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 مقدمة -1

 

 

وطنية لترقية البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ال ورشةال انعقاد مبادرة سياق تم إعداد هذه الوثيقة، في

في العلوم االجتماعية الوكالة املوضوعاتية للبحث  هامن خاللو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  تحت إشراف

 وذلك ملعالجة املحاور التالية:، واالنسانية

 

  استعراض وتقييم حالة البحث الجزائري في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  :01املحور. 

  الرقمنة واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في العلوم اإلنسانية واالجتماعية :02املحور. 

  وتعدد التخصصات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية تداخل :03املحور. 

  العلوم اإلنسانية واالجتماعية ترقيةدور اللغات األجنبية في  :04املحور. 

 

 :االعتماد على د تموق

  قترحام 65في مختلف التخصصات، والتي بلغت  على املستوى الوطني. بعض الخبراءمقترحات وتصورات  -

 .ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي  البحث كيانات احصائيات -

 وامليدان(. الرتبة حسب) املخابر في ملسجلينا احصائيات الباحثين  -

 ميادين...(. مشاريع،) واالجتماعية اإلنسانية للمخابر في العلوم البحثية األنشطة حول  البيانات جمع -

   Scopus  لية و لداالبيانات قواعد  من أخوذةامل املؤشرات بعض -

 ASJP  البيانات الوطنية قواعد  من املأخوذة املؤشرات بعض -

همعطيات التكوين في الدكتورابعض  -
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 القسم األول 

 

 األرضية األولية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 :01 املحور 

 الجزائر حسب التخصص واالجتماعية في اإلنسانيةلعلوم لاستعراض وتقييم الحالة الراهنة 
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 الوضع الراهن للعلوم اإلنسانية واالجتماعية حسب رأي الخبراء -2

 

 بحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الجزائر؟الأزمة  -2-1

 .إشكالية املنهج والبناء املعرفي -

 إشكالية املمارسة البحثية. -

  .إشكالية اللغة -

 .إشكالية مأسسة البحث العلمي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الجزائر؟ صورةما هي  -2-2

 ؛مكانة متدنية مقارنة بالعلوم األخرى  -

 ؛عجز من حيث الدقة املنهجية وممارسات البحث -

، نظري، منفصل عن املجتمع، وال يمكن أن رؤية واضحةدون عجز في املهارات: مناهج وأدوات البحث )بحث  -

 (؛التكديسيتجاوز 

 ؛ينظام ترقية "منهي" ال يشجع اإلنتاج العلم -

 

 سيما غير الجزائري، الأن القراءة التفصيلية لحالة البحث تتطلب جرًدا منهجًيا لإلنتاج العلمي  الضروري التأكيدمن 

 املرئي في قواعد البيانات الدولية، على شكل:

 .رسائل جامعية -

 .مؤلفات -

 .مقاالت -

 نتجات أخرى.م -

 أن يكون هذا الجرد مصحوًبا بتحليل معمق لجودة ونوعية هذا اإلنتاج العلمي في كل تخصص وفًقا لـ: على

 القضايا املطروحة )جديدة أم كالسيكية(. -

ـــاملقاربطبيعة  - ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  ة:ــ

 .نظرية 

 .ميدانية 

 املوضوعات )تكييفها مع اهتمامات البيئة(. طبيعة -

 تنمية الهذه القضايا بعالقة  -

 البحث.نشاط إنجاز مدة متوّسط  -
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 معايير الترقية املعتمدة من طرف الوصاية ال تستجيب ملتطلبات الجودة العاملية. -

العلوم اإلنسانية واالجتماعية أحد  فيواالتصال تكنولوجيات املعلومات NICTاستخدام  يطرح استثنائي،بشكل  -

 االستفهامات؛

 ؛(التحقيقات امليدانية)غياب  اتصعوبات في إقامة تواصل بحثي مع املؤسس -

 ؛غياب املقاربات املؤسسية التعاونية -

 ؛قلة التعاون بين الكيانات البحثية أو الباحثين -

 ؛األخرى التكيف البطيء مع السياق االجتماعي واالقتصادي مقارنة بالعلوم  -

 ؛تكرار في موضوعات البحثاملعايير الدولية و حيث جودة من وهن ال -

 ؛(fragmentation التجزئةالتخصصات ) املقاربات املتعددة غياب -

حل املشاكل االجتماعية و  قيمة مضافة اانتاج معرفي دعلى  عاجزةتطبيق مقاربات نظرية وكالسيكية  -

 واالقتصادية الحالية

 ؛القطاع االجتماعي واالقتصاديغياب التعاون مع  -

 ؛التمكن من املعلومات العلمية املحينةصعوبة  -

 أدوات االتصال العلمي الدولية. ضعف التحكم في -

 غياب البعد االبتكاري في ممارسة نشاطات البحث -

 

 واالجتماعية بما يلي: اإلنسانية العلومت تأثر  -2-3

 ا فرنسًياعلًم  باعتبارهااالستعماري لتوجه العلوم اإلنسانية واالجتماعية لتبرير الفعل االستعماري ) املوروث -

 (،1980و 1970خاصة طيلة الفترة بين 

  الخيارات السياسية واأليديولوجية -

 ؛االقتصادية وفق الخيارات األيديولوجية املنتهجةتنمية الهذه العلوم لخدمة  تجنيد 

  وأثاره على العلوم االجتماعية تصادي االشتراكياالقالنموذج اعتماد 

 الخطاب السياس ي؛ حوالتت 

  ي بلغاتالعالمقلصا االطالع على املنتوج الفكري  اللتان الجامعة،وجزأرة إدارة وتطبيق سياسة تعريب 

 أخرى 

 تهميش دور العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

  سبب ب التي طاملا استفادت منها،العلمية والتكنولوجية  لالضطالع بمهمات اجراء الخبرةخسارتها

 ؛واألوساط العلمية الدولية االقتصادية-تجاه املجتمع والبيئة االجتماعية تقلص مرئيتها 

 هدف ب على حساب البحث العلوم اإلنسانية واالجتماعية ميدانفي  لجامعةالبيداغوجي بالدور تغليب ا

 ، في البكالورياالضعيفة أصحاب املعدالت  ، ال سيماةبمن الطل ةاملتزايد استيعاب األعداد

 ؟يةأي بيئة بحث اختيارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: -
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 الطلبة  قوافلواجهة ملالعلوم اإلنسانية واالجتماعية  قسامأكبر ألد اعدأ لخلقالوزارة  شجيعت

 ؛الوطنية لعلوم االجتماعية في جميع الجامعاتاملوجهين مليدان 

 ام)مع قلة املؤهالت( أم ذة املساعديناتاألس وظيفالتسهيالت التي تمنحها وزارة التعليم العالي لت 

 ؛التوافد الكبير للطلبة الجددضغط 

  دكتوراه- ماستر-ليسانس تعميم نظام LMD محدودية)   دون القدرة على تحسين املستوى التكويني 

 (؛يةالتكوين تعميم العروضعملية 

 محتويات البرامج التكوينية املعتمدة في  تغطية عدمLMDملتطلبات الحصول على الشهادة 

  ؛قاعدةدون أي  الدكاترة ألالف الدكتورالية وإخراجها العروضعدد مضاعفة 

 الجامعات؛ على مستوى اآلليات واألنشطة  للبحوث ومتابعةتقييم داخلي  غياب منظومة 

 االفتقار إلى معايير الجودة(؛ جودة التكوينلضمان  غياب منظومة( 

  أنشطة البحث( في إطارالدعم التقني والعلمي )ضعف. 

  :كونهاعلى إثبات نفسها كمنارة للبحث،  الجامعة غير قادرة قد أصبحتوبالتالي، ف

  ؛بشكل كافآلياتها الداخلية في  غير متحكمة 

  التكنولوجية والعلمية واملنهجية؛ حوالترصد التغير مؤهلة لالضطالع بمهمة 

  سياسة بحثية مفيدة تتكيف مع احتياجات البيئة؛طوير تغير قادرة على 

 نتائج بحوثها.على استغالل  غير قادرة 

 

 البحثية الكيانات -2-4

( على املستوى الوطني، يضاف إلى ذلك أن 5)مراكز، حيث ال توجد سوى خمسة ثمراكز البحضعف كبير في  -

 واإلنسانية.هذه املراكز ال تغطي مجموع مجاالت العلوم االجتماعية 

  :يمكن التماسها من خالل على مستوى مخابر البحثوظيفي  اختالل -

 ديناميكية مؤسسية عن خلق ( 682خابر البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية )ملالعدد الكبير  عجز

 ؛للخبرة

  افتراضية )تستند إلى امليزانيات فرق بحث  تستقطبإلى وحدات إدارية  املوجودة املخابرتحول

  12/ فرق  4العمومية(، وتقتصر على قاعدة 
ً
 ؛، مثقلة بالعراقيل على مستوى الكلياتباحثا

    ال إ ،ثلفرق البح التعاونيو العمل أعمليات التقييم العالقة الجماعية ثناء أالعلمي  هاإنتاج يعكسال

 ؛نموذج إنشاء املخبرفي  املسجلةفرق البحث  إشكالياتخالل و من أالناحية النظرية  من

  املخابر ال تستخدمحيث  .التكوين فياملخابر  ملشاركة هذهضعيف  الدكتوراه عن معدل تمويليكشف 

 ؛الدكتوراهالتكوين في إال كوثائق داعمة لطلبات 

  ؛مغلقة تقريًبا على مدار السنة ونادًرا ما يأتي طلبة الدكتوراه للعمل فيها املخابرغالبية 

 ؛خلل في برمجة مواضيع البحث املقترحة في املشاريع الدكتورالية 
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  التأطير العلمي.نقص في كفاءة 

 

 واالجتماعية اإلنسانيةفي العلوم  املجالت -2-5

  تهامحدودي -

 العملية لممارساتبالنسبة ل:  

  الصياغة العلمية؛معايير مرجعية 

 ( الرجع املحدود للم االستخدامالتحكم في منهجية البحث العلمي)؛بيبليوغرافي 

 .التقييم 

 ؛)لغات التخصص( األدوات اللغويةفي التحكم  نسجل نقص، املعرفي لخطاببالنسبة ل 

  بارة ع هامعظم، متعددة التخصصات تجال مل تامالغياب الخالل من تتضح التخصصات تعددية في محدودية

 .لتخصصات تفتقد التواصل ةسغير متجان أوعيةعن 

 القيود: -

 املساعدين واملحررين التحرير رؤساء تكوين نقصتسيير املجالت و  احترافية ضعف. 

 

 البشرية اتياإلمكان -2-6

 ؛علمية كافيةدون شروط  الترقيةتيسير و التوظيف سهولة في  -

 ةاملهنيقية للتر إلى أداة التي تتمثل في التكوين بالبحث،  مهامه الرئيسيةتحويل مشروع الدكتوراه من هدفه و  -

 ؛املشروع حاملل

 لألساتذة لدى بعضالداخلية تبلور ظاهرة الترقية ، فضال عن مؤسسةكل التخصصات داخل تقوقع و انغالق  -

 ؛املؤسسات دون توفر الكفاءات الضرورية

 .على الصعيدين الوطني والدولي لحركية الباحثينالعلمية هداف أل استغالل ل سوء -

 

 بواسطة املشاريع البحث تجربة -2-7

 لتخصصات؛العابرة لناهج املصعوبات في إدماج  -

 التكرار في املواضيع؛ -

 ؛البحثية املشاريعوتسيير الجماعي ثقافة العمل غياب  -

 ؛ات البحثيةؤية واضحة حول برمجة نشاطات البحث داخل املؤسسر غياب  -

 .الشبكات املوضوعاتية الدولية في االنخراط ةصعوب -
 

 ييناملستو  تثمين وترقية هذا اإلنتاج علىتقييم و  ال يعكس بالضرورة نقًصا في إنتاج املعرفة، بل يطرح مشكلةإن هذا الوضع 

 الوطني والدولي
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 الدكتوراهفي  كوينالت -2-8

 ؛واملشاريع البحثية خابر البحثالدكتوراه في م بةضعف إدماج طل -

 ؛برملخا بحثاضيع مو  ضمنالدكتورالية تسجيل املشاريع  قلة -

 ؛وتأطير طلبة الدكتوراهمتابعة احتضان و  وظيفي فيختالل ا -

 ؛ةالعلمي والكتابةالتفكير الخاصة بمهارات قلة األنشطة التعليمية  -

 .غياب تام لبرامج بحثية ملا بعد الدكتوراه -

 

 واالجتماعيةالوضعية الحالية حسب بعض البيانات واملؤشرات في ميدان العلوم اإلنسانية  -3

 في مخابر البحث احثين املسجلينتوزيع الب -3-1

حسب قاعدة  الخمس (05) يوضح الجدول أدناه التوزيع العام للباحثين املسجلين في مخابر البحث في املجاالت

 :2021التي يشملها ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية لعام  (Scopus)بيانات 

 امليدان  حسب مخابر البحث في املندمجين الباحثين لعدد العام : التوزيع1الجدول رقم 

الباحثين عدد ال  

( الدكتوراه طلبة دون  ) 

 عدد الباحثين

 )مع طلبة الدكتوراه(

 امليدان

إنسانيةفنون وعلوم  763 7 061 5  

 تجارة، تسيير ومحاسبة 417 2 590 1

 اقتصاد، اقتصاد قياس ي و مالية 858 2 2008

 علم النفس 486 1 971

اجتماعيةعلوم  531 6 273 4  

 املجموع 055 21 903 13

 

ن م األكبرالعلوم االجتماعية تمتلك النصيب كذا يوضح الجدول أن ميادين الفنون والعلوم اإلنسانية و 

فقا للنسب و ( على مستوى مؤسسات التعليم العالي الجزائرية خابرات العلمية )عدد الباحثين املسجلين في املياإلمكان

وم العل ميدانفي  مخابر البحث بلغ العدد اإلجمالي لطلبة الدكتوراه املسجلين فيفيما . %31.02و %36.87 :املوالية

 .%33.97أي بنسبة  دكتوراه،طالب  7132اإلنسانية واالجتماعية 

 

 

 

 امليادين حسب العلمية اإلمكانات توزيع -3-2
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  توزيع اإلمكانات العلمية حسب الرتب: 2الجدول رقم 

 طلبة 

 دكتوراه

 أستاذ

 مساعد ب

 أستاذ

 مساعد أ

 أستاذ

 محاضر ب

 أستاذ

 محاضر أ

 أستاذ

التعليم العالي   
 الميدان

 اإلنسانيةعلوم الفنون و ال 596 327 1 805 961 1 372 702 2

 واملحاسبةتسيير التجارة، ال 114 349 343 665 119 827

 يةالاملقتصاد قياس ي و االقتصاد، اال 193 472 353 795 160 845

 علم النفس 121 236 177 361 76 515

 علوم اتخاذ القرار 3 12 5 14 1 5

 العلوم االجتماعية 471 130 1 738 623 1 311 258 2

 املجموع 1498 526 3 2421 419 5 1039 152 7

 

  توزيع اإلمكانات العلمية حسب الرتب: 01الشكل رقم 

 
 

 يوجد توزيع عادل إلى حد ما بين امليادينبية لغأمن خالل الرسم البياني أدناه، أنه في  الحظيمكننا أيًضا أن ن

نسبة طلبة الدكتوراه املسجلين املعلنة من قبل في حين أن  .األستاذيةمن رتبة  ساتذةاملساعدين وحصة األ  ساتذةحصة األ 

 مقارنة بط ضعيفةالبحث  مخابر
ً
لإلشارة فان عدد طلبة الدكتوراه في العلوم اإلنسانية الدكتوراه املسجلين،  لبةجدا

 .الدكتوراه بةطللاإلجمالي جموع املمن  %43واالجتماعية يشكلون نسبة 

 

 

 

 

 

  توزيع اإلمكانات العلمية حسب الرتب: 02الشكل رقم 

Arts et Sciences
Humaines

Commerce, Gestion
et Comptabilité

Economie,
Econométrie et

Finances

Psychologies Sciences de la
Décision

Sciences Sociales

Doc. MAB MAA MCB MCA Pr.
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 واالجتماعية حسب امليدان اإلنسانيةتوزيع مخابر البحث للعلوم  -3-3

 ميادينوفًقا لخمسة  واالجتماعية،لعلوم اإلنسانية ا ميدانفي  2021يوضح الجدول أدناه توزيع عدد املخابر لعام 

القياس ي ، ، واالقتصادوالتسيير واملحاسبةتجارة ال اإلنسانية،والعلوم الفنون : SCOPUSالخاصة بقاعدة البيانات 

 مخابر البحث في ميدانمن إجمالي  %72يمثالن أكثر من ميدانين يبدو أن و وعلم النفس.  االجتماعية،العلوم  واملالية،

 30املحاسبة )و  والتسييرالتجارة ميدان تمثيال، وهي أقل  ميادينال تزال هناك ثالثة بينما العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

 مخبر(. 47مخبر( وعلم النفس )
 

 Scopus ميدان والجتماعية حسبمخابر العلوم اإلنسانية  توزيع: 03 رقم الجدول 

 امليدان 2021

 علوم انسانيةالفنون و ال 253

 واملحاسبةتسيير التجارة، ال 30

 واملاليةقياس ي القتصاد االقتصاد، اال 110

 علم النفس 47

 العلوم االجتماعية 243

 املجموع 683

 

مخبرا في العلوم  683من بينها  (،ر بحث )جميع التخصصاتبمخ 1674تم إنشاء  ،2021إلى  2000من عام 

(. %25.09زيادة + بنسبة جديد ) مخبر 137 بـ يدانهذا املتدعيم تم  ،2021-2018خالل الفترة و اإلنسانية واالجتماعية. 
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ميدان ( ، مخبر جديد 65أي  ،%36.52تطور + نسبة العلوم االجتماعية ) ميدانفي  خاصهذه الزيادة ملحوظة بشكل 

زيادة + بنسبة جديد، أي  رمخب 25القياس ي واملالية ) االقتصادو جديد(، االقتصاد  برمخ 37اإلنسانية )والعلوم الفنون 

