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 ؼــــىاو كــــبـــذ الـــبــاظــؽ
 

 أمام لجىت اإلاىاُؽت

 رئيسا 2جامعة قس نطينة حمارض أس تاذ د. طاشور محمد

 مرشفا ومقررا 2جامعة قس نطينـــة أس تاذ  أ. د. بـــــطـــوش كـــمـــال

 مناقشا 2جامعة قس نطينة أس تاذ حمارض د. محمد الصاحل انبيت

 مناقشا 2جامعة اجلزائر حمارض أس تاذ د. إقبال همين

 أس تاذ حمارض د. حافظي زهري
للعلوم جامعة األمري عبد القادر 

 قس نطينة  اإلسالمية
 مناقشا
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  َوَلِى َأنََّما ِفٌ اِلَأِرِض ِمِن َشَجَرٍة َأِقَلاٌم

َواِلَبِحُر َيُمدُُّه ِمِن َبِعِدِه َسِبَعُة َأِبُحٍر َما 

  َحِكًٌم َعِزيٌز اللََّه ِإنَّ َنِفَدِت َكِلَماُت اللَِّه 

 .سورة لقمان اآلية رقم 
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ُّ اَل َيْكُتب َأَحٌد ِكَتابًا   ِإَِّي َرَأيُت َأََّ
ِّ ِإاّل َقاَل ِفي َغِدِِ، َنو ُغيَِّز   ِفي َيوِي

ََْذا ٌَ َأِحَسٍ، َوَنو ِسيَد   ََْذا َنَكا
ٌَ ُيِسَتحَس  ََْذا َنَكاٌ َنَكا  ٍ، َوَنو ُقدَِّو 

ًَم، ٌَ َأِج ََْذا َنَكا  َأْفَضم، َوَنو ُتزَك 
َُْو َدِنيٌم َعَهى  ََْذا ِيٍ َأِعَظِى انِعَبِز، و  َو

   ”…ِاسِتياَلِء انُُقِص َعَهى ُجًَهِة انَبَشِز 



 

  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إىل مً حبٔاتَنا فدٓاىٕ، ٍنا ضبب ّجْدٖ ّنٔاىٕ، فاٌ      
حببَنا أغسقاىٕ، ّعلٙ حب العله زبٔاىٕ،  غفلت ال ٓيطٔاىٕ

 ٍنا ىبع الطهٔي٘ ّاإلمياٌ إىل مً احرتقا لٔيريا دزب حٔاتٕ

 

 إىل الْالدًٓ العصٓصًٓ حفظَنا اهلل ... حبا ّفدسا

 عاٜليت؛ ضيدٖ ّعْىٕ ... اعتصاشا دإلٔهه ... أفسا

... مً ناٌ ّال ٓصال قدّٗ، غسس فٔيا زّح العله ّزّح املجابسٗ إىل
 تكدٓساّ شهسا إىل ... أ.د بطْش ننال ...  ّاالجتَاد

 

ّمْظفٕ معَد عله املهتبات ّالتْثٔل ... ناف٘ أضاترٗ إىل
ىل ... نل شمالٜٕ باملعَد الرًٓ .  إ2جبامع٘ قطيطٔي٘

حتت ظل احملب٘ ّاألخْٗ ٕ تعازفت معَه طٔل٘ املطاز الدزاض
 ّاملجابسٗ يف البحح ّالتحضٔل العلنٕ.

 إىل ... نل إخْاىٕ ّأصدقاٜٕ

 إىل ... نل مً عسفين مً قسٓب أّ مً بعٔد

 

 املتْاضع.أٍدٖ ٍرا العنل 
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" اللَه زبيا لو اذتند ّالصهس ملا خلكتيا ّزشقتيا ٍّدٓتيا ّأىكرتيا 
 عيا ّّفكتيا  " ّفسجت

الهلنات ّتتْازٚ اذتسّف ّخيجل الكله أٌ ٓكف ٍرا  تعجص
املْقف، فكد ختْىُ العبازات ّتتصتت ادتنل ّٓضٔع املعيٙ ّال 

  ٓضل اهلدف.

 نل الصهس ّالعسفاٌ .. ّالفضل االمتياٌ لألضتاذ الدنتْز: ننال بطْش
علٙ تعاّىُ الضادم، ّضع٘ صدزِ، ّصربِ علٔيا، ّعلٙ نل 

هلا أبلغ األثس فٔنا ّصلت إلُٔ،  تْجَٔاتُ الصدضٔ٘ اليت ناٌ
عيا خري  ُّجيصٓ ُأضأل اهلل الهسٓه أٌ جيعل ذلو يف مٔصاٌ حطيات

 ادتصاٛ.
ننا أتكدو بالصهس ادتصٓل لألضتاذًٓ ارتبريًٓ: عنس مٔنْىٕ، ّعبدالهسٓه 
جباج٘  علٙ إجاباتَه علٙ نل اضتفطازاتٕ ّعلٙ ىضاٜحَه 

 الكٔن٘.
ٗ أعضاٛ دتي٘ مياقص٘ السضال٘، أتكدو بالصهس ّالتكدٓس لألضاتر 

ّعلٙ جَدٍه يف تكٔٔنَا ّعلٙ نل مالحظاتَه اليت ضتهٌْ ىْزا 
 ىَتدٖ بُ يف املطتكبل.

 يف اليطد٘ اليَأٜ٘. –إٌ شاٛ اهلل –ّاليت ضتته مساعاتَا 
 ّأتكدو خبالط الصهس لهل مً ضاٍه ّضاعدىا يف إمتاو ٍرا العنل ...

