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 مقدمة:

رك الرئيس ى هي املح املعرفة إن اقتصاد املعرفة في األساس يقصد به أن تكمن      

للنمم االقتصادي. واقتصادات املعرفة تعتمد على تمافر تكنملمجيات املعلممات 

واالتصال واستخدا  االبتكار  املمارد البشرية املؤهلة وذات املهارات العالية، أو رأس 

  .املال البشري، حيث هي أكثر األصمل قيمة في االقتصاد الجديد، املبني على املعرفة

ت في الطريقة التقليدية لعرض النمم االقتصادي،عدة مفاهيم و تطرح تغييرا 

تصمرات جديدة و تعمد بنا إلى الدور الذي تلعبه املؤسسات ، وتحديدا الجامعات، في 

هذه العملية. يظهر، من الناحية التجريبية، األهمية املتزايدة التي تكتسبها املعرفة في 

يث يحدد النهج املفاهيمي الجديد للنمم النشاط االقتصادي في البلدان املتقدمة. ح

االقتصادي، الذي يشكل فيه تراكم املعارف قمة دافعة أساسية. ووضع املفاهيم 

الرئيسية ذات الصلة لتحليل الدور الحالي للجامعات.  إن دراسة دور الجامعة في 

امعة، سياق االقتصادات القائمة على املعرفة. يظهر لنا الدور و االهمية املتجددة للج

حيث  يجب الحفاظ على سالمتها املؤسسية من خالل تعزيز قدرتها على خلق ونشر 

 املعرفة.

 هنا نعمد لنتساءل: ما دور الجامعة في بناء اقتصاد مبني على املعرفة؟

لإلجابة على هذا التساءل تناولنا حالتين تطبيقيتين لجامعة مستغانم بالجزائر و 

لبحث إلى ثالث مباحث خصصنا االولين منها معاهد العبمر بمصر حيث قسمنا ا

للمفاهيم النظرية االساسية املتعلقة باملمضمع فيما تناولنل في الثالث الحاالت 

 التطبيقة.

 املبحث األول: مفهوم وأهمية اقتصاد املعرفة

 أوال : مفهوم اقتصاد املعرفة :

 حصر كاآلتي :القتصاد املعرفة عّدة مفاهيم يمكن عرضها على سبيل املثال ال ال

اقتصاد املعرفة هم نظا  اقتصادي يمثل فيه العلم الكيفي والنمعي عنصر اإلنتاج  -

 األساس ي والقمة الدافعة إلنتاج الثمرة. 

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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اقتصاد املعرفة هم ذلك االقتصاد الذي يعمل على زيادة نمم معدل اإلنتاج، بشكل  -

يا اإلعال  مرتفع على املدى الطميل بفضل استعمال واستخدا  تكنملمج

 1واالتصال

أما التقرير االستراتيجي العربي فقد عرفه كما يلي : اقتصاد املعرفة هم اقتصاد  -

جديد فرضته طائفة جديدة من األنشطة املرتبطة باملعرفة وتكنملمجيا املعلممات 

 ومن أهم مالمحه التجارة االلكترونية.

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

 على إنتاج ونشر واستخدا  املعرفة واملحرك األساس ي لعملية النمم 
ً
املبني أساسا

 [ 2وخلق الثروة وفرص التمظيف عبر كافة الصناعات ]

االقتصاد املعرفي بأنه : نشر املعرفة  2003وعرف برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  -

جميع مجاالت النشاط املجتمعي االقتصادي واملجتمع وإنتاجها وتمظيفها بكفاية في 

 لترقية الحالة اإلنسانية باطراد، أي إقامة 
ً
املدني والسياسة والحياة الخاصة وصمال

التنمية اإلنسانية، ويتطلب األمر بناء القدرات البشرية املمكنة، والتمزيع  الناجح 

 للقدرات البشرية على مختلف القطاعات االنتاجية

املجممعة االقتصادية آلسيا واملحيط الهادي "االقتصاد املعرفي هم  االقتصاد أما  -

املبني أساسا على إنتاج املعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساس ي للتطمر 

 3وتحصيل الثروات والعمالة عبر القطاعات االقتصادية كافة"

                                                           
وبحمث الدول النامية  ،  أحمد عبد الم نيس، مدحت أيمب ، اقتصاد املعرفة ، مركز دراسات - 1

 17.ص 2006القاهرة ، 
عبددددد الرحمددددان الهائددددمي و فددددائزة عددددزاوي، املددددنهج واقتصدددداد املعرفددددة، دار املسدددديرة للنشددددر والتمزيددددع،  - 2

 25، ص 2007عمان، الطبعة األولى، 
ممس ى رحماني ،نحم تمظيف أنساني ملنتمج املعرفة، امللتقى الدولي حمل اقتصاد املعرفة خالل   -3

 .2005ر ، الجزائر، جامعة بسكرة ،نمفمب 13و12
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 ف -
ً
عاال للمعرفة من ويعرفه البنك الدولي بأنه : االقتصاد الذي يحقق استخداما

أجل  تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهذا يتضمن جلب وتطبيق املعارف 

 األجنبية، باإلضافة إلى تكييف وتكمين املعرفة من أجل تلبية احتياجاته الخاصة.

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

قتصاد املعرفة القائم على تكتل املعلممات وتراكمها في املنتجات هي بعض مالمح ا

جهاز الكمبيمتر الذي يقم  بدوره بتحليلها وتنسيقها ليتعاطى مع أحداث الماقع بما 

 4يتناسب معها تماما. كما يتعاطى معها اإلنسان الرائد

املفتاح أما التعريف اآلخر فإنه يقرن اقتصاد املعرفة باملعلممات واألفكار التي تعد  -

لهذا االقتصاد فتكنملمجيا املعلممات هي العنصر املحرك وعنصر االستثمار الذي 

يجب أن ينهض ويستمر للحفاظ على التطمرات الهائلة التي حدثت في االقتصاد 

 العاملي واستمرارها. 

ولم أردنا تقديم تعريف مختصر القتصاد املعرفة ألمكننا القمل بأنه: ذلك  - 

ينش ئ الثروة من خالل عمليات وخدمات املعرفة )االنشاء االقتصاد الذي 

والتحسيس، التقاسم، التعلم، التطبيق واالستخدا  للمعرفة بأئكالها( في القطاعات 

ملممسة ووفق خصائص وقماعد 
ّ
املختلفة باالعتماد على األصمل البشرية والال

 5جديدة 

صاد املعرفة هم ذلك من خالل ما سبق، يمكن أن نصل بالقمل إلى أن اقت     

االقتصاد الذي ينتج عن تقد  املعلممات بعد العصر الصناعي، وهم فرع جديد من 

فروع العلم  االقتصادية يقم  على فهم جديد لدور املعرفة ورأس املال البشري في 

تطمر االقتصاد وتقد  املجتمع، وهم االقتصاد الذي تحقق فيه املعرفة الجزء 

ضافة، فهم يقم  على أساس تكنملمجيا املعلممات واالتصال األعظم من القيمة امل

                                                           
4-  هائم الشمري و ناديا الليثي، االقتصاد املعرفي، دار صفاء للنشر والتمزيع، عمان، الطبعة

 15، ص 2007األولى، 
5 - المراق للنشر والتمزيع، عمان -املفاهيم واالستراتيجيات-نجم عبمد نجم، إدارة املعرفة ،

 187، ص2008لثانية، االردن، الطبعة ا
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باعتبارها نقطة االنطالق له، أي أن املعرفة هي العنصر المحيد في العملية اإلنتاجية 

واملعلممات واملعرفة هي املنتج المحيد في هذا االقتصاد، وأن املعلممات  

 مجاالتها.وتكنملمجياتها تشكل وتحدد أساليب اإلنتاج وفرص التسميق و 

 ثانيا: خصائص اقتصاد املعرفة :      