. أما في سنة 2021-2018خالل الفترة مخابر جديدة انشاء واملحاسبة  والتسييرالتجارة ميدان لم يسجل فيما (. 29.76%

 مخبر موزعة جغرافيا كما يلي: 77فقد تم إنشاء  2021

 .الوسطفي  32 -

 .في الشرق  32 -

 .في الغرب 13 -

 

  :الحظةم

 %5 بنسبة زاد الباحثين عدد أن إال (،%25.9+ ) األخيرة ةالثالث السنوات خالل كبير بشكل البحث مخابر عدد زيادة من الرغم على

 .جديدة مخابر إنشاء أجل من الباحثين انسحاب الخصوص وجه على يفسر ما وهذا فقط،

 به خاص بحث مخبر إنشاء إلى أ محاضر اذتأس درجة إلى يصل باحث أستاذ كل يسعى

 

 2021-2018 الفترة املخابر خالل عدد تطور  :03 رقم الشكل

 
 

الجديدة إنشاء املخابر معدل قدر ، حيث 2008-2003خالل الفترة حاًدا  تراجعاخابر إنشاء امل ت عمليةشهد

 461هام نحو إنشاء مخابر بحث جديدة بـ فقد لوحظ توجه  ،2021-2012خالل الفترة أما  . سنويا ابرمخ 05أقل من ب

 .ابرمن إجمالي عدد املخ %82تتجاوز أي بنسبة  ،مخبر

 

 

 اإلنشاء سنة حسب املخابر  توزيع :04 رقم الشكل
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بيرا بين تباينا كيظهر ( الندوات الجامعية الجهويةاملخابر حسب املنطقة )حسب التوزيع املعتمد من قبل  توزيع

مؤسسة جامعية  29في  موطنة، مخبر 236 طمنطقة الوس، بحيث تضم املناطق الثالث كما هو موضح في الشكل التالي

 .(عليا مدرسة 11و جامعيين،ن يمركز  02جامعة،  16)

 املنطقة حسب املخابر  توزيع :05 الشكل

 
 

الجامعة  طنتو ، حيث ةالجامعياملؤسسات على مستوى  يمكننا أن نالحظ وجود تباينات كبيرة في توطين املخابر

وتلمسان  2وهران  :جامعاتسجلت (. في منطقة الغرب، ابر تقريبامخ 9يقدر بـ  ر )مع انحراف معياري بمخ 12في املتوسط 

املرتبة األولى من حيث عدد  2جامعة الجزائر  تحتلعلى التوالي.  خبرام 23 و 37و 38 مستويات التوطين بـومستغانم أعلى 

( وجامعة قسنطينة برمخ 28) 1احتلت جامعة باتنة فقد  الشرق،بالنسبة ملنطقة أما مخبر.  35 بـ منطقة الوسطفي ابر املخ

متوسط  فيبلغ العليا،ملراكز الجامعية واملدارس أن ا في حين( املراكز الثالثة األولى. برمخ 19( وجامعة املسيلة )برمخ 21) 2

 (.ابرمخ 9 بـ استثناءيشكل على التوالي )املركز الجامعي في تيبازة  2.77 بها بـ املوطنة خابرعدد امل
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 : توزيع مخابر البحص حسب التخصصات 06 رقم الشكل                  
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 2018 لسنة البحث مخابر  تقييم عملية -3-4

 :كانت موجودة في ذلك الوقتمخبرا بحثًيا  481من بين  2018في عام 

 :وكانت النتائج كالتالي، كانت معنية بالتقييممخبر  303  -

 25  مخابر محلة( ةرير النهائيالتقا رسلتمخبر لم(. 

 179 مقبولةغير تقاريرهم النهائية اعتبرت  مخبر 

 99 مقبولةتقاريرهم النهائية  مخبرا كانت :  

 كانت من املفروض أن تحل: ،DGRSDT قبل من امخبر  178تم مرافقة  -

  تقييم مرن(. بعد املرافقة اايجابي امخبر  119 اعتبارتم( 

 سلبيا امخبر  59 اعتبار. 

 38  للحل( ة)مقترح ةالنهائيترسل تقاريرها لم  امخبر. 

 بسبب نقص املستندات الداعمة مخبرا سلبيا 15 اعتبار. 

 في حاجة إلى عملية تدقيقمخابر  6 اعتبار. 

 

 :واالجتماعية نسانيةاال العلوم في خابر امل تقييم حول  مالحظات

 بالنسبة وخاصة البحثية األنشطة ضعف عن يعبر مما فقط، %9.63 الطعون  قبل مقبولةتقاريرها  تعتبر التي خابرامل نسبة بلغت 

 .واالقتصادي االجتماعي العالم على واالنفتاح الدولية املتعلق باملنشوراتللجزء 

 رونةم أكثر تقييم شروطا لوفقاملرافقة وهذا  عملية بعد أو الطعن بعد إما كانت تقاريرها كافية اعتبرت املخابر التي بقية. 

 انلجمنحتها  أن بعد جميًعا رغم إعادة تفعيلها (،2000 عام في بعضها إنشاء تم) إنشائها منذ كافية غير ظلت تقارير عدة مخابر 

 .الشروط بهذه املخابر من االلتزام هذه كنمتت لم ذلك، من الرغم على ولكن جديدة، وشروط تقييم جديدة افرص تدقيقال

 !!! راباملخ من %70 إغالق فسيتم التقييم، معايير متوسط اعتمدنا إذا ،عليهو 

 

 االجتماعيةو اإلنتاج العلمي في العلوم اإلنسانية  -4

 العلمية املنشورات -4-1

علوم ال ميدان اناإلنسانية واالجتماعية.  العلوم ميادينستة الجدول أدناه توزيع عدد املنشورات حسب  يوضح

 .جماليالعدد اإل من  %49.79أي بنسبة  املنشورات،يسجل أكبر عدد من االجتماعية 

 غير ولكنهم رونينش الذين الباحثين مناملرتفعة  نسبةذا ما نظرنا للاإلنتاج العلمي اإلجمالي تعتبر كارثية إنسبة ن أغبر 

 .ابراملخ في مسجلين
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 2020-1966 واالجتماعية اإلنسانية ان الكبير للعلوميدامل في العلمية املنشورات عدد:  04 رقم الجدول 

 امليدان  عدد املنشورات

جتماعيةاال علوم ال 1797  

إنسانيةعلوم الفنون و ال 645  

واملحاسبةتسيير التجارة، ال 585  

واملاليةقياس ي القتصاد االقتصاد، اال 326  

 مهنة الصحة 139

 علم النفس 117

 

فقط من إجمالي  %4.71 نسبة يدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية إالمحصة اإلنتاج العلمي في لم تمثل  ،2020عام  يف

 .اإلنتاج العلمي الوطني

  متميزة:مراحل  ةثالثميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية اإلنتاج العلمي في عرف ، 2020-1966الفترة  خالل

العدد  تذبذبفضال عن بمستوى إنتاج منخفض للغاية.  اتسمت 2001و 1966امتدت بين عامي  :ول األ  املرحلة -

املالحظ خالل هذه الفترة هو  السنوي منشوًرا. املتوسط  13السنوي للمنشورات العلمية بين منشور واحد و 

 .السنة في منشورات( 03) ثالثةالوسيط بـ قيمةحيث قدرت ، منشور  4.09

في عام  منشور  35 بحيث ارتفع من املحوظ اتطور عدد املنشورات شهد ، 2010و 2002بين عامي  املرحلة الثانية: -

 خالل هذه الفترة امنشور  44.67، بمتوسط 2010منشور عام  51إلى  2002
ً
 .سنويا مسجال

 4.98اإلنتاج العلمي السنوي بمقدار . وخالل هذا العقد تضاعف 2020و 2011بين عامي تمتد  :املرحلة الثالثة -

العدد  ارتفعكما منشور(.  222.40منشور إلى  44.67سنوي متوسط من ارتفع ) 2010-2002مقارنة بالفترة 

 .2020منشوًرا في عام  394إلى  2011منشور في عام  100من  خالل هذه الفترةالسنوي للمنشورات العلمية 
 

 2020-1966 الفترة خالللعلوم اإلنسانية واالجتماعية الكبير ل يدانامل في العلمي اإلنتاج تطور  :07 رقم الشكل
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نسبة تزيد بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية  ميدانتستحوذ املقاالت العلمية على النصيب األكبر من املنشورات العلمية في 

 .، كما هو مبين في الجدول أدناه%69.47عن 

 غير موزع بالتساوي بين الباحثينالعلمية  املنشوراتهذا العدد من : مالحظة.  
 

 واالجتماعيةميدان العلوم اإلنسانية تصنيف اإلنتاج العلمي في  :05 رقم الجدول 

Typologie des documents  تصنيف اإلنتاج العلمي عدد املنشورات 

Article 1 921 مقال 

Conference Paper 475 منشور مؤتمر 

Book chapter 171 فصل من كتاب 

Review 150 مراجعة 

Note 20 علمية مالحظة 

Editorial  13 مقدمة تمهيدية 

Letter 7 مراسلة 

Book 4 كتاب 

Short Survey 3  استطالع رأي 

Erratum 1 تصحيح 
 

يدان العلوم ممع الباحثين من الجنسية الفرنسية املصدر الرئيس ي للنشر الدولي املشترك في املشاركة تظل 

 من جميع املنشورات % 27.05، أي ما يقرب من اإلطارمنشوًرا في هذا  512تم تسجيل حيث  واالجتماعية،اإلنسانية 

، 1893 هذه األخيرة ما مجموعه سجلتة. املشترك الدولية
ً
. دولة 142مع باحثين منتسبين إلى مؤسسات من تمت  منشورا

 معها باحثون جزائريون كجزء من إنتاجهم العلمي. التي ساهم (10) ةالعشر الرئيسية يوضح الشكل أدناه الدول و 
 

 حسب الدولة ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية املنشورات العلمية املشتركة في توزيع: 08رقم  الشكل

 

 :مالحظات

  املجالت املسجلة فيفي  (ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفي جميع ) العدد الفعلي للمنشوراتقدر WOS 1970 بين 

ميدان العلوم اإلنسانية  في اباحث 100منها فقط  يوجد  منشور. 600بـ  2020-1970الفترة  وفي منشوًرا، 516 بـ 2016و

 . WOS (Web of Science) ينشرون في واالجتماعية
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  الصنف النشر في املجالت من يفضلون الدكتوراه طلبة  االجتماعية، ميدان العلوم اإلنسانية وفيC ،وينطبق الش يء  وأقل

 ي.الجامع النشر من أجل التأهيلنفسه على 

  ترقية غالبية أن  ،في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية التعليم العالي من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ ،االنتباه يلفتوما

" B" و "A" من الصنف ينشرون في املجالت %1أقل من . حيث أن املنشورات غير املصنفةتتم من خالل الباحثين  األساتذة

 .%100العلوم والتكنولوجيا حيث يكون املعدل ميدان على عكس 
 

 العلمية الوطنية املجالت -4-2

 توزيع املجالت العلمية حسب املجال والترتيب : 06 رقم الجدول 

ير مصنفةغ B C  املجموع  امليدان 

 طبيال 1 0 0 1

 اآلثارعلم  2 1 0 3

 فنون ال 0 5 0 5

 علم املكتبات 7 1 0 8

 سياسيةالعلوم النون و القا 57 48 0 105

 تاريخال 17 10 0 27

 لغاتالو  داباآل  88 36 2 126

 االجتماعيةو نسانية اإلوم العل 113 83 2 198

 علوم الطبيعة والحياة 28 0 4 32

 التكنولوجياو علوم ال 53 0 3 56

 وتقنيات األنشطة البدنية والرياضيةعلوم  22 7 0 29

 العلوم االسالمية 13 8 0 21

 الصحافةو علوم االتصال  9 4 0 13

 االقتصاد والتجارة واملالية 61 84 4 149

 املجموع 471 287 15 773
 

وعلوم  STميادين العلوم والتكنولوجيا فقط متخصصة في  محدودةمجلة علمية، هناك نسبة  773من إجمالي 

لعلوم اإلنسانية ا نيدامفي  يزال العدد اإلجمالي للمجالت . العلى التوالي مجلة 32و 56بـ  SNVالطبيعية والحياة 

االقتصاد والتجارة واملالية  ،مجلة( 198العلوم اإلنسانية واالجتماعية ) ميدانال سيما في  األكبر،هو الشامل  واالجتماعية

من خالل حقيقة  ذلكيمكن تفسير و مجلة(.  105) السياسية العلومو القانون  ،مجلة( 126األدب واللغات ) ،مجلة( 149)

شترط التي ت SNVوالعلوم الطبيعية والحياة  STميادين العلوم والتكنولوجيا  البحث في لتثمينوجود شروط أكثر صرامة 

مما  نة، مقار والتأهيل الجامعي والترقية إلى أستاذ التعليم العاليالدكتوراه  لبةلط B أو A صنففي مجالت من الإال النشر 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية حيث تكون شروط الترقية أقل تقييًدا مما أدى إلى دفع الباحثين  ميدانهو عليه الحال في 

   .املجالت الوطنيةوترقية لنشر ل

:  « ranking » التصنيف فيعن مستوى منخفض  ،واالجتماعيةميدان العلوم اإلنسانية  فييكشف تصنيف املجالت 

 .C من املجالت مصنفة %41.96مجالت( و  8) B من املجالت مصنفةفقط  1.17%
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 سب سنة اإلنشاءميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية ح توزيع املجالت العلمية في :09 رقم الشكل

 

عدد  حسب سنة إنشاء املجلة زيادة كبيرة فيميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية يظهر توزيع املجالت العلمية في 

مجلة علمية جديدة في  350تم إنشاء  ،2020-2011بين الفترة  وهكذا،. 2011عام  ذاملجالت الجديدة التي تم إنشاؤها من

 الكبير.امليدان ت من إجمالي مجال  % 51والذي يمثل أكثر من  واالجتماعية،اإلنسانية  العلومميدان 
 

 عدد املنشورات 

منشوًرا  57744 إجماليميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية في املجالت العلمية في الوطنية بلغ عدد املنشورات 

من إجمالي اإلنتاج  %86.93بإجمالي تراكمي يزيد عن  منها، تظهر أربعة األخيرةمن بين هذه . اميدان 11علمًيا موزعة على 

(. %22.31) واملاليةاالقتصاد والتجارة  ميدان،  (31.75%)االجتماعية  و اإلنسانيةللميدان الكبير: ميدان العلوم العلمي 

 (. %16.20القانون والعلوم السياسية ) ميدان ،(%16.67األدب واللغات ) ميدان
 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية العلمية فيتوزيع عدد املنشورات في املجالت  : 07جدول رقم ال

 امليدان عدد االرساالت عدد املنشورات

 علم اآلثار 442 100

 الفنون  871 1 385

 علم املكتبات 284 107

 القانون والعلوم السياسية 978 37 356 9

 االقتصاد والتجارة واملالية 389 56 885 12

 تاريخ 830 9 782 1

 واللغات اآلداب 332 45 626 9

 علوم االتصال والصحافة 342 2 539

 العلوم االسالمية 702 9 549 2

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية 452 112 332 18

 علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية 162 7 083 2
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 (%واالجتماعية )في العلوم اإلنسانية  العلمية املجالت في املنشورات عدد : توزيع 10الشكل رقم 

 

 

 PNRللبحث  ةالوطني ومشاريع البرامجاالجتماعي واالقتصادي املشاريع ذات الصدى  -5

 للمؤسسات الجامعيةاالجتماعي واالقتصادي  الصدىالبحث ذات مشاريع  -5-1

من بين هذه املجموعة، . و CSPرأًيا إيجابًيا من  امشروع 295مشروع تم تقديمها للتقييم، تلقى  472من إجمالي 

غالبية املشاريع   .من إجمالي املشاريع %21.69 ي، أللعلوم اإلنسانية واالجتماعية الكبيربامليدان مشروع تتعلق  64هناك 

 على موطنة بهذه املؤسساتجميع املشاريع الخاصة ، فبالنسبة للمراكز الجامعيةأما ات.  على مستوى الجامع موطنه

 .اجتماعي واقتصادي صدىمشاريع ذات  4في بوزريعة  ENSHS بينما توطناملركز الجامعي النعامة. مستوى 
 

 االجتماعي واالقتصادي عل  املؤسسات الجامعية الصدىمشاريع  توزيع : 8الجدول 

 نوع المؤسسة عدد المشاريع

 الجامعات 56

 املراكز الجامعية 3

 مدارس عليا 5

 

ا كبيًرا بين منطقة الشرق ومنطقتيُيظهر التقسيم حسب 
ً
 %50 الوسط والغرب. وبالتالي، فإن ما يقرب من املنطقة اختالف

 :الشرق كما هو موضح في الشكل أدناه ؤسساتفي مموطنة االجتماعي واالقتصادي  الصدىمن املشاريع ذات 
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 االجتماعي واالقتصادي حسب املنطقة الصدىالبحث ذات مشاريع  توزيع: 11رقم  الشكل

 
 

  

 بمراكز البحوث ةاملتوطن االجتماعي واالقتصادي للمشاريعمشاريع البحث ذات الصدى  -5-2

موزعة على ثالثة  وهيالدائمة اللجنة القطاعية  اجتماعي واقتصادي رأًيا إيجابًيا من صدى ذاا مشروع 31 حصل

  : ( مراكز بحث كما هو موضح في الجدول أدناه03)
   

 البحثتوزيع مشاريع األثر االجتماعي واالقتصادي حسب مركز  :  09الجدول رقم 

 مركز البحث عدد املشاريع

24 CRASC 

4 CREAD 

3 CERIST 

 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية في ثللبح الوطنيةبرامج ال -5-3

 للبحث ةمج الوطنيالبرا في إطار اقتراحهاالتي تم  لعلوم اإلنسانية واالجتماعيةالكبير ليدان املبلغ عدد املشاريع في 

PNR 743 2013-2010خالل الفترة  مشروًعا 

 

 التكوين الدكتورالي -6
 

يظل التكوين الدكتورالي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية محتشما مقارنة بتخصصات العلوم التكنولوجية، 