 بيضٔح٘ أّ نلن٘ طٔب٘. 
 أٌ جيصَٓه ادتصاٛ األّفٙ. إىُ ّلٕ ذلو ّالكادز علُٔ.أدعْ اهلل 
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ُا 1.2.3 ٗلىماث ج٨ىىلىح  117 ..................................................................................... الكب٩اث ا٢خهاص /  -Green IT- الخًغاء اإلا
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ها 1.4.3 ضٞا  127 ...................................................................................................................................................................................................... َؤ
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مي اللصش في الخٍٕىً خصاةص 6.3  130 ................................................................................................................................. الُش
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 136 ................................................................................................................................................................... اإلااصًت والدؿهُالث اإلاىاعص 6.9.3

ِبل 10.3  137 ..................................................... اإلاخاح والخٍٕىً الخاصلت الخؼىساث ؿل في ألاسؼٍُ ومهىت كلم معخ
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 147 ................................................................................................................................................................ؤلاجاخت همِ خُث مً 2.3.11.3
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ُا١ خٟٔ جدّضي 3.12.3  149 .......................................................................................................................................... الّغ٢مُت الىز٣ُت ؾ
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 150 ....................................................................................................................................................................................... ٢اهىوي جدضي 5.12.3
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ُاسخب جدّضي 7.12.3  150 ..................................................................................................................................................................................... ؾ
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 154 .................................................................................................................................................................................  اإلاضعؾت بغامج 3.1.14.3
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 :وكدوٛ

ُت بد٨ـــــم اعجباَـــــه  ــــاث٠ التـــــب مىعؾـــــذ ٖلــــى وحـــــه البؿـــُـ ٠ مــــً ؤ٢ـــــضم الْى ٌٗخبــــر ألاعقــــُـ

ُــه ٧ىهــه ًخميــز بال٣ٗــل  ــى مــا هاــر ُٞــه ؤلاوؿــان مىــظ بــضاًاث ٖو بالدســجُل وال٨خابــت والغؾــم، َو

ـــا مـــً ألامـــىع  يَر م وال٣ـــضعة ٖلـــى اؾدكـــغاٝ اإلاؿــخ٣بل ٚو والخ٨ٟيــر وؤلابـــضإ والـــخد٨م فـــي الخىٓـُـ

اهدبـــاٍ ؤلاوؿـــان ألَمُـــت الخٟـــاّ ٖلـــى ٧ـــل مـــا ًسُـــه ؤو ٨ًخبـــه. ٞـــاإلاالخٔ ؤهـــه  التـــب ؾـــاٖضث فـــي

اعجـــــبِ بال٣ًـــــاء وألا٧اصًمُـــــاث الٗلمُـــــت الُىهاهُـــــت وبـــــضوع الٗبـــــاصة و٢هـــــىع الخ٩ـــــام، ؤًـــــً ٧ـــــان 

 ٠ ٠ لخىُٓمــــه وحســــجُله وخٟٓــــه، زــــم جُــــىعث مهىــــت ألاعقـــُـ ًسّهــــو الٗبُــــض لىزــــاث٤ ألاعقـــُـ

اإلااّؾؿــاث الىزاث٣ُــت والكــغ٧اث واإلاىٓمــاث والهُئـــاث وؤنــبدذ طاث اعجبــاٍ وزُــ٤ بــاإلصاعاث و 

ـــت اهُال٢ــا مـــً  ٨ٍغ ٠ مغحُٗـــت ٖلمُــت ٞو الخ٩ىمُــت وختـــا الخانــت، بـــل وؤنــبدذ إلاهىـــت ألاعقـُـ

٣ها، ونـاعث حـل اإلااّؾؿـاث  ً ٞو ن، وبم٣اًِـ ٖاإلاُت مٗغوٞت ًخم الخ٩ٍى
ّ
ً م٣ن اعجباَها بخ٩ٍى

ُٟى  ٠ ٌكــــٝغ ٖليهــــا ؤعقـــُـ م وؤلاصاعاث جٟــــغص مهــــلخت لألعقـــُـ ن مسخهــــىن ٌؿــــهغون ٖلــــى جىٓـــُـ

ت ًىمُــــت ومؿــــخمغة وو٣ٞــــا لل٣ــــىاهين الٗاإلاُــــت الجــــاعي الٗمــــل  هــــا. و٢ــــض قــــهض ٖلــــم  وزاث٣هــــا بهـــٟـ

٠ جُــّىعا ٦بيــرا ٖلــى اإلاؿــخىي الخىٓيــري وؤؾــالُب الٗمــل، مّمــا حٗلــه ٢ــاصعا ٖلــى مجا هــت  ألاعقـُـ

 ؤهـــــه فـــــي ال
ّ

ٗضًـــــض مـــــً الـــــضو٫ الخدـــــضًاث اإلاُغوخـــــت، وطلـــــ٪ ٖلـــــى مؿـــــخىي الـــــضو٫ اإلاخ٣ّضمـــــت، بال

الػا٫ ًٟخ٣ـــغ بلـــى مماعؾـــاث وججـــاعب فـــي َـــظا اإلاًـــماع، وجب٣ـــ   -زاّنـــت الـــضو٫ الٗغبُـــت–ألازـــغي 

م  م مــــً ؤحــــل يــــمان جىٓــــُـ ُٟين وجــــإَيَر ً ألاعقـــُـ الخاحــــت ملّخــــت لىيـــ٘ـ بــــغامج مالثمــــت لخ٩ــــٍى

اهتها وجبلُٛهــــا لألحُــــا٫ ال٣اصمــــت، ٞلِؿــــذ َىــــا٥ ؤمــــت ًم٨نهــــا ؤن جدبــــّىؤ  الــــظا٦غة الجماُٖــــت ونـــُـ

ش خاٞــــل مــــً الُٗــــاء الاوؿــــاوي والخًــــاعي،  م٩اهتهــــا الالث٣ــــت بــــين ألامــــم صون ؤن ٩ًــــىن لهــــا جــــاٍع

سُـــت فـــي  ش مـــا ًٟـــى١ الىزـــاث٤ الخاٍع ـ َىـــا٥ مـــً م٩ىهـــاث الخـــاٍع ًدٟــٔـ لهـــا حـــظوع مايـــيها... ولــِـ

 ؤَمُتها و٢ُمتها وطل٪ ؤجها السجل الخالض والباقي إلهجاػاث َظٍ ألامت.. 