يتسم اقتصاد املعرفة باالبتكار والقدرة على تمليد واستخدا  املعرفة، كما يعّد من 

املصادر االساسية للثروة إلى جانب اعتباره وسيلة لتحسين نمعية وكمية االنتاج 

  6والرفع من معدالت التشغيل

 ومن اهم خصائصه نذكر :

رد األساس ي ورأس املال الرئيس ي فيه هم املعرفة التي تشكل أهم مصادر الثروة املم  -

 والسلطة

التبعثر : إذ أتاحت التقنية الحديثة االطالع على املعرفة من قبل الجميع، وبدأ  -

 احتكار الشركات الكبرى لها يتهاوى لصالح االفراد

عة تلبى حاجات مختلف ئرائح التنمع : يمفر طيفا هائال وكثيفا من املنتجات املتنم  -

االفراد والشركات ورغابتها، بعد ان كانت تستهدف الشرائح الكبرى فقط، وبما يسرع 

 من تصميم املنتج وانتاجه ويتجاوز األخطاء ويقلص حجم التخزين

االنفتاح : أصبح تعاون الشركات وحتى االفراد إلنتاج املعرفة امرا طبيعيا ومطلمبا،  -

 تتخطى الحدود والعقلية املركزية الضيقةضمن إطار ئراكة 

نممذج جديد لإلدارة : يستند إلى منظمر متكامل من املعرفة، ويتعامل بنظرة  -

 ئمملية للعملية االنتاجية، تتجاوز املدى القصير واألهداف الخاصة بالشركة فقط

من  قمة العمل : تتمتع بمهارات وخبرات عالية وقابلة للتطمر بشكل مستمر، وتعمل -

خالل فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه في أي مرحلة ان يبدي مالحظاته 

 واقتراحاته، ليس فقط بالنسبة إلى املرحلة التي يعمل بها وإنما للمراحل االخرى أيضا

                                                           
6 -  يمسف حمدد اإلبدراهيم، التعلديم و تنميدة املدمارد البشدرية فدي االقتصداد املبندي علدى املعرفدة، مركدز

 103-102، ص 2004تيجية، أبم ظبي، اإلمارات للدراسات و البحمث االسترا
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العاملية : يعمل من خالل اقتصاد عاملي مفتمح، بفضل التطمرات التقنية الهائلة  -

 7العامليويدفع نحم التكامل االقتصادي 

 ثالثا :مؤشرات اقتصاد املعرفة :

 : 8يستند اقتصاد املعرفة في اساسه الى اربعة ركائز وهي على النحم التالي

مؤئر البحث والتطمير واالبتكار : تنتشر في اقتصاديات املعرفة مخابر البحث  -

بارها والتطمير، وتملي لها الحكممات والخماص وقطاع الخدمات بالغ االهتما  باعت

القلب النابض للتقد  التكنملمجي، وبصمرة تدريجية أصبح البحث والتطمير خاصة 

في البلدان الصناعية يشكل أهم جمانب التطمر التكنملمجي فيها، ذلك ألنه يمثل 

وسيلة لتمسيع املعارف التكنملمجية التي تعتمد عليها عملية اإلبداع واالبتكار، كما 

مارات املالية والبشرية، وللدخمل إلى اقتصاد املعرفة يؤدي إلى زيادة عائد االستث

يقتض ي رفع نسبة اإلنفاق على مشاريع البحث والتطمير من الناتج الداخلي الخا ، 

 غذ تعتبر هذه النسبة كمؤئر ضمن مجممعة مؤئرات االقتصاد املعرفي.

ت مؤئر التعليم والتدريب: ان للممارد البشرية أهمية كبرى في عمل النشاطا -

االقتصادية وتنميتها وتطميرها خاصة في ظل اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من تقنيات 

 لدراسة هذا البعد من اقتصاد املعرفة 
ً
متقدمة، إال أن من املؤئرات املعروفة جدا

ما تزال قليلة وذلك يعمد من جهة إلى نقص األعمال في هذا املجال ومن جهة أخرى 

د مبائرة  وملؤئرات املمارد البشرية مصدران إلى صعمبة قياس كفاءات األفرا

رئيسيان على قدر كبير من األهمية وهي البيانات املتعلقة بالتعليم و التدريب، 

والبيانات املتعلقة بالكفاءات أو بمهن العمال، وتسمح واملؤئرات القائمة على 

رأسمال البشري( البيانات املتعلقة بالتعليم والتدريب بتقييم املعارف واملهارات أو )ال

                                                           
7 -  يع، عمان االردن، ربحي مصطفى عليان، غدارة املعرفة، الطبعة االولى، دار صفاء للنشر والتمز

   389-358، ص2008
8 -  مرال تمتليان، مؤئرات اقتصاد املعرفة وممقع املرأة من تطمرها، منشمرات املعهد العربي

 22-21، ص 2006اإلحصائية، لبنان، للتدريب والبحمث 
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املكتسبة خالل العملية الرسمية للتعليم، وتسمح هذه املؤئرات أيضا بتقييم 

 املخزون واالستثمار في الرأسمال البشري 

مؤئر تكنملمجيا املعلممات واالتصاالت:  تسهل البنية التحتية املبنية على تكنملمجيا 

ف وتكييفه مع االحتياجات املعلممات واالتصاالت على نشر وتجهيز املعلممات واملعار 

املحلية، لدعم النشاط االقتصادي وتحفيز املشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية، 

كما تسمح تكنملمجيا املعلممات واالتصاالت أيضا ببدر أرباح انتاجية خاصة في مجال 

املعالجة، التخزين وتبادل املعلممات، وكذا تمكن من تعزيز ظهمر وازدهار صناعات 

 كمسائل اإلعال  املتعددة، التجارة االلكترونية، الجداول االلكترونية .. الخجديدة 

مؤئر الحاكمية الرئيدة: والتي تقم  على أسس اقتصادية قمية تستطيع تمفير كل  -

األطر القانمنية والسياسية التي تهدف إلى زيادة اإلنتاجية والنمم، وتشمل هذه 

ا املعلممات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، السياسات التي تهدف إلى جعل تكنملمجي

وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنملمجيا و زيادة القدرة التنافسية 

 للمؤسسات الصغيرة واملتمسطة.

 رابعا :أهمية اقتصاد املعرقة :

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

نيات متقدمة في مختلف املجاالت وما ينجم عنه من اسهامات أساسية تفرزه من تق

وهامة في عمل االقتصاد واداء نشاطاته التي تتم بشكل متسارع ومتزايد في الدول 

 : 9املتقدمة، وتتمثل اهمية االندماج في هذا االقتصاد في عدة نقاط نذكر منها

 ض تكلفة االنتاج وتحسين النمعيةاإلسها  في تحسين األداء ورفع اإلنتاجية وتخفي -

زيادة الناتج والدخل القممي وزيادة املشاريع مع الدخمل في تحقيقها، واالسها  في  -

 تمليد القيم املضافة في االقتصاد

                                                           
9 - ،فليح حسين خلف، اقتصاد املعرفة ، عالم الكتاب الحديث للنشر والتمزيع، عمان االردن 

 22، ص2007الطبعة األولى، 
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اإلسها  في تمليد فرص عمل متنمعة ومتزايدة وخاصة في املجاالت التي تستخد   -