 .الكبير ألعداد الطلبة املسجلين في املراحل الجامعية األولى من االرتفاعبالرغم 
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 2021-2017عدد املناصب املفتوحة في الدكتوراه  :12رقم الشكل 
 

 
 

 

  (2021أكتوبر  PROGES: عدد املسجلين في الدكتوراه في العلوم اإلنسانية واالجتماعية )بيانات  13رقمالشكل 
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 02املحور 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية في لواالتصا عالماال  تالرقمنة وإدخال تكنولوجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=https://www.google.com/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjzzsvZ2Zr0AhXZSPEDHWk1ChMQFnoECAwQAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ffr.wikipedia.org%252Fwiki%252FTechnologies_de_l%252527information_et_de_la_communication%26usg%3DAOvVaw2b1qbZ3gaurvv1dlCy_mfU
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 العلوم اإلنسانية واالجتماعية واالتصال فيعالم اال  تالرقمنة وإدخال تكنولوجيا -7

 القيود -7-1

لبحثية ا الكياناتفي  ت اإلعالم واالتصالتكنولوجياغياب التشخيصات السنوية املتعلقة بمعدات وأدوات دعم  -

  لعلوم االجتماعية واإلنسانية. لاملختلفة 

  ؛الدكتوراه لبةعدم وجود هوية رقمية للباحثين وط -

 اتمنصو االعالم اآللي معدات واالجتماعية لتسيير  اإلنسانيةابر العلوم في مخ مؤهلينعدم وجود موظفين  -

 ؛التكنولوجيات الحديثة

  ؛(لبياناتلالرقمية رشفة األ  غيابالبحث ) ورقمنة وثائقحفظ االفتقار إلى ثقافة  -

 ابر(.لعمل في الشبكات )عدم وجود شبكات بين املخوالتحول الرقمي التأثر املحتشم بمكتسبات ا -

 

 املقترحة مسارات التفكير  -7-2

  ؛(االتصاالت خليةالبحث ) ابرإنشاء نظام للتواصل والترويج العلمي ملخ -

  مؤسسة؛على مستوى كل م واالتصال االعال  تتجميع أدوات تكنولوجيا -

  واالتصال إلجراء التشخيص؛عالم اال  تاملتخصصين والخبراء في مجال تكنولوجيااالستعانة ب -

 ؛واالجتماعية اإلنسانيةبالرقمنة في العلوم  ةتشجيع إنتاجية البحث املرتبط -

 بةلوالباحثين وط ساتذةالبحث واأل  ابرية الرقمية من خالل األدوات املؤسسية املتاحة ملخئر تشجيع امل -

  الدكتوراه؛

  ؛على مستوى املؤسسات الجامعية تشجيع النشر الرقمي لإلنتاج العلمي -

  ؛ابر العلوم اإلنسانية واالجتماعيةإلنتاج العلمي واألكاديمي في مخاإنشاء منصات أرشفة  -

  للباحثين؛ اتوضع ميثاق أخالقي واألخالقيات:عالم واالتصال اال  تتكنولوجيا -

ها ، تكون مهمتمؤسسة جامعيةكل  في ابراملخ متابعة خالياعلى مستوى " االنسانيات الرقمية" إنشاء أقطاب  -

 .مرافقة استعمال التكنولوجيات الحديثة وتيسير النشر الرقمي

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=https://www.google.com/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjzzsvZ2Zr0AhXZSPEDHWk1ChMQFnoECAwQAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ffr.wikipedia.org%252Fwiki%252FTechnologies_de_l%252527information_et_de_la_communication%26usg%3DAOvVaw2b1qbZ3gaurvv1dlCy_mfU
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 03املحور 

 واالجتماعيةتعددية التخصصات في العلوم اإلنسانية 
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 في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةتعددية التخصصات  -8

 القيود -8-1

 .لتخصصاتالعابرة لوجود ثقافة البحث  غياب -

  

 ر املقترحةيفكتال مسارات -8-2

 هيكلية شبكات خالل واالجتماعية من اإلنسانية العلوم تخصصات مختلف في للباحثين الشبكي الربط أهمية -

 الوطني؛ املستوى  على دقيقة ألبحاث دعم أو علمية مهمة ذات

 مع العلوم األخرى  ومتقاطعةتنفيذ مشاريع بحثية متعددة التخصصات  -

 قيادةها مهمة تناط ل ،واالجتماعيةأو دار العلوم اإلنسانية  (،La Maison de l’Hommeاإلنسان ) دار إنشاء -

سة يمكن التأسيس لها كمؤس ،وترتكز على كفاءات متميزة ،النوعي والتكوين التخصصات املتعددة املشاريع

 ؛أول ى قد توسع على املناطق الجهوية

في مختلف تخصصات العلوم اإلنسانية تكون كمراكز استقطاب  البحوث مراكز من كافال عددال إنشاءدعم  -

 ؛منهجية ومعرفية

لتخصصات اي سنويا في كل علمنتاج الال ، تكون مهمته متابعة اواالجتماعية اإلنسانية لعلوما رصدالتأسيس مل -

 ؛وتحليله

 دولية؛ حتى أو وطنية اتفاقيات على التوقيع طريق عن املؤسسات بين الشبكات تشجيع  -

 في البحث زخم من يبطئ أن يمكن الذي التخصص تأثير من للحد التخصصات متعددة علمية لقاءات تنظيم -

 الباحثين؛ واالجتماعية ومسار اإلنسانية العلوم ميدان

 لعلوما واالجتماعية مع اإلنسانية العلوم في الداخلي العلمي التبادل آليات وتشجيع التعاقد أدوات استخدام -

 األخرى؛

 مختلطة؛ بحث مخابر إنشاء تشجيع -

- جتماعياال  والقطاع الجامعات بين مشتركة هيئات إنشاء خالل من القطاعات بين املشتركة االتفاقيات تعزيز -

 ؛االقتصادي

، وتشجيع دراسة املواضيع اإلقليمية الدولي واالجتماعية والحركية على املستوى  اإلنسانية العلوم عوملة دعم -

 والدولية.

 انشاء شبكات البحث والتطوير في العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

 انشاء مراكز ومكاتب الدراسات مشتركة -
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 04املحور 

 واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية  دور اللغات األجنبية في تعزيز 
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 االجتماعية العلوم اإلنسانية و  دور اللغات األجنبية في تعزيز -9
 

 القيود -9-1

 : االجتماعية أمرا أساسياير البحوث في العلوم اإلنسانية و دور اللغات األجنبية في تطو  يعتبر -

  األجنبية، إذ أن الفاقد للغات األجنبية وال سيما من خالل االطالع على املنتوج العلمي املصاغ باللغات

 اإلنجليزية هو محروم من مجاالت فكرية متنوعة

   البيانات الدولية.الوطني ضمن قواعد اإلنتاج العلمي مرئية 

 نقل وترجمة املنتوج العلمي املحلي وترويجه على املستوى الدولي. 

في  بةطلالو  األساتذة الباحثين عندلغات األجنبية بشكل عام عن إعاقة لغوية ليكشف استعراض الحالة الراهنة  -

 .ةالجامعبالتكوين مختلف مراحل 

مع مختلف ه يتالءم محتواوال ، واالجتماعية ثانوًياالعلوم اإلنسانية فروع اللغات األجنبية في مختلف  تعلميعتبر  -

ترك املحتوى املنقول لتقدير ، فيوعادة ما تخصص وحدة اللغات األجنبية ألساتذة متعاقدين التخصصات.

 ددة.ليس له أهداف محو نهج تقليدي غير متخصص  على -الخبرةبسبب افتقارهم إلى  - الذين يركزوناألساتذة 

يصدر باللغة االنجليزية وأن لغة البحث في الدول غير في قواعد البيانات الدولية حكم إن جل املنتوج العلمي امل -

 الناطقة باإلنجليزية تعتمد على هذه اللغة. 

ضعف للغات حاجة إلى اتميز بالواالجتماعية تاللغة اإلنجليزية، فإن طبيعة البحث في العلوم اإلنسانية  فضال عن -

 هم في تعزيز البحوث من خالل تعلم اللغات األجنبية.اتس حيث الراكز تدريس اللغات املكثفة مدور 

 

 التفكير املقترحة مسارات -9-2

 التقييم.اس مقيرج، وزيادة قيمتها في دالت التكوين في التدرج وما بعدفي برامج  اإلنجليزيةتحسين مكانة اللغة  -

والباحثين اليوم على ضمان التبادل الدولي  بةاللغة اإلنجليزية هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تساعد الطلف

 ؛منشوراتهمومرئية 

 املفهرسة؛و األجنبية في املجالت املصنفة اللغات و  اإلنجليزية ةالباحثين للنشر باللغاألساتذة وتحسيس تشجيع  -

 ؛اإلنجليزية وباألخص اللغةاللغات األجنبية، في ساتذة لأل تكوينية تنظيم دورات  -

 ؛من أجل إدماجها في ديناميكية البحثدور مراكز تدريس اللغات املكثفة في الجامعات مراجعة  -

بهدف  ذلكو  ،ةالعلميعمال بترجمة األ لقيام ل، مإنشاء لجان وخاليا للترجمة على مستوى الكليات واملعاهد واألقسا -

 ؛مرئيتهاوزيادة  اتعزيز قيمته

 ؛وترجمتهاإنشاء دائرة إيداع قانوني على مستوى كل جامعة لتحرير البحوث  -

 ؛أفضل األعمال واالجتماعية ومكافأةإنشاء مركز وطني لترجمة البحوث في مجال العلوم اإلنسانية  -

 للجامعات؛في الترتيب السنوي كمعيار رئيس ي أفضل البحوث املنجزة  اعتماد ترجمة -
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 مفي مجال العلو  اإلنجليزيةباللغة  متخصصة إنشاء مجالتلغويا و  املجالت وفقا للمعايير الدولية مواءمة -

 ؛واالجتماعيةاإلنسانية 

 حضورياختلطة )مدورات في شكل  اإلنجليزيةالدكتوراه على اللغة  بةاألساتذة الباحثين وطل تدريب تكوينتشجيع  -

 ؛اإلنجليزيةعلى كتابة أبحاثهم باللغة  رافقتهموعبر اإلنترنت( مل

 إنشاء حاضنات لغوية في مجال اللغو اإلنجليزية  -

 ؛ي مسابقات الدكتوراهاللغة اإلنجليزية ف اقتراح إدراج -

 ؛الشهادات الدولية(إنشاء نظام للتحقق من صحة املعارف اللغوية ) -

 (.صحفية....إنشاء مراكز للكتابة )مهنية، علمية، أدبية،  -

 بالنشر في املجالت الدولية، ال سيما تخصصات الترجمة واللغة اإلنجليزيةاجبار أساتذة وطلبة اللغات األجنبية  -

 لدعم انجاز أطروحات توجيه األساتذة الذين أنجزوا وناقشوا أطروحات الدكتوراه في الدول االنجلوسكسونية -

 ة والعمل على تعميمها في صياغة النشاطات البحثية.طلبتهم باللغة االنجليزي
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 ( محاور، هي:6تمت ضمن هذه الورشة معالجة ستة )     

 استراتيجية العلوم االجتماعية واإلنسانية؛ .1

 ؛والتقنياتإنتاج املعارف  .2

 املمارسة البحثية؛ .3

 محيط البحث؛ .4

 البحث عبر املشاريع املوجهة؛ .5

 املنتوج العلمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية. .6

 

 النقاش حول:وقد دار 

 ؛تحليل وتشخيص واقع العلوم اإلنسانية االجتماعية 

  ؛عوائق تشكيل رؤية استراتيجيةحصر 

 .عرض استراتيجية عملية لترقية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 

 تحليل وتشخيص واقع العلوم االجتماعية واإلنسانية -1
  

قطعت شوطا معتبرا في إسهامها في االستجابة العلوم االجتماعية واإلنسانية بالجزائر  اتفق الخبراء على أن

ي مواكبة التطور العلم تعثرها عن من االحتياجات األفراد، املجتمع، واملؤسسات بمختلف أشكالها وأنماطها، بالرغم

شهورة، وهذا ها عامليا، بناًء على املؤشرات املتصنيفوالتقني،  والتأثير في املحيط االجتماعي واالقتصادي، إضافة إلى  ضعف 

الواقع السلبي ال ُيعود لعدم وجود انتاج معرفي، بل  يوجد انتاج معرفي وافر في جميع حقول العلوم االجتماعية واإلنسانية، 

ة و كذا ضعف عرفبيد أن العائَق الكبير يكمن في عدم استجابة الشركاء و املستعملين لهذا الرصيد الوافر من الخبرة و امل

ني سواء في املجامع العلمية، أو في سوق املعرفة املفتوح في بعديه الوط تسويق انتاجهم وإبرازهتنظيم و قدرة الباحثين على 

 والعالمي.

 املعرفية أوسع مجاال وكما في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بغض النظر عن النوعية 
َ
لقد أكد الخبراء أن الوفرة

( Lisibilité)املقروئية ، مما جعل  (Rayonnementإشعاعا ) ( و الVisibilité) مرئية لكن هذا املنتوج العلمي ال يجدوالجودة، 

 A+ ,(،  أو بناًء على مدى نشر األعمال في املجالت املصنفة ) Citationsال ُيمكن حسابها كميا، من خالل  عدد االقتباسات )

A, B( ذات ُمعامل تأثير مرتفع )Indexمعايير تقييم أي علم على املستوى العالمي. أهم (، والتي أصبحت اليوم من 

 وعلى العموم يمكن تحديد واقع العلوم االجتماعية واإلنسانية، فيما يأتي:    

 الطابع التقليدي للبرامج وموضوعات البحث. 

ن الدارس في  
ّ
العلوم االجتماعية واإلنسانية عدم التجانس بين حقول البحث املختلفة، وعدم وجود جسور تمك

 لالنتقال بسالسة من فرع آلخر.

 نقص الشراكة االجتماعية املعرفية مع املحيط االجتماعي. 

 االقتصادية. املهنية و نقص الشراكة االقتصادية مع أرباب العمل واملؤسسات  
 

ة ية جديدة للعلوم االجتماعييقودنا هذا الواقع للعلوم االجتماعية واإلنسانية إلى ضرورة وضع رؤية استراتيج

 واإلنسانية تقوم على:
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تشخيص واقع العلوم اإلنسانية واالجتماعية تشخيصا موضوعيا، عبر لجان متخصصة في التقييم والنقد  .1

 املستمر.

 تحيين موضوعات املعرفة االجتماعية واإلنسانية، ووضع األولويات البحثية في الجزائر. .2

قمنة وإدراج تكنولوجيات  .3  اإلعالم واالتصال في حقول العلوم اإلنسانية واالجتماعية.الرَّ

 البحث عن آليات نقل املعرفة االجتماعية واإلنسانية إلى سوق املعرفة الوطنية والعاملية.  .4

نتج االجتماعي واإلنساني ضمن كبرى املؤشرات العاملية.  .5
ُ
 ضرورة تصنيف امل

 

 عوائق تشكيل رؤية استراتيجية -2
 

بالتفصيل إلى جملة العوائق والنقائص التي تعيق وضع رؤية هادفة وواضحة ملستقبل العلوم تطرق الخبراء 

 اإلنسانية واالجتماعية، ويمكن رصدها فيما يأتي:

ع ال ينسجم مع متطلبات املعرفة، وال يتماش ى م العلوم اإلنسانية واالجتماعية: التكوين في عائق التكوين بأنواعه -1

ع، حيث ال زال التكوين في جميع األطوار الجامعية مجرد عملية تلقينية تفتقد ملسوغات حاجيات واحتياجات املجتم

 الدرس املعرفي، بناء على نقائص حصرها الخبراء في:

ِون  
َ
ك
ُ
كون يفقد دوره كفاعل ومنتج للمعرفة، وال ينخرط في امل

ُ
كون تكوينا بيداغوجيا، جعل امل

ُ
: عدم تكوين امل

، بل اقتصر دوره على تكرار الدرس االجتماعي واإلنساني، وربط االنتاج العلمي ةالفعالاملمارسة البحثية الجادة و 

 باملسار املنهي فقط.
 

َون  
َ
ك
ُ
: تعاني العلوم االجتماعية من التوجيه الجامعي من قبل الوزارة الوصية، حيث تستقبل سنويا أصحاب امل

 بيداغوجية في العلوم الدقيقة والتقنية.املعدالت الدنيا، والذين لم يفلحوا في افتكاك مناصب 
 

: ال تواكب طبيعة التكوين املعاصر، وال تتماش ى مع سوق املعرفة. كما أن برامج التكوين ال تنشأ عبر برامج التكوين 

لجان متخصصة، بل في جميع أطوارها تتمأسس على اجتهادات لجان ظرفية، تجتمع في أزمنة محدودة، مما يجعل 

بها مجرد جمع وترتيب للمقاييس دون فلسفة واضحة األهداف، تستحضر أبعاد الدرس املعرفي، الذي البرامج في أغل

كون بالحاضر واملستقبل.
ُ
كون وامل

ٌ
 يربط امل

 

كون لغات حسب طبيعة التخصصات، وخاصة اللغة اللغة 
ُ
كون وامل

ُ
: ركز الخبراء على ضرورة أن يكتسب امل

 نية. اإلنجليزية، مع التحكم في اللغة الوط
 

: الحظ الخبراء أن املحيط االقتصادي واالجتماعي غير منفتح على العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كما أن املحيط 

هذه األخيرة بدورها غير منفتحة على محيطها الداخلي والخارجي، مما جعلها بعيدة عن املجتمع، وغير قادرة على 

 والطلب الذي يتحكم في سوق املعرفة.معرفة متطلباته وحاجياته، وتعطيل قانون العرض 

 

: أثرت القرارات الفوقية في تأزيم وضع العلوم اإلنسانية واالجتماعية )التوجيه، التكوين، اإلرادة السياسية -2

املسابقات، البرامج...(. حيث نسجل غياب املشاركة املوسعة ألهل االختصاص في تصور وصنع سياسات العلوم 

 اإلنسانية واالجتماعية. 

