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 مقدمة:

ىي المحرؾ الرئيسى لمنمو  المعرفة ف اقتصاد المعرفة في األساس يقصد بو أف تكوفإ     
واقتصادات المعرفة تعتمد عمى توافر تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ واستخداـ االقتصادي. 

ىي أكثر  حيث الموارد البشرية المؤىمة وذات الميارات العالية، أو رأس الماؿ البشري،  االبتكار
  .األصوؿ قيمة في االقتصاد الجديد، المبني عمى المعرفة

عدة مفاىيـ و تصورات االقتصادي، النمو لعرض التقميدية الطريقة في تغييرات تطرح 
. العممية ىذه في الجامعات، وتحديدا ، المؤسسات تمعبو الذي الدور و تعود بنا إلى جديدة
 في االقتصادي النشاط في المعرفة تكتسبيا التي المتزايدة األىمية التجريبية، الناحية مف يظير،
 تراكـ فيو يشكؿ الذي االقتصادي، لمنمو يدالجد المفاىيمي النيج يحددحيث . المتقدمة البمداف

 الحالي الدور لتحميؿ الصمة ذات الرئيسية المفاىيـ ووضع. أساسية دافعة قوة المعارؼ
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يظير لنا الدور . المعرفة عمى القائمة االقتصادات سياؽ في الجامعة دور دراسةإف  . لمجامعات
 تعزيز خالؿ مف المؤسسية سالمتيا عمى الحفاظ يجب حيث  ،و االىمية المتجددة لمجامعة

 .المعرفة ونشر خمؽ عمى قدرتيا

 ما دور الجامعة في بناء اقتصاد مبني عمى المعرفة؟ىنا نعود لنتساءؿ: 

لإلجابة عمى ىذا التساءؿ تناولنا حالتيف تطبيقيتيف لجامعة مستغانـ بالجزائر و معاىد 
االوليف منيا لممفاىيـ النظرية العبور بمصر حيث قسمنا البحث إلى ثالث مباحث خصصنا 

 االساسية المتعمقة بالموضوع فيما تناولنؿ في الثالث الحاالت التطبيقة.

 مفهوم وأهمية اقتصاد المعرفة :األولالمبحث 

 مفهوم اقتصاد املعرفة :أوال : 

 القتصاد المعرفة عّدة مفاىيـ يمكف عرضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كاآلتي :

اقتصاد المعرفة ىو نظاـ اقتصادي يمثؿ فيو العمـ الكيفي والنوعي عنصر اإلنتاج األساسي  -
 والقوة الدافعة إلنتاج الثورة. 

اقتصاد المعرفة ىو ذلؾ االقتصاد الذي يعمؿ عمى زيادة نمو معدؿ اإلنتاج، بشكؿ مرتفع  -
 1التصاؿعمى المدى الطويؿ بفضؿ استعماؿ واستخداـ تكنولوجيا اإلعالـ وا

أما التقرير االستراتيجي العربي فقد عرفو كما يمي : اقتصاد المعرفة ىو اقتصاد جديد فرضتو  -
طائفة جديدة مف األنشطة المرتبطة بالمعرفة وتكنولوجيا المعمومات ومف أىـ مالمحو التجارة 

 االلكترونية.

فعرفتو بأنو : ذلؾ االقتصاد المبني أساسًا  (OCED)التعاوف والتنمية االقتصادية  أما منظمة -
عمى إنتاج ونشر واستخداـ المعرفة والمحرؾ األساسي لعممية النمو وخمؽ الثروة وفرص التوظيؼ 

 [ 2عبر كافة الصناعات ]
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نتاجيا  2003وعرؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  - االقتصاد المعرفي بأنو : نشر المعرفة وا 
جميع مجاالت النشاط المجتمعي االقتصادي والمجتمع المدني والسياسة  وتوظيفيا بكفاية في

والحياة الخاصة وصواًل لترقية الحالة اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية اإلنسانية، ويتطمب األمر 
 بناء القدرات البشرية الممكنة، والتوزيع  الناجح لمقدرات البشرية عمى مختمؼ القطاعات االنتاجية

المجموعة االقتصادية آلسيا والمحيط اليادي "االقتصاد المعرفي ىو  االقتصاد المبني  أما -
أساسا عمى إنتاج المعرفة ونشرىا واستخداميا كمحرؾ أساسي لمتطور وتحصيؿ الثروات والعمالة 

 3عبر القطاعات االقتصادية كافة"

فعاال لممعرفة مف أجؿ  تحقيؽ ويعرفو البنؾ الدولي بأنو : االقتصاد الذي يحقؽ استخدامًا  -
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وىذا يتضمف جمب وتطبيؽ المعارؼ األجنبية، باإلضافة إلى 

 تكييؼ وتكويف المعرفة مف أجؿ تمبية احتياجاتو الخاصة.

وىناؾ تعريؼ يقرف اقتصاد المعرفة باقتصاد المنتجات الذكية، أي أف ىذه المنتجات ىي  -
اقتصاد المعرفة القائـ عمى تكتؿ المعمومات وتراكميا في جياز الكمبيوتر الذي بعض مالمح 

يقوـ بدوره بتحميميا وتنسيقيا ليتعاطى مع أحداث الواقع بما يتناسب معيا تماما. كما يتعاطى 
 4معيا اإلنساف الراشد

المفتاح ليذا  أما التعريؼ اآلخر فإنو يقرف اقتصاد المعرفة بالمعمومات واألفكار التي تعد -
االقتصاد فتكنولوجيا المعمومات ىي العنصر المحرؾ وعنصر االستثمار الذي يجب أف ينيض 

 ويستمر لمحفاظ عمى التطورات اليائمة التي حدثت في االقتصاد العالمي واستمرارىا. 
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 ولو أردنا تقديـ تعريؼ مختصر القتصاد المعرفة ألمكننا القوؿ بأنو: ذلؾ االقتصاد الذي - 
ينشئ الثروة مف خالؿ عمميات وخدمات المعرفة )االنشاء والتحسيس، التقاسـ، التعمـ، التطبيؽ 
واالستخداـ لممعرفة بأشكاليا( في القطاعات المختمفة باالعتماد عمى األصوؿ البشرية 

 5والاّلممموسة ووفؽ خصائص وقواعد جديدة 

تصاد المعرفة ىو ذلؾ االقتصاد الذي مف خالؿ ما سبؽ، يمكف أف نصؿ بالقوؿ إلى أف اق     
ينتج عف تقدـ المعمومات بعد العصر الصناعي، وىو فرع جديد مف فروع العمـو االقتصادية يقـو 
عمى فيـ جديد لدور المعرفة ورأس الماؿ البشري في تطور االقتصاد وتقدـ المجتمع، وىو 