 عرفةالتقنيات املتقدمة التي يتضمنها اقتصاد امل

اإلسها  في اإلحداث والتجديد، وكذا التطمير في النشاطات االقتصادية واتساعها  -

 بدرجة كبيرة

تحمل تمركز العمالة من الصناعات التحميلية إلى الصناعات الخدمية االكثر  -

 معرفة، مما يدفع إلى زيادة االهتما  بكل من التعليم والبحث والتطمير

االستثمارات وبالذات االستثمار في األصمل غير املنظمرة، التحفيز عبى التمسع ونمم  -

مما يسهم في نمم الطلب على املمارد املعرفية والخبرات على املستمى العاملي واملحلي 

 ونمم عمالة جديدة في مجاالت كثيفة املعرفة

املساهمة في ايجاد نمط جديد للتخصص وتقسيم العمل الدولي وذلك الرتباطه  -

لفة ومتطمرة منها التجارة االلكترونية، األسماق االفتراضية، التسميق بتقنيات مخت

 االلكتروني، الحكممة واإلدارة اإللكترونية وكذا البنمك االلكترونية

أصبحت املجاالت التي تملد تقنيات ومعطيات اقتصاد املعرفة هي املجاالت القائدة  -

 لعملية النمم

 اد اخلرجيني لال قتصاد املعريف املبحث  الثاني : دور اجلامعة يف اعد

 أواًل : مفهوم اجلامعة :

الجامعات مختصة بالتعليم الجامعي والبحث العلمي لها مقر ومكمنة من       

مجممعة كليات أو معاهد غرضها األساس ي رقي الفكر وتقد  العلم وتنمية القيم 

ء وطنهم وتحسين اإلنسانية وتزويد البالد من املختصين والفنيين ليساهمما في بنا

وضعه االقتصادي ،عن طريق استثمار أهم ممارده االقتصادية وهي الثروة البشرية 

(وتكفل الدولة إستقالل الجامعات بما يحقق التمازن بين التعليم الجامعي 3)

 وحاجات املجتمع واإلنتاج  .

                                                           

There are no sources in the current document.3  ( Michael P. Todaro &Stephen C.Smith: 

economic development,Addison Wesly,2006,p.23. 
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 تعد مصر من أقد  الدول في العالم املهتمة بالتعليم لكمنها بلد متميز      
ً
حضاريا

 باالستثمار في رأس املال البشري عن طريق زيادة نسبة 
ً
....وتهتم كثيرا

ً
 وجغرافيا

ً
وثقافيا

التعليم فيها بالرغم من ضعف مماردها املالية إال أن أبناءها من كافة األعمار يسعمن 

ويرغبمن بجدية باإللتحاق باملستمى الجامعي ألسباب متعددة بالرغم من إنخفاض 

شة والتخلي عن سياسة تمظيف الخريجين وعد  مالئمة مخرجات مستمى املعي

( وقد أدى تزايد الطلب االجتماعي على التعليم العالي في 4التعليم لسمق العمل )

الدول النامية إلى تزايد الحاجة إلى تنمع مؤسساته وتكييف برامجه مع الظروف 

 ( . 5املستجدة لسداد إحتياجات سمق العمل )

 ات االقتصادية للجامعة  :ثانيًا :املكون

( وتحسين الدخل 6للجامعة مكمنات أساسية تساهم في التنمية االقتصادية)   

القممي بشكل مبائر وغير املبائر.فمن ناحية الدخل املبائر فهي تساهم في تحصيل 

بعض الرسم  من الطالب والضرائب من األساتذة وبعض املمارد األخرى لتقليل 

العامة واإليرادت العامة في ئكل مالية الجامعة .أما من ناحية الفجمة بين النفقات 

تحسين الدخل غير املبائر فيتمثل في األنشطة التعليمية التي تقم  بها الجامعة 

إلنتاج قمى بشرية لتبني مشروعات إنتاجية تساهم في تحسين الدخل القممي في 

 األجل الطميل.

ي تساهم في تحسين المضع االقتصادي يمكن أن نمضح أهم مكمنات الجامعة الت    

 وزيادة التنمية االقتصادية  في ثالث مكمنات وهى :

                                                           
( د.جابر عبد الجماد الجزار :قياس تأثير التعليم العالي على معدل البطالة في مصر في ظل  4

 .413،ص2008، 489مق،مصر املعاصرة ،عدداقتصاديات الس
( د.زين الدين بروش&د.يمسف بركان:مشروع تطبيق نظا  ضمان الجمدة في مؤسسات التعليم  5

،ص 2012العالي في الجزائر الماقع واآلفاق،املؤتمر العربي الثاني الدولى لضمان جمدة التعليم،

807. 
6  ( Michael P. Todaro &Stephen C.Smith: economic development, p.24. 
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األساتذة :هم املكلفمن بالعمل الجامعي ويقع عليهم الجانب األكبر من عبء العملية 

التعليمية وهم في األساس  ممملمن للخزانة العامة للدولة بالضرائب املستقطعة من 

 
ً
عن اإلنتعاش االقتصادي الناتج عن رواج إنتاجهم الفكري  دخلهم من املنبع ، فضال

 والذهني الدائم واملستمر.

إحترا  األستاذ ألخالقيات مهنته يجعله يخد  املصلحة العليا ملؤسسته الجامعية       

وفي ذات المقت خدمته لكافة املشروعات اإلنتاجية التي تتماجد بنطاق الجامعة 

اإلجتهاد في ممارسة نشاطه لخدمة املجتمع والبيئة الجغرافي .فهم املسئمل عن 

 
ً
املحيطة بسرية تامة ،واإلستعداد للمها  املمكلة له بحكم مهنته ،وأن يكمن ناجحا

بقدر ما تسمح به المسائل التي تمفرها له مؤسسته التعليمية ،ومساعدة طالبه على 

إعادة التظر في  خدمة مجتمعهم من خالل املقررات التي يقم  بتدريسها أو يقترح

تدريسها وكذلك املشاريع العملية التي تسند للطالب من خالل ممضمعات الدراسة 

 مشروع إنتاجي في نطاق تخصصه يتم 
ً
.ونأمل أن يسند لكل عضم هيئة تدريس سنميا

 من خالل الطالب الذين يشرف عليهم في نطاق الجامعة . 

لعلمية  تمكنه من تدوين النتائج اإلستفادة من خبراته العملية لخدمة أبحاثه ا   

واألخطاء الفعلية  لخدمة أبحاث أفضل في املستقبل القريب وتقع عليه املسئملية 

الكبرى نحم تشجيع طالبه على خمض العمل اإلنتاجي بتكمين املشروعات التي تساهم 

 في تحسين الدخل القممي .

باحث ال بد أن يلعب البحث عند قيا  األستاذ الجامعي بمظيفته األساسية األولى ك   

 في حل مشكالت املجتمع وتلبية إحتياجات أفراده لذا البحث 
ً
 أساسيا

ً
العلمي دورا

في البحث يعمق  –صاحب املشروع –العلمي هم ملك للمجتمع وإئراك املماطن 

 عن اإلطالع على رؤى وأفكار وخبرات متنمعة تفيد 
ً
ئعمرهم باإلنتماء للمجتمع فضال

 لباحث واملجتمع .كال الطرفين ا

من الماجب إطالع املماطنين على نتاج الدراسات واألبحاث التي تمت األمر الذي يسهم 

 (.7في زيادة الدخل القممي وتحسينه)

                                                           
  وما بعدها  7،ص 2010( د.يمسف ذياب: دليل املسئملية  املجتمعية للجامعات،جامعة القدس ، 7
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الطالب:هم محل أنظار المسط املحيط بهم من داخل الجامعة وخارجها ،ولهم الحق 