: سجل الخبراء أن ع إإ تعاني نقصا في التمويل، وأن امليزانية املخصصة ضعف ميزانية التكوين والبحث العلمي -3

 للبحث والتكوين ال تتناسب وعدد الطلبة والباحثين.
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: غياب التنسيق بين الوزارة الوصية ووزارة التربية الوطنية، حيث أن تدني املستوى يعود أصال إلى مراحل التنسيق  -4

تعليم األساس، وعليه، يجب تشكيل لجان مختصة بين الوزارتين لوضع استراتيجية تكاملية لتحسين مستوى ال

 التلميذ وإعداده للمرحلة الجامعية.

: الحظ الخبراء أن النصوَص القانونية الخاصة بالتكوين، البحث، واملسابقات ... تخضع في املنظومة القانونية -5

ع املحيط والكيانات الفاعلة من نقابات طالبية أو عمالية، مما جعلها تعيق تحقيق معظمها لعامل التكيف الظرفي م

 وين جيل من الباحثين ذوي كفاءات.كجودة البحث وت

 

 مقترحات ترقية العلوم االنسانية واالجتماعية -3
 

، التي العمليةبعدما تم عرض الحال، وتحديد العوائق والصعوبات، انتقل الخبراء إلى إبداء االقتراحات والحلول 

 :من شأنها ترقية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وقد تم تدوينها على النحو اآلتي
 

يشير مصطلح العلوم االجتماعّية إلى كل علم يدرس السلوك اإلنساني من  تأصيل العلوم االجتماعية واإلنسانية: 

حيث هو كائن ذو أبعاد اجتماعية، نفسية، ثقافية، روحية، اقتصادية، بينما يشير مصطلح العلوم اإلنسانية إلى 

ي تربط اإلنسان لتاملعرفة املختصة بدراسة البشر وثقافتهم، وطرق تواصلهم وتعاشرهم، والبحث عن القيم اإلنسانية ا

باإلنسان وغيره من املوجودات، وأيضا تدرس قدرة اإلنسان على التعبير عن نفسه ككائن متميز باملخيلة والعقل، ومميز 

عرف العلوم اإلنسانية واالجتماعية على أّنها دراسة تحليلية لخبرات وأنشطة اإلنسان  بالنقد، الخلق، واإلبداع.
ُ
وعموما ت

 م وجوده بما يبتكره من أفعال وأقوال تدل على تميزه عن باقي الكائنات الحية. من حيث هو كائن يرس

وعلى ضوء املفهومين، ُيمكن القول إن العلوم االجتماعية واإلنسانية هي علم اإلنسان من حيث فرديته، لسانه، 

 نشاطه، اجتماعه، وتفاعله مع محيطه االجتماعي واالقتصادي. 
 

يجب إعادة النظر في برامج التكوين سواء في الليسانس، املاستر، : امج التكوينتحيين موضوعات البحث وبر   

، بإعداد (شرعية الكفاءةالدكتوراه، على أن تقوم هيئة منتقاة بعناية من الكفاءات البيداغوجية والعلمية الوطنية )

 برامج تتماش ى والتطور والتغيرات، مع االستفادة من التجارب العاملية الناجحة.

 يجب أن يتوفر ما يأتي:و  

 مدة كافية إلعداد برامج متكاملة. .1

 إشراك املتعامل االجتماعي واالقتصادي. .2

 االستعانة بالخبراء الدوليين عند الحاجة. .3

 توفير ميزانية مناسبة. .4

للمقررات  Accréditationتشكيل هيئة مستقلة عن الجامعات مهمتها مراجعة وإعطاء االعتماد الرسمي  .5

Curricula ومحتوياتها. 

تلبي تتوافق مع امليول الشخصية للمترشحين، و  : نقترح أن تفتَح الوزارة مسارات تكوينية أخرى فتح مسارات تكوينية 

 حاجات املجتمع. 
 

تبدو الشراكة االجتماعية واالقتصادية أمرا ال مفر منه ألجل تطوير وتعزيز مكانة : الشراكة االجتماعية واالقتصادية 

، ألن املعرفة اليوم أصبحت منتوجا في سوق املعرفة العاملية، وعلى الباحث في العلوم عية واالنسانيةاالجتماالعلوم 

أن يدخل معترك سوق املعرفة، وأن ُيقدم خدمات للشريك االجتماعي واالقتصادي وفق أرضية  االجتماعية واالنسانية
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متفق عليها بين الطرفين، والشرط األساس لنجاح هذه الشراكة هو حرية الباحث في معالجة ما يطلبه الشريك. مع 

 التنظيمية ألجل دفع هذه الشركة لتحقيق األهداف وتوسيعها.  تسجيل اإلجراءاتضرورة 
 

لية تقييم نجليزية األولى في عمتتخذ املؤسسات التصنيفية في العالم، اللغة اإل : تشجيع استعمال اللغة اإلنجليزية 

اإلنتاج املعرفي. وعليه نشجع أساتذة العلوم اإلنسانية واالجتماعية العمل على تحرير مقاالتهم وكتبهم بالخصوص 

 أو كتابة امللخصات باللغة اإلنجليزية. مع اقتراح إنشاء مديرية جامعية للنشر والترجمة. باللغة اإلنجليزية،
 

أصبحت رقمنة العلوم اإلنسانية واالجتماعية من حيث البحث : الوسائط األكثر تأثيرا في العالمالرقمنة واستعمال  

أو من حيث اإلنتاج العلمي أمرا ضروريا، وعليه فتشجيع رقمنة كل الفروع يتيح انتشارا ومقروئية للمنتوج العلمي بغية 

 مواكبة البحث العلمي في العالم.
 

  
ُ
: نثمن عمل الوزارة الوصية على إنشاء منصة رقمية خاصة باملجالت، والذي فتح مجاال ASJP وطنة فيتطوير املجالت امل

للنشر في املجالت املصنفة )ج، ب(، وعليه، يدعو الخبراء إلى تشجيع هيئات التحرير من أجل ترقية مجالتهم في مراتب 

 ( من أجل تحقيق األهداف املنشودة. +)أ ، أ

سجلة قبل مجالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية )ا كما نرجو مراجعة معايير تصنيف
ُ
  .(وبعدها 2015ملجالت امل

 

: الحظ الخبراُء أن أغلَب األعمال املنشورة )املقاالت، الكتب، التحقيقات، ...( يغلب عليها الطابع الجماعي العمل 

، بغية اإلنسانية واالجتماعية الفردي، وعليه نشجع العمل الجماعي التشاركي بين الباحثين في مختلف فروع العلوم

 تشبيك الجهود وخلق شبكات للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
 

 تشجيع نشر املقاالت العلمية في مجالت مصنفة تصنيفا عاليا.: النشر في املجالت ذات املؤشر التصنيفي العالي 
 

 . ASJPالكتاب الجامعي واملنتجات األخرى، وخلق مسارات متخصصة لها شبيهة للمنصة  أرشفة 
 

رفع ميزانية البحث العلمي والتكوين، استجابة للطلب االجتماعي املتزايد  والبحث: ضرورةرفع ميزانية التكوين  

 الجديدة. والتحديات   باستمرار
 

كل فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تضمن الحد األدنى من : تكوين قاعدة معرفية متخصصة في املرجعي الكتاب 

 املعارف والكفاءات مع ترجمة أمهات الكتب، حيث تكون على مستوى الجامعات ومراكز البحث.
 

: بناًء على سياسة الدولة الهادفة إلى تشجع الخبرة الوطنية في املجال (Filialesخدمات ) تقديمإنشاء شركات  

بالخصوص، على فروع علوم اإلنسانية واالجتماعية تكوين شركات مهمتها تقديم خدمات للمؤسسات االقتصادي 

 العمومية والخاصة.

 كما يمكن إنشاء كيانات بحثية مشتركة مع املحيط االقتصادي واالجتماعي. 

 ا.تسييره : دمقرطة تسيير الجامعات وتفعيل النصوص املتعلقة بأخالقيات الجامعة وطرق الحوكمة الجامعية 
 

: تحتاج الجامعة الجزائرية إلى االستفادة من خبرات األساتذة االستفادة من خبرات األساتذة الجامعيين املتقاعدين 

البحث ، و يرالتأط، املتقاعدين )الكفاءة العلمية( مع إيجاد الّصيغ القانونية لذلك. خاصة في املجاالت األتية: التكوين

 الجماعي. 
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 إعادة النظر في توظيف وتأهيل اإلطارات الداعمة للبحث. إطارات الدعم: 

 .وسائل البحث املتخصصة: )البرمجيات ووسائل التسجيل واألرشفة( توفير 

 

 خالصة التقرير
 

 
َ
 املجتمع من قوة اإلنسان، وإذا أهمل بناء اإلنسان فإن الدولة سيكون مصيرها الضعف، إن القوة

َ
إن قوة

 تصنع دولة قوية، وبناء اإلنسان املتكامل والقوي هو الكفيل بوجود دولة قوية ومتطورة.التكنولوجية واملادية ال 

إن بناَء اإلنسان يتطلب ميزانية معتبرة، استراتيجية علمية وعملية، وعليه ال يمكن اعتبار العلوم االجتماعية واإلنسانية   

لوج إلى الفروع التي تدعمها الدولة دعما لوجستيكيا مجرد حاضنة اجتماعية لشباب لم يسعفهم التوجيه الجامعي إلى الو 

 من خالل سياسة الخريطة الجامعية. 

 وبناًء على ما سبق، نحتاج إلى ترقية العلوم االجتماعية واإلنسانية في الجزائر إلى:

ذ الهيمنة ب: حرية التفكير في بناء علوم اجتماعية وإنسانية بعيدة عن سياسة األمر القائم، ونالحرية األكاديمية .1

 التكنوقراطية التي تتمظهر في بناء البرامج، التقييم، وتسيير البحث العلمي.

 : املرونة في تغيير البرامج والتخصصات والفروع، والتدرج في االنتقال.املرونة والتدرج في التغيير .2

 : ال يمكن النهوض بالعلوم االجتماعية دون ميزانية مناسبة.االعتمادات املالية .3

: إنشاء هيئة أكاديمية مستقلة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية تتكفل ية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأكاديم .4

 برسم استراتيجيات تطوير العلوم االجتماعية واإلنسانية.
 

ستشراف اإن العلوم االجتماعية واإلنسانية هي صورة املجتمع، وعلى السلطة الوصية االعتناء بها، لدورها االستراتيجي في 

وحل أزمات الدولة واملجتمع، فجائحة كورونا مثال خلقت اضطرابات في العالم بأسره، مما تطلب تدخل العلوم املتخصصة 

 في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية.
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 1للورشة  تركيبيالدول الج 4
 

 االجتماعية واإلنسانية؟؟أية رؤية للعلوم  :املحور األول 

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

خالل مدة  

أقصاها سنة 

 واحدة

  الع الفاعلين على
ّ
اط

التوجهات الحالية 

 واملستقبلية

 تحليل واقع هذه العلوم 

 تحديد العوائق 

 وضع التخطيط املرحلي 

  ابعة واملتتكليف لجنة متخصصة للتحقيق

 والتنفيذ

 إعالم الفاعلين حول اإلجراءات الجديدة 

 ه ت املعنية بالبحث في هذالتنسيق مع الهيئا

 العلوم

  اإلنسانيةو العلوم االجتماعية فهم واقع 

 فيها ونقاط الضعفتشمل نقاط القوة     بلورة رؤية 

 وضع خطة محكمة لتجاوز عوائق 

 املتابعة والتنفيذ 

 

 املعارف املحور الثاني: إنتاج

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج املنتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

 زيادة املنشورات   مستمر  

  التحسن الكمي

 والنوعي

  جرد وإحصاء املنتوج في

 هذه العلوم وطنيا ودوليا

 تصنيف املنتوج 

  معرفة نسب انخراط

 الفاعلين في البحث

   تنظيم ورشات داخل مؤسسات وكيانات

 البحث لجرد وتحسين املنتوج

  أنشطة توعية وتحسيس الناشطين

 والفاعلين لالنخراط في العملية

 التحسين النوعي والكمي 

 زيادة املرئية 

 انخراط املحيط االجتماعي واالقتصادي 

  وضع قواعد البيانات الخاصة في خدمة عملية اإلنتاج )تشمل

 الكتاب، املداخالت، السمعي البصري ...إلخ(

  منصات متخصصة مشابهة ملنصة إطالقASJP  ألنواع اإلنتاج

 املعرفي املختلفة
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 املحور الثالث: املمارسة البحثية

 األهداف اإلجراءات / األنشطة النتائج املنتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

 املؤشر األكاديمي  مستمر

 املؤشر التطبيقي 

  املؤشر التنموي 

 املؤشر التكويني 

   املمارسين وتنويع الشركاءرفع عدد 

  رفع مستوي األطر الداعمة 

 وضع خاليا أكاديمية وتنموية وتطبيقية 

 العمل على مستوى املخابر 

  العمل على مستوى املراكز واملؤسسات

 البحثية

 العمل على مستوى املشاريع املوّجهة 

  البحث األكاديمي ممارسةترقية 

  البحث التطبيقي ممارسةترقية 

  البحث التنموي  ممارسةترقية 

 ترقية ممارسة البحث التكويني 

 

 املحور الرابع: محيط البحث

 األهداف اإلجراءات / األنشطة النتائج املنتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

تكليف املؤسسات الجامعية بمتابعة   مستمر

 الباحثين مع املحيط الداخلي

  مؤشر الشراكة مع املتعاملين الخارجيين

 )االقتصاديين، االجتماعيين ...( 

   التفاعل مع املحيط

 الخارجي

  عقود شراكة مع

 املحيط الخارجي 

  اإلعالم واإلشهار لتقديم خدمات 

 خرجات ميدانية وإعالمية للفاعلين 

 إشراك الفاعلين في التكوين والبحث 

 

 التفاعل اإليجابي مع املحيط 

  عقود مع الشركاءإبرام 

 تقديم خدمات للمجتمع املدني 
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وجهة
ُ
 املحور الخامس: البحث عبر املشاريع امل

 األهداف  اإلجراءات / األنشطة النتائج املنتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

عمل خاليا للتفكير وصياغة هذه   مستمر

 املشاريع

 أنشطة خاليا التقييم والتثمين 

  وتحسن نوعية ارتفاع عدد

 املشاريع

  توجيه البحوث نحو أهداف

 بعناية كالتنمية ...إلخ

 رفع عدد البحوث املوّجهة 

  ربطها باملحيط االقتصادي

 واالجتماعي

  عقد لقاءات مع املتعاملين لحصر

 الحاجات واالحتياجات

 تعديد وتنويع مصادر اإلشهار 

  مناقصات وطنية ودولية لعرض

 خارجيالخدمات ولالستجابة للطلب لل

  ضبط وتقنين وتوجيه املشاريع املوجهة علميا

 وتنمويا

 الدفع بالشراكات وتطويرها 

 العمل على االستفادة الفعلية من هذه البحوث  

 

 املحور السادس: املنتوج العلمي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 األهداف اإلجراءات / األنشطة النتائج املنتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

عدد املجالت املصنفة عامليا   مستمر

 وداخليا

 نسب االقتباس 

  نسب التحميل 

  نسب املساهمة في حل املشكالت

 االجتماعية واالقتصادية

  تحسين وتنويع املنتوج 

  املرئية واملقروئية 

 تصنيف املجالت غير املصنفة 

 ترقية تصنيف املجالت املصنفة 

 التشجيع املعنوي واملادي للمنتجين 

  املوارد البشرية والوسائل التقنية لضمان توفير

 جودة اإلنتاج العلمي

  تعديد وتنويع الحصص التكوينية للمشرفين )رؤساء

 أطر الدعم ...(-املؤلفين-الخبراء-التحرير

  عقد لقاءات تكوينية مع املؤسسات العاملية

(Scopus- Web of Science- ARCIF)إلخ... 

  ملنصةفي اترقية املجالت العلمية غير املصنفة 

 الدفع باملجالت املصنفة إلى املستويات األرقى 

 الرفع من مرئية املنتوج العلمي 

 ( سمعي-كتبتنويع مخارج البحث )... بصري 

 رفع نسب املقروئية واستعمال املنتوج 
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 الورشة الثانية

 
 واالجتماعية اإلنسانية العلوم في( ICT) واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات الرقمنة

 

 

 

 

 د فضيل دليو أ.الرئيس:  -

 أ.د فضيل دحو املقرر األول: -

 د. آمال سعيداني املقرر الثاني: -
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 تمهيد

تحدًيا رئيًسا،  مسألة ترقية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية على املستويين الوطني والدولي تظل

واإلجراءات التي يتعين القيام  لذلك؛ فإن التفكير املعّمق في اآلليات  .مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميتشارك فيه 

  لإلنتاج العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية يعتبر أمرا ضروريا. أجل ضمان إشعاع ومرئية أفضل بها من
 

 السياق -1
 

تها، في مواجهة حقبة جديدة من عوملة املعرفة التي تضيف أبعاًدا يجد الباحثون أنفسهم مع ظهور اإلنترنت وأدوا

مجال  أساسية جديدة لنشر وترقية التقدم العلمي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، ال يزال البحث العلمي في الجزائر ضمن

  .التطور التكنولوجي واالجتماعيُيثير قلًقـا من هذه املعايير الجديدة التي يتم سنها عبر  العلوم االجتماعية واإلنسانية

تتطلب تلك التغييرات املتسارعة األخذ بعين االعتبار معايير علمية جديدة ملؤسسات التعليم العالي في الجزائر عموما،  

  .والباحثين الجزائريين على الخصوص

 

 أهداف الورشة -2
 

 وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في ترقيةنقصد عبر هذه الورشة في املقام األول العمل على تحديد دور الرقمنة 

في الجزائر.  ويمكن في هذا السياق مناقشة عدة جوانب، مقسمة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  البحث العلمي في مجال

  :وفقا للمحاور اآلتية

   البحث املتنوعة؛ واالتصال لكياناتنسب التجهيز واألدوات التكنولوجية الداعمة لإلعالم  -

 في املؤسسات الجامعية؛ ومخابر البحثالتشبيك الرقمي املتناغم بين الباحثين  -

 ثقافة الحفظ )األرشفة( والرقمنة لوثائق البحث )األرشفة الرقمية(؛ -

 الُهوية الرقمية للباحث وطالب الدكتوراه؛ -

  أخالقيات البحث؛ واإليثيقا: ميثاقالتكنولوجيا  -

  م واالتصال؛كفاءة املستخدمين وتكنولوجيات اإلعال  -

 تحكيم ومتابعة األنشطة العلمية ورقمنتها. -

 

 أسئلة عامة -3
 

  ما دور املؤسسة الجامعية، املخبر والكيانات البحثية األخرى، والباحث في عملية رقمنة ومرئية البحث العلمي

 ؟واالجتماعية اإلنسانية في العلوم

واالتصال من خالل أن  االعالمالتفريق بين الرقمنة واستخدام تكنولوجيا  على املشاركون أكد  ،املناقشة قبل بدء

 االعالمفي حين أن تكنولوجيا  الرقمنة هي الخطوة األولى في رقمنة األنشطة التعليمية والعلمية ملؤسسات التعليم العالي،

    هي الوسائل التي تساهم في تحقيق هذا الهدف. TIC واالتصال

مؤسسات التعليم العالي ومخابر البحث في عملية الرقمنة، وكذا الرؤية املستقبلية للبحث في  دور  علىركزت املناقشات 

 العلوم االنسانية واالجتماعية.
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  :توصياتوفي هذا السياق قدمت عدة 

  ؛الجامعيةتعميم إيداع رسائل الدكتوراه على املواقع اإللكترونية للمؤسسات  -

    ؛ PNST على البوابة الوطنية الدكتوراهالزامية نشر أطروحات  -

نشر تقارير البحوث العلمية املنجزة من طرف مخابر البحث واملراكز البحثية على البوابات الوطنية وذلك بعد  -

 .املعنيةاملصادقة عليها من طرف الهيئات العلمية 

 إنشاء قاعدة بيانات داخل كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. -

استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال في جميع الهياكل التعليمية والعلمية بمؤسسات التعليم العالي  تعميم -

    والبحث العلمي. 