مضافة، فيو يقوـ عمى أساس االقتصاد الذي تحقؽ فيو المعرفة الجزء األعظـ مف القيمة ال
تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ باعتبارىا نقطة االنطالؽ لو، أي أف المعرفة ىي العنصر الوحيد 
 في العممية اإلنتاجية والمعمومات والمعرفة ىي المنتج الوحيد في ىذا االقتصاد، وأف المعمومات 

 ومجاالتيا.وتكنولوجياتيا تشكؿ وتحدد أساليب اإلنتاج وفرص التسويؽ 

 خصائص اقتصاد املعرفة :ثانيا:       

يتسـ اقتصاد المعرفة باالبتكار والقدرة عمى توليد واستخداـ المعرفة، كما يعّد مف المصادر 
االساسية لمثروة إلى جانب اعتباره وسيمة لتحسيف نوعية وكمية االنتاج والرفع مف معدالت 

  6التشغيؿ

 ومف اىـ خصائصو نذكر :

 المورد األساسي ورأس الماؿ الرئيسي فيو ىو المعرفة التي تشكؿ أىـ مصادر الثروة والسمطة -

التبعثر : إذ أتاحت التقنية الحديثة االطالع عمى المعرفة مف قبؿ الجميع، وبدأ احتكار  -
 الشركات الكبرى ليا يتياوى لصالح االفراد
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المتنوعة تمبى حاجات مختمؼ شرائح االفراد التنوع : يوفر طيفا ىائال وكثيفا مف المنتجات  -
والشركات ورغابتيا، بعد اف كانت تستيدؼ الشرائح الكبرى فقط، وبما يسرع مف تصميـ المنتج 

 وانتاجو ويتجاوز األخطاء ويقمص حجـ التخزيف

االنفتاح : أصبح تعاوف الشركات وحتى االفراد إلنتاج المعرفة امرا طبيعيا ومطموبا، ضمف  -
 شراكة تتخطى الحدود والعقمية المركزية الضيقةإطار 

نموذج جديد لإلدارة : يستند إلى منظور متكامؿ مف المعرفة، ويتعامؿ بنظرة شمولية لمعممية  -
 االنتاجية، تتجاوز المدى القصير واألىداؼ الخاصة بالشركة فقط

وتعمؿ مف خالؿ  قوة العمؿ : تتمتع بميارات وخبرات عالية وقابمة لمتطور بشكؿ مستمر، -
فريؽ عمؿ متكامؿ يستطيع كؿ فرد فيو في أي مرحمة اف يبدي مالحظاتو واقتراحاتو، ليس فقط 

نما لممراحؿ االخرى أيضا  بالنسبة إلى المرحمة التي يعمؿ بيا وا 

العالمية : يعمؿ مف خالؿ اقتصاد عالمي مفتوح، بفضؿ التطورات التقنية اليائمة ويدفع نحو  -
 7تصادي العالميالتكامؿ االق

 مؤشرات اقتصاد المعرفة :ثالثا :

 : 8يستند اقتصاد المعرفة في اساسو الى اربعة ركائز وىي عمى النحو التالي

تنتشر في اقتصاديات المعرفة مخابر البحث والتطوير،  مؤشر البحث والتطوير واالبتكار : -
وتولي ليا الحكومات والخواص وقطاع الخدمات بالغ االىتماـ باعتبارىا القمب النابض لمتقدـ 
التكنولوجي، وبصورة تدريجية أصبح البحث والتطوير خاصة في البمداف الصناعية يشكؿ أىـ 

مثؿ وسيمة لتوسيع المعارؼ التكنولوجية التي تعتمد جوانب التطور التكنولوجي فييا، ذلؾ ألنو ي
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عمييا عممية اإلبداع واالبتكار، كما يؤدي إلى زيادة عائد االستثمارات المالية والبشرية، ولمدخوؿ 
إلى اقتصاد المعرفة يقتضي رفع نسبة اإلنفاؽ عمى مشاريع البحث والتطوير مف الناتج الداخمي 

 ؤشر ضمف مجموعة مؤشرات االقتصاد المعرفي.الخاـ، غذ تعتبر ىذه النسبة كم

: اف لمموارد البشرية أىمية كبرى في عمؿ النشاطات االقتصادية مؤشر التعميم والتدريب -
وتنميتيا وتطويرىا خاصة في ظؿ اقتصاد المعرفة وما يتضمنو مف تقنيات متقدمة، إال أف مف 

لمعرفة ما تزاؿ قميمة وذلؾ يعود مف جية المؤشرات المعروفة جدًا لدراسة ىذا البعد مف اقتصاد ا
إلى نقص األعماؿ في ىذا المجاؿ ومف جية أخرى إلى صعوبة قياس كفاءات األفراد مباشرة  
ولمؤشرات الموارد البشرية مصدراف رئيسياف عمى قدر كبير مف األىمية وىي البيانات المتعمقة 

بميف العماؿ، وتسمح والمؤشرات القائمة  بالتعميـ و التدريب، والبيانات المتعمقة بالكفاءات أو
عمى البيانات المتعمقة بالتعميـ والتدريب بتقييـ المعارؼ والميارات أو )الرأسماؿ البشري( 
المكتسبة خالؿ العممية الرسمية لمتعميـ، وتسمح ىذه المؤشرات أيضا بتقييـ المخزوف واالستثمار 

 في الرأسماؿ البشري

تسيؿ البنية التحتية المبنية عمى تكنولوجيا واالتصاالت:   مؤشر تكنولوجيا المعمومات
المعمومات واالتصاالت عمى نشر وتجييز المعمومات والمعارؼ وتكييفو مع االحتياجات 
المحمية، لدعـ النشاط االقتصادي وتحفيز المشاريع عمى إنتاج قيـ مضافة عالية، كما تسمح 

أرباح انتاجية خاصة في مجاؿ المعالجة، التخزيف  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أيضا ببدر
وتبادؿ المعمومات، وكذا تمكف مف تعزيز ظيور وازدىار صناعات جديدة كوسائؿ اإلعالـ 

 المتعددة، التجارة االلكترونية، الجداوؿ االلكترونية .. الخ

األطر والتي تقوـ عمى أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كؿ  مؤشر الحاكمية الرشيدة: -
القانونية والسياسية التي تيدؼ إلى زيادة اإلنتاجية والنمو، وتشمؿ ىذه السياسات التي تيدؼ إلى 
جعؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركية عمى 