ُض، ٚيــر ؤن ؤَــم مالمــذ ل٣ـض قــهضث الجامٗــت الجؼاثغ  ٍــت حُٛيــراث ٖضًــضة ٖلــى ؤ٦يــر مــً نـٗـ

٣ـــــت الخل٣ـــــين  ٍغ ً مـــــً خُـــــث الٟتـــــرة اإلاسههـــــت لـــــه، َو الخُٛيـــــر كـــــي جلـــــ٪ اإلاخٗل٣ـــــت بىـــــٕى الخ٩ـــــٍى

م والاهخ٣ـــا٫ مـــً ؾـــىت بلـــى ؤزـــغي ومـــً َـــىع بلـــى آزـــغ، باٖخبـــاع حُٛيـــر  م، و٦ُُٟـــاث الخ٣ُــُـ والخٗلــُـ

ً الجضًض ؤو ما ًضعى بىٓام اللِؿاوـ ـ ماؾـتر ـ ص٦خـىعاٍ  ال٣ىاهين التب جد٨م وحؿير َظا الخ٩ٍى

ت. َـــظا ألازيـــر الـــظي وبن لـــم جسخلـــ٠ ُٞـــه اإلا٣ـــاًِـ واإلاـــىاص  باللٛـــت(LMD) )٫.م.ص.( ؤو الٟغوؿــُـ

اإلاضعؾت ؾاب٣ا ٞةهه خمل ال٨ثير مـً الخٗـضًالث ٖليهـاظ هٓـغا لخميـٍز بالكـمىلُت فـي الؿـىت ألاولـى 

ً ؤو مـــا ٌّٗبـــر ٖىـــه بالجـــظٕ اإلاكـــتر٥ مـــً حهـــت، وجميـــٍز بالخسّهـــو باليؿـــبت إلاـــا جب٣ـــ   مـــً الخ٩ـــٍى

 ً مـــً حهـــت زاهُـــتظ ؤًـــً ًىّحـــه الُالـــب بلـــى صعاؾـــت جسّهـــو بُٗىـــه مـــً ؾـــىىاث وؤَـــىاع الخ٩ـــٍى



ـــة   مكدمــ

2 
 

ً واهدهـاٍع فـي مجـا٫  وجمُيٍز ًٖ الخسههاث ألازغي بم٣اًِـ مدـضصة ح٨ٗــ حٗمـ٤ الخ٩ـٍى

مٗـــــــين، مـــــــً قـــــــإهه اإلاؿـــــــاَمت فـــــــي حاهـــــــب مـــــــا مـــــــً حىاهـــــــب الخُـــــــاة الُىمُـــــــت الاحخماُٖـــــــت منهـــــــا 

 واإلااؾؿاجُت.

ج م َــــظا الىٓــــام الخ٩ــــٍى ــــت لخسهــــو ٖلــــم ول٣ــــض مــــىذ جُبُــــ٤ وحٗمـــُـ ب فــــي الجامٗــــت الجؼاثٍغ

 ،ً اإلا٨خبـاث ال٨ثيــر مــً اإلايـزاثظ زانــت مــً خُـث الخىّؾـ٘ـ والاهدكــاع فـي مسخلــ٠ حامٗــاث الــَى

ً الٗــام ٞدؿــب بــل اججاَــه هدــى حىاهــب  وؤًًــا الخسهــوظ مــً زــال٫ ٖــضم اَخمامــه بــالخ٩ٍى

والخ٨ىىلىحُــا ؤزــغي ؤ٦يــر حٗم٣ــا واعجباَــا بمجــا٫ ٖمــل اإلا٨خبــاث. ٦خسهــو: ؤهٓمــت اإلاٗلىمــاث 

ــــت،  الخضًثــــت، اإلا٨خبــــاث ومغا٦ــــؼ اإلاٗلىمــــاث، الخ٨ىىلىحُــــا فــــي اإلااؾؿــــاث الىزاث٣ُــــت، بصاعة اإلاٗٞغ

اث، وألاعق٠ُ. َـظا ألازيـر الـظي لـم ٨ًـً فـي الىٓـام ال٣ـضًم بال مجـغص م٣ُـاؽ ًـضعؽ  اإلاسَُى

ــ  ٫.م.ص. جىؾـــ٘ـ لُهـــبذ جس ّههــــا مثلـــه مثـــل بــــاقي اإلا٣ـــاًِـ ألازـــغي، ٚيــــر ؤهـــه وفـــي ْــــل هٓـــام الــ

م ماؾؿــاث  ؿـاَم فـي جىُٓـ غ مىانـب ٖمـل َو ٢اثمـا بظاجـه، وطلـ٪ ألَمُخـه ٦مجـا٫ زهـب ًـٞى

 الضولت وبصاعاتها.

ومٗلــــــىم ؤّن الجاهــــــب الىٓــــــغي للٗلــــــىم ال ًىٟهــــــل ٖــــــً الجاهــــــب الٗملــــــي لهــــــا، ٞــــــال بــــــّض مــــــً 

ـــت، لـــظل٪ جبـــرػ ؤَمُـــت التر٦يـــز ٖلــــى  ـــت  والجىاهـــب الٗملُــــت للمٗٞغ الخىاٞـــ٤ بـــين الجىاهـــب الىٍٓغ

ـت التـب حؿـاٖض فـي جد٣ُـ٤ الهـضٝ للجاهـب الٗملـي فـي وا٢٘ـ اإلاُـضان وؤزىـاء حى  ـت الىٍٓغ اهب اإلاٗٞغ

م الٗــالي اإلاخمثلــت فــي ال٩لُــاث  ــظا ألامــغ ًدــّخم ٖلــى ماّؾؿــاث الخٗلـُـ اإلاماعؾــت اإلاهىُــت الُىمُــت، َو

ـــــ  ٖلـــــى ٖاج٣هـــــا اإلاؿـــــاولُت فـــــي بوكـــــاء البـــــرامج الخٗلُمُـــــت ل٣مل  وألا٢ؿـــــام واإلاٗاَـــــض والجامٗـــــاث وٍا