على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي  " مديرية الرقمنة وإدارة قواعد البيانات " إنشاء هيكل جديد تحت اسم -

    والبحث العلمي.

 ترقية وتعزيز املرئية العلمية ملؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي: بدور الباحث في فيما يتعلق

يجب أن يتدرب كل من الباحث الدائم، واالستاذ الباحث، على معايير البحث العلمي الرقمي وأن يستفيد من   -

 املرافقة في ذلك.

 محاور الورشة -4
 

جهيز واألدوات التكنولوجية الداعمة :  األول  املحور  -4-1
ّ
 لإلعالم واالتصال لكيانات البحث املتنوعةنسب الت

 

 هل توجد  ؟املوجودةنوع األدوات الرقمية  ما :البحثيةوالكيانات  الجامعية/ األدوات الرقمية في املؤسسات

      استخدامها؟معدل  وما مدى ؟البحثهل توجد أدوات ترقية  ؟األرشفةهل توجد أدوات  ؟وأدوات للنشروسائل 

  رقمنةاملحتوى العلمي و / أو املنتجات العلمية
ُ
رقمن؟ما  :امل

ُ
ما وسائل نشر املنتوج العلمي  أنواع اإلنتاج العلمي امل

رقم وأنماطها؟
ُ
    امل

  رقماملنتوج العلمي  في تدعيم مرئية دور التكوينما
ُ
 ؟نامل

 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية مرئيةيجب أن تمتلك جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في ميدان 

سيتم تنفيذ هذه األخيرة من خالل األدوات الرقمية املؤسساتية املطلوبة واملوضوعة تحت تصرف مخابر البحث  .رقمية

  .لكل من االساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه

  :التوصيات، تم اقتراح مجموعة من ولهذه الغاية
 

  التعليم العالي والبحث العلمياألدوات الرقمية في مؤسسات:  

  .العلميلكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث  مركز بياناتإنشاء  -

االستخدام التشاركي ملعدات اإلعالم األلي واملوارد التكنولوجية بين الهياكل البيداغوجية والعلمية ملؤسسات  -

  التعليم العالي والبحث العلمي؛

  لإلنتاج العلمي لهيئات البحث التابعة ملؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ إنشاء بوابة رقمية مخصصة -
 

 :املحتوى العلمي و/ أو اإلنتاج العلمي املرقمن 
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 ؛إعطاء صالحية تسيير محتوى البوابة الرقمية ملديري مخابر البحث -

 .تعميم نشر املحتوى العلمي على املواقع اإللكترونية والبوابات الرقمية -
 

  في مجال املرئية العلمية الرقمية: التدريبدور  

ساتذة ( لكل من اال والقانونيتكليف مديرية الرقمنة وادارة قواعد البيانات ببرمجة التدريب املستمر )التقني  -

 الباحثين، والباحثين الدائمين، وطلبة الدكتوراه، وكذا املوظفين في سياق استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

 

 الجامعية املؤسسات في البحث مخابر  و  الباحثين بين املتناغم الرقمي التشبيك:  الثاني  املحور  -4-2
 

  تعداد الباحثين واألنشطة العلمية؟ كيفية توعية الباحثين املخابر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: ما

رقمن
ُ
ما طرق استخدام املنصات وقواعد البيانات داخل املؤسسات واملخابر؟ كيفية إدماج  ؟ باإلنتاج العلمي امل

 الشبكات االجتماعية واألكاديمية؟ وما انتماءات املؤسساتية للباحث؟ 
 

يتوجب على مؤسسات التعليم  ،واالجتماعيةالبحث في العلوم االنسانية من أجل خلق ديناميكية داخل مخابر 

 ي:يلالعالي األخذ بما 

توحيد مع تعميم طريقة نشر السير الذاتية للباحثين على املواقع اإللكترونية أو صفحات اإلنترنت املخصصة  -

 للباحثين.

 .مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميإعداد خريطة رقمية ملهارات وخبرات الباحثين في كل  -

 ملخابر البحث في شكل منصة رقمية؛وضع خريطة للمواضيع العلمية التي يعالجها الباحثون املنتمون  -

 الباحثين على فتح حسابات شخصية في  "منصة الباحث الجزائري" ) -
ّ
 (.Research.dzحث

 الباحثين على استخدام البريد اإللكتروني ملؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي واعتمادها في أعمالهم  -
ّ
حث

 البحثية، مع توفير الوسائل الضرورية لذلك.

 على احترام ميثاق االنتساب للباحثين املقترح من قبل املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. العمل -

 

 (الرقمية األرشفة) البحث لوثائق والرقمنة الحفظ ثقافة:  الثالث  املحور  -4-3
 

 وكيف يتم ربط الشبكات   كيفية التعامل مع املواقع اإللكترونية؟ كيفية تخزين وأرشفة األعمال البحثية؟

كيفية فتح الحساب في املنصات الرقمية العلمية؛ وفي قواعد البيانات املوجودة في  االجتماعية األكاديمية؟

  وما البرمجيات املستخدمة في كل ذلك؟  املؤسسات واملخابر؟

  ما أهمية األرشفة؟ 

 ؟وما أهمية املنصات املفتوحة في زيادة املرئية الرقمية للباحثين  

 في رفع من املرئية الرقمية للباحثين؟ ما دور األرشيف املفتوح  

كتوراه الباحثين وطلبة الد لألساتذةعلى كل مؤسسة جامعية أن توفر منصات داخلية ألرشفة اإلنتاج العلمي واألكاديمي 

 من خالل:
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إنشاء قاعدة بيانات تجمع كل باحثي املؤسسات املعنية، ومخرجاتهم العلمية وكذا معامالت التأثير املرتبطة بها  -

"...(. سيسمح هذا اإلجراء بمتابعة النشاط العلمي لكل باحث، واستهداف الباحثين Hمعامل " التأثير،)معامل 

 حسب التخصص.

 احترام القانون. إتاحة الوصول الحر إلى منصة األرشفة في إطار -

 .مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميإنشاء شبكة رقمية بين مكتبات   -

 إتاحة وصول الباحثين إلى الرصيد املكتبي.  -

 

  الُهوية الرقمية للباحث وطالب الدكتوراه:  الرابع  املحور  -4-4
 

 ما الُهوية الرقمية للباحث؟  ما الُهوية الرقمية للمؤسسة؟ هل يوجد رمز رقمي : تحديد هوية الباحث الرقمية

 لكل باحث؟ هل السيرة الذاتية للباحث متوفرة على اإلنترنت؟     

  هل الباحث موجود في موقع  ؟األكاديميةالباحث موجود في الشبكات االجتماعية  هل :للباحثاملرئية الرقمية

الباحث موجود في موقع الشبكات االجتماعية املهنية؟ هل الباحث موجود في املنصات هل  اإللكتروني للمؤسسة؟

       املفتوحة؟

 :اعتمادها؟ما املؤشرات التي يجب  االعتراف العلمي الرقمي للباحث   

  :هل الباحث مؤمن ومحمي في الشبكات االجتماعية؛ وفي مواقع املفتوحة؟     األمن الرقمي للباحث 

  هل هذه املقاربة مفروضة من قبل مخبر البحث؟ هل هي من قبل : الفردية مقابل املقاربة العامة املقاربة

مؤسسة الجامعية؟ هل تدخل هذه املقاربة ضمن عملية بحث علمي ُمقنن في ع إ إ؟  هل الباحث هو الذي بدأ 

 هاته املقاربة لوحده؟ 

املعترف بها  ةاملؤسساتيإن الهوية الرقمية ناتجة عن اإلجراءات التي قام بها الباحث. وبالتالي فهي جزء من البيئة 

من قبل نظرائه. إذا تم اعتماد رمز تعريفي خاص بالباحث العلمي، فإن هذه الهوية الرقمية لها تأثير على الَعملية العلمية 

عن ايداع املشاريع، واملصداقية مع النظراء والشركاء. للقيام بذلك،  لإلعالناتستجابة بأكملها: دائرة النشر املفتوحة، واال 

 من أجل الحصول على رمز رقمي تعريفي. ةاملؤسساتييجب على الباحث التسجيل في املواقع العلمية 

 باإلضافة إلى ذلك ُيقترح:

 (.ASJPة )إنشاء هوية رقمية لكل باحث على املنصة الجزائرية للمجالت العلمي -

 .ةاملؤسساتيضمان النشر عبر اإلنترنت وتحديث السير الذاتية للباحثين على املواقع اإللكترونية  -

 (.ASJPإعداد مؤشرات االعتراف العلمي للباحثين على املنصة الجزائرية للمجالت العلمية ) -

( من أجل: …Academia, Research Gateحث الباحثين على االنتماء إلى شبكات التواصل االجتماعية األكاديمية )َ -

ترقية أبحاثهم وجعلها في متناول املجتمع العلمي، وزيادة مرئية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد 

 أوجه التعاون املمكنة، وتزويد الشبكات الرقمية العلمية باملحتويات العلمية.

بمخاطر الجرائم اإللكترونية بمشاركة املعهد الوطني الجزائري الحماية الرقمية للباحثين: زيادة وعي الباحثين  -

 .(INAPI, ONDA) والديوان الوطني لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة لملكية الصناعيةل
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 البحث أخالقيات و  واالتصال االعالم تكنولوجيات الخامس: املحور  -4-5
 

 تأخذ لتيا واإلجراءات التوجيهية باملبادئ الحالي العلمي والبحث العالي التعليم مؤسسات أخالقيات ميثاق إثراء

 .الرقمي البحث نشاط في ممكنة حماية أفضل ضمان أجل من واالتصال اإلعالم تكنولوجيات ُبعد االعتبار في

 

 واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات املستخدمين كفاءة السادس: املحور  -4-6
 

اإلعالم واالتصال داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث من أجل ضمان إتقان أفضل ألدوات تكنولوجيات 

 العلمي، يوص ى بما يلي:

 ضمان تكوين هادف مجاني ألصحاب املصلحة في البحث وموظفي دعم املخابر؛ -

تنظيم دورات تكوينية مجانية مشتركة بين املؤسسات الجامعية والبحثية من أجل االستفادة من املهارات  -

 املوجودة في القطاع.

 

 رقمنتها و  العلمية األنشطة ومتابعة تحكيم السابع: املحور  -4-7
 

يجب أن تخضع مسألة الرقمنة وإدخال تكنولوجيات االعالم واالتصال في النشاط البحثي ملؤسسات التعليم 

 العالي والبحث العلمي للخبرة واملراقبة الدائمة إلجراءات البحث. لهذا، يقترح:

على تقييم أنشطة رقمنة اإلنتاج العلمي للباحثين انطالقا من خريطة املهارات تحديد مؤهالت الباحثين القادرين  -

 املقترح سابقا؛

 ؛ة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعيةإعداد مؤشرات تقييم خاص -

 إنشاء خلية يقظة علمية رقمية دائمة، يجب على أعضائها أن يكونوا: -

  مكونينFormateurs ، 

 .لهم إنتاج علمي ثري 

  استخدام تكنولوجيات االعالم واالتصالذوي خبرة في 

 .متقنين للغات األجنبية 

 تحديد دورية أنشطة الخبرة حسب طبيعة العمل املراد تقييمه )املقال مثال: بين أسبوع و شهر(. -

 

 خالصة التقرير

تعد رقمنة تكنولوجيات االعالم واالتصال وإدخالها في البحث العلمي ميزة رئيسية من أجل ترقية اإلنتاج العلمي 

واالجتماعية. ومع ذلك، ال يمكن تحقيق هذه امليزة دون مساهمة مختلف الجهات الفاعلة.  العلوم االنسانيةفي مجاالت 

مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من توسيع استخدام  وتحقيقا لهذه الغاية، يجب وضع استراتيجية من قبل

 وطني.جميع املؤسسات في التراب ال تكنولوجيات االعالم واالتصال في
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 2للورشة التركيبي الجدول  .5

 
 

جهيز  نسب:  األول  املحور 
ّ
 املتنوعة البحث لكيانات واالتصال لإلعالم الداعمة التكنولوجية واألدوات الت

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

سنة واحدة )حتى 

 ( ثم دوريا2022نهاية 

الع الفاعلين على - 
ّ
اط

التوجهات الحالية 

 واملستقبلية

تقارير لجان متابعة  -

 متخصصة 

معرفة تعداد األدوات  -

واملحتويات واملهارات في 

 مجال البحث الرقمي 

تحديد نقاط القوة -

التجهيز والضعف في مجال 

 الرقميين واملحتويات

 

  بحثية ،ةمؤسسلكل  مركز بياناتإنشاء  -

تقرير االستخدام التشاركي ملعدات اإلعالم اآللي واملوارد  -

البيداغوجية والعلمية ملؤسسات التعليم التكنولوجية بين الهياكل 

 العالي والبحث العلمي

 إنشاء بوابة رقمية مخصصة لإلنتاج العلمي -

تكليف مديرية الرقمنة وادارة قواعد البيانات ببرمجة التكوين   -

 البحث وأعوان الباحثين( لكل من والقانونياملستمر )التقني 

 والنشراألدوات الرقمية لألرشفة  جرد  - 

العلوم االجتماعية    البحث في لترقية

 واإلنسانية

جرد املحتويات و/ أو املنتجات العلمية  -

 املرقمنة

ي فاملستمر التكوين برمجة )أو تدعيم(  -

 األدوات واملنتجات املرقمنة مجال مرئية

 
 

 الجامعية املؤسسات في ومخابر البحث الباحثين بين املتناغم الرقمي التشبيك: الثاني املحور 

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

خالل مدة أقصاها 

مع تميز  واحدة،سنة 

األخير اإلجراء 

بصفة  باملتابعة

 مستمرة

مشاركة حجم ونوعية   - 

في مخابر البحث  الباحثين

 وباقي املؤسسات البحثية 

  

قاعدة بيانات خاصة  -

 وبمنتجاتهمبالباحثين 

تحقيق التناغم بين   -

 الباحثين ومؤسسات البحث

 تفعيل نشاط الباحثين -

تعميم طريقة نشر السير الذاتية للباحثين على املواقع و توحيد  -

 خصصة.تاإللكترونية أو صفحات اإلنترنت امل

 إعداد خريطة رقمية ملهارات وخبرات الباحثين. -

ائريون الجز وضع خريطة للمواضيع العلمية التي يعالجها الباحثون  -

 .كل منصة رقميةفي ش

 الباحثين على فتح حسابات شخصية في منصة الباحث  -
ّ
حث

 (.Research.dzالجزائري" )

عدد الباحثين واألنشطة  معرفة  -

 العلمية

توعية الباحثين باإلنتاج العلمي  - 

رقمن
ُ
 االستفادةطرق وب وبمؤسساته امل

 منها



46 

 

 الباحثين على استخدام البريد اإللكتروني ملؤسسات التعليم  -
ّ
حث

م البحثية، مع توفير واعتمادها في أعماله والبحث العلميالعالي 

 الوسائل الضرورية لذلك.

العمل على احترام ميثاق االنتساب للباحثين املقترح من قبل  -

 املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

 
 

 (ةاألرشفة الرقمي) البحث لوثائق والرقمنة الحفظ ثقافة: الثالث املحور 

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

خالل مدة أقصاها 

 سنة واحدة 

حجم ونوعية األعمال   - 

البحثية املؤرشفة ونسب 

 استغاللها

تحسن تفاعل الباحثين  -

مع املواقع واملنصات 

والشبكات وقواعد البيانات 

 اإللكترونية ومؤسساتها 

  

متابعة النشاط التمكن من  -

العلمي لكل باحث، واستهداف 

 الباحثين حسب التخصص.

تفعيل نشاط الباحثين  -

 وتثمين جهودهم 

تحقيق التناغم بين   -

 الباحثين ومؤسسات البحث

 لباحثين.لداخلية ألرشفة اإلنتاج العلمي  ةمؤسساتير منصات يتوف  -

خرجاتهم العلمية وكذا خاصة بالباحثين وبمإنشاء قاعدة بيانات  -

 "...(. Hمعامل " التأثير،معامالت التأثير املرتبطة بها )معامل ب

 إتاحة الوصول الحر إلى منصة األرشفة في إطار احترام القانون. -

 مؤسسات التعليم العالي والبحثإنشاء شبكة رقمية بين مكتبات  -

 .العلمي

العلمي والتطوير  إتاحة وصول الباحثين إلى الرصيد املكتبي -

 التكنولوجي.