 منتجات تكنولوجيا و زيادة القدرة التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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 أهمية اقتصاد المعرقة ::رابعا 

إف اىمية اقتصاد المعرفة تبرز مف خالؿ الدور الذي تؤديو مضامينو ومعطياتو وما تفرزه مف 
تقنيات متقدمة في مختمؼ المجاالت وما ينجـ عنو مف اسيامات أساسية وىامة في عمؿ 

تتمثؿ اىمية االقتصاد واداء نشاطاتو التي تتـ بشكؿ متسارع ومتزايد في الدوؿ المتقدمة، و 
 : 9االندماج في ىذا االقتصاد في عدة نقاط نذكر منيا

 اإلسياـ في تحسيف األداء ورفع اإلنتاجية وتخفيض تكمفة االنتاج وتحسيف النوعية -

زيادة الناتج والدخؿ القومي وزيادة المشاريع مع الدخوؿ في تحقيقيا، واالسياـ في توليد القيـ  -
 المضافة في االقتصاد

سياـ في توليد فرص عمؿ متنوعة ومتزايدة وخاصة في المجاالت التي تستخدـ التقنيات اإل -
 المتقدمة التي يتضمنيا اقتصاد المعرفة

 اإلسياـ في اإلحداث والتجديد، وكذا التطوير في النشاطات االقتصادية واتساعيا بدرجة كبيرة -

ات الخدمية االكثر معرفة، مما تحوؿ تمركز العمالة مف الصناعات التحويمية إلى الصناع -
 يدفع إلى زيادة االىتماـ بكؿ مف التعميـ والبحث والتطوير

التحفيز عبى التوسع ونمو االستثمارات وبالذات االستثمار في األصوؿ غير المنظورة، مما  -
يسيـ في نمو الطمب عمى الموارد المعرفية والخبرات عمى المستوى العالمي والمحمي ونمو عمالة 

 ديدة في مجاالت كثيفة المعرفةج

المساىمة في ايجاد نمط جديد لمتخصص وتقسيـ العمؿ الدولي وذلؾ الرتباطو بتقنيات مختمفة  -
ومتطورة منيا التجارة االلكترونية، األسواؽ االفتراضية، التسويؽ االلكتروني، الحكومة واإلدارة 

 اإللكترونية وكذا البنوؾ االلكترونية
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المجاالت التي تولد تقنيات ومعطيات اقتصاد المعرفة ىي المجاالت القائدة لعممية أصبحت  -
 النمو

 اقتصاديا الخريجين اعداد في الجامعة دورالثاني :   المبحث

 أواًل : مفهوم الجامعة :

الجامعات مختصة بالتعميـ الجامعي والبحث العممي ليا مقر ومكونة مف مجموعة كميات       
أو معاىد غرضيا األساسي رقي الفكر وتقدـ العمـ وتنمية القيـ اإلنسانية وتزويد البالد مف 
المختصيف والفنييف ليساىموا في بناء وطنيـ وتحسيف وضعو االقتصادي ,عف طريؽ استثمار 

(وتكفؿ الدولة إستقالؿ الجامعات بما يحقؽ التوازف 3ده االقتصادية وىي الثروة البشرية )أىـ موار 
 بيف التعميـ الجامعي وحاجات المجتمع واإلنتاج  .

تعد مصر مف أقدـ الدوؿ في العالـ الميتمة بالتعميـ لكونيا بمد متميز حضاريًا وثقافيًا      
وجغرافيًا....وتيتـ كثيرًا باالستثمار في رأس الماؿ البشري عف طريؽ زيادة نسبة التعميـ فييا 
ة بالرغـ مف ضعؼ مواردىا المالية إال أف أبناءىا مف كافة األعمار يسعوف ويرغبوف بجدي

باإللتحاؽ بالمستوى الجامعي ألسباب متعددة بالرغـ مف إنخفاض مستوى المعيشة والتخمي عف 
( وقد أدى تزايد الطمب 4سياسة توظيؼ الخريجيف وعدـ مالئمة مخرجات التعميـ لسوؽ العمؿ )

االجتماعي عمى التعميـ العالي في الدوؿ النامية إلى تزايد الحاجة إلى تنوع مؤسساتو وتكييؼ 
 ( . 5رامجو مع الظروؼ المستجدة لسداد إحتياجات سوؽ العمؿ )ب
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 :المكونات االقتصادية لمجامعة  : ثانياً 

( وتحسيف الدخؿ القومي بشكؿ 6لمجامعة مكونات أساسية تساىـ في التنمية االقتصادية)   
مباشر وغير المباشر.فمف ناحية الدخؿ المباشر فيي تساىـ في تحصيؿ بعض الرسوـ مف 

طالب والضرائب مف األساتذة وبعض الموارد األخرى لتقميؿ الفجوة بيف النفقات العامة ال
واإليرادت العامة في شكؿ مالية الجامعة .أما مف ناحية تحسيف الدخؿ غير المباشر فيتمثؿ في 
األنشطة التعميمية التي تقـو بيا الجامعة إلنتاج قوى بشرية لتبني مشروعات إنتاجية تساىـ في 

 يف الدخؿ القومي في األجؿ الطويؿ.تحس

يمكف أف نوضح أىـ مكونات الجامعة التي تساىـ في تحسيف الوضع االقتصادي وزيادة     
 التنمية االقتصادية  في ثالث مكونات وىى :

:ىـ المكمفوف بالعمؿ الجامعي ويقع عمييـ الجانب األكبر مف عبء العممية  األساتذة - أ
مولوف لمخزانة العامة لمدولة بالضرائب المستقطعة مف دخميـ مف التعميمية وىـ في األساس  م

المنبع , فضاًل عف اإلنتعاش االقتصادي الناتج عف رواج إنتاجيـ الفكري والذىني الدائـ 
 والمستمر.