 ً ـــــا، لخدىاؾـــــب مــــ٘ـ الخُـــــىعاث الخ٨ىىلىحُـــــت والاخخُاحـــــاث اإلاٗانـــــغة لخ٩ـــــٍى َغ وجدـــــضًتها وجٍُى

ت ٢ـــاصعة ٖلـــى الخٟاٖـــل ومىا٦بـــت مخُلبـــاث الٗهـــغ، والبدـــث ٖـــً ؤًٞـــل  ج بَـــاعاث بكـــٍغ وجســـٍغ

لهم لـــضزى٫ ؾـــى١ الٗمـــل  ـــت اإلاُلىبـــت والتـــب جـــَا جين باإلاٗٞغ الىؾـــاثل وألاصواث التـــب جمـــّض الخـــٍغ

ً ٖلــــــ ــــــاء، ٢ــــــاصٍع ا ؤ٢ٍى ى اإلاىاٞؿــــــت وبزبــــــاث حــــــضاعتهم فــــــي الٗمــــــل، وؤنــــــبذ َــــــظا اإلاُلــــــب يــــــغوٍع

ألصـــخاب الٗمــــل الــــظًً ًبدثــــىن ٖــــً ؤًٞــــل اإلاىخجــــاث للخٗامــــل مٗهــــا. واإلا٨خبــــاث واإلاٗلىمــــاث 

ت  ج ٧ــــىاصع بكــــٍغ ؿــــها ٞاألحــــضع  هــــا ؤن حٗمــــل ٖلــــى جســــٍغ ٦إخــــض البــــرامج ألا٧اصًمُــــت التــــب ًــــخم جضَع

ىلىحُــــت فــــي َــــظا اإلاجــــا٫، ألن الخسلــــ٠ ٖــــً مالخ٣تهــــا ٢ــــاصعة ٖلــــى الخٟاٖــــل مـــ٘ـ الخُــــىعاث الخ٨ى

ت فـــــــي ؤ٢ؿـــــــام اإلا٨خبـــــــاث  واؾــــــدُٗا ها والخٟاٖـــــــل مٗهـــــــا ؾـــــــٝى ًــــــاصي بلـــــــى ب٣ـــــــاء اإلاىـــــــاهج الضعاؾـــــُـ

جـي جلـ٪ ألا٢ؿـام ؾـٝى ٌٗـاهىن مـً الٟـاع١  واإلاٗلىماث بُٗضة ًٖ الىا٢٘ اإلاٗاف، ٦مـا ؤن زٍغ

ـــــت ومخُلبــــاث الٗمــــل .. ألامــــغ ا  ٖلــــى ال٣ُـــــإ الكاؾـــ٘ـ بــــين الضعاؾــــت الىٍٓغ
 
لـــــظي ًــــى٨ٗـ ؾــــلبا

ت ٖامــــت، ت  واإلاُـــضان بهـــٟـ ــــت البكــــٍغ ً يــــغوعة خخمُــــت فـــي ٧ــــل مجــــاالث اإلاٗٞغ لــــظل٪ ٧ـــان الخ٩ــــٍى
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ــــا مجــــاال مدىعٍــــا، وال  لــــم اإلا٨خبــــاث واإلاٗلىمــــاث َــــى ؤخــــض َــــظٍ اإلاجــــاالث التــــب ًم٨ــــً اٖخباَع ٖو

م َــظٍ اإلا ت ؤن حؿــخٛجب ٖىــه إلاــا لــه مــً صوع ٦بيــر فــي جىٓـُـ ــت البكــٍغ ــت، زانـــت ًم٨ــً للمٗٞغ ٗٞغ

ٗت حّضا مّؿذ حمُ٘ اإلاُاصًً وال٣ُاٖاث.  وهدً وِٗل جُىعاث ؾَغ

ــ:  ُٟين اهُال٢ــــــا مّمــــــا ؾــــــب٤ ط٦ــــــٍغ جبــــــرػ ؤَمُــــــت َــــــظٍ الضعاؾــــــت اإلاىؾــــــىمت بـــــ ً ألاعقـــــُـ ج٩ــــــٍى

ُٟت فـــي هٓـــام  ـــت بـــين الىٓـــغي والىا٢ــ٘ـ : ججغبـــت جسهـــو ج٣ىُـــاث ؤعقــُـ  LMDبالجامٗـــت الجؼاثٍغ

 .02بجامٗت ٢ؿىُُىت 

إلاىيٕى اعجإًىا ج٣ؿُم البدث بلى م٣ّضمت وبابين ازىين، وزاجمت، بياٞت وإلاٗالجت َظا ا

خماص ٖليها واإلاالخ٤ الخاّنت بالبدث.  بلى ٢اثمت اإلاهاصع واإلاغاح٘ التب جّم الٖا

 ًدىاو٫ البدث في بابه الىٓغي ؤعبٗت ٞهى٫:

اع اإلانهجي للضعاؾت وبحغاءاتها اإلاُضاهُت " َ ى ٖباعة ًٖ الٟهل ألاّو٫: ًدمل ٖىىان " ؤلَا

ٞهل منهجيظ جُغ٢ىا ُٞه للخٍٗغ٠ بمىيٕى الضعاؾت ومك٩لتها وؤؾباب ازخُاع اإلاىيٕى 

وؤَمُخه وألاَضاٝ التب ٌؿعى بلى جد٣ُ٣ها وألاؾئلت التب ؤحابذ ٖنها الضعاؾت، و٦ظا اإلاىهج 

وألاصواث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت، م٘ الخُّغ١ للضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهلت باإلاىيٕى 

ت منها وألاحىبُت، ٦ما جىاولىا في َظا الٟهل ؤًًا ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت للضعاؾت اإلاُضاهُت الٗغبُ

ا وزهاثهها، وألاصواث  وطل٪ مً خُث الخٍٗغ٠ بمجخم٘ الضعاؾت، الُٗىت وؤؾلىب ازخُاَع

غ١ اإلاٗالجت الاخهاثُت.  اإلاىهجُت اإلاُب٣ت في الضعاؾت اإلاُضاهُت لجم٘ البُاهاث الالػمت َو