تخزين وأرشفة  التحكم في عمليتي  -

 األعمال البحثية

كيفية التعامل مع املواقع التحكم في   -

واملنصات الرقمية العلمية  اإللكترونية

 املؤسساتية املفتوحةوقواعد البيانات 

 واملشروطة.

 بكات االجتماعية األكاديميةربط الش  -

 بعضها ببعض
 

 املحور الرابع: الُهوية الرقمية للباحث وطالب الدكتوراه

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

خالل مدة أقصاها سنة 

املتابعة  واحدة +

 الدورية

نسب تعميم تحديد   - 

الهوية الرقمية واملرئية 

 واألمن الرقمي

االعتراف العلمي الرقمي للباحث  -

محليا وإقليميا ودوليا من خالل 

 اعتماد رمز تعريفي خاص بكل باحث

الباحثين بمخاطر زيادة وعي  -

 الجرائم اإللكترونية

حث الباحثين )مقاربة فردية( واملؤسسات البحثية  -

الهوية الرقمية  تعميم تحديد مؤسساتية( على)مقاربة 

 ومرئيتها وأمنها. 

اعتماد هوية رقمية لكل باحث على املنصة الجزائرية  -

 للمجالت العلمية.

 تحديد هوية الباحث الرقمية تعميم  -

مرئية الباحث الرقمية  تعميم تحقيق  -

 مع ضمان أمنه الرقمي
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تحسن مردودية ومرئية  -

الباحثين ومؤسسات 

 البحث

تفعيل نشاط الباحثين وتثمين  -

 جهودهم وزيادة مصداقيتهم

ترقية مخرجات الباحثين وجعلها   -

في متناول املجتمع العلمي، وزيادة 

 مرئية املؤسسات البحثية الجزائرية

إعداد مؤشرات االعتراف العلمي للباحثين على املنصة  -

 الجزائرية للمجالت العلمية

االنتماء إلى شبكات التواصل حث الباحثين على  -

( …Academia, Research Gate)َ االجتماعية األكاديمية 

 ومساعدتهم ماديا على ذلك

 لملكية الصناعيةلالتعاون مع املعهد الوطني الجزائري  -

 والديوان الوطني لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة

 

 الخامس: تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وأخالقيات البحثاملحور 

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

االلتزام الفوري + 

 املتابعة الدورية  

بعد إثراء ميثاق 

 األخالقيات

تراجع نسب االنتحال   - 

 والسرقة العلمية 

تحسن مردودية ومرئية  -

ومؤسسات الباحثين 

 البحث

ضمان سمعة حسنة للباحثين  -

 الجزائريين 

تشجيع التعامل مع الباحثين ومع  -

 مؤسسات البحث 

تحسين االعتراف العلمي بمنتجات  -

 الباحثين الجزائريين.

إثراء ميثاق أخالقيات مؤسسات التعليم العالي والبحث  -

العلمي الحالي باملبادئ التوجيهية واإلجراءات التي تأخذ في 

 االعتبار ُبعد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. 

حث الباحثين على االلتزام به بالتوعية والترغيب  -

 والترهيب 

أخالقيات البحث  االلتزام بميثاق -

 الرقمي  

ضمان أفضل حماية ممكنة في نشاط    -

 البحث الرقمي

 

 

 املحور السادس: كفاءة املستخدمين وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

خالل مدة أقصاها سنة 

املتابعة  واحدة +

 الدورية

 نوعية وسرعة األداء البحثي   - 

األداء الجماعي  تحسن -

 )الشبكي خاصة(

 فيتحسن أداء املستخدمين  -

مجال تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال 

ضمان تكوين هادف مجاني ألصحاب املصلحة في البحث  -

 وموظفي دعم املخابر

ضمان إتقان أفضل لتكنولوجيا  -

اإلعالم واالتصال داخل مؤسسات 

 التعليم العالي والبحث العلمي
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تحسن مردودية ومرئية  -

 الباحثين ومؤسسات البحث

انعكاس ذلك في مجال  -

 مخرجات البحث كما ونوعا

تنظيم دورات تكوينية مجانية مشتركة بين املؤسسات  -

الجامعية والبحثية من أجل االستفادة من املهارات املوجودة 

 في القطاع 

 

 

 ورقمنتهااملحور السابع: تحكيم ومتابعة األنشطة العلمية 

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتظرةاملنتائج ال مؤشرات املتابعة الرزنامة

املتابعة الدورية حسب 

 طبيعة النشاط البحثي

 نوعية األداء البحثي   - 

تثمين األنشطة البحثية  -

 الفردية والجماعية

تحسين أداء الباحثين  -

 ومؤسسات البحث

تحسن نوعية مخرجات  -

 الفردي واملؤسساتيالبحث 

  

 

تحديد مؤهالت الباحثين القادرين على تقييم أنشطة رقمنة  -

اإلنتاج العلمي للباحثين انطالقا من خريطة املهارات املقترح سابقا 

 ( 2)املحور 

 إعداد مؤشرات تقييم خاصة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية. -

أعضائها أن إنشاء خلية يقظة علمية رقمية دائمة، يجب على  -

 يكونوا:

  مكونينFormateurs ، 

 .لهم إنتاج علمي ثري 

 ذوي خبرة في استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

 .متقنين للغات األجنبية 

تحديد دورية أنشطة الخبرة حسب طبيعة العمل املراد تقييمه  -

 )املقال مثال: بين أسبوع وشهر(.

إخضاع األنشطة البحثية  -

املرقمنة للخبرة واملراقبة 

 الدائمة 
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 محاور التقرير

 وضعية تعددية التخصصات بين العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الجامعات الجزائرية .1

 تفعيل تعددية التخصصات بين العلوم اإلنسانية واالجتماعية على مستوى البحث العلمي .2

 مستوى املخابر ومراكز البحثتفعيل تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واالنسانية على  .3

 التأطير القانوني ملمارسات تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واالنسانية .4

 

 وضعية تعددية التخصصات بين العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الجامعات الجزائرية -1
 

 ما وضعية تعددية التخصصات بين العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الجزائر؟ -1-1
 

إن الوضعية الحالية للتخصصات في العلوم االجتماعية واإلنسانية تش ي بأن هناك أسوارا معرفية سيجت بين 

تخصصاها، حيث يضم ميدان العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية العديد من الشعب، تنقسم بدورها إلى تخصصات 

عينة، لباحثين فيها، إال في حاالت نادرة تفرضها سياقات مفرعية معرفية، يندر التواصل العلمي واملعرفي والبيداغوجي بين ا

 لذلك ال بد من التفكير في وضع آليات إجرائية إلعادة الوصل البيداغوجي واملعرفي بين هذه التخصصات. 

إن طبيعة التكوين العلمي في مختلف التخصصات توحي للطالب بأن كل تخصص مستقل عن بقية التخصصات 

يتخرج الطالب أو يواصل دراسته في الدكتوراه بذهنية أن تخصصه ال يرتبط ببقية التخصصات،  علميا ومنهجيا، لذا

وهذا ال يساهم في إنجاز بحوث بمواصفات ومعايير دولية، لذا ال بد من اعادة النظر في التكوين القاعدي بشكل يتالءم مع 

 اإلجرائية اآلتية:طبيعة البحوث املعاصرة واملستقبلية، ويستدعي ذلك اتخاذ الخطوات 

 إنتاج فضاءات معرفية مشتركة بين العلوم، مع احترام حدود كل تخصص. -

تفعيل التفكير النقدي في مجال تعددية التخصصات، وبترسيخ املنهجية املعتمدة في ذلك، وتعديد الرؤى املعرفية  -

 واملنهجية في مقاربة مختلف الظواهر.

تشريعية التي تفرض حدودا بين التخصصات في العلوم االجتماعية تحرير البحث من املعوقات املؤسساتية وال -

 واإلنسانية. 

 

 وضعية تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية عل  املستوى البيداغوجي -1-2
 

أصبح مطلب تفعيل تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية مطلبا جوهريا، فرضه التفكير 

املعاصر، وتعقيدات الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياس ي للمجتمعات املعاصرة، فلم يعد ُينظر إلى  االبستيمولوجي

 الظواهر من زاوية تخصصية واحدة، لذلك فإن تعددية التخصصات أصبحت اليوم ضرورة معرفية وبيداغوجية.

عية إعادة اقتراح جملة من تستدعي الوضعية الحالية لتعددية التخصصات بين العلوم اإلنسانية واالجتما

الخطوات العملية لتفعليها على املستوى الواقعي، ولعل أول خطوة عملية في هذا الصدد تتمثل في التأسيس البيداغوجي 

لهذه التعددية العابرة لحدود التخصصات، وذلك من خالل إعادة النظر في محتويات برامج التكوين القاعدي على مستوى 

 من خالل اقتراح مواد تكوينية مشتركة يتم تدريسها في ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية.الليسانس واملاستر 

إن انفتاح الجامعة على محيطها االجتماعي واالقتصادي، يستلزم اعادة النظر في عروض التكوين على مستوى 

 الدكتوراه بتحريرها من النزعة التخصصية الضيقة، 
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املاستر يعزز االحتكاك بين التخصصات والتداخل، فمثل هذه املبادرات يخلق فتح تخصصات مهنية على مستوى  -

 فضاء تفاعل بين املختصين في مختلف العلوم، ويسمح بنشر هذه الثقافة في الفضاء الجامعي.

إدراج ثقافة التكامل والتعدد بين التخصصات من خالل سياسة استقطاب الكفاءات في املؤسسة الجامعية وهذا  -

 شبكة التخصصات وتنويعها في عملية التوظيف.بتوسيع 

الحديثة في تحليل املعطيات بما يؤدي إلى استعمال أكبر لألرقام واإلحصاءات  (logicielsإدراج التطبيقات ) -

 ويسمح بمزيد احتكاك وتداخل مع العلوم األخرى.

تصين مشتركة بين املخنشر ثقافة تعددية التخصصات في الوسط الجامعي بما يسمح بخلق اهتمامات بحثية  -

 وبناء إشكاليات بحثية ذات أبعاد متشابكة، تؤسس جسور تعاون بين مختلف الكيانات البحثية.

التخصصات بين العلوم اإلنسانية واالجتماعية وباقي العلوم عبر التكوين والتأطير املشترك  تعدديةتفعيل  -

 للباحثين.

ة ما بين التخصصات من قبل اللجان الوطنية البيداغوجية التعليمية لهذه املواد املشترك املحتوياتتصميم  -

 مليادين العلوم االجتماعية واالنسانية.

العملية والتشريعات القانونية الالزمة لتفعيل تعددية التخصصات في العلوم االجتماعية  الشروطتوفير  -

 واإلنسانية.

 

 البحث العلميتعددية التخصصات بين العلوم اإلنسانية واالجتماعية عل  مستوى  -2
     

تفتقر املمارسات البحثية إلى منهجية تعددية التخصصات عند إجراء البحوث والدراسات في العلوم االجتماعية 

واإلنسانية، األمر الذي يؤثر سلبيا على املقاربة التفسيرية للظواهر االجتماعية واإلنسانية، وعلى جودة البحوث العلمية 

التفكير في وضع إطار قانوني ومؤسساتي يشجع على تعددية التخصصات في مجال البحث املنجزة، لذلك من الضروري 

 العلمي، ويكون تجسيد هذا املبدأ إجرائيا من خالل النقاط اآلتية:

تطبيق منهجية تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية على مستوى البحوث والدراسات التي  -

 يقوم الباحثون بإعدادها.

أسيس شبكة تواصل رقمي من أجل تبادل املعارف واملهارات والخبرات بين الباحثين في العلوم االجتماعية ت -

 واإلنسانية.

تشكيل فرق بحثية مشتركة، ينضم اليها باحثون من مختلف تخصصات العلوم االجتماعية واالنسانية والعلوم  -

 االخرى.

 .شاريع البحث على املستوى الوطنياالستعانة بتعددية التخصصات عند اقتراح وإنجاز م -

تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية تتضمن بطاقة تقنية توضح املشاريع  -

 واإلشكاليات البحثية.

 إعداد قواعد معطيات بموضوعات البحث العلمي املعالجة على مستوى الوطني. -

 د التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية وباقي العلوم.عقد ملتقيات وطنية ومؤتمرات دولية متعد -
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تأسيس مجالت علمية مشتركة تخضع لتعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية وباقي العلوم.  -

تتألف هيئة تحريرها من خبراء ينتمون الى تخصصات مختلفة، تدرس االشكاالت املطروحة بأبعاد مختلفة، وتلتزم 

 ايير الدولية في انشاء املجالت العلمية، بما يسمح بمرئية عاملية للبحوث املنشورة.املع

تنظيم لقاءات علمية متعددة التخصصات للحد من تأثير النزعة التخصصية لدى الباحثين في مجال العلوم  -

 االجتماعية واإلنسانية.

ية الباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماع استخدام أدوات التعاقد وتشجيع آليات التبادل العلمي الداخلي بين -

 مع الباحثين في العلوم األخرى.
 

 تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية عل  مستوى املخابر ومراكز البحث -3

تعاني املخابر في الجامعات الجزائرية من هيمنة النزعة التخصصية، ما أثر سلبيا على البحث العلمي في العلوم    

االجتماعية واإلنسانية، لذلك من الضروري أن تعيد الوصاية النظر في وضعية هذه املخابر، من خالل التفكير في إصالحها 

عاون ما مخابر مشتركة، وتفعيل التوالتشجيع على إنشاء واإلنسانية، وفقا لتعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية 

 بينها.

تقتض ي منهجية تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية إنشاء مراكز بحثية على مستوى األقاليم  -

ة، يكون عالجهوية الكبرى، تتشكل من مجموعة من الباحثين والخبراء الذين ينتمون إلى تخصصات علمية متنو 

دورها تقديم دراسات وتقارير دورية حول ظواهر االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي يعرفها املجتمع 

 الجزائري، ويكون من مهامها ما يأتي: 

ة الناتجة ، بتحويل املعرفاقتراح آلية إلشراك مختلف التخصصات العلمية في صناعة السياسات العامة للتنمية -

لتخصصات الى سياسات عملية تستجيب على نحو فعال للتحوالت املجتمعية واحتياجات عن بحوث متعددة ا

 املواطن، ويستلزم ذلك ما يأتي:
 

 .تحديد حاجات مؤسسات الدولة من معطيات وتحاليل لبناء موضوعات بحث ميدانية واضحة األهداف 

 رى علوم االجتماعية والعلوم األختشجيع وتعزيز البحوث املقارنة واملتعددة التخصصات ذات الصلة بمجال ال

 ونقل نتائج هذه البحوث لصانعي القرارات واالطراف االقتصادية واالجتماعية الفاعلة.

  بناء جسور فعالة بين البحوث والسياسات واملمارسات، والعمل على تعزيز ثقافة بناء السياسات على األدلة

 العلمية.

  .رسم خطة لتوجيه السياسات البحثية في العلوم االجتماعية واالنسانية 

مكاتب دراسات متعددة االختصاصات تلبي احتياجات الوسط السوسيو اقتصادي، وتوفر مصادر تمويل  إنشاء -

 للمؤسسات الجامعية، اعتمادا على ما يأتي:
 

 راسات.االتصال بالدوائر الوزارية التي لها عالقة بإنشاء مكاتب الد 

 .إنشاء هذه املكاتب في إطار املقاوالتية واملؤسسات الصغيرة 

 .التأسيس للمرجعية القانونية والهيكلية إلنشاء هذه املكاتب 

 .تحديد التخصصات التي يسمح لها بإنشاء هذه املكاتب 

  .تحديد طبيعة هذه املكاتب ودورها بدقة 

 كفرع شركة الهدف من هذه املكاتب تعزيز مصادر تمويلية للمؤسسا( ت الجامعيةFILIALE). 
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  تأسيس مرصد للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، من بين مهامه متابعة اإلنتاج العلمي سنويا في كل التخصصات

 وتحليله.

 .تشجيع إنشاء شبكات بحث بين املؤسسات األكاديمية ومختلف املؤسسات 

  نها، وانشاء هيئات مشتركة بياقتصادية-والسوسيتعزيز االتفاقيات املشتركة بين الجامعات والقطاعات 

 التأطير القانوني ملمارسات تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية -4
 

يالحظ غياب مرجعية قانونية لتطبيق تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية فيما بينها، وبين 

القانوني ال يسمح بتعددية التخصصات في معاجلة االشكاليات البحثية التي  هذه العلوم وباقي العلوم األخرى، وهذا الفراغ

 ، ولتحسين هذه الوضعية يجب تنظيمها قانونيا عبر مستويين: اقتصادي- يطرحها الوسط السوسيو

 :إجراءات قانونية منبثقة من وزارة التعليم العالي: املستوى األول 

 يتالءم مع تعددية التخصصات.تنظيم قانوني يسمح بهيكلة املخابر بما  .1

 تنظيم قانوني يؤطر مشاريع البحث والدكتوراه بما يشجع على االستفادة من تعددية التخصصات. .2

مراجعة القوانين الهيكلية املنظمة للعملية التعليمية التي لها عالقة بالبحث بطوري التدرج وما بعد التدرج  .3

 بتدريس مواد تعليمية تخدم هذه التخصصات.

ل االستفادة من العطل العلمية داخل الوطن بتوجيه الباحثين للتعامل امليداني مع املؤسسات في معالجة تفعي .4

 إشكاليات متعددة التخصصات.

 تسهيل حركية الباحثين بين التخصصات والجامعات في الجزائر. .5
 

    إجراءات قانونية للشراكة مع الوزارات األخرى:املستوى الثاني : 

 بما يسهل إنجاز بحوث متعددة التخصصات.  اقتصادية- الشراكة مع املؤسسات السوسيوتفعيل اتفاقيات  .1
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 3لورشة ل الجدول التركيبي
 

 املحور األول: وضعية تعدد التخصصات في العلوم االجتماعية واإلنسانية

 األهداف األنشطة اإلجراءات / نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

خالل مدة أقصاها سنة 

 واحدة

الع الفاعلين على التوجهات الحالية - 
ّ
اط

 واملستقبلية

تحليل واقع ممارسة تعددية -

التخصصات على مستوى 

 الجامعات. 