كافة وسائط التعليم في تعليم جامعي مطابق ملعايير الجمدة العاملية وتتاح لهم 

والتعلم لذا فعليهم أن يقدمما معلممات سليمة ودقيقة عند تكليفهم بأية أنشطة 

بحثية بخاصة فيما يتعلق باملشروعات العملية التي تحيط بنطاق الجامعة الجغرافي 

تحت إئراف أساتذة متخصصمن .يجب على الطالب التحلي بالخلق الحميد وحسن 

هم وتصرفاتهم لكمنهم طالب يمثلما جامعتهم مثل أسرتهم التصرف والرئاد في سلمك

في فترات الدراسة املختلفة .وعليه أن يسعما جاهدين على جذب عمالء جدد للجامعة 

من املنشآت داخل المسط املحيط بنطاقها الجغرافي ، بتخصيص عدد محدد من 

باملناقشة املشكالت نقترحها بثالثة فقط على األقل لكل طالب بأن يتمصل إليها 

بجدية مع أصحاب املنشآت والكشف عن طبيعة  املشكالت التي تماجههم أثناء 

 علمية ملشكالت 
ً
العمل أو بسببه وعرض تلك املشكالت على أساتذتهم إليجاد حلمال

عملية إلثبات التماجد الفعال لكل من الجامعة واألساتذة والطالب في املحيط 

مجتمعهم عن طريق تقديم اإلقتراحات البديلة  الجغرافي للجامعة ساهرين على خدمة 

(
ً
 (.8لتنميته اقتصاديا

يجب تشجيع الطالب من خالل املقررات الدراسية ليكمنما على دراية كافية بمجتمع  

األعمال املحيط بهم حتى يصبحما مماطنين فاعلين وضرورة حثهم على التبادل الثقافي 

(
ً
حمال بالدهم ومكانتها االقتصادية بين دول ( ملعرفة أ9مع الدول األقل واألكثر نمما

 العالم املختلفة .

يمكن للطالب املشاركة في عملية التنمية من خالل تطمعهم في املؤسسات العامة    

والخاصة واملشتركة وتقديمهم املساعدات لكافة القطاعات االقتصادية وإكتشاف 

 ؤسسة الجامعية التابع لها.املشكالت ومحاولة حلها بمعرفة واإلمكانيات املتاحة للم

                                                           
التخطيط االقتصادي والتنمية –( د.عبد الحميد صديق عبد البر وآخرون:التنمية االقتصادية  8

 .41،بدون سنة نشر ،صاالقتصادية دراسة تحليلي لبعض تجارب التنمية الدولية ،بدون نائر 
9  ( Gitman&Joehnk: fundamentals of investing, Addison Wesley,2005,p.564. 
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البنية األساسية :  تعتمد الجامعة في المقت الحالي على البنية األساسية والبنية  -ج

التحتية والقمى البشرية لكي تستطيع إقتحا  السمق سماء عن طريق خريجيها أو 

 وكافة أنشطتها التي تخد  بها املجتمع والبيئة 
ً
 عدد األبحاث العلمية املنفذة عمليا

 الجغرافية املحيطة بها.

 ما تكمن مستمردة 10وتعتمد بصفة أساسية على التكنملمجيا)       
ُ
هذا  –( وغالبا

وباألخص األجهزة اإللكترونية والبرمجيات التي تطبقها القمة  –بالنسبة للدول النامية 

 حتى –الطالب بمساعدة األساتذة –البشرية املحلية 
ً
 لتصبح بنية متطمرة  تكنملمجيا

 .
ً
 يمكن الحكم على الدولة بالرقي والتطمر بمدى تقدمها تكنملمجيا

والجامعة في المقت الحالي لديها من خالل أبحاث الباحثين  قاعدة ال بأس بها من      

البيانات واإلحصاءات التي تمضح المضع االقتصادي للمنطقة الجغرافية املحيطة بها 

ء االقتصادي التي تنتهجهه يمكنها من حل لتطبيق البرامج العلمية املتاحة والذكا

مشكالت  كثيرة معقدة ال يستطيع أصحاب املنشآت تحمل تكلفتها املادية لعد  

قدرتهم على تحمل مخاطرها ،فكان ال بد من املؤسسة التي تضخ للمجتمع بكميات 

هائلة من الخريجين أن  تساعد على حل تلك املشكالت التى تعد من وجهة نظرنا إنها 

ما لم يمجد حل علمي وتكنملمجي  للحد منها بفتح 11)ريكة في صنع مشكلة البطالة )ئ

املجاالت لتشجيع الطالب على االستثمار مما يتيح زيادة فرص اإلبتكار واإلبداع 

للمنشآت املحيطة لتستمعب عدد كبير من خريجي الجامعة املتماجدة في النطاق 

لتستمعب أكبر عدد ممكن  من الشباب   (12الجغرافي وباألحرى زيادة فرص اإلنتاج)

 وتزداد األنشطة االقتصادية وبالتالي يتحسن ويزداد الدخل القممي.

 عن أن القانمن املنظم للجامعات املصرية رقم    
ً
وتعديالته  1972لسنة  49فضال

أعطى الصالحية لرئيس الجامعة إستيراد إحتياجاتها من الخارج في حدود الحصة 

 من القانمن(. 190ة لها )املادة النقدية املخصص

                                                           
10  ( Michael Mandel:economics the basics ,McGraw-Hill,2009,p.326. 
11  ( Karl E.Case &Ray C.Fair :principles of economics,person education Asia,2002,p.365. 
12  ( John Leach:Acourse in public economics,Cambridge,2004,p.58. 
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 رابعًا :املخصصات املالية للجامعة:

قرر للجامعات نسبة مخصصة من اإلنفاق  2014الدستمر املصري الصادر في       

 حتى تتفق مع 2الحكممي ال تقل عن 
ً
% من الناتج القممي اإلجمالي تتصاعد تدريجيا

علمي وتشجيع مؤسساته بإعتباره املعدالت العاملية . تكفل الدولة حرية البحث ال

وسيلة لتحقيق السيادة المطنية وبناء اقتصاد املعرفة ،وترعى الباحثين واملخترعين 

% من التاتج القممى اإلجمالي 1،وتخصص له نسبة من اإلنفاق  الحكممي ال تقل عن 

 حتى تتفق مع املعدالت العاملية .
ً
 تتصاعد تدريجيا

والخاص وإسهامات املصريين في الخارج مساهمة  يساهم كل من القطاعين العا   

فعالة في نهضة البحث العلمي تكفل الدولة سبلها لتحقيق ذلك بهدف زيادة 

 (.2014من الدستمر املصري  23مخصصات الجامعة املالية )املادة 

تشمل تقديرات اإليرادات السنمية ملمازنة الجامعة على غلة أممالها املنقملة    

تبرعات والرسم  وسائر اإليرادات من أى ممرد كان وإعانة حكممية )املادة والثابتة وال

 (. 1972لسنة  49من القانمن  188

 خامسًا:اجلامعة وتطوير املهارات االقتصادية :  

لكل فرد له الحق في أن يشارك في الحياة الثقافية والتمتع بفمائد التقد  العلمي    

صالح املعنمية واملادية الناجمة عن أي أثر علمي وتطبيقاته وأن يستفيد من حماية امل

من صنعه وفي نفس المقت يعمل على إنمائه وإئاعته وال يمنع من إتخاذ كافة 

 التدابير الالزمة لإلستفادة االقتصادية منه .

 أن تستفيد من الفمائد التي تجنى من تشجيع وإنماء  الثقافة      
ً
يحق للجامعة أيضا

والتعاون الدولي في ميادين البحث واإلبتكار والعلم والثقافة  واإلبتكار واإلتصال

 وإحترا  الحرية التي ال غنى عنها في البحث العلمي والنشاط اإلبداعي . 