ُه ؤما الٟه ٟاث، مٟاَُم ومباصت " ٞو ل الثاوي: ًدمل ٖىىان " ألاعق٠ُ ألاعقُٟي: حٍٗغ

ج٣ضًم ٖغى هٓغي مٟاَُمب إلاهُلخي ألاعق٠ُ وألاعقُٟي واإلاٟاَُم اإلاغجبُت  هما، جىاولىا 

هىعٍ وجُىعٍ  في َظا الٟهل ال٨ثير مً الٗىانغ اإلاهمت هظ٦غ منها مثال حظوع اإلاهُلر ْو

ال٢خه باإلاٟاَُم اإلاجا وعة. لخىيُذ َظا الٟهل اٖخمضها ٖلى ٖضص مٗخبر مً اإلاغاح٘ ٖو

 الٗغبُت وألاحىبُت.

ً ألا٧اصًمب الخضًث  و٢ض جّم الخُّغ١ في الٟهل الثالث: الظي ًدمل ٖىىان " الخ٩ٍى

ً والخدضًاث  لألعقُُٟين في البِئت الّغ٢مُت " بلى ٖىانغ مهمت حّضا مً بُنها: الخ٩ٍى

ً الجا ً في الٗهغ الخ٨ىىلىحُت / الخ٩ٍى معي وجدّضي البِئت الغ٢مُت/ زهاثو الخ٩ٍى



ـــة   مكدمــ

4 
 

الغ٢مب/ الخدضًاث التب جىاحه ألاعقُُٟين في اإلادُِ الغ٢مب، وجّم زخم الٟهل بىماطج 

٨ُت(. ً في َظا اإلاجا٫) الٟغوؿُت، ال٨ىضًت، ألامٍغ  اإلاضاعؽ الٗاإلاُت الّغاثضة في الخ٩ٍى

ؼها في الٟهل الّغاب٘: الظي ًدمل ٖىىان " 
ّ
ً وجضَعـ ألاعق٠ُ بالجامٗت وع٦ ج٩ٍى

 ً سُت مً ٖمغ ج٩ٍى كإة والخُّىع" ٖلى ؤَم اإلادُاث الخاٍع
ّ
الجؼاثغ في ْل هٓام ٫.م.ص: الي

ت ،  عثِؿُت بضءا  ( ه٣ُت14خُث جىاولىا ُٞه ؤعبٗت ٖكغ )وجضَعـ ألاعق٠ُ بالجامٗت الجؼاثٍغ

ً وحٗلُم اإلا٨خباث و ت وبضاًاث الخ٩ٍى ألاعق٠ُ زّم ْهىع ؤ٢ؿام مً وكإة الجامٗت الجؼاثٍغ

ٞخُت في الؿىىاث ألازيرة مهخمت في َظا اإلاجا٫ واٖخماص الىٓام الٗالمب "٫.م.ص" في بغامجها 

ت مضي مىاءمتها واوسجامها م٘ وا٢٘ الكٛل  الخٗلُمُت وصعاؾت َظٍ البرامج مً ؤحل مٗٞغ

ر الخؿً وؾى١ الٗمل، مبرػًٍ في هٟـ الى٢ذ ؤَم اإلاكا٧ل والهٗىباث التب ح٤ُٗ الؿي

ً مخسههين خاملين لهٟاث جخىا٤ٞ وجيسجم م٘ الاخخُاحاث الٗملُت.  لخ٩ٍى

ًم ٞهلين:  ٤ بالجاهب الخُب٣ُي مً البدث ٍو
ّ
 ؤّما الباب الثاوي ُٞخٗل

الٟهل الخامـ: ًدمل ٖىىان '' ججغبت جسهو " ج٣ىُاث ؤعقُُٟت" بمٗهض ٖلم 

: الىا٢٘، ؤلام٩اهُاث والُمىخاث.'' و٢ض ؾُٗىا في َظا 2اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

ً ألاعقُُٟين في ْل هٓام ٫ م ص مً زال٫  الٟهل بلى بل٣اء الًىء ٖلى بغهامج ج٩ٍى

كإة والهُا٧ل والخُىع، واؾخٗغاى اإلا٣اًِـ مً  02الخٍٗغ٠ بجامٗت ٢ؿىُُىت 
ّ
خُث الي

اإلاضّعؾت باإلاٗهض جدذ اؾم جسهو " ج٣ىُاث ؤعقُُٟت " مخىاولين ٦ظل٪ الٗضًض مً 

ىامل اٖخماص هٓام ٫ م ص به،  الٗىانغ اإلاهّمت مً حٍٗغ٠ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ، ٖو

ً، وخهغ إلاجمل الام٩اهُاث اإلااّصًت غة باإلاٗهض، وؤَضاٝ  و٦ُُٟت جىُٓم الخ٩ٍى
ّ
ت اإلاخٞى والبكٍغ

ا مً الٗىانغ اإلاهّمت التب جّم جىاولها في َظا الٟهل. يَر ً ومجاالث الدكُٛل... ٚو  الخ٩ٍى

ً الىٓغي في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت م٘  الٟهل الؿاصؽ: ًدمل ٖىىان " وا٢٘ الخ٩ٍى

ً اإلاماعؾت اإلاهىُت في اإلاُضان " و٢ض ؾلُىا الًىء في َظا الٟهل اإلا ُضاوي ٖلى وا٢٘ الخ٩ٍى

 02الىٓغي في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

ت للبدث  م٘ اإلاماعؾت اإلاهىُت في اإلاُضان، ٌٗخبر َظا الٟهل ج٨ملت وجضُٖم للخلُٟت الىٍٓغ

ملُت ح٨ٗـ وجّٟؿ  ظا مً زال٫ ما جّم الخىّنل بلُه مً هخاثج طاث ٢ُمت ٖلمُت ٖو غ الىا٢٘ َو