 تحديد العوائق –

 وضع التخطيط املرحلي -

تكليف لجنة متخصصة للتحقيق -

 .والتنفيذواملتابعة 

العلمية  الهيئاتإعالم  -

والبيداغوجية على مستوى 

 املؤسسات الجامعية

العلوم معرفة وضعية تعدد التخصصات في  - 

 االجتماعية واإلنسانية.

الوقوف على عوائق التكوين البيداغوجي التي  -

تحد من فعالية تعددية التخصصات بين العلوم 

 االجتماعية واإلنسانية.

تشخيص وضعية ممارسة منهجية تعددية -

التخصصات على مستوى البحوث والدراسات 

 العلمية
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 املحور الثاني: تعددية التخصصات بين العلوم اإلنسانية واالجتماعية عل  مستوى البحث العلمي

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج املنتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

 والنوعي للبحثالتحسن الكمي - مستمر 

العلمي في العلوم االجتماعية 

 واإلنسانية

مؤشر استخدام منهجية تعددية  -

التخصصات على مستوى البحوث 

 والدراسات العلمية.

 

تطبيق منهجية تعددية  -

التخصصات بين العلوم 

االجتماعية واإلنسانية على 

مستوى البحوث والدراسات 

 العلمية

تأسيس مجالت علمية  - 

مشتركة تخضع لتعددية 

التخصصات بين العلوم 

 االجتماعية واإلنسانية.

 

إنجاز دراسة تقييمية شاملة لوضعية تعددية - 

التخصصات في مجال العلوم االجتماعية 

 واإلنسانية.

إعادة النظر في عروض التكوين على مستوى -

الدكتوراه بتحريرها من النزعة التخصصية 

 الضيقة.

توفير الشروط العملية والتشريعات القانونية  -

الالزمة لتفعيل تعددية التخصصات في العلوم 

 االجتماعية واإلنسانية.

االستعانة بتعددية التخصصات عند اقتراح -

 وإنجاز مشاريع البحث على املستوى الوطني

تحسين جودة البحث العلمي في العلوم  - 

 االجتماعية واإلنسانية.

شبكة تواصل رقمي من أجل تبادل تأسيس   -

املعارف بين الباحثين في العلوم االجتماعية 

 واإلنسانية.

تشكيل فرق بحثية مشتركة، ينضم إليها   -

باحثون من مختلف تخصصات العلوم 

 واإلنسانية.االجتماعية 

 في الباحثينتشجيع آليات التبادل العلمي بين  -

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

 املحور الثالث: تعددية التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانية عل  مستوى املخابر ومراكز البحث

 األهداف اإلجراءات / األنشطة النتائج املنتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

 األكاديمياملؤشر  - مستمر

 املؤشر التطبيقي -

 املؤشر التنموي  -

 املؤشر التكويني -

 وتنويعاملمارسين  عددرفع  -

 الشركاء

 األطر الداعمة  مستوي رفع  -

وضع خاليا أكاديمية  -

 وتطبيقيةوتنموية 

املقارنة واملتعددة  وتعزيز البحوثتشجيع  -

 .االجتماعية واإلنسانيةالتخصصات في العلوم 

الشراكة بين الجامعات  اتفاقياتتفعيل  -

 والقطاعات االقتصادية.

الوطني، إنشاء مراكز بحثية على مستوى  -

تتشكل من مجموعة من الباحثين والخبراء 

 الذين ينتمون إلى تخصصات علمية متنوعة.

إنشاء مكاتب دراسات متعددة االختصاصات  -

 تلبي احتياجات الوسط السوسيو اقتصادي.

بين املخابر ومراكز  العلميتعزيز التعاون  -

 البحث
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 التخصصات بين العلوم االجتماعية واإلنسانيةاملحور الرابع: التأطير القانوني ملمارسات تعددية 

 األهداف اإلجراءات / األنشطة النتائج املنتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

تكليف املؤسسات الجامعية بمتابعة  - مستمر

 الباحثين مع املحيط الداخلي

مؤشر الشراكة مع املتعاملين  -

الخارجيين )االقتصاديين، 

 االجتماعيين ...( 

قانوني يسمح بتفعيل إطار - 

ممارسة تعدد التخصصات بين 

العلوم االجتماعية واإلنسانية 

على مستوى التكوين العلمي 

 واملمارسة البحثية.

 

تالءم ي املخابر بماتنظيم قانوني يسمح بهيكلة  - 

 مع تعددية التخصصات.

تنظيم قانوني يؤطر مشاريع البحث والدكتوراه  -

تعددية بما يشجع على االستفادة من 

 التخصصات.

مراجعة القوانين الهيكلية املنظمة للعملية  -

 التخصصات. يخدم تعددالتعليمية بما 

تنظيم قانوني يسمح بهيكلة تعددية  -

 التخصصات في العلوم االجتماعية واإلنسانية.
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 الورشة الرابعة

 
  واالجتماعية اإلنسانية العلوم ترقية في األجنبية اللغات دور 

 

 

 

 

 

 أ.د مباركي بوحفصالرئيس:  -

 أ.د جمال كاديك املقرر األول: -

 أ.د الطاهر لوصيف املقرر الثاني: -
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 تمهيد

أفض ى تدخل أعضاء الورشة في معالجة العناصر املطروحة إلى التأكيد على اعتبار اللغة االنجليزية أحد العوامل 

تثمين البحث في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية ولذلك هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ بعين االعتبار املهمة في 

منها التكوينية واملنهجية والوسائل املادية وذلك كله قصد رفع مرئية بحوث العلوم االجتماعية واإلنسانية بصفة متزايدة في 

 .2030قواعد البيانات العاملية في آفاق سنة 

 في هذا السياق تم اقتراح اإلجراءات اآلتية حسب املحاور املوالية:و

 

 قابلية الولوج إل  املعارف عامليا كما وكيفا عن طريق استخدام اللغة االنجليزية -1
 

إدراج تعليم اللغة االنجليزية في تكوين طلبة الدكتوراه باإلضافة إلى االهتمام بالترجمة من أجل دعم املرئية من ناحية  

وامتالك اللغة االنجليزية ضمن تخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية من ناحية أخرى، وذلك كله ضمن آفاق سنة 

من جهة  ، على أن يكون ذلك عبر طريقي تلقي العلوم واملعارف )القراءة( باللغة االنجليزية من جهة والنشر بها2030

ضمن مسار التكوين في تخصصات العلوم  صفة منهجية مدروسةأخرى )الكتابة أو التحرير بها( وبذلك يتم التدرج ب

 اإلنسانية واالجتماعية.

فتح التكوين اللغوي، باإلضافة إلى االنجليزية، إلى اللغات ذات الصلة بتخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل  

 .األملانية واالسبانية والتركية وغيرها لتوسيع النقل العلمي واملعرفي للباحثين

عقد وتفعيل االتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة وتوسيعها لتشجيع عمليات التبادل والتكوين والبحث املشترك في  

 ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية في سياق الفضاء العلمي والبحثي املتعامل باللغة االنجليزية.

وم اإلنسانية واالجتماعية عبر العالم من خالل استغالل االستفادة من تجربة العلوم التقنية بتوسيع البحث في العل 

 الشبكات املوضوعاتية العلمية لضمان فعالية املرئية.

تشجيع حركية األساتذة والباحثين في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية خدمة لالختصاص كما وكيفا لبلوغ املرئية  

 العاملية باللغة االنجليزية.   الحسنة للمنتوج العلمي الجزائري في قواعد البيانات

 

 املرئية الدولية للبحث ونتائجه في العلوم االنسانية واالجتماعية -2
 

 إلزام طلبة الدكتوراه على النشر باللغة االنجليزية أو ترجمة ما ينشرونه إليها. 

وجه الخصوص في  نجليزية علىالتوصية بإثراء قوائم البيبليوغرافيا في انتاجاتهم العلمية باللغات األجنبية والسيما اال  

 ميدان تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

رفع حصة ما ينشر في املجالت العلمية الجزائرية باللغة االنجليزية وضرورة إرفاق ما ينشر باللغات األخرى بترجمة  

 ملخصات لها باللغة االنجليزية لضمان مرئية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

ربة التداخل فيما بين التخصصات في مجال البحث والنشر في العلوم اإلنسانية واالجتماعية واللغة استغالل تج 

 االنجليزية وتقنيات البحث والنشر العلمي الواسع.

تكييف التصور الجديد ملشاريع البحث الوطنية مع التوجهات الحديثة في ميدان الرقمنة وممارسات منهجيات البحث  

من اللغة االنجليزية على النحو الذي يضمن املرئية في واجهات قواعد البيانات العاملية املشهورة من من ناحية والتمكن 

 ناحية أخرى.
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 في التدريس والبحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية تثمين استعمال اللغات األجنبية )اإلنجليزية( -3
  

أو بهيئات مماثلة،  2030لتعلم اللغة االنجليزية في آفاق سنة دعم التكوين في الدكتوراه بمراكز التعليم املكثف للغات  

وكذلك التفكير في إثراء املحيط البيداغوجي بإنشاء مراكز توفر موارد لغوية رقمية وبشرية متخصصة لتعزيز التعلم 

 الذاتي ودعمه.

ير العلمية واملنهجية ة وفق املعايفتح ورشات منهجية لطلبة الدكتوراه تتكفل بتدريبهم على كيفية كتابة املقاالت العلمي 

 الدولية املرعية من قبل قواعد البيانات في ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية.

ضرورة توفير العدد الكافي من أساتذة اللغة االنجليزية والترجمة وإسناد تعليمهما لكفاءات متمرسة بأساليب البحث  

 تبعة.والنشر العلميين وفق املعايير الدولية امل

إسناد تكوين طلبة الدكتوراه في اللغة االنجليزية للمتخصصين في كل من العلوم االنسانية واالجتماعية واللغة  

 االنجليزية.

إلزام طلبة الدكتوراه بمتابعة تكوينهم في اللغة االنجليزية لدى مراكز التعليم املكثف للغات من خالل الشراكة بين  

 تماعية وتوسيع شبكة مراكز التعليم املكثف للغات.كليات العلوم اإلنسانية واالج

 توفير تعليم اللغة االنجليزية لسائر أسرة التعليم العالي من األساتذة والباحثين. 

 إدراج اللغة االنجليزية ضمن امتحانات مسابقة الدكتوراه وفقا لتخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

وم اإلنسانية واالجتماعية باللغة االنجليزية انطالقا من بداية االلتحاق إدراج تدريس مادة ضمن التخصص في العل 

 باملاستر.

إنشاء فرق مختلطة بيداغوجية وبحثية تجمع بين تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية واللغة اإلنجليزية ملرافقة  

 طلبة الدكتوراه في مسار التكوين.

م النسانية بمحتويات التعليم اللغوي في اللغة االنجليزية في مراكز التعليضرورة ربط التخصص في العلوم االجتماعية وا 

 املكثف للغات.

 دعم مراكز التعليم املكثف للغات عن طريق توظيف األساتذة الدائمين.  

عية افتح الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث األجنبية التي تعتمد التعليم باللغة االنجليزية للعلوم االنسانية واالجتم 

 لدعم تكوين الباحثين فيها.

بناء وتحيين شبكة الكفاءات العلمية الوطنية من األساتذة والباحثين املكونين باللغة االنجليزية في ميدان العلوم  

اإلنسانية واالجتماعية لالستفادة منها واستغاللها في بعث شراكة وتعاون فيما بين املؤسسات الجامعية واملراكز 

 سات االقتصادية من خالل تبادل الزيارات العلمية والتدريسية كما هو معمول به عامليا.البحثية واملؤس

الحرص على ضمان التكوين الجيد ملكوني املكونين في تخصصات العلوم االنسانية واالجتماعية وفي اللغة االنجليزية  

 على حد سواء. 

أو جهوية تضمن تكوين املكونين في الجوانب األربعة إنشاء حاضنات السيما في أقطاب ومراكز جامعية وبحثية محلية  

 اآلتية:

 .في تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

  .في اللغة االنجليزية املرتبطة بتلك التخصصات من حيث محتويات تعليمها 

  في بيداغوجيات البحث والتعليم؛ 

 .في الرقمنة ومختلف تطبيقاتها املرتبطة بهذا املجال 
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االعتمادات املالية الكافية واملورد البشري املؤهل من حيث التخصص في العلوم اإلنسانية واالجتماعية من تخصيص   

جهة واللغة االنجليزية من جهة أخرى، من الكفاءات الوطنية في املقام األول واألجنبية في املقام الثاني، لضمان نجاعة 

 امة.التكوين والتأطير العلمي والبيداغوجي بكيفية مستد

 

 ترجمة اإلنتاج العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية إل  اللغة االنجليزية -4
 

تحديد قوائم للمراجع األساسية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية وضبط برنامج لترجمتها إلى اللغة االنجليزية لضمان  

 املعارف أو من خالل نشرها.نقل مادة علمية متخصصة تمكن من تيسير سبل املرئية سواء من خالل تلقي 

إنشاء هيئة ترجمة حسب تخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية من اللغة االنجليزية إلى اللغتين الوطنيتين  

 والعكس.   
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 4الجدول التركيبي للورشة 

 

 كيفا عن طريق استخدام اللغات األجنبية قابلية الولوج للمعارف عامليا كما و : املحور األول  

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

 من ابتداء

 2023 سنة

 آفاق إلى

2030 

تطور ملموس في القدرات الكفاءات   

 تطور األمن. اللغوية والسلمية مع

عدد متزايد أو نهائي ملشاريع الدكتوراه التي  

 التمكن من اللغة االنجليزية.تظهر 

كفاءة لغوية ومنهجية واضحة متميزة في القدرة  

 على التحرير العلمي باللغة االنجليزية.

من أجل دعم تعلم االنجليزية في برامج تكوين طلبة  

الدكتوراه في العلوم االنسانية واالجتماعية البد من 

توفر كفاءة منهجية ولغوية فضال عن توفر املورد 

 ري املؤهل.البش

 عقد وتفعيل اتفاقيات وطنية ودولية.  

دعم حركية االساتذة واالستفادة من خبرة العلوم  

 التقنية في شبكية املوضوعات.

إتقان اللغة االنجليزية من قبل طلبة  

 االنسانية واالجتماعية الدكتوراه في العلوم

أو تقييم الكفاءات من خالل االمتحانات   2022-2026

عبر مرئية من خالل عدد املنشورات  متدرجة

 باللغة اإلنجليزية

كفاءات لغوية ومنهجية واضحة في التحرير  

 العلمي باللغة االنجليزية.

إنشاء ورشات منهجية )التكوين املنهجي( لطبة  

 الدكتوراه والباحثين

إتقان منهجية البحث املستخدمة في  

 قواعد/واجهات البيانات

 

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم في ونتائج للبحث الدولية املرئية: الثاني املحور 

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

بدًءا من 

منتصف 

 2022سنة 

مراجعة االطالع على املنشورات باإلنجليزية في 

قواعد البيانات الدولية فضال عن التطور 

املقاالت في العلوم االنسانية امللموس في عدد 

واالجتماعية في املجالت الدولية املصنفة في أ. 

 ب.

 في ةباإلنجليزي واألبحاث للمقاالت الواسع النشر

 .واالجتماعية االنسانية العلوم ميدان

 في يةبالنشر باإلنجليز  والباحثين الدكتوراه طلبة إلزام

 واالجتماعية االنسانية البحوث ميدان

دعم تعلم االنجليزية في برامج تكوين من أجل 

طلبة الدكتوراه في العلوم االنسانية 

واالجتماعية البد من توفر كفاءة منهجية 

 ولغوية فضال عن توفر املورد البشري املؤهل.

 عقد وتفعيل اتفاقيات وطنية ودولية. 

دعم حركية االساتذة واالستفادة من خبرة 

 .العلوم التقنية في شبكية املوضوعات
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بدًءا من نهاية 

2022 

االطالع على املقاالت املنشورة باللغة 

االنجليزية في العلوم االنسانية واالجتماعية ال 

 .ASJPسيما في قاعدة البيانات 

 يزيةاالنجل باللغة املنشورات من إيجابية نتائج

 .ASJP الوطنية البيانات قاعدة في السيما

 إلى عنها وملخصات املنشورات عناوين ترجمة

 .االنجليزية

 لغةبال واملنشورات املقاالت من مرتفعة مئوية نسبة

 .االنجليزية

 وراتاملنش في االنجليزية باللغة أكثر مرئية

 .الوطنية العلمية

 تسجيل عدد معتبر كل سنة من املنشورات.  2030-2022

االطالع/مراجعة عدد من املقاالت  

واملنشورات املترجمة كل سنة بدًءا من سنة 

2022. 

 أو ينالوطنيت باللغتين املحررة النصوص ترجمة

 .ةاالنجليزي اللغة إلى أخرى  لغات أو بالفرنسية

 يداملتزا االستعمال أجل من الترجمة توظيف .والعكس اإلنجليزية إلى العربية من الترجمة

 لإلنجليزية

التطوير املتزايد للمقاالت واالطروحات التي   2030-2022

 باللغة االنجليزية.تحيل على مراجع 

 للدكتوراه وأبحاثهم عروضهم في اعتمادهم

 مراجع على العلمية منشوراتهم أو ومقاالتهم

 البيانات. قواعد في الحاالت

 ىعل وتأهيلهم الدكتوراه وطلبة الباحثين تدريب

 (ةالرقمن) الرقمية األداة أو الرقمية الوسائل استغالل

 على الدكتوراه وطلبة الباحثين تعويد

 .الرقمنة توظيف/ استعمال

 

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم في اللغات األجنبية وخاصة اللغة اإلنجليزية في التدريس والبحث استعمال لث: تثميناملحور الثا

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

 تطور تحصيل الشهادات الخاصة بامتالك 2030-2022

 اإلنجليزية للباحثين في ع.إ.إ

دور مراكز التعليم املكثف للغات في تعليم   لعلها: طلبة الدكتوراه

 اللغة االنجليزية.

