اليت تعمل بها امل  

يف التكاليف لو أن املؤسسة قامت بتكليف بعض املؤسسات املتخصصة من اخلارج يف مجع 

البيانات بهدف تكوين عالقات جيدة مع خمتلف أطراف البيئة اخلارجية  تنشيط لثقافة  

 الطالب وتوفري يف إهدار الوقت واملال واجلهد ويف نفس الوقت تربح مستقبلي  والرتويج

 للمؤسسة.

 سداد املستحقات املالية  وأهمها:
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يؤدي مجيع الطالب الرسوم اليت حتددها الالئحة التنفيذية مقابل اخلدمات الطالبية  الرسوم :

 (من قانون اجلامعات 169مادة ).املختلفة، على أن ختصص حصيلة كل رسم منها للخدمة املؤدى عنها

عند ارتكاب الطالب أي خمالفات لدي مؤسسة التعليم العالي  توقع املؤسسة عقوبة  : الغرامات

الغرامات املالية اليت يلزم بدفعها الطالب نتيجة خمالفته للقواعد املقررة  عليه ومن صورها

كغرامات التأخري يف رد الكتب او إتالف ممتلكات املؤسسة عن قصد ...  وهي من صور التعاون مع 

بدفع مستحقاتها وليس من املتصور أن يرتكب الطالب خمالفة للقانون ويف نفس الوقت  املؤسسة

يستفيد من الدعم املخصص له إذ من الواجب أن يستفيد من الدعم الطالب امللتزم وليس الطالب 

 املقصر .

تقدم البنوك بعض القروض للطالب باإلتفاق مع مؤسسات التعليم العالي  والبنك  القروض :

يقدم القرض مبوجب ضمانات قيد الطالب يف املؤسسة  التعليمية جملابهة مصروفات  تاجر

تعليمه وتسعى مؤسسات التعليم العالي بإنشاء بنك الطالب الذي مينحه قرض أو منحة عن طريق 

النظم البنكية تسدد بعد التخرج والعمل بالتضامن مع ولي األمر ويستحق البنك فائدة قليلة 

 جد ا .

تلجأ بعض مؤسسات التعليم العالي إىل هذه الوسائل  عن طريق الطالب أو  ت واهلبات: التربعا

ذويهم أو الغري من أجل تدعيم املؤسسة أو برنامج حبثي حمدد .وترتبط عادة بشروط البد من 

 املستفيد  أن حيققها . 

. نأمل أن الوقف بأنوعه خيدم العملية التعليمية وهو يف حد ذاته نشاط اقتصادي  الوقف:

 يعتمد عليه يف سد عجز املوازنة العامة للدولة  وخيصص منه جزء لقطاع التعليم .

 احملافظة على املوارد:

يتعاون الطالب مع مؤسسات التعليم العالي يف احملافظة على املوارد املالية واملادية وعدم إهدارها 

 القريب .  ،بهذا السلوك جتعل الطالب مميزًا يف أداء عمله يف املستقبل

 ======================= 

 

 

 

 

 

 جلزائرا و مبصر املعرفة ادصاقت لبناء تطبيقي منوذج – املبحث الثالث 

 أوال:اقتصاد املعرفة يف معاهد العبور مبصر: 

أنشأت معاهد العبور لتجمع بني معهد العبور العالي لإلدارة واحلاسبات ونظم املعلومات  ،واملعهد 

وسعت إلنضمامها الي عضوية املؤسسات احمللية 1999والتكنولوجيا بالعبور منذ العالي للهندسة 

 والدولية  من أجل حتقيق رسالتها العلمية والبيئية جتاه اجملتمع .
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لكل إنسان يهتم بتحسني وضعه االقتصادي ،وهذا يتجاوز حصوله على الراتب أو األجر املعقول 

يف الوقت احلاضر يتطلب من اخلريج  متطلبات  الذي يكفل له أدنى مستويات املعيشة  لكن

حياتية أخرى كالزواج وتكوين أسرة  ومواجهة حلاالت املرض والشدائد  وسداد املستحقات اإلدارية 

 للدولة كالرسوم والضرائب .