اإلاضعوؽ اهُال٢ا مً البُاهاث اإلاؿخ٣اة مً الضعاؾت اإلاُضاهُت، اإلاٗخمضة ٖلى اؾخماعحي 

 .خينزاهٍى خين٧ىؾُل واإلاالخٓت الاؾخبُان ٧ىؾُلت ؤؾاؾُت لجم٘ اإلاٗلىماث، واإلا٣ابلت
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ت مً  وازخخمذ الضعاؾت بةًغاص الىخاثج التب جّم الخىّنل بليها، باإلياٞت بلى مجمٖى

طاث الٗال٢ت اث والخىنُاث، و٢ض ؤلخ٣ىا البدث في ألازير بٗضص مً اإلاالخ٤ الا٢تراخ

، يّمذ م بإبغػ اإلاهُلخاث الّتب جغّصصث ٦ثيرا في زىاًا َظا البدث وطل٪  ؿغصاباإلاىيٕى

ض صعاؾت و٢غاءة َظا الٗمل.  حؿهُال إلاً ًٍغ

 ق٪ ؤّن صعاؾت ٖلمُت إلاىيٕى قاث٪ مثل مىيٕى َظٍ الضعاؾت حٗتريها بٌٗ ال

ظٍ الضعاؾت لِؿذ اؾخثىاء، ٣ٞض واحهذ الباخث بٌٗ  الٗغا٢ُل والهٗىباث، َو

هها في الى٣اٍ الخالُت:
ّ
 الهٗىباث هلخ

  ب اإلاىيٕى في ؤبٗاص ٦ثيرة مّما حٗلىا هدغم ٖلى جدّب٘ ٧ّل ّٗ ذ اإلاٗلىماث وحك
ّ
حكد

إزظ و٢خا، ٦ما ؤّن بَمالها ًاّصي بلى بخضار ٢هىع  ى ؤمغ قا١ّ حّضا ٍو في  الجؼثُاث َو

ت بخاَت به.
ّ
 البدث و٢ل

  الٗغبي والّتب جدىاو٫ ً ىُت بالجؼاثغ وخّتا بالَى هضعة البدىر والضعاؾاث الجامُٗت الَى

ً ألاعقُُٟين زاّنت مً َٝغ اإلاخسّههين في ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث.  مىيٕى ج٩ٍى

 تها الٗضص ال٨بير مً اإلاهُلخاث واإلاٟاَُم باللٛت ألاحىبُت، مما ايُّغها بلى جغحم

ا في الٗضًض مً اإلاغاث في زىاًا َظا البدث، ٞخ٩ىهذ لضًىا ٢اثمت  همها بض٢ت وج٨غاَع ٞو

 الضعاؾت". ؿغصجدذ اؾم "م٦ثيرة باإلاٟغصاث ؤٞغصهاَا يمً مالخ٤ الضعاؾت 

 ذ ً  ٖٞغ لت في الٟهل الغاب٘ الظي ًدمل ٖىىان: ج٩ٍى الضعاؾت ٞترة اه٣ُإ ٍَى

كإة والخُّىع )صعاؾت في 
ّ
وجضَعـ ألاعق٠ُ بالجامٗت الجؼاثغ في ْل هٓام ٫.م.ص: الي

بغامج ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث(. وطل٪ هٓغا لصر اإلاٗلىماث اإلاؿخ٣اة ونٗىبت 

مىى  ً في جل٪ ألا٢ؿام.      الخهى٫ ٖليها مغّصٍ بلى خضازت ٚو  الخ٩ٍى

مخىا   ؤّن طل٪ لم ًثبِ ولم ًى٣و قِئا مً ٍٖؼ
ّ

وعٚم ٧ّل َظٍ الهٗىباث والٗغا٢ُل بال

ووانلىا مىيٕى بدثىا، زُىة بسُىة ختا جم٨ىا مً ب٦ما٫ َظا الٗمل وبزغاحه بهىعجه 

 الخالُت بلى الىىع.

وؤزيـــــــرا وؿـــــــإ٫ ب الٗلـــــــي ؤن ًخ٣ّبــــــــل مّىـــــــا َـــــــظا الٗمـــــــل، وؤن ًىٟـــــــ٘ـ بـــــــه مـــــــً بٗـــــــضها َلبــــــــت 

ضها مدّمــــــض زــــــاجم  م ٖلــــــى ؾـــــُـ
ّ
الٗلــــــم بهــــــه ولــــــي طلــــــ٪ وال٣ــــــاصع ٖلُــــــه ؾــــــبداهه. ونــــــّل اللهــــــم وؾــــــل

الىبُــــــــــــــــــــــــــين واإلاغؾـــــــــــــــــــــــــــلين ومــــــــــــــــــــــــــً ؤَـــــــــــــــــــــــــــل بِخـــــــــــــــــــــــــــه ؤحمٗــــــــــــــــــــــــــين، والخمـــــــــــــــــــــــــــض   عّب الٗـــــــــــــــــــــــــــاإلاين.
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 اإلطاز املٍّج٘ لمدزاسٛ.

 إطهالٗٛ الدزاسٛ: 1.1

ه
ّ
ً الجامعي، و٢ض  به إلاً الّهٗب في الى٢ذ الغاًَ ججاَل ؤَمُت الخٗلُم والخ٩ٍى

ير الخٗلُم  م في بىاء مجخمٗاتها ومً طل٪ ؤنبذ جٞى
ّ
ؤصع٦ذ مٗٓم الضو٫ م٩اهت الٗلم والخٗل

ت باليؿبت لخىمُت ؤّي صولت في الٗالم. ٞجامٗاث الُىم  ً للجمُ٘ بمثابت حجغ الؼاٍو والخ٩ٍى

هم كي ٚير حامٗاث ألامـ ، بط ال ًم٨ً بٖضاص ألابدار الٗلمُت بمٗؼ٫ ًٖ وا٢٘ الٗمل ٞو

ج صٞٗاث ال ًم٨ً   ؾخ٩ىن الجامٗت مكاع٦ت في جسٍغ
ّ

ت اخخُاحاجه، وبال آلُاجه ومٗٞغ

التها، ألامغ الظي ٌٗجب َضعا للما٫ الٗام مً حهت، وحُُٗل خغ٦ت ج٣ّضم  الاؾخٟاصة مً مَا

٠ُ اإلاجخم٘ مً حهت ؤزغي، ًٞال ٖلى جٟا٢م بُا جين ؤو البُالت اإلا٣ّىٗت، ؤي جْى لت الخٍغ

 بَاعاث ٖلمُت صون ٖمل خ٣ُ٣ي.