يتم تطمير املهارات االقتصادية عن طريق تخصيص الجامعة إدارة لإلبداع واإلبتكار    

تهم ورعايتهم وتسميق في القطاع االقتصادي  لتهتم بشئمن املبدعين وإحتياجا

منتجاتهم لكي تحصل إدارة الجامعة على مميزات اإلبتكار لتميزها عن غيرها من 

 الجامعات اإلخرى لتحقق عائد اقتصادي متمثل في اآلتي:
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السعر األعلى لإلبتكار : فاإلبداع يأتي بمنتج جديد بما يجعل الجامعة املتبنية -أ 

بقدرته على التمايز في املنتجات والتدخل في تحديد اإلبداع في مركز املحتكر الذي يتميز 

 إضافية ناتجة عن إحتكارها للمنتج الجديد ،وفي 13السعر )
ً
( الجامعة تحقق أرباحا

(المحدة 14حالة مالحقة املنافسين بالتقليد ستكمن الجامعة قد حققت تكلفة )

 مع 
ً
بقاء ربح أعلى األدنى وهذا ما يؤدي إلى إنخفاض السعر إلى السعر العادي مجددا

 للمؤسسة .

 في زيادة الطلب وبالتالي زيادة املبيعات  -ب
ً
زيادة املبيعات :يكمن اإلبداع واإلبتكار فعاال

 في الجامعة أكثر من جامعة أخرى.

خفض التكلفة : يتمثل اإلبداع في إستخدا  مماد أولية أقل وعملية تكنملمجيه  -ج

ينعكس على خفض تكلفة اإلنتاج وفي نفس أكثر إنتاجية أو طرق عمل أكثر كفاءة مما 

(،مما يجعل الجامعة قادرة على خفض 15المقت حماية للممارد واملحافظة عليها )

السعر إلى مستمى دون مستمى السعر العادي في السمق مما يجعلها قادرة على زيادة 

 (.16كمية املبيعات)

 سادسًا:أهداف وحدة اإلبتكارات باجلامعة:

( في املشروعات 17لمحدة اإلبتكارات في الجامعات عدة أهداف )يفترض أن يكمن    

 االقتصادية يمكننا تمضيح  أهمها كما يلي:

                                                           
 .90،ص 2009د.محمد مروان :التحليل االقتصادي الكلي ،بدون نائر ، ( 13

14  ( Paul A. Samuelsn&William D.Nordhaus:economics ,1995,p.203. 
 .20،ص  د.فرج عزت،د.إيهاب عز الدين نديم:املمارد االقتصادية ،بدون نائر ،بدون سنة نشر  ( 15
( خراز األخضر : دور اإلبداع في إكتساب املؤسسة ميزة تنافسية ،رسالة ماجستير  بكلية العلم   16

 . 20،ص 2011جامعة أبي بكر بلقايد ،الجزائر ،’االقتصادية والتجارية 
( د.بن خديجة منصف ،أسالطنية نجيبة :حاضنات أعمال املؤسسات الصغيرة واملتمسطة  17

مية املستدامة في الجزائر ،امللتقي الدولي الثالث للسياحة حمل اقتصاديات  مفتاح تحقيق التن

السياحة املحلية األبعاد واآلفاق،كلية العلم  االقتصادية والتجارية وعلم  التسيير ،جامعة محمد 

 .4،ص 2013خيضر ببسكرة ،
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املساهمة في التنمية االقتصادية لخلق وظائف جديدة وتطمير استخدامات املماد -

 الخا  املتمفرة .

م مساعدة خريجي الجامعات وباألخص املبتكرين واملتميزين على إقامة مؤسساته -

 ومشاريعهم الخاصة .

مساعدة الباحثين على اإلنتفاع بنتائج األبحاث التي ينفذونها بدًء من مرحلة اإلعداد  -

 إلى مرحلة التطبيق بهدف اإلنتاج التجاري.

املساهمة في تمطين التكنملمجيا املستمردة ونقلها من الدول املتقدمة وتعزيز  -

 ي بما يخد  عملية بناء االقتصاد.إستخداماتها وتطبيقاتها في املجتمع املحل

 ( 18تقديم الخدمات اإلستشارية للمؤسسات املستفيدة من مماقع العمل) -

 ربط املؤسسات املختصة في القطاعات املتشابهة مع الدول املتقدمة . -

 سابعًا:اإلنتاج البحثي الستثمارات املبدعني :

حيث يخترق الباحث املبدع تحتل البحمث العلمية واإلبتكارات أولمية متقدمة     

آفاق املستقبل لزيادة اإلنتاج وزيادة اإلدخار مما يؤدي إلى زيادة االستثمار وتحسين 

الدخل وهي أنبل أنماع االستثمارات .فالبحث العلمي باملصانع والشركات وكافة 

املشروعات اإلنتاجية واملنتجة عن طريق اإلبداع واإلبتكار لعالج أسباب تعثرها وحل 

شكالتها فيه إحياء للبحث العلمي والباحث وتجنب املجتمع من المقمع في خسائر مل

فادحة .لذا فمن الضروري رفع كفاءة الباحث وبخاصة املتعدد املماهب كما يرى 

( ضرورة تشجيع الباحثين على عد  التخصص الدقيق بالنسبة للمستمى 19البعض)

األكاديمي حتى يمكن اإلندماج في آفاق جديدة مع الزمن وتطمر األبحاث أو بماسطة 

تطمير املهارة الشخصية  والقدرة على  نقل التقنيات املتعددة بسهملة تامة للعديد 

 من العاملين. 

                                                           
18  ( Michael Mandel:economics the basics,op.cit.,p.340. 

فتاح الطمبداوي :نحم خريطة عاملية للبحمث العلمية ،مصر املعاصرة ،عدد د.مصطفي عبد ال  19

 .43،ص 2005،إبريل  478
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تزايدة من طرق دعم التعليم العالي للتنمية االقتصادية تعد املهارات املالئمة وامل   

بتدريب العلماء وغيرهم على إمكانية اإلختراع  واإلبتكار وتشغيل التكنملمجيا الحديثة 

إتاحة االتمسع في البنية في كل القطاعات مما يجعلهم يساهممن في نشر الصناعة و 

 (.  20)التحتية

 كارات العلمية االقتصادية باجلامعات:ثامنًا :حتسني املوارد خلدمة اإلبت

تحتاج الجامعة الكثير من املمارد النقدية والعينية لتغذية املشروعات الفردية         

(وأهمها رأس املال بإعتباره عنصر من عناصر اإلنتاج التي تحتاجه 21)والجامعية  

تعليمية املنتجة  الجامعة  لرعاية اإلبتكارات واملبتكرين  تحصل عليها من املؤسسات ال

حيث اتجهت بعض مؤسسات التعليم العالي للتطبيق العملي ملا تقم  به من تدريس 

للمقررات النظرية بهدف التقليل في اإلنفاق بخاصة املؤسسات التي تحتاج إلى معامل 

ضخمة خارج نطاقها الجغرافي فبدأت في إنشاء مزارع ومصانع داخل حرمها الجامعي 

 للتطبيق املبائر مل
ً
ا تقم  بتدريسه من مقررات نظرية للتاكد من صحة تجاربها أوال

وعندما  تحقق نجاًحا في اإلنتاج والجمدة تبدأ في التسميق ملبتكراتها العلمية والتعاقد 

 ما تهتم 
ً
مع املؤسسات التجارية الضخمة إلنتاج املستحضرات الجديدة وغالبا

ة التكلفة لعد  رغبتها في الحصمل املؤسسات التعليمية في إنتاج سلع وخدمات قليل

 وعندما تسند العمل 
ً
على ربح  باإلضافة إلى تخصيص دعم لهذه املنتجات أوال

 للشركات الكبيرة املنتجة تبدأ في الحصمل على ربح . 

 تاسعا : خلفية الطالب االقتصادية:

 األمانة في عرض حالته االجتماعي :

قة وأمانة نظًرا للعائد على الطالب عرض حالته االجتماعية بكل د 

 االقتصادي الذي يستفيد منه وينتجه هذا العرض .