إحتراـ األستاذ ألخالقيات مينتو يجعمو يخدـ المصمحة العميا لمؤسستو الجامعية وفي ذات       
المشروعات اإلنتاجية التي تتواجد بنطاؽ الجامعة الجغرافي .فيو المسئوؿ  الوقت خدمتو لكافة

عف اإلجتياد في ممارسة نشاطو لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة بسرية تامة ,واإلستعداد لممياـ 
الموكمة لو بحكـ مينتو ,وأف يكوف ناجحًا بقدر ما تسمح بو الوسائؿ التي توفرىا لو مؤسستو 

اعدة طالبو عمى خدمة مجتمعيـ مف خالؿ المقررات التي يقوـ بتدريسيا أو يقترح التعميمية ,ومس
إعادة التظر في تدريسيا وكذلؾ المشاريع العممية التي تسند لمطالب مف خالؿ موضوعات 
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الدراسة .ونأمؿ أف يسند لكؿ عضو ىيئة تدريس سنويًا مشروع إنتاجي في نطاؽ تخصصو يتـ 
 ؼ عمييـ في نطاؽ الجامعة . مف خالؿ الطالب الذيف يشر 

اإلستفادة مف خبراتو العممية لخدمة أبحاثو العممية  تمكنو مف تدويف النتائج واألخطاء الفعمية     
لخدمة أبحاث أفضؿ في المستقبؿ القريب وتقع عميو المسئولية الكبرى نحو تشجيع طالبو عمى 

 سيف الدخؿ القومي .خوض العمؿ اإلنتاجي بتكويف المشروعات التي تساىـ في تح

عند قياـ األستاذ الجامعي بوظيفتو األساسية األولى كباحث ال بد أف يمعب البحث العممي    
دورًا أساسيًا في حؿ مشكالت المجتمع وتمبية إحتياجات أفراده لذا البحث العممي ىو ممؾ 

شراؾ المواطف  في البحث يعمؽ شعورىـ باإلنتماء لممجتمع  –صاحب المشروع –لممجتمع وا 
 طالع عمى رؤى وأفكار وخبرات متنوعة تفيد كال الطرفيف الباحث والمجتمع .فضاًل عف اإل

مف الواجب إطالع المواطنيف عمى نتاج الدراسات واألبحاث التي تمت األمر الذي يسيـ في 
 (.7زيادة الدخؿ القومي وتحسينو)

تعميـ  :ىـ محؿ أنظار الوسط المحيط بيـ مف داخؿ الجامعة وخارجيا ,وليـ الحؽ فيالطالب - ب
جامعي مطابؽ لمعايير الجودة العالمية وتتاح ليـ كافة وسائط التعميـ والتعمـ لذا فعمييـ أف 
يقدموا معمومات سميمة ودقيقة عند تكميفيـ بأية أنشطة بحثية بخاصة فيما يتعمؽ بالمشروعات 
العممية التي تحيط بنطاؽ الجامعة الجغرافي تحت إشراؼ أساتذة متخصصوف .يجب عمى 

طالب التحمي بالخمؽ الحميد وحسف التصرؼ والرشاد في سموكيـ وتصرفاتيـ لكونيـ طالب ال
يمثموا جامعتيـ مثؿ أسرتيـ في فترات الدراسة المختمفة .وعميو أف يسعوا جاىديف عمى جذب 
عمالء جدد لمجامعة مف المنشآت داخؿ الوسط المحيط بنطاقيا الجغرافي , بتخصيص عدد 

قترحيا بثالثة فقط عمى األقؿ لكؿ طالب بأف يتوصؿ إلييا بالمناقشة محدد مف المشكالت ن
بجدية مع أصحاب المنشآت والكشؼ عف طبيعة  المشكالت التي تواجييـ أثناء العمؿ أو 
بسببو وعرض تمؾ المشكالت عمى أساتذتيـ إليجاد حمواًل عممية لمشكالت عممية إلثبات 
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ة والطالب في المحيط الجغرافي لمجامعة ساىريف التواجد الفعاؿ لكؿ مف الجامعة واألساتذ
 (.8عمى خدمة مجتمعيـ عف طريؽ تقديـ اإلقتراحات البديمة  لتنميتو اقتصاديًا)

يجب تشجيع الطالب مف خالؿ المقررات الدراسية ليكونوا عمى دراية كافية بمجتمع     
األعماؿ المحيط بيـ حتى يصبحوا مواطنيف فاعميف وضرورة حثيـ عمى التبادؿ الثقافي 

( لمعرفة أحواؿ بالدىـ ومكانتيا االقتصادية بيف دوؿ 9مع الدوؿ األقؿ واألكثر نموًا)
 العالـ المختمفة .

يمكف لمطالب المشاركة في عممية التنمية مف خالؿ تطوعيـ في المؤسسات العامة    
كتشاؼ  والخاصة والمشتركة وتقديميـ المساعدات لكافة القطاعات االقتصادية وا 

 المشكالت ومحاولة حميا بمعرفة واإلمكانيات المتاحة لممؤسسة الجامعية التابع ليا.

في الوقت الحالي عمى البنية األساسية والبنية  :  تعتمد الجامعة البنية األساسية -ج
التحتية والقوى البشرية لكي تستطيع إقتحاـ السوؽ سواء عف طريؽ خريجييا أو عدد 
األبحاث العممية المنفذة عمميًا وكافة أنشطتيا التي تخدـ بيا المجتمع والبيئة  الجغرافية 

 المحيطة بيا.
ىذا  –( وغالبُا ما تكوف مستوردة 10وجيا)وتعتمد بصفة أساسية عمى التكنول       

وباألخص األجيزة اإللكترونية والبرمجيات التي تطبقيا القوة  –بالنسبة لمدوؿ النامية 
لتصبح بنية متطورة  تكنولوجيًا حتى  –الطالب بمساعدة األساتذة –البشرية المحمية 

  يمكف الحكـ عمى الدولة بالرقي والتطور بمدى تقدميا تكنولوجيًا.
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والجامعة في الوقت الحالي لدييا مف خالؿ أبحاث الباحثيف  قاعدة ال بأس بيا مف      
البيانات واإلحصاءات التي توضح الوضع االقتصادي لممنطقة الجغرافية المحيطة بيا 
لتطبيؽ البرامج العممية المتاحة والذكاء االقتصادي التي تنتيجيو يمكنيا مف حؿ 

يستطيع أصحاب المنشآت تحمؿ تكمفتيا المادية لعدـ قدرتيـ مشكالت  كثيرة معقدة ال 
عمى تحمؿ مخاطرىا ,فكاف ال بد مف المؤسسة التي تضخ لممجتمع بكميات ىائمة مف 
الخريجيف أف  تساعد عمى حؿ تمؾ المشكالت التى تعد مف وجية نظرنا إنيا شريكة في 

حد منيا بفتح المجاالت ما لـ يوجد حؿ عممي وتكنولوجي  لم11)صنع مشكمة البطالة )
لتشجيع الطالب عمى االستثمار مما يتيح زيادة فرص اإلبتكار واإلبداع لممنشآت 
المحيطة لتستوعب عدد كبير مف خريجي الجامعة المتواجدة في النطاؽ الجغرافي 