تطور تحصيل كفاءات في االنجليزية بدًءا من  2030-2022

 .2طور الليسانس واشهاد باملاستر 

التمكن امللموس لإلنجليزية في طوري الليسانس 

 ع.إ.إ. واملاستر في تخصصات

بناء برامج تعليمية باإلنجليزية يتطور وفًقا ملستوى 

 الطلبة وأهدافهم في تخصصات ع.إ.إ.

اعداد برامج تعليم اللغة االنجليزية في 

 الليسانس واملاستر.

املرئية املتزايدة لألبحاث املنشورة باإلنجليزية  2030-2023

 في قواعد البيانات من قبل باحثي ع.إ.إ.

التحرر العلمي باللغة االنجليزية التمكن من 

 للطلبة والباحثين في ع.إ.إ.

تخصص ورشات للتدريب املنهجي في قسم الدكتوراه 

 لتدريب الباحثين على التحرير باإلنجليزية

 إتقان التحرير العلمي باللغة االنجليزية

املرئية املتزايدة لألبحاث املنشورة باإلنجليزية  2030-2023

 ت من قبل باحثي ع.إ.إ.في قواعد البيانا

تسخير مراكز التعليم املكثف للغات تدريس اللغة 

 االنجليزية لباحثين ع.إ.إ.

نشر مراكز التعليم للغات في جميع املؤسسات 

 الجامعية وال سيما اللغة اإلنجليزية

توسيع تعليم اللغة االنجليزية إلى كل من 

 االساتذة والباحثين في ع.إ.إ

 تعلم االنجليزية بدًءا من الليسانس التطور في 2030-2022

 إلى غاية املاستر

صياغة برامج ومحتويات تعليمية باإلنجليزية بدًءا  امتالك كفاءات لغوية في االنجليزية

 من مرحلة الليسانس إلى غاية املاستر

برمجة تدريس مادة في التخصص في ع.إ.إ 

 2باللغة االنجليزية في طور املاستر 
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إعداد برامج ومحتويات تعليمية باللغة االنجليزية  مستوى املتعلمينتطور  2030-2022

 منسبة لألهداف املنتظرة في ع.إ.إ

فرق مشتركة في ع.إ.إ تشتغل باللغة  تأسيس 

 االنجليزية

عقد اتفاقيات مع جامعات الفضاء املستغل   ابحاث ثنائية ومتعددة في ع.إ.إ  عدد االتفاقيات  2030-2022

 باإلنجليزية

 الشراكة الدولية 

 سهولة التمويل  2030-2022

 التقييم ملراحل الدورية/التتبع

 تحقيق النشاطات بفضل االعتمادات املالية 

 املنجزة واملهام للنشاطات اإليجابي التقييم

تمكين نشاطات الترقية للغة االنجليزية من االعتماد  

 املالي املناسب.

 تمويل النشاطات

 .املنتظرة املهام إنجاز متابعة
 

 

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم في العلمي اإلنتاج الرابع: ترجمةاملحور 

 األهداف اإلجراءات / األنشطة نتائج منتظرة مؤشرات املتابعة الرزنامة

2023-2030 

 

 

 قمةاملتر  الجزائرية العلمية املنتوجات تطور 

 .البيانات قواعد واجهات على الظاهرة

 إلى مترجمة علمية ومنتوجات منشورات إنجاز

 .اإلنجليزية

 إلى الجزائرية البحوث لترجمة برنامج ضبط

 .البيانات قواعد وتضمين االنجليزية

 جزةباملن الجزائرية العلمية املنتوجات رقمنة

 وطنية مؤسسة انشاء خالل من باإلنجليزية

 املهمة بهذه القيام تتولى/  تهتم
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 املالحق
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 بطاقات تقنية ملشاريع تطبيقية
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 املرصد الوطني للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 

 

 املرصد الوطني للعلوم االجتماعية واالنسانية
 

 عنوان املشروع

اينة معتأسيس هيئة للرصد وأرشفة وتحليل واستغالل املعطيات. تقوم بالسهر على 

ومعالجة سنوية للتوجهات الكبرى للبحث في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وذلك 

 -نشأتها وإعادة هيكلتها-من خالل متابعة الكيانات البحثية
 الوصف

  

 الرصد السنوي لنتائج البحث في الجزائر ومخرجاته

 دعم أليات تمييز الباحثين والحقول البحثية

 لنشريات تحليلية بيبليوغرافية حول اإلنتاج العلمي الوطني والدوليالنشر السنوي 

 عرض واقتراح التوجهات الكبرى للبحث العلمي دوليا ووطنيا

 اقتراح معايير جديدة للتقييم في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية

إدراج ممارسات نقدية علمية جديدة لضمان مرئية أكبر للبحث العلمي في العلوم 

 جتماعية واإلنسانيةاال 

 اقتراح إشكاليات بحثية تساعد على تقارب وتكتل الكيانات البحثية

 املهام

  

 نيين وما بعد الدكتورالييالطلبة الدكتورال 

 األساتذة الباحثين 

 هيئات البحث والتقييم 

 هيئات القرار 

 الفئة

  

 تنصيب هيئة متجددة من الخبراء 

 ضمان التأطير القانوني واملؤسساتي 

 توفير إمكانيات الحصول على املعلومات 
 شروط الضمان والنجاح
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 مشروع دار علوم اإلنسان

 دار علوم اإلنسان
 

 عنوان املشروع

انشاء مؤسسة تكوينية وبحثية، هيكلتها ترتكز على قاعدة تعدد التخصصات. تكون بمثابة 

ة الحقول البحثي أحد "قطبا للتميز" تعتمد على تداخل العلوم في مقاربتها واستثمار

 الجديدة، وخلق فضاءات بحثية ومعرفية ذات البعد العالمي
 الوصف

  

 ضمان تكوين دكتورالي وما بعد الدكتوراه متناغم مع املعايير العاملية

 التأسيس للممارسات البحثية والنقدية النموذجية

 رالجزائضمان تكوين متعدد ومتداخل التخصصات في مستوى التحديات الجديدة في 

 ضمان تكوين نوعي متميز وفقا للنماذج العاملية

عوملة البحث في ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية وإخراجه للفضاءات واألقاليم 

 الدولية ذات العالقة بالجزائر

 بلورة نماذج ومعايير جديدة في مجالي البحث والنشر

 جتماعية واإلنسانيةادراج ممارسات نقدية وبحثية جديدة في مجال العوم اال 

 تشجيع الفكر النقدي في إطار تعددية التخصصات

 توسيع دائرة األبعاد املعرفية واملنهجية في املقاربات البحثية

 املهام

  

 

 الطلبة الدكتورالين وما بعد الدكتورالين 

 األساتذة الباحثين 

 الفئة

  

  

 فضاء يشيد في محيط بحثي مناسب 

  مع امتيازات – املدةتوظيف وتجنيد الكفاءات املتميزة بعقود محدودة- 

  التجهيز الضروري 

  

 شروط الضمان والنجاح
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 بيداغوجي-الحاضنات االبتكارية في املجال التكنومشروع 

بيداغوجي-الحاضنات االبتكارية في املجال التكنو  

 

 عنوان املشروع

 

ا لالبتكار التقني والبيداغوجي. تمثل فضاء ومحيطا رقميهي بمثابة مخابر لألفكار، حاضنات 

يهدف لتحسين األداء والتعلم في املؤسسات الجامعية باالعتماد على التكنولوجيات 

 الحديثة، فضال عن التوجهات الجديدة في مجال التربية والبيداغوجية
 الوصف

  

  عملية التصور، مرافقة أصحاب املشاريع البيداغوجية واملشاريع الدراسية في

 التنظيم وإنتاج مختلف الوسائط اإلعالمية ذات البعد البيداغوجي

  بلورة الحلول والتطبيقات البيداغوجية املتاحة من خالل الهواتف الذكية

 ومتصفحات الويب

 تطوبر البحوث حول التعليم الرقمي وبناء قضايا بحثية خاصة بعلوم التربية 

 إقامة ورشات عمل وتدريب عن بعد 

 نشاء مجتمعات ممارسة استخدام الرقميات في حقول التربية واستثمار تجاربهاا 

 تقديم خدمات الخبرة واالستشارة لصالح املشاريع البيداغوجية 

 تثمين نتائج البحث وضمان نشر ممارسات بيداغوجية جديدة 

 البيداغوجي-ضمان السهر على االبتكار في املجال التقني 

 املهام

  

 

 الطلبة 

 الدكتورالين الطلبة 

 األساتذة 

 الفئة

  

  فضاء مخبري 

 تأثيث في مجال تكنولوجيات االتصال 

 االعالم اآللي-فريق بيداغوجي ومهندسين )الحقل البيداغوجي-

 البرمجة، التصور، التطوير(

  التأطير العلمي  –تجمع الباحثين 

 شروط الضمان والنجاح
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 قطب اإلنسانيات الرقمية

 قطب اإلنسانيات الرقمية
 

 عنوان املشروع

هو بمثابة حاضنة ابتكارية تجمع بين التكنولوجيات الجديدة والعلوم اإلنسانية 

واالجتماعية، يهدف إلى تسريع عملية االبتكار التكنولوجي، تسيير، نشر املعارف وبلورة 

أرضيات متاحة عن بعد وتسمح بتشاركية املصادر واملعلومات العلمية بين باحثي العلوم 

بفضل تأطير بشري وتجهيز نوعي، يضمن هذا القطب إمكانية  .اإلنسانية واالجتماعية

استعمال -قواعد البيانات-تملك مهارة تكون سندا للباحثين في هيكلة مشاريعهم )الرقمنة 

 املنظومات الجغرافية...الخ(-التكنولوجيات الجديدة

يشكل مقاربة جديدة في إعداد وممارسة بحث متواصل، تعاوني، أفقي، متعدد ومتداخل  

 التخصصات ومتعدد اللغات.

 الوصف

  

  مرافقة أصحاب املشاريع البحثية في تصور، تنظيم، تسيير وإنتاج أدوات رقمية

 جديدة في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية

  لصالح الباحثين في العلوم االجتماعية واإلنسانيةبلورة حلول رقمية متاحة عن بعد 

  بلورة أرضيات رقمية تسمح بتسيير واستغالل قواعد البيانات املستعملة في ميدان

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 االشراف على الورشات التكوينية ومرافقة الباحثين في تملك األدوات الرقمية 

 ها التكنولوجيات الحديثة في مقارباتها التأسيس لتجمعات وممارسات بحثية تجمع

 البحثة املتعددة

 بلورة وتطوير أدوات بحثية جديدة ومتخصصة 

 تسهيل عملية تثمين البحوث ونشرها 

 ضمان السهر على االبتكار التكنولوجي في مجال العلوم االجتماعية واالنسانية 

 املهام

  

 املخابر البحثية 

 مشاريع البحث 

  وما بعد الدكتورالينالطلبة الدكتورالين 

 الفئة

  

 فضاء متميز 

  تجهيز نوعي 

  فريق عمل متخصص في التكنولوجيات )مهندسين في البرمجة

 واالعالم(

 شروط الضمان والنجاح
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 « The writing center » العلميةمركز الصياغة 

 

 

 « The writing center » العلميةمركز الصياغة 
 

 عنوان املشروع

 : خاليا تشرف علىإنشاء مراكز أو 

تكوين الكفاءات البحثية في مجال الصياغة العلمية: طلبة وباحثين انطالقا من قوالب  -

 .ومراجع محينه

فهم احتياجات الطلبة الدكتورالين والعاملين في املجال البحثي للعلوم اإلنسانية  -

 .واالجتماعية

 السهر على اعتماد الشروط العلمية الدولية -

وين واملمارسة في مجال الصياغة العلمية وفقا ملتطلبات قواعد البيانات برمجة التك -

 واملنصات الدولية

 بلورة حلول عملية ملواجهة صعوبات اللغة املتخصصة -

 الوصف

  

 هيكلة أعمال الطلبة الدكتورالين، والباحثين من الجانب املنهجي واألبستمولوجيا 

 مراجعة مشاريع النشر للطلبة والباحثين 

 السهر على مواءمة مشاريع النشر للمعايير العاملية 

 دعم وتحسين الكفاءات الفردية للباحثين في التمكن من الخطاب العلمي 

 هي مراكز ليست للصياغة وانما للمساعدة على تملك أدواتها بالصيغة العلمية 

 املهام

  

 

 طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه 

 األساتذة والباحثين 

 الفئة

  

  

 تشكيل خاليا من الباحثين والخبراء في امليدان 

 التأسيس لهذه املراكز قانونيا 

 إيجاد هياكل استقبال 

 شروط الضمان والنجاح
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 قائمة املشاركين

 

 املؤسسة اإلختصاص  االسم واللقب الرقم
 الوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية عيبش يوسف  1
 املديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي لةكاميأيت حيي  2
 املديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي مفجخ عيسى 3
 املدرسة العليا لألساتذة قسنطينة تاريخ امزيان حسني  4
 جامعة غرداية  تاريخ  حباز إبراهيم 5

 روبولوجيا  ثان بلغراس عبد الوهاب 6
فية لوجيا االجتماعية والثقابووثرمركز حبث يف االن

 وهران 
 مركز البحث يف العلوم اإلسالمية االغواط  حتقيق املخطوطات  بن الصغري امحد 7
  3جامعة قسنطينة   اهلندسة املعمارية   بن بوحجة أمساء  8
 جامعة سوق اهراس علم االجتماع  بن دريدي فوزي 9

 جامعة باتنة  فلسفة  بن مساعني موسى 10
 1جامعة قسنطينة   احلقوق   بن يسعد عذراء 11
 2جامعة باتنة  أدب مقارن  بودربالة الطيب 12
 2جامعة وهران   احلقوق والعلوم السياسية  بومساحة نصر الدين 13
 2جامعة اجلزائر  علم النفس وعلوم التربية  بوسنة حممود 14

 بوطاليب بن جدو 15
نظرية ومنهجية التربية 

 2جامعة سطيف  البدنية والرياضية 

 2جامعة وهران  فلسفة  بوعرفة عبد القادر 16
 2جامعة وهران  علم النفس عمل وتنظيم  بوفلجة غياث 17
 2جامعة سطيف  األدب العريب  بومنجل عبد املالك 18
 جامعة تيزي وزو اقتصاد شعبان ةبي 19
 جامعة جباية  اللغة االمازيغية  تيجات مصطفى 20
 2جامعة وهران  علم النفس  تيليوين حبيب 21
 1جامعة باتنة علم النفس  جبايل نور الدين 22
 2جامعة قسنطينة  العلوم االقتصادية  جصاص حممد  23
 املدرسة العليا لألساتذة قسنطينة  لغة اجنليزية  جوميع ليلى  24
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 1جامعة اجلزائر  علوم إسالمية  جيدل عمار 25
 املدرسة العليا لألساتذة قسنطينة  لغة اجنليزية  حداد شافية  26
 1جامعة قسنطينة  فرنسية  حديد سهيلة  27
 جامعة ورقلة  لغات اجنية  دحو فضيل   28
 2جامعة وهران  علم االقتصاد  دربال عبد القادر 29
 3جامعة قسنطينة  علم اجتماع االتصال  دليو فضيل  30
 2جامعة قسنطينة  علم النفس  رواق عبلة 31
 2جامعة قسنطينة  علم االجتماع  زردومي أمحد 32
 1جامعة اجلزائر  اهلندسة املعمارية  زروالة صاحل 33
 2جامعة قسنطينة  فلسفة  زروخي إمساعيل 34
 2جامعة سطيف  فلسفة  زواوي موسى 35
 مركز البحث يف االقتصاد املطبق من أجل التنمية   علم التنظيم واملنامجنت  زيدان يوسف 36
 جامعة طاهري حممد بشار  علم النفس  سعودي عبد الكرمي 37
 مدرسة الدراسات العليا التجارية  علوم جتارية  سعيداين آمال 38
 1جامعة بليدة  اهلندسة املعمارية والتراث  شرقي سامية 39
 جامعة عنابة  علم االجتماع اإلسالم شوية سيف 40
 جامعة ام البواقي تاريخ حديث ومعاصر  صاري أمحد 41
 جامعة جباية  علم النفس العيادي  صحراوي انتصار 42
 جامعة جباية علم االجتماع  عبد احلليم برتيمة 43
 جامعة تيارت  العلوم االقتصادية  عبد الرمحان عية 44
 2جامعة قسنطينة  العلوم االقتصادية  عزيزي نذير  45
 قسنطينة  جامعة األمري عبد القادر تاريخ  عمارة عالوة 46
 2جامعة سطيف  لغة اجنليزية  غرزويل اخالص 47
 1جامعة وهران  تاريخ حديث ومعاصر  فغرور دحو 48
 جامعة عنابة  لغويات  قاضي لطيفة 49
 3جامعة اجلزائر العلوم االقتصادية  قدي عبد اجمليد 50
 3قسنطينة  ةجامع علوم التربية  قوادرية علي 51
  الوزارة علم االجتماع السياسي كابور فاطمة  52
 جامعة املدية  لغات اجنبية كديك مجال 53
 مركز البحث يف االقتصاد املطبق من أجل التنمية   اقتصاد لعساسي مندر  54
 2جامعة بليدة  علوم التربية  لورسي عبد القادر 55



73 

 

 مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية  اللغة العربية  لوصيف الطاهر  56
 اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي    علم االجتماع  مانع عمار 57
 جامعة عنابة لغة اجنليزية  مانع حممد 58
 2جامعة وهران  علم النفس العمل  مباركي بوحفص 59
 2جامعة وهران  علم االجتماع  مبتول حممد 60
 2جامعة قسنطينة  تاريخ  جماين بوبة 61
 جامعة معسكر تاريخ قدمي -آثار  مقرانطة خبتة 62
 2جامعة سطيف  علم االجتماع  مهور باشة عبد احلليم 63

  أنثروبولوجيا مولوجي صورية  64
مركز حبث يف االنترولوجيا االجتماعية والثقافية 

 وهران 
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