                                                           
د.زينب تمفيق السيد عليمة:جمدة التعليم العالي والتنمية االقتصادية ،مصر   20

 .232،ص 2007،يمليم 478املعاصرة،العدد
21  ( Leland Blank &Anthony Tarquin:basic of engineering economy,McGraw-

Hill,2008,p.328. 
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 برنامج تحدي األمية : 

يمكن للطالب أن يحسن من دخله بأن تمكنهم مؤسسة التعليم العالي من 

مماصلة دراستهم عن طريق االئتراك في محم أمية عدد من الطالب وتعليمهم القراءة 

مجتمعاتهم .وتمفر مؤسسة التعليم العالي املادة العلمية  والكتابة لألطفال واملسنين في

واألدوات الالزمة ومنح الطالب مقابل نقدي على أن تخصم تلك التكلفة من 

املؤسسات الخاصة بتعليم الكبار )الهيئة العامة ملحم األمية وتعليم الكبار ( على أن 

ثالثة أفراد لكل يخصص لكل طالب عدد محدد سنمًيا كل صيف نقترحه بأال يجاوز 

طالب في العا  الدراس ي الماحد. إلحكا  السيطرة وئغل وقت الفراغ وتحسين 

 . 
ً

 اإلنتاجية البشرية بإعداد جيل قد تم محم أميته فعال

 بحث ودراسة السمق: 

هدف الطالب للحصمل على الدعم املقد  له في الخدمات الطالبية ولكي يحققه 

العالي لكي يحصل على الخدمات التي يرجمها  عليه واجبات تجاه مؤسسة التعليم

.فعليه الترويج لخدمات المحدات الخاصة وتسميقها لتمفير مصادر للدعم والتمميل 

(.لذا  نأمل تخصيص وظيفة لباحث ميدانى لتقديم خدمات مؤسسات 22الذاتي )

ا  التعليم العالي لألفراد.كما نأمل أيًضا تعين باحث ميداني لترغيب الطالب لالنضم

 ملؤسسات التعليم العالي.

وإخطار املؤسسة باملستجدات لتزويدها بالبيانات التي تعمل بها املؤسسة وبهذا   

يعد تخفيض في التكاليف لم أن املؤسسة قامت بتكليف بعض املؤسسات 

املتخصصة من الخارج في جمع البيانات بهدف تكمين عالقات جيدة مع مختلف 

يط لثقافة  الطالب وتمفير في إهدار المقت واملال أطراف البيئة الخارجية  تنش

 والجهد وفي نفس المقت تربح مستقبلي  والترويج للمؤسسة.

 سداد املستحقات املالية  وأهمها:

 الرسم  : 

                                                           
 .18لضمان جمدة التعليم واإلعتماد :مرجع سابق ،ص الهيئة القممي ( 22
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يؤدي جميع الطالب الرسم  التي تحددها الالئحة التنفيذية مقابل الخدمات 

)مادة .ها للخدمة املؤدى عنهاالطالبية املختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم من

 من قانمن الجامعات ( 169

 الغرامات :

عند ارتكاب الطالب أي مخالفات لدي مؤسسة التعليم العالي  تمقع 

املؤسسة عقمبة عليه ومن صمرها   الغرامات املالية التي يلز  بدفعها الطالب نتيجة 

إتالف ممتلكات املؤسسة مخالفته للقماعد املقررة كغرامات التأخير في رد الكتب او 

عن قصد ...  وهي من صمر التعاون مع املؤسسة بدفع مستحقاتها وليس من 

املتصمر أن يرتكب الطالب مخالفة للقانمن وفي نفس المقت يستفيد من الدعم 

املخصص له إذ من الماجب أن يستفيد من الدعم الطالب امللتز  وليس الطالب 

 املقصر .

 القروض :

عض القروض للطالب باإلتفاق مع مؤسسات التعليم العالي  تقد  البنمك ب

والبنك تاجر يقد  القرض بممجب ضمانات قيد الطالب في املؤسسة  التعليمية 

ملجابهة مصروفات تعليمه وتسعى مؤسسات التعليم العالي بإنشاء بنك الطالب الذي 

ل بالتضامن يمنحه قرض أو منحة عن طريق النظم البنكية تسدد بعد التخرج والعم

 مع ولي األمر ويستحق البنك فائدة قليلة جًدا .

 التبرعات والهبات: 

تلجأ بعض مؤسسات التعليم العالي إلى هذه المسائل  عن طريق الطالب أو 

ذويهم أو الغير من أجل تدعيم املؤسسة أو برنامج بحثي محدد .وترتبط عادة بشروط 

 البد من املستفيد  أن يحققها . 

 المقف:

لمقف بأنمعه يخد  العملية التعليمية وهم في حد ذاته نشاط اقتصادي . ا 

نأمل أن يعتمد عليه في سد عجز املمازنة العامة للدولة  ويخصص منه جزء لقطاع 

 التعليم .
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 املحافظة على املمارد:

يتعاون الطالب مع مؤسسات التعليم العالي في املحافظة على املمارد املالية 

 في أداء عمله في املستقبل واملادية وعد  إ
ً
هدارها ،بهذا السلمك تجعل الطالب مميزا

 القريب . 

 منوذج تطبيقي لبناء اقتصاد املعرفة مبصر و اجلزائر –املبحث الثالث  

 أوال:اقتصاد املعرفة يف معاهد العبور مبصر: 

أنشأت معاهد العبمر لتجمع بين معهد العبمر العالي لإلدارة والحاسبات 

وسعت 1999م املعلممات  ،واملعهد العالي للهندسة والتكنملمجيا بالعبمر منذ ونظ

إلنضمامها الي عضمية املؤسسات املحلية والدولية  من أجل تحقيق رسالتها العلمية 

 والبيئية تجاه املجتمع .

لكل إنسان يهتم بتحسين وضعه االقتصادي ،وهذا يتجاوز حصمله على 

لذي يكفل له أدنى مستميات املعيشة  لكن في المقت الراتب أو األجر املعقمل ا

الحاضر يتطلب من الخريج  متطلبات حياتية أخرى كالزواج وتكمين أسرة  ومماجهة 

 لحاالت املرض والشدائد  وسداد املستحقات اإلدارية للدولة كالرسم  والضرائب .

ق بها  هناك عمامل كثيرة تؤثر على المظيفة التي يرغب الخريج في االلتحا 

لذلك تهتم مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة ومعاهد العبمر بصفة خاصة 

بتقديم خريجيها للمجتمع في كافة املجاالت  محمر تخصصه الدراس ي باإلسها  الجيد 

واملتميز باملعلممات االقتصادية الجديدة  من خالل البحث والتدريب  وحصر 

 وتقديم أنسب املقترحات والحلمل. املشكالت العامة الكبرى التي تضر للمجتمع

معاهد العبمر تقم  بتمفير فرص عديدة لتنمية العقل واملهارات  وتمفير بيئة  

جامعية تساعد الطالب منذ التحاقهم بها  بطريقة بناءة في نممهم العا  واألسري 

واملجتمعي ،واإلستفادة بتدريب الخريجين الجدد هم من املؤئرات على اإلهتما  

فادة من وقت الفراغ كميزة تنافسية بين املعاهد والكليات املناظرة .العائد باالست

االقتصادي من إعداد خريجى معاهد العبمر  يحدد مدى اإلستفادة من دخل الفرد  

 وسنمات تعليمه بطريقة إيجابية .
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املقررات الدراسية تعكس تميز خريجي معاهد العبمر لإلستحماز على أكبر  

ي سمق العمل  وهذا ضمن األهداف الرئيسة ملعاهد العبمر بدًء فرص عمل ممكنة ف

من إلتحاق الطالب حتى اإلعداد املستمر ملا بعد التخرج ؛فالبرامج األكاديمية 

 صممت إلعداد الطالب  والخريجين لمظائف مميزة في مجتمعاتهم .