ت والٗلم اإلاخسّهو  غ لهم اإلاٗٞغ جين مً اإلاجاالث اإلاسخلٟت ال بّض ؤن جخٞى بن الخٍغ

٣هم في الخُاة الٗملُت، ل٨ً ؤلاق٩ا٫ ًب٣  ٢اثما في  ؿاٖضَم في ق٤ّ ٍَغ الظي ًىٟٗهم، َو

٤ُ بين الخٗلُم وا ً الىٓغي م٘ وا٢٘ اإلاماعؾت اإلاهىُت في اإلاُضان؟٦ُُٟت الخٞى  لخ٩ٍى

ُا، ألهه 
ّ
ب، ومً الهٗب الاخاَت به ٧ل ّٗ ً َى مىيٕى ٖام ومدك بن مىيٕى الخ٩ٍى

ٗض ٖلم  خإزغ باإلادُِ اإلاخٛير واإلاخجّضص زاهُا، َو ٤ باإلوؿان ب٩ل ٖم٣ه وح٣ُٗضاجه ؤوال، ٍو
ّ
ًخٗل

اإلا٨خباث واإلاٗلىماث مً الٗلىم والضعاؾاث الٗلمُت اإلاهىُت ومً بين ؤؾٕغ الٗلىم همّىا ٖلى 

جب، ٞاإلاخدب٘ للخُىعاث الهاثلت في مجا٫ اإلاٗلىماث ٌؿخضعي بالًغوعة اإلاؿخىي  الضولي والَى

اإلاخابٗت اإلاؿخمغة للمهىُين واإلاخسّههين في اإلاجا٫ بهٟت ٖامت والٗاملين ب٣ُإ ألاعق٠ُ 

بهٟت زانت، ختا ًخم٨ىىا مً الخد٨م في مجا٫ جسّهههم وبخضار الخُىعاث ُٞه 

 هلىا ٖلُه، وبال ٞةجهم ًجضون ؤهٟؿهم مىٗؼلين ًٖ مهىتهم. وبالخالي ٖضم الا٦خٟاء بما جد

ً ألاعقُُٟينب ت ن مؿإلت ج٩ٍى هاث اإلاجاوعة، ، ٖلى ٚغاع الخسهّ بالجامٗت الجؼاثٍغ

 مسخل٠ بم٩ان وطل٪ هٓغا للخدضًاث التب جىاحه اإلاهىُين ًىمُا في حٗخبر مً ألاَمُت

لى ٧اٞتؤلاصاعاث واإلااؾؿاث و  اث،اإلاؿخ مغا٦ؼ ألاعق٠ُ ٖو الخ٨ىىلىجي  الخدضي ٦ما ؤن ٍى

بمهامه ب٩ل ص٢ت  اإلاتزاًض ًىمُا ٠ًًُ بلى ؤَمُت بٖضاص ألاعقُٟي ال٣اصع ٖلى الايُإل

ًضع٥ جماما ؤَضاٝ مهىخه  ًجٗله مخ٩املت خضًثت ؾالُب ٖلمُت وؤصواثؤوباؾخسضام 

ب ؤو  ٫ مًال٣اهىهُت اإلاغجبُت باإلاجا الالتزاماثونٗىباتها والخلى٫ اإلام٨ىت ل٩ل ٣ٖبت و ٢ٍغ

ل٣ض اجسظث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الغ٢مُت صوعا عثِؿُا في مجخمٗىا ٖلى مضي  .مً بُٗض

الؿىىاث اإلاايُت، ٞإزظ حجم اإلاىاص الغ٢مُت ًىمى همىا ٦بيرا لُبرػ الخدضي ال٨بير في َظا 
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الٗهغ واإلاخمثل في الجم٘ بين ج٨ىىلىحُا مؿخ٣بلىا والؿعي للخٟاّ ٖلى مايِىا الىعقي، 

ى ألاعق٠ُ الغ٢مب مً حّغاء َظٍ الاؾخسضاماث ز انت م٘ ْهىع هٕى حضًض مً ألاعق٠ُ َو

م م٣اعهت بما  ا ٖلى مهىت ألاعقُُٟين، و٦ظا حّٛير مهامهم وؤصواَع الخ٨ىىلىحُت الخضًثت وجإزيَر

نهم يمً َظا اإلاىار الجضًض.   ٧اهذ ٖلُه في البِئت الخ٣لُضًت وحّٛير ْغوٝ ج٩ٍى

ت  بن الهضٝ اإلاىٍى مً ً في مجا٫ ألاعق٠ُ َى حٗلُم الُغ١ وألاؾالُب الىٍٓغ الخ٩ٍى

ت اإلاُلىبت وبخ٩ال٠ُ  والٗملُت التب حؿاٖض ألاعقُٟي ٖلى الخد٨م في الىزاث٤ وبالؿٖغ

ً ألا٧اصًمب واإلاماعؾت اإلاُضاهُت للمهىت،  مضعوؾت مً زال٫ بًجاص جىا٤ٞ بين بغامج الخ٩ٍى

سُت والث٣اُٞت والٗلمُت، لظا ٞهىعة ألاعق٠ُ ج٣ترن صاثما بظا٦غة الكٗ ىب ل٣ُمخه الخاٍع

ظا ما  ً، َو اث ٖالُت مً الخ٩ٍى لت طاث مؿخٍى ت مَا ٞال٣ُام ٖلُه ًدخاج بلى بَاعاث بكٍغ