( لتستوعب أكبر عدد ممكف  مف الشباب  وتزداد 12وباألحرى زيادة فرص اإلنتاج)
 وبالتالي يتحسف ويزداد الدخؿ القومي.األنشطة االقتصادية 

وتعديالتو  1972لسنة  49فضاًل عف أف القانوف المنظـ لمجامعات المصرية رقـ    
أعطى الصالحية لرئيس الجامعة إستيراد إحتياجاتيا مف الخارج في حدود الحصة 

 مف القانوف(. 190النقدية المخصصة ليا )المادة 

 عة:رابعًا :المخصصات المالية لمجام

قرر لمجامعات نسبة مخصصة مف اإلنفاؽ  2014الدستور المصري الصادر في       
% مف الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفؽ مع المعدالت 2الحكومي ال تقؿ عف 

العالمية . تكفؿ الدولة حرية البحث العممي وتشجيع مؤسساتو بإعتباره وسيمة لتحقيؽ السيادة 
قتصاد المعرفة ,وترعى الباحثيف والمخترعيف ,وتخصص لو نسبة مف اإلنفاؽ  الوطنية وبناء ا
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% مف التاتج القومى اإلجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفؽ مع المعدالت 1الحكومي ال تقؿ عف 
 العالمية .

سيامات المصرييف في الخارج مساىمة فعالة في    يساىـ كؿ مف القطاعيف العاـ والخاص وا 
عممي تكفؿ الدولة سبميا لتحقيؽ ذلؾ بيدؼ زيادة مخصصات الجامعة المالية نيضة البحث ال

 (.2014مف الدستور المصري  23)المادة 

تشمؿ تقديرات اإليرادات السنوية لموازنة الجامعة عمى غمة أمواليا المنقولة والثابتة والتبرعات    
عانة حكومية )الما لسنة  49مف القانوف 188دة والرسـو وسائر اإليرادات مف أى مورد كاف وا 

1972 .) 

 خامسًا:الجامعة وتطوير المهارات االقتصادية :  

لكؿ فرد لو الحؽ في أف يشارؾ في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدـ العممي وتطبيقاتو وأف    
يستفيد مف حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عف أي أثر عممي مف صنعو وفي نفس 

شاعتو وال يمنع مف إتخاذ كافة التدابير الالزمة لإلستفادة االقتصادية الو  قت يعمؿ عمى إنمائو وا 
 منو .

نماء  الثقافة واإلبتكار       يحؽ لمجامعة أيضًا أف تستفيد مف الفوائد التي تجنى مف تشجيع وا 
حترا ـ الحرية التي ال واإلتصاؿ والتعاوف الدولي في مياديف البحث واإلبتكار والعمـ والثقافة وا 

 غنى عنيا في البحث العممي والنشاط اإلبداعي . 

يتـ تطوير الميارات االقتصادية عف طريؽ تخصيص الجامعة إدارة لإلبداع واإلبتكار في    
حتياجاتيـ ورعايتيـ وتسويؽ منتجاتيـ لكي تحصؿ  القطاع االقتصادي  لتيتـ بشئوف المبدعيف وا 

بتكار لتميزىا عف غيرىا مف الجامعات اإلخرى لتحقؽ عائد إدارة الجامعة عمى مميزات اإل
 اقتصادي متمثؿ في اآلتي:
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: فاإلبداع يأتي بمنتج جديد بما يجعؿ الجامعة المتبنية اإلبداع في  السعر األعمى لإلبتكار-أ 
( 13مركز المحتكر الذي يتميز بقدرتو عمى التمايز في المنتجات والتدخؿ في تحديد السعر )

تحقؽ أرباحًا إضافية ناتجة عف إحتكارىا لممنتج الجديد ,وفي حالة مالحقة المنافسيف  الجامعة
(الوحدة األدنى وىذا ما يؤدي إلى إنخفاض السعر 14بالتقميد ستكوف الجامعة قد حققت تكمفة )

 إلى السعر العادي مجددًا مع بقاء ربح أعمى لممؤسسة .

فعااًل في زيادة الطمب وبالتالي زيادة المبيعات في  :يكوف اإلبداع واإلبتكار زيادة المبيعات -ب
 الجامعة أكثر مف جامعة أخرى.

: يتمثؿ اإلبداع في إستخداـ مواد أولية أقؿ وعممية تكنولوجيو أكثر إنتاجية خفض التكمفة  -ج
أو طرؽ عمؿ أكثر كفاءة مما ينعكس عمى خفض تكمفة اإلنتاج وفي نفس الوقت حماية لمموارد 

(,مما يجعؿ الجامعة قادرة عمى خفض السعر إلى مستوى دوف مستوى 15عمييا ) والمحافظة
 (.16السعر العادي في السوؽ مما يجعميا قادرة عمى زيادة كمية المبيعات)

 

 

 

 

                                                           
 .90,ص 2009القتصادي الكمي ,بدوف ناشر ,د.محمد مرواف :التحميؿ ا ( 13

14  ( Paul A. Samuelsn&William D.Nordhaus:economics ,1995,p.203. 

 .20,ص د.فرج عزت,د.إيياب عز الديف نديـ:الموارد االقتصادية ,بدوف ناشر ,بدوف سنة نشر  ( 15

المؤسسة ميزة تنافسية ,رسالة ماجستير  بكمية العمـو االقتصادية والتجارية دور اإلبداع في إكتساب  خراز األخضر : ( 16
  .20,ص 2011ة أبي بكر بمقايد ,الجزائر ,جامع’
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 سادسًا:أهداف وحدة اإلبتكارات بالجامعة:

( في المشروعات 17يفترض أف يكوف لوحدة اإلبتكارات في الجامعات عدة أىداؼ )   
 االقتصادية يمكننا توضيح  أىميا كما يمي:

المساىمة في التنمية االقتصادية لخمؽ وظائؼ جديدة وتطوير استخدامات المواد الخاـ  -
 المتوفرة .

مساعدة خريجي الجامعات وباألخص المبتكريف والمتميزيف عمى إقامة مؤسساتيـ  -
 ومشاريعيـ الخاصة .

بحاث التي ينفذونيا بدًء مف مرحمة اإلعداد إلى مساعدة الباحثيف عمى اإلنتفاع بنتائج األ -
 مرحمة التطبيؽ بيدؼ اإلنتاج التجاري.

المساىمة في توطيف التكنولوجيا المستوردة ونقميا مف الدوؿ المتقدمة وتعزيز  -
 إستخداماتيا وتطبيقاتيا في المجتمع المحمي بما يخدـ عممية بناء االقتصاد.