م تهتم معاهد العبمر بتنمية فهم الطالب  وإعدادهم اقتصاديا  لتكمين لديه 

الحس االقتصادي في ضمء املستجدات الحديثة والتكنملمجيا املتطمرة  ليكمنم  

قادرين على إحداث التغيرات املرغمب فيها من املهنة ،واألسرة  لخدمة املجتمع 

.فاستيعاب املفاهيم االقتصادية واملالية واملحاسبية يساعد الخريج على إتخاذ القرار 

.باإلضافة إلى أن املهارات املهنية تتطلب من الخريج  الجيد وإدراك آثارها على األداء

بجمع وتحليل البيانات واإلحصائيات وتفسير وتحليل مدلملها من املؤئر االقتصادي  

 واالجتماعي .

وقد تقدمت معاهد العبمر الي الهيئة القممية  لضمان الجمدة واإلعتماد   

لنظم املعلممات من قبل الهيئة  وكان لها السبق في تبني معايير البرامج األكاديمىة

 ساعية في تحقيق املخرجات التعليمة املستهدفة  للتمافق مع رؤية املعهاهد ورسالتها 

ومن أنشطة معاهد العبمر أنها قامت بمشاركة طالبها في العديد من املؤتمرات 

أو العلمية واألنشطة الفمية التى تنم عن مجال اقتصادي سماء في املؤتمرات املحلية 

الدولية   ،وإعداد الطالب لزيارات ميدانية في املحيط الجغرافي للمؤسسة  .وتدريب 

الكثير من الكمادار الفنية واإلدارية في مؤتمرات اقتصادية دولية فضال عن التدريب  

املستمر لكافة الكمادر والطالب  وتكليف الطالب بعمل مشروعات تخرج تناسب 

 (.23متطلبات التخرج )متطلبات املجتمع املحلى  ضمن 
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 ثانيا:  اقتصاد املعرفة جبامعة مستغامن اجلزائرية :

 أ( التعريف باجلامعة :

املعدل  24/09/1983املؤرخ في  544-83أنشأت جامعة مستغانم وفقا للمرسم  

املنش ئ  07/07/1998املؤرخ في  220-98واملتمم للنظا  اإلداري للجامعة، واملرسم  

( مخبر علمي ومجممعة من املعاهد والكليات 41احد وأربعمن )للجامعة، وتتكمن من و 

 التالية :

 (FMEDكلية الطب.) -

 (.FSEIكلية العلم  الدقيقة واإلعال  اآللي ) -

 (.FSNUكلية علم  الطبيعة والحياة ) -

 (.FSTكلية العلم  التكنملمجية ) -

 (.FLAكلية اآلداب والفنمن ) -

 (.FDSPسية )كلية الحقمق والعلم  السيا -

 (.FSECSGكلية العلم  االقتصادية، التجارية وعلم  التسيير ) -

 (.FSSكلية العلم  االجتماعية) -

 (.IEDSمعهد التربية البدنية والرياضية) -

تم إنشاء الهياكل االدارية التالية : االمانة العامة، املكتبة املركزية،  2012وبسنة 

 ها  التالية :وأربعة ديريات بالنيابة مكلفة بامل

نيابة رئاسة الجامعة للتكمين العالي في الطمرين األول والثاني والتكمين املتماصل  -1

 والشهادات والتكمين العالي في التدرج.

نيابة رئاسة الجامعة للتكمين العالي في الطمر الثالث و التأهيل الجامعي و البحث  -2

 العلمي والتكمين العالي فيما بعد التدرج 

يابة رئاسة الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال ن -3

 والتظاهرات العلمية 

 نيابة رئاسة الجامعة للتنمية و االستشراف والتمجيه -4

 والشكل التالي يمضح الهيكل التنظيمي لجامعة مستغانم
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 : الهيكل التنظيمي لجامعة مستغانم 01ئكل رقم 

 

  /mosta.dz-https://ar.univمستغانم املصدر : ممقع جامعة  

 ب( خرجيي ونشاطات جامعة مستغامن :

  بالنسبة لخريجي الطلبة على مستمى جامعة مستغانم للممسم الدراس ي

 فإنه تم تسجيل املعطيات التالية : 2016/2017

 طالب  27261عدد الطلبة الكلي هم :  -

 طالب 4985املسجلين الجدد )بكالمريا جديدة( : عدد  -

https://ar.univ-mosta.dz/
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خرجي  4466طالب متخرج من بينهم  8120اجمالي متخرجي الليسانس واملاستر :  -

خرجي الليسانس، ويعمد ارتفاع نسبة عدد طلبة خرجي املاستر بنسبة  3654املاستر، و 

 لخريجي الليسانس إلى ان جامعة مستغانم تسمح بالتسجيل %45ل مقاب 55%

 باملاستر لطلبة خارج المالية خاصة بالماليات الغربية للمطن

دكتمر من النظا   46دكتمر من النظا  الكالسيكي، و  56اجمالي متخرجي الدكتمراه  -

، حيث اعتمد هذا النظا  االخير  (LMD)( Licence-Master-Doctorat) األملدي

 23/06/2004ؤرخ في امل 09بممجب املنشمر المزاري رقم  2004ابتداءا من سنة 

   أما فيما يخص النشاطات الفكرية والعلمية فإنه تم تنظيم عّدة تظاهرات علمية

من ملتقيات دولية ووطنية مع أيا  دراسية وانشطة ثقافية على مستمى الجامعة 

 يمكن حصرها كاآلتي :

 ومخبر  نظم كرس ي عبد الرحمن عزي بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

جائزة سنمية في التنظير اإلعالمي،  01/04/2017التصال واإلعال  يم  دراسات ا

تخص الجائزة الدراسات والكتب التي تتناول الجمانب النظرية أو التطبيقية في 

نظرية الحتمية القيمية واستخداماتها في الدراسات اإلعالمية املعاصرة املحلية 

ف الجائزة إلى تشجيع البحث والدولية باللغة العربية أو اللغات األخرى، وتهد

اإلعالمي القيمي على املستمى األكاديمي املعرفي من جهة واملمارسة 

 .املهنية من جهة أخرى  اإلعالمية 

 :تشمل مجاالت الجائزة 

 أسس نظرية الحتمية القيمية ومفاهيمها -

 دراسات املقارنة بين نظرية الحتمية القيمية والنظريات اإلعالمية األخرى  -

ملقارنة بين نظرية الحتمية القيمية والنظريات املعيارية الغربية: دراسات ا -

 .املسؤولية االجتماعية والتآلف االجتماعي

 استخدامات نظرية الحتمية القيمية في تحليل مضامين وسائل اإلعال  -
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 استخدامات النظرية في دراسة جمهمر وسائل اإلعال  -

 ال  على املجتمعاستخدامات النظرية في دراسات تأثير وسائل اإلع -

 استخدامات النظرية في حقلي العالقات العامة واإلعالن -

 منهجية الحتمية القيمية في اإلعال  -

 ترجمات النظرية إلى اللغات األخرى  -

 ،املؤتمر الدولي الرابع حمل  احتضنت جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم

، وقد  لهذا 2016ديسمبر  8و 7على مدار يممي  املنظممة القيميةاإلعال  الجديد و 

ورئات  3جلسات علمية و  8ورقة بحثية ثم استعراضها على مدار  80املؤتمر 

 :تكمينية، وتناول املؤتمر الدولي املحاور التالية

 .اإلعال  الجديد: املفهم  والتطمر والخصائص -

 .القياإلعال  الجديد في ظل مفهم  الماجب األخ -

 .اإلعال  الجديد بين التلقي واالستخدا  القيمي -

 .محتميات اإلعال  الجديد بين القيمي وغير القيمي -

 .اآلثار الثقافي القيمية والسلمكية لإلعال  الجديد على املستخدمين -

 .رؤى حمل آفاق العالقة بين اإلعال  الجديد واملنظممة القيمية -

 .اإلعال  الجديد والزمن االجتماعي -

 -الرأي العا –عال  الجديد والخيال اإلعالمي اإل  -

  كما قامت الجامعة باحتضان املؤتمر العلمي الدولي بعنمان : كيف نقرأ مسرح ولد

، 2017أكتمبر  18و 17يممي  عبد الرحمن عبد القادر كدداكددددي؟ وهذا على مدار

رحمن يتمحمر هدفه في تسليط الضمء على مسيرة انجازات واعمال الفنان عبد ال

ئمل املؤتمر على املحاور كاكي خاصة واملسرح بمدينة مستغانم عامة، وقد 

 :التالية

http://diae.net/23519
http://diae.net/23519
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 كداكدي والتراث -