هناك عوامل كثرية تؤثر على الوظيفة اليت يرغب اخلريج يف االلتحاق بها  لذلك تهتم  

ي بصفة عامة ومعاهد العبور بصفة خاصة بتقديم خرجييها للمجتمع مؤسسات التعليم العال

يف كافة اجملاالت  حمور ختصصه الدراسي باإلسهام اجليد واملتميز باملعلومات االقتصادية 

اجلديدة  من خالل البحث والتدريب  وحصر املشكالت العامة الكربى اليت تضر للمجتمع وتقديم 

 أنسب املقرتحات واحللول.

د العبور تقوم بتوفري فرص عديدة لتنمية العقل واملهارات  وتوفري بيئة جامعية معاه 

تساعد الطالب منذ التحاقهم بها  بطريقة بناءة يف منوهم العام واألسري واجملتمعي 

،واإلستفادة بتدريب اخلرجيني اجلدد هو من املؤشرات على اإلهتمام باالستفادة من وقت الفراغ 

املعاهد والكليات املناظرة .العائد االقتصادي من إعداد خرجيى معاهد العبور  كميزة تنافسية بني 

 حيدد مدى اإلستفادة من دخل الفرد  وسنوات تعليمه بطريقة إجيابية .

املقررات الدراسية تعكس متيز خرجيي معاهد العبور لإلستحواز على أكرب فرص عمل ممكنة  

ملعاهد العبور بدء  من إلتحاق الطالب حتى اإلعداد  يف سوق العمل  وهذا ضمن األهداف الرئيسة

املستمر ملا بعد التخرج ؛فالربامج األكادميية صممت إلعداد الطالب  واخلرجيني لوظائف مميزة 

 يف جمتمعاتهم .

تهتم معاهد العبور بتنمية فهم الطالب  وإعدادهم اقتصاديا  لتكوين لديهم احلس  

ديثة والتكنولوجيا املتطورة  ليكونو  قادرين على إحداث االقتصادي يف ضوء املستجدات احل

التغريات املرغوب فيها من املهنة ،واألسرة  خلدمة اجملتمع .فاستيعاب املفاهيم االقتصادية واملالية 

واحملاسبية يساعد اخلريج على إختاذ القرار اجليد وإدراك آثارها على األداء .باإلضافة إىل أن 

طلب من اخلريج جبمع وحتليل البيانات واإلحصائيات وتفسري وحتليل مدلوهلا املهارات املهنية تت

 من املؤشر االقتصادي  واالجتماعي .

وقد تقدمت معاهد العبور الي اهليئة القومية  لضمان اجلودة واإلعتماد  وكان هلا السبق يف  

 حتقيق املخرجات تبين معايري الربامج األكادميىة لنظم املعلومات من قبل اهليئة ساعية يف

 التعليمة املستهدفة  للتوافق مع رؤية املعهاهد ورسالتها .

ومن أنشطة معاهد العبور أنها قامت مبشاركة طالبها يف العديد من املؤمترات العلمية واألنشطة 

الفمية التى تنم عن جمال اقتصادي سواء يف املؤمترات احمللية أو الدولية   ،وإعداد الطالب لزيارات 

ميدانية يف احمليط اجلغرايف للمؤسسة  .وتدريب الكثري من الكوادار الفنية واإلدارية يف 

مؤمترات اقتصادية دولية فضال عن التدريب  املستمر لكافة الكوادر والطالب  وتكليف الطالب 

بعمل مشروعات خترج تناسب متطلبات اجملتمع احمللى  ضمن متطلبات التخرج )

23

). 
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 املعرفة جبامعة مستغامن اجلزائرية : اقتصاد : ثانيا

 : التعريف باجلامعة أ(

املعدل واملتمم للنظام اإلداري  24/09/1983املؤرخ يف  544-83أنشأت جامعة مستغامن وفقا للمرسوم 

( خمرب 41املنشئ للجامعة، وتتكون من واحد وأربعون ) 07/07/1998املؤرخ يف  220-98للجامعة، واملرسوم 

 من املعاهد والكليات التالية : علمي وجمموعة

 (FMEDكلية الطب.) -
 (.FSEIكلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآللي ) -