 ( .18ات المستفيدة مف مواقع العمؿ)تقديـ الخدمات اإلستشارية لممؤسس -
 ربط المؤسسات المختصة في القطاعات المتشابية مع الدوؿ المتقدمة . -

 سابعًا:اإلنتاج البحثي الستثمارات المبدعين :

تحتؿ البحوث العممية واإلبتكارات أولوية متقدمة حيث يخترؽ الباحث المبدع آفاؽ المستقبؿ     
ر مما يؤدي إلى زيادة االستثمار وتحسيف الدخؿ وىي أنبؿ أنواع لزيادة اإلنتاج وزيادة اإلدخا

االستثمارات .فالبحث العممي بالمصانع والشركات وكافة المشروعات اإلنتاجية والمنتجة عف 
طريؽ اإلبداع واإلبتكار لعالج أسباب تعثرىا وحؿ لمشكالتيا فيو إحياء لمبحث العممي والباحث 

                                                           
د.بف خديجة منصؼ ,أسالطنية نجيبة :حاضنات أعماؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفتاح تحقيؽ  ( 17

لمسياحة حوؿ اقتصاديات  السياحة المحمية األبعاد  التنمية المستدامة في الجزائر ,الممتقي الدولي الثالث
 .4,ص 2013واآلفاؽ,كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ,جامعة محمد خيضر ببسكرة ,

 
18
 (Michael Mandel:economics the basics,op.cit.,p.340. 
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خسائر فادحة .لذا فمف الضروري رفع كفاءة الباحث وبخاصة وتجنب المجتمع مف الوقوع في 
( ضرورة تشجيع الباحثيف عمى عدـ التخصص الدقيؽ 19المتعدد المواىب كما يرى البعض)

بالنسبة لممستوى األكاديمي حتى يمكف اإلندماج في آفاؽ جديدة مع الزمف وتطور األبحاث أو 
نقؿ التقنيات المتعددة بسيولة تامة لمعديد مف بواسطة تطوير الميارة الشخصية  والقدرة عمى  

 العامميف. 

تعد الميارات المالئمة والمتزايدة مف طرؽ دعـ التعميـ العالي لمتنمية االقتصادية بتدريب    
العمماء وغيرىـ عمى إمكانية اإلختراع  واإلبتكار وتشغيؿ التكنولوجيا الحديثة في كؿ القطاعات 

تاحة االتوسع في البنية التحتية )مما يجعميـ يساىموف في نش  (.  20ر الصناعة وا 

 ثامنًا :تحسين الموارد لخدمة اإلبتكارات العممية االقتصادية بالجامعات:

تحتاج الجامعة الكثير مف الموارد النقدية والعينية لتغذية المشروعات الفردية والجامعية          
(وأىميا رأس الماؿ بإعتباره عنصر مف عناصر اإلنتاج التي تحتاجو الجامعة  لرعاية 21)

اتجيت بعض حيث  المؤسسات التعميمية المنتجة تحصؿ عمييا مف  اإلبتكارات والمبتكريف 
مؤسسات التعميـ العالي لمتطبيؽ العممي لما تقوـ بو مف تدريس لممقررات النظرية بيدؼ التقميؿ 

خاصة المؤسسات التي تحتاج إلى معامؿ ضخمة خارج نطاقيا الجغرافي فبدأت في في اإلنفاؽ ب
إنشاء مزارع ومصانع داخؿ حرميا الجامعي لمتطبيؽ المباشر لما تقوـ بتدريسو مف مقررات 
نظرية لمتاكد مف صحة تجاربيا أواًل وعندما  تحقؽ نجاًحا في اإلنتاج والجودة تبدأ في التسويؽ 

                                                           
,ص 2005,إبريؿ  478ر المعاصرة ,عدد العممية ,مصد.مصطفي عبد الفتاح الطمبداوي :نحو خريطة عالمية لمبحوث   19
43. 

,ص 2007,يوليو 478ر المعاصرة,العددد.زينب توفيؽ السيد عميوة:جودة التعميـ العالي والتنمية االقتصادية ,مص  20
232. 

 
21  ( Leland Blank &Anthony Tarquin:basic of engineering economy,McGraw-
Hill,2008,p.328. 
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ية والتعاقد مع المؤسسات التجارية الضخمة إلنتاج المستحضرات الجديدة وغالبًا لمبتكراتيا العمم
ما تيتـ المؤسسات التعميمية في إنتاج سمع وخدمات قميمة التكمفة لعدـ رغبتيا في الحصوؿ عمى 
ربح  باإلضافة إلى تخصيص دعـ ليذه المنتجات أواًل وعندما تسند العمؿ لمشركات الكبيرة 

 في الحصوؿ عمى ربح . المنتجة تبدأ 

 خمفية الطالب االقتصادية:تاسعا : 

 األمانة في عرض حالته االجتماعي :

عمى الطالب عرض حالتو االجتماعية بكؿ دقة وأمانة نظًرا لمعائد االقتصادي الذي  
 يستفيد منو وينتجو ىذا العرض .

 برنامج تحدي األمية : 

يمكف لمطالب أف يحسف مف دخمو بأف تمكنيـ مؤسسة التعميـ العالي مف مواصمة دراستيـ 

عف طريؽ االشتراؾ في محو أمية عدد مف الطالب وتعميميـ القراءة والكتابة لألطفاؿ والمسنيف 

في مجتمعاتيـ .وتوفر مؤسسة التعميـ العالي المادة العممية واألدوات الالزمة ومنح الطالب 

قدي عمى أف تخصـ تمؾ التكمفة مف المؤسسات الخاصة بتعميـ الكبار )الييئة العامة مقابؿ ن

لمحو األمية وتعميـ الكبار ( عمى أف يخصص لكؿ طالب عدد محدد سنوًيا كؿ صيؼ نقترحو 

بأال يجاوز ثالثة أفراد لكؿ طالب في العاـ الدراسي الواحد. إلحكاـ السيطرة وشغؿ وقت الفراغ 

 جية البشرية بإعداد جيؿ قد تـ محو أميتو فعاًل . وتحسيف اإلنتا

  السوق:ودراسة بحث 

ىدؼ الطالب لمحصوؿ عمى الدعـ المقدـ لو في الخدمات الطالبية ولكي يحققو عميو 

واجبات تجاه مؤسسة التعميـ العالي لكي يحصؿ عمى الخدمات التي يرجوىا .فعميو الترويج 
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(.لذا  نأمؿ 22لتوفير مصادر لمدعـ والتمويؿ الذاتي )لخدمات الوحدات الخاصة وتسويقيا 

تخصيص وظيفة لباحث ميدانى لتقديـ خدمات مؤسسات التعميـ العالي لألفراد.كما نأمؿ أيًضا 

 تعيف باحث ميداني لترغيب الطالب لالنضماـ لمؤسسات التعميـ العالي.