 .املؤثرات األجنبية في مسرح كداكدي -

 .اإلخراج في مسرح كداكدي -

  احتضنت كلية العلم  االجتماعية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم يممي

اإلعال  الجديد واملنظممة ” الرابع حمل   ى الدوليأئغال امللتق 2016ديسمبر  8و  7

بمشاركة نخبة من الخبراء و الباحثين و ” القيمية : التحديات والرهانات املستقبلية

األكاديميين املختصين في التنظير القيمي من الجزائر و دول أخرى، وقد سلط فيه 

اإلعال  “قيمية أبرزها الضمء على عدد املحاور املرتبطة باإلعال  الجديد من زاوية 

اإلعال  الجديد بين التلقي واالستخدا  “و ” الجديد في ظل مفهم  الماجب األخالقي

باإلضافة إلى اآلثار ” محتميات اإلعال  الجديد بين القيمي وغير القيمي”و ” القيمي

 الثقافية، القيمية والسلمكية، لإلعال  الجديد على املستخدمين

  األدب العربي والفددددندددمن باالئتراك مع مخبر الدراسات اللغمية كما نظمت كدددلددديدة

مرة الجزائرية في ” واألدبية في الجزائر امللتقى الدولي الخامس حمل: 
ّ
صمرة الث

ي 
ّ
سينما(، وذلك يممي الثالثاء واألربعاء  -مسرح -رواية -)ئعر” اإلبداع األدبي والفن

 هذا امللتقى إلى تحقيق األهداف اآلتية : ، وقد ُسِعَي من خالل2016نمفمبر  22-23

 رصد صمرة الثمرة الجزائرية في األدب العاملي)ئعر، قصة، رواية  -

دت مآثر الثمرة الجزائرية  -
ّ
 .الحفر في الذاكرة األدبية التي خل

 .الثمرة التحريرية الكبرى بين التاريخي والفني -

ة في النصمص لكشف عن صمرة الثمرة الجزائرية بين الماقعية والسرابي -

 .األدبية

بيان املساهمة الفعالة للفّن السينمائي في تدويل الثمرة الجزائرية دوليا،  -

 وتحقيق االستقالل

 كشف جرائم االستعمار الفرنس ي من خالل االفال  التمثيقية -
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 املراجع :

 أوال باللغة العربية :

وبحمث الدول  أحمد عبد الم نيس، مدحت أيمب ، اقتصاد املعرفة ، مركز دراسات -
 17.ص 2006النامية  ، القاهرة ، 

خراز األخضر : دور اإلبداع في إكتساب املؤسسة ميزة تنافسية ،رسالة ماجستير   -
 . 2011جامعة أبي بكر بلقايد ،الجزائر ،’بكلية العلم  االقتصادية والتجارية 

لبطالة في مصر د.جابر عبد الجماد الجزار :قياس تأثير التعليم العالي على معدل ا -
 .2008، 489في ظل اقتصاديات السمق،مصر املعاصرة ،عدد

د.زين الدين بروش&د.يمسف بركان:مشروع تطبيق نظا  ضمان الجمدة في  - 
مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الماقع واآلفاق،املؤتمر العربي الثاني الدولى 

 ،.2012لضمان جمدة التعليم،
ليمة:جمدة التعليم العالي والتنمية االقتصادية ،مصر د.زينب تمفيق السيد ع -  

 .2007،يمليم 478املعاصرة،العدد
 .فرج عزت،د.إيهاب عز الدين نديم:املمارد االقتصادية ،بدون نائر ،بدون سنة نشرد. -
 .2009د.محمد مروان :التحليل االقتصادي الكلي ،بدون نائر ، -
ريطة عاملية للبحمث العلمية ،مصر د.مصطفي عبد الفتاح الطمبداوي :نحم خ -  

 .2005،إبريل  478املعاصرة ،عدد 
 . 2010د.يمسف ذياب: دليل املسئملية  املجتمعية للجامعات،جامعة القدس ، -
ربحي مصطفى عليان، غدارة املعرفة، الطبعة االولى، دار صفاء للنشر والتمزيع،  -

   389-358، ص2008عمان االردن، 
ئمي و فائزة عزاوي، املنهج واقتصاد املعرفة، دار املسيرة للنشر عبد الرحمان الها -

 25، ص 2007والتمزيع، عمان، الطبعة األولى، 
فليح حسين خلف، اقتصاد املعرفة ، عالم الكتاب الحديث للنشر والتمزيع، عمان  -

 22، ص2007االردن، الطبعة األولى، 
رأة من تطمرها، منشمرات املعهد مرال تمتليان، مؤئرات اقتصاد املعرفة وممقع امل -

 22-21، ص 2006العربي للتدريب والبحمث اإلحصائية، لبنان، 

ممس ى رحماني ،نحم تمظيف أنساني ملنتمج املعرفة، امللتقى الدولي حمل اقتصاد  -

 2005نمفمبر ، الجزائر، جامعة بسكرة ، 13و12املعرفة خالل 
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، المراق للنشر والتمزيع، -الستراتيجياتاملفاهيم وا-نجم عبمد نجم، إدارة املعرفة -

 187، ص2008عمان االردن، الطبعة الثانية، 

هائم الشمري و ناديا الليثي، االقتصاد املعرفي، دار صفاء للنشر والتمزيع، عمان،  -

 15، ص 2007الطبعة األولى، 

على املعرفة، يمسف حمد اإلبراهيم، التعليم و تنمية املمارد البشرية في االقتصاد املبني  -

 103-102، ص 2004مركز اإلمارات للدراسات و البحمث االستراتيجية، أبم ظبي، 

د.بن خديجة منصف ،أسالطنية نجيبة :حاضنات أعمال املؤسسات الصغيرة  -

واملتمسطة مفتاح تحقيق التنمية املستدامة في الجزائر ،امللتقي الدولي الثالث 

لية األبعاد واآلفاق،كلية العلم  للسياحة حمل اقتصاديات  السياحة املح

 ،.2013االقتصادية والتجارية وعلم  التسيير ،جامعة محمد خيضر ببسكرة ،

التخطيط االقتصادي والتنمية –عبد الحميد صديق عبد البر وآخرون:التنمية االقتصادية د. -

 .االقتصادية دراسة تحليلي لبعض تجارب التنمية الدولية ،بدون نائر ،بدون سنة نشر 

 ثانًيا باللغة اإلجنليزية :

1. Gitman&Joehnk: fundamentals of investing, Addison Wesley,2005. 
2. John Leach:Acourse in public economics,Cambridge,2004,. 
3. Karl E.Case &Ray C.Fair :principles of economics,person education Asia,2002. 
4. Leland Blank &Anthony Tarquin:basic of engineering 

economy,McGraw-Hill,2008. 
5. Michael Mandel:economics the basics ,McGraw-Hill,2009,p.326. 
6. Michael Mandel:economics the basics,op.cit.. 
7. Michael P. Todaro &Stephen C.Smith: economic development,Addison 

Wesly,2006. 
8. Paul A. Samuelsn&William D.Nordhaus:economics ,1995. 
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