 (.FSNUكلية علوم الطبيعة واحلياة ) -

 (.FSTكلية العلوم التكنولوجية ) -

 (.FLAكلية اآلداب والفنون ) -

 (.FDSPكلية احلقوق والعلوم السياسية ) -

 (.FSECSGاالقتصادية، التجارية وعلوم التسيري )كلية العلوم  -

 (.FSSكلية العلوم االجتماعية) -

 (.IEDSمعهد الرتبية البدنية والرياضية) -

مت إنشاء اهلياكل االدارية التالية : االمانة العامة، املكتبة املركزية، وأربعة ديريات  2012وبسنة 

 بالنيابة مكلفة باملهام التالية :

سة اجلامعة للتكوين العالي يف الطورين األول والثاني والتكوين املتواصل والشهادات نيابة رئا -1

 والتكوين العالي يف التدرج.
نيابة رئاسة اجلامعة للتكوين العالي يف الطور الثالث و التأهيل اجلامعي و البحث العلمي  -2

 والتكوين العالي فيما بعد التدرج 

 ت اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية نيابة رئاسة اجلامعة للعالقا -3

 نيابة رئاسة اجلامعة للتنمية و االستشراف والتوجيه -4

 والشكل التالي يوضح اهليكل التنظيمي جلامعة مستغامن

 

 : اهليكل التنظيمي جلامعة مستغامن 01شكل رقم 
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  /mosta.dz-https://ar.univاملصدر : موقع جامعة مستغامن  

 خرجيي ونشاطات جامعة مستغامن : ب(

  فإنه مت  2016/2017بالنسبة خلرجيي الطلبة على مستوى جامعة مستغامن للموسم الدراسي

 تسجيل املعطيات التالية :

 طالب  27261عدد الطلبة الكلي هو :  -

 طالب 4985اجلدد )بكالوريا جديدة( :  عدد املسجلني -

 3654خرجي املاسرت، و  4466طالب متخرج من بينهم  8120امجالي متخرجي الليسانس واملاسرت :  -

 %45ل مقاب %55خرجي الليسانس، ويعود ارتفاع نسبة عدد طلبة خرجي املاسرت بنسبة 
 لطلبة خارج الوالية خاصة خلرجيي الليسانس إىل ان جامعة مستغامن تسمح بالتسجيل باملاسرت

 بالواليات الغربية للوطن

https://ar.univ-mosta.dz/
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 دكتور من النظام األملدي 46دكتور من النظام الكالسيكي، و  56امجالي متخرجي الدكتوراه  -
(Licence-Master-Doctorat )(LMD)  2004، حيث اعتمد هذا النظام االخري ابتداءا من سنة 

 23/06/2004املؤرخ يف  09مبوجب املنشور الوزاري رقم 

   أما فيما خيص النشاطات الفكرية والعلمية فإنه مت تنظيم عّدة تظاهرات علمية من ملتقيات

 دولية ووطنية مع أيام دراسية وانشطة ثقافية على مستوى اجلامعة ميكن حصرها كاآلتي :

 وخمرب دراسات  نظم كرسي عبد الرمحن عزي جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن

جائزة سنوية يف التنظري اإلعالمي، ختص اجلائزة الدراسات  01/04/2017اإلعالم يوم االتصال و

والكتب اليت تتناول اجلوانب النظرية أو التطبيقية يف نظرية احلتمية القيمية واستخداماتها 

ة يف الدراسات اإلعالمية املعاصرة احمللية والدولية باللغة العربية أو اللغات األخرى، وتهدف اجلائز

إىل تشجيع البحث اإلعالمي القيمي على املستوى األكادميي املعريف من جهة واملمارسة اإلعالمية 

 .املهنية من جهة أخرى 
 :تشمل جماالت اجلائزة 

 أسس نظرية احلتمية القيمية ومفاهيمها -
 دراسات املقارنة بني نظرية احلتمية القيمية والنظريات اإلعالمية األخرى -
بني نظرية احلتمية القيمية والنظريات املعيارية الغربية: املسؤولية دراسات املقارنة  -