خطار المؤسسة بالمستجدات لتزويدىا بالبيانات التي تعمؿ بيا   المؤسسة وبيذا يعد  وا 

تخفيض في التكاليؼ لو أف المؤسسة قامت بتكميؼ بعض المؤسسات المتخصصة مف الخارج 

في جمع البيانات بيدؼ تكويف عالقات جيدة مع مختمؼ أطراؼ البيئة الخارجية  تنشيط لثقافة  

ويج الطالب وتوفير في إىدار الوقت والماؿ والجيد وفي نفس الوقت تربح مستقبمي  والتر 

 لممؤسسة.

 سداد المستحقات المالية  وأهمها:

  الرسوم :

يؤدي جميع الطالب الرسـو التي تحددىا الالئحة التنفيذية مقابؿ الخدمات الطالبية 

مف قانوف  169مادة ).المختمفة، عمى أف تخصص حصيمة كؿ رسـ منيا لمخدمة المؤدى عنيا

 الجامعات (

 : الغرامات

عند ارتكاب الطالب أي مخالفات لدي مؤسسة التعميـ العالي  توقع المؤسسة عقوبة 
عميو ومف صورىا   الغرامات المالية التي يمـز بدفعيا الطالب نتيجة مخالفتو لمقواعد المقررة 

                                                           
 .81القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد :مرجع سابق ,ص اهليئة ( 22
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كغرامات التأخير في رد الكتب او إتالؼ ممتمكات المؤسسة عف قصد ...  وىي مف صور 
بدفع مستحقاتيا وليس مف المتصور أف يرتكب الطالب مخالفة لمقانوف وفي  التعاوف مع المؤسسة

نفس الوقت يستفيد مف الدعـ المخصص لو إذ مف الواجب أف يستفيد مف الدعـ الطالب الممتـز 
 وليس الطالب المقصر .

 القروض :

يقدـ  تقدـ البنوؾ بعض القروض لمطالب باإلتفاؽ مع مؤسسات التعميـ العالي  والبنؾ تاجر
القرض بموجب ضمانات قيد الطالب في المؤسسة  التعميمية لمجابية مصروفات تعميمو وتسعى 
مؤسسات التعميـ العالي بإنشاء بنؾ الطالب الذي يمنحو قرض أو منحة عف طريؽ النظـ البنكية 

 تسدد بعد التخرج والعمؿ بالتضامف مع ولي األمر ويستحؽ البنؾ فائدة قميمة جًدا .

 ت والهبات: التبرعا

تمجأ بعض مؤسسات التعميـ العالي إلى ىذه الوسائؿ  عف طريؽ الطالب أو ذوييـ أو 
الغير مف أجؿ تدعيـ المؤسسة أو برنامج بحثي محدد .وترتبط عادة بشروط البد مف المستفيد  

 أف يحققيا . 

 الوقف:

. نأمؿ أف يعتمد الوقؼ بأنوعو يخدـ العممية التعميمية وىو في حد ذاتو نشاط اقتصادي  
 عميو في سد عجز الموازنة العامة لمدولة  ويخصص منو جزء لقطاع التعميـ .

 المحافظة عمى الموارد:

يتعاوف الطالب مع مؤسسات التعميـ العالي في المحافظة عمى الموارد المالية والمادية 
 القريب .  وعدـ إىدارىا ,بيذا السموؾ تجعؿ الطالب مميزًا في أداء عممو في المستقبؿ

 ======================= 
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 لجزائرا و بمصر المعرفة ادصاقت لبناء تطبيقي نموذج –ثالثا 

 اقتصاد المعرفة بجامعة مستغانم الجزائرية : أوال: 

 : التعريف بالجامعة أ(

المعدؿ والمتمـ  24/09/1983المؤرخ في  544-83أنشأت جامعة مستغانـ وفقا لممرسوـ 
المنشئ لمجامعة،  07/07/1998المؤرخ في  220-98اإلداري لمجامعة، والمرسوـ لمنظاـ 

 ( مخبر عممي ومجموعة مف المعاىد والكميات التالية :41وتتكوف مف واحد وأربعوف )

 (FMEDكمية الطب.) -

 (.FSEIكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي ) -

 (.FSNUكمية عمـو الطبيعة والحياة ) -

 (.FSTالعمـو التكنولوجية )كمية  -

 (.FLAكمية اآلداب والفنوف ) -

 (.FDSPكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ) -

 (.FSECSGكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير ) -

 (.FSSكمية العمـو االجتماعية) -

 (.IEDSمعيد التربية البدنية والرياضية) -

ارية التالية : االمانة العامة، المكتبة المركزية، وأربعة تـ إنشاء اليياكؿ االد 2012وبسنة 
 ديريات بالنيابة مكمفة بالمياـ التالية :

نيابة رئاسة الجامعة لمتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصؿ  -1
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج.



 تطبيقي نموذج المعرفة اقتصاد لبناء العالي التعميم مؤسسات خريجي اعداد
 (بالجزائر مستغانم وجامعة بمصر العبور لمعاهد

    ناشد ادوارد نشأت دكتور 

             نسمن فطيمة

          الهروش ي خطاب 

 

لطور الثالث و التأىيؿ الجامعي و البحث العممي نيابة رئاسة الجامعة لمتكويف العالي في ا -2
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج 

 نيابة رئاسة الجامعة لمعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية  -3

 نيابة رئاسة الجامعة لمتنمية و االستشراؼ والتوجيو -4

 معة مستغانـوالشكؿ التالي يوضح الييكؿ التنظيمي لجا
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 خريجي ونشاطات جامعة مستغانم : ب(

  فإنو تـ  2016/2017بالنسبة لخريجي الطمبة عمى مستوى جامعة مستغانـ لمموسـ الدراسي
 تسجيؿ المعطيات التالية :

 طالب  27261عدد الطمبة الكمي ىو :  -

 طالب 4985عدد المسجميف الجدد )بكالوريا جديدة( :  -

خرجي  4466طالب متخرج مف بينيـ  8120اجمالي متخرجي الميسانس والماستر :  -
 %55ة خرجي الماستر بنسبة خرجي الميسانس، ويعود ارتفاع نسبة عدد طمب 3654الماستر، و 

لخريجي الميسانس إلى اف جامعة مستغانـ تسمح بالتسجيؿ بالماستر لطمبة خارج  %45ؿ مقاب
 الوالية خاصة بالواليات الغربية لموطف

دكتور مف النظاـ  46دكتور مف النظاـ الكالسيكي، و  56اجمالي متخرجي الدكتوراه  -
، حيث اعتمد ىذا النظاـ االخير ابتداءا  (LMD)( Licence-Master-Doctorat) األلمدي
 23/06/2004المؤرخ في  09بموجب المنشور الوزاري رقـ  2004مف سنة 

   أما فيما يخص النشاطات الفكرية والعممية فإنو تـ تنظيـ عّدة تظاىرات عممية مف ممتقيات
 صرىا كاآلتي :دولية ووطنية مع أياـ دراسية وانشطة ثقافية عمى مستوى الجامعة يمكف ح

 ومخبر دراسات  نظـ كرسي عبد الرحمف عزي بجامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ
جائزة سنوية في التنظير اإلعالمي، تخص الجائزة  01/04/2017االتصاؿ واإلعالـ يوـ 

الدراسات والكتب التي تتناوؿ الجوانب النظرية أو التطبيقية في نظرية الحتمية القيمية 
واستخداماتيا في الدراسات اإلعالمية المعاصرة المحمية والدولية بالمغة العربية أو المغات 
األخرى، وتيدؼ الجائزة إلى تشجيع البحث اإلعالمي القيمي عمى المستوى األكاديمي 

 .المينية مف جية أخرى المعرفي مف جية والممارسة اإلعالمية 
 :تشمؿ مجاالت الجائزة 

 ية القيمية ومفاىيمياأسس نظرية الحتم -
 دراسات المقارنة بيف نظرية الحتمية القيمية والنظريات اإلعالمية األخرى -
دراسات المقارنة بيف نظرية الحتمية القيمية والنظريات المعيارية الغربية: المسؤولية  -

 .االجتماعية والتآلؼ االجتماعي
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 إلعالـاستخدامات نظرية الحتمية القيمية في تحميؿ مضاميف وسائؿ ا -
 استخدامات النظرية في دراسة جميور وسائؿ اإلعالـ -
 استخدامات النظرية في دراسات تأثير وسائؿ اإلعالـ عمى المجتمع -
 استخدامات النظرية في حقمي العالقات العامة واإلعالف -
 منيجية الحتمية القيمية في اإلعالـ -
 ترجمات النظرية إلى المغات األخرى -
  المؤتمر الدولي الرابع حوؿ اإلعالـ الجديد  بف باديس بمستغانـ،احتضنت جامعة عبد الحميد

ورقة  80، وقدـ ليذا المؤتمر 2016ديسمبر  8و 7عمى مدار يومي  والمنظومة القيمية
ورشات تكوينية، وتناوؿ المؤتمر  3جمسات عممية و  8بحثية ثـ استعراضيا عمى مدار 

 :المحاور التالية الدولي
 .اإلعالـ الجديد: المفيوـ والتطور والخصائص -
 .اإلعالـ الجديد في ظؿ مفيـو الواجب األخالقي -
 .اإلعالـ الجديد بيف التمقي واالستخداـ القيمي -
 .محتويات اإلعالـ الجديد بيف القيمي وغير القيمي -
 .يفاآلثار الثقافي القيمية والسموكية لإلعالـ الجديد عمى المستخدم -
 .رؤى حوؿ آفاؽ العالقة بيف اإلعالـ الجديد والمنظومة القيمية -
 .اإلعالـ الجديد والزمف االجتماعي -
 -الرأي العاـ–اإلعالـ الجديد والخياؿ اإلعالمي  -
  كما قامت الجامعة باحتضاف المؤتمر العممي الدولي بعنواف : كيؼ نقرأ مسرح ولد عبد

، يتمحور ىدفو 2017أكتوبر  18و 17يومي  عمى مدارالرحمف عبد القادر كػػاكػػػػي؟ وىذا 
في تسميط الضوء عمى مسيرة انجازات واعماؿ الفناف عبد الرحمف كاكي خاصة والمسرح 

 بمدينة مستغانـ عامة، وقد شمؿ المؤتمر عمى المحاور التالية :
 كػاكػي والتراث -
 .المؤثرات األجنبية في مسرح كػاكػي -
 .اإلخراج في مسرح كػاكػي -
 8و  7تضنت كمية العمـو االجتماعية بجامعة عبد الحميد بف باديس بمستغانـ يومي اح 

اإلعالـ الجديد والمنظومة القيمية : ” الرابع حوؿ   أشغاؿ الممتقى الدولي 2016ديسمبر 
بمشاركة نخبة مف الخبراء و الباحثيف و األكاديمييف ” التحديات والرىانات المستقبمية

http://diae.net/23519
http://diae.net/23519
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القيمي مف الجزائر و دوؿ أخرى، وقد سمط فيو الضوء عمى عدد  المختصيف في التنظير
اإلعالـ الجديد في ظؿ مفيوـ “المحاور المرتبطة باإلعالـ الجديد مف زاوية قيمية أبرزىا 

محتويات اإلعالـ ”و ” اإلعالـ الجديد بيف التمقي واالستخداـ القيمي“و ” الواجب األخالقي
اإلضافة إلى اآلثار الثقافية، القيمية والسموكية، لإلعالـ ب” الجديد بيف القيمي وغير القيمي

 الجديد عمى المستخدميف
  كما نظمت كػػػمػػػيػة األدب العربي والفػػػػنػػػوف باالشتراؾ مع مخبر الدراسات المغوية واألدبية في

” ّني صورة الّثورة الجزائرية في اإلبداع األدبي والف” الجزائر الممتقى الدولي الخامس حوؿ: 
، وقد 2016نوفمبر  23-22سينما(، وذلؾ يومي الثالثاء واألربعاء  -مسرح -رواية -)شعر

 ُسِعَي مف خالؿ ىذا الممتقى إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية :
 رصد صورة الثورة الجزائرية في األدب العالمي)شعر، قصة، رواية  -
 .الجزائريةالحفر في الذاكرة األدبية التي خّمدت مآثر الثورة   -
 .الثورة التحريرية الكبرى بيف التاريخي والفني -
 .لكشؼ عف صورة الثورة الجزائرية بيف الواقعية والسرابية في النصوص األدبية -
 بياف المساىمة الفعالة لمفّف السينمائي في تدويؿ الثورة الجزائرية دوليا، وتحقيؽ االستقالؿ -
 الـ التوثيقيةكشؼ جرائـ االستعمار الفرنسي مف خالؿ االف -
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