 .االجتماعية والتآلف االجتماعي
 استخدامات نظرية احلتمية القيمية يف حتليل مضامني وسائل اإلعالم -
 استخدامات النظرية يف دراسة مجهور وسائل اإلعالم -
 اجملتمعاستخدامات النظرية يف دراسات تأثري وسائل اإلعالم على  -
 استخدامات النظرية يف حقلي العالقات العامة واإلعالن -
 منهجية احلتمية القيمية يف اإلعالم -
 ترمجات النظرية إىل اللغات األخرى -
 ،املؤمتر الدولي الرابع حول اإلعالم  احتضنت جامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن

ورقة حبثية  80، وقدم هلذا املؤمتر 2016ديسمرب  8و 7على مدار يومي  ة القيميةاجلديد واملنظوم

ورشات تكوينية، وتناول املؤمتر الدولي احملاور  3جلسات علمية و  8ثم استعراضها على مدار 

 :التالية
 .اإلعالم اجلديد: املفهوم والتطور واخلصائص -
 .اإلعالم اجلديد يف ظل مفهوم الواجب األخالقي -
 .عالم اجلديد بني التلقي واالستخدام القيمياإل -
 .حمتويات اإلعالم اجلديد بني القيمي وغري القيمي -
 .اآلثار الثقايف القيمية والسلوكية لإلعالم اجلديد على املستخدمني -

http://diae.net/23519
http://diae.net/23519
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 .رؤى حول آفاق العالقة بني اإلعالم اجلديد واملنظومة القيمية -
 .اإلعالم اجلديد والزمن االجتماعي -
 -الرأي العام–اجلديد واخليال اإلعالمي اإلعالم  -
  كما قامت اجلامعة باحتضان املؤمتر العلمي الدولي بعنوان : كيف نقرأ مسرح ولد عبد

، يتمحور هدفه يف 2017أكتوبر  18و 17يومي  الرمحن عبد القادر كــاكــــي؟ وهذا على مدار

اكي خاصة واملسرح مبدينة تسليط الضوء على مسرية اجنازات واعمال الفنان عبد الرمحن ك

 مستغامن عامة، وقد مشل املؤمتر على احملاور التالية :
 كـاكـي والرتاث -
 .املؤثرات األجنبية يف مسرح كـاكـي -
 .اإلخراج يف مسرح كـاكـي -
  8و  7احتضنت كلية العلوم االجتماعية جبامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن يومي 

اإلعالم اجلديد واملنظومة القيمية : التحديات ” الرابع حول   ليأشغال امللتقى الدو 2016ديسمرب 

مبشاركة خنبة من اخلرباء و الباحثني و األكادمييني املختصني يف التنظري ” والرهانات املستقبلية

القيمي من اجلزائر و دول أخرى، وقد سلط فيه الضوء على عدد احملاور املرتبطة باإلعالم اجلديد 

اإلعالم اجلديد “و ” اإلعالم اجلديد يف ظل مفهوم الواجب األخالقي“أبرزها من زاوية قيمية 

” حمتويات اإلعالم اجلديد بني القيمي وغري القيمي”و ” بني التلقي واالستخدام القيمي

 باإلضافة إىل اآلثار الثقافية، القيمية والسلوكية، لإلعالم اجلديد على املستخدمني
  العربي والفــــنـــون باالشرتاك مع خمرب الدراسات اللغوية كما نظمت كـــلـــيـة األدب

صورة الّثورة اجلزائرية يف اإلبداع األدبي ” واألدبية يف اجلزائر امللتقى الدولي اخلامس حول: 

، وقد ُسِعَي 2016نوفمرب  23-22سينما(، وذلك يومي الثالثاء واألربعاء  -مسرح -رواية -)شعر” والفّني 

 مللتقى إىل حتقيق األهداف اآلتية :من خالل هذا ا
 رصد صورة الثورة اجلزائرية يف األدب العاملي)شعر، قصة، رواية  -
 .احلفر يف الذاكرة األدبية اليت خّلدت مآثر الثورة اجلزائرية  -
 .الثورة التحريرية الكربى بني التارخيي والفين -
 .النصوص األدبيةلكشف عن صورة الثورة اجلزائرية بني الواقعية والسرابية يف  -
 بيان املساهمة الفعالة للفّن السينمائي يف تدويل الثورة اجلزائرية دوليا، وحتقيق االستقالل -
 كشف جرائم االستعمار الفرنسي من خالل االفالم التوثيقية -
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