ت  ير بِئت ٖمل ووعي مىاؾبخين مً ؤحل جُب٤ُ اإلاٗاٝع واإلا٨دؿباث الىٍٓغ ب جٞى
ّ
ًخُل

ألاعقُٟي الىٓغي  هجاحع جهىّ وجد٤ُ٣ الخىاػن اإلاُلىب ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت، ٞهل ًم٨ً 

غ ٖلم ألاعق٠ُ  الاق٩الُاث بطا ٧ان ًٟخ٣غ بلى  َغح ألا٩ٞاع الجضًضة ؤو مىا٢كت وؤفي جٍُى

ت ول٨ً ألاَم َى جؼوٍض  ال بخٟانُل خ٣ُ٣ت اإلاُضان؟ ؤلاإلاام ٚجا ًٖ الجىاهب الىٍٓغ

ت م٨ىىهاث الخسّهوبصعا٥  جم٨ىه مً ٖملُت الُالب ألاعقُٟي ب٣ضعاث  خٗاهتوالاؾ الىٍٓغ

ً ألاعقُُٟين في الٗالم حؿعى حاَضة اإلاُضاهُت اإلاكا٧ل لخل  ها ، لهظا هجض مضاعؽ ج٩ٍى

ً الىٓغي والٗمل اإلاُضاوي صون بَما٫ اإلاخٛيراث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت. ٤ُ بين الخ٩ٍى  للخٞى

بلى ٞخذ ؤّو٫ جسّهو في  02خىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت ل٣ض باصع مٗهض ٖلم اإلا٨خباث وال

جب، وجم طل٪ ؾىت ألاعق٠ُ  ت  هدُجت لإلنالخاث 2008ٖلى اإلاؿخىي الَى الجامُٗت الجؼاثٍغ

ُت 2004التب جّم اٖخماصَا ؾىت  ت في هٖى ً في َظٍ اإلاغخلت زىعة حظٍع ، خُث ٖٝغ الخ٩ٍى

ً البرامج هٓغا إلصزا٫ هٓام اللِؿاوـ واإلااؾتر والض٦خىعاٍ، وكي ٩َُلت حضًضة في  ج٩ٍى

ً الجامعي وجثمين مىٓىمت الخٗلُم الٗالي، ٍو ُت الخ٩ٍى ٘ مً هٖى داو٫ َظا الىٓام الٞغ

ىُت وعبِ مسخل٠ الازخهاناث م٘ التر٦يز ٖلى آلاٞا١ اإلاهىُت في ٧ل  الكهاصاث الَى

ً ٖلى ؾضاؾُاث ووخضاث حٗلُمُت ؤؾاؾُت ووخضاث مىهجُت  اإلاُاصًً، ٗخمض الخ٩ٍى َو

غ ز٣اٞت وؤزغي ؤ٣ُٞت واؾخ٨كاُٞت ج٣ّضم مٗاٝع مغجبُت باالزخهام ته ضٝ بلى جٍُى

ظا ما حؿعى صعاؾدىا للخإ٦ض مىه في مجا٫  ٍغ للمماعؾت الٗملُت في الىا٢٘. َو ًّ الُالب وجد

ج ؤو٫ صٞٗت مسخهت في َظا اإلاُضان ؾىت  ً وجسٍغ  ٢2008ُإ ألاعق٠ُ، ٣ٞض جم ج٩ٍى

 2010جدمل صعحت لِؿاوـ ٫.م.ص جدذ اؾم جسهو: "ج٣ىُاث ؤعقُُٟت"، وفي ؾىت 

٫ صٞٗت جدمل َظٍ اإلاّغة صعحت اإلااؾتر في هٟـ الخسّهو، وجىالذ جسغحذ ٦ظل٪ ؤو 

ؾىت  فيو الضٞٗاث اإلاخسغحت الخاملت لضعحت اللِؿاوـ واإلااؾتر في جسهو ألاعق٠ُ،
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و ًدًغون لكهاصة َلبت ممً صعؾىا َظا الخسهّ  08 سجلىا وحىص زماهُت 2013

اؾم: "ج٣ىُاث  لُهو مٛاًغ وقامل ًُل٤ ٖالض٦خىعاٍ في َظا الىٓام يمً جسهّ 

 اإلاٗلىماث في ألاهٓمت الىزاث٣ُت". 

ً اهُال٢ا مّما ؾب٤ ط٦ٍغ ًخمدىع ؤلاق٩ا٫ الغثِسخب لضعاؾدىا في:  ما مذي مىاءمت جٍٕى

ِت 
ّ
ألاسؼٌُُين مً خال٘ اإلاِاًِغ اإلاذّسظت بملهذ كلم اإلإخباث والخىزُّ اإلاخلل

 هىُت في اإلاُذان؟ بخخّصص جِىُاث أسؼٌُُت طمً هـام ٘.م.د مم واُم اإلاماسظت اإلا

 الدزاسٛ:  أِىٗٛ 2.1

 ً جخمثل ؤَمُت الضعاؾت الخالُت في ٧ىجها مً ؤواثل الضعاؾاث التب جىاولذ مىيٕى ج٩ٍى

ت بين الىٓغي والىا٢٘، وكي صعاؾت ٖلمُت مىهجُت جدىاو٫  ألاعقُُٟين بالجامٗت الجؼاثٍغ

 ًدٓ  باَخمام ومخابٗت واؾٗت في مجا٫ الخٗلُم الٗالي الٗالمب واإلااؾؿاث 
 
ا ا خٍُى مىيٖى

في َظا اإلاجا٫، ٦ما ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت ٦ظل٪ إلاا جّم مالخٓخه مً ه٣و  الضولُت الٟاٖلت

ً ألاعقُُٟين ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي مً حهت،  ٦بير في اإلاىايُ٘ والضعاؾاث التب جدىاو٫ ج٩ٍى

ومً حهت ؤزغي جؼاًض جدضًاث مهىت ألاعقُٟي في ْل مسخل٠ الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت 

ً ؤ  عقُُٟين ع٢مُين.الخضًثت وػٍاصة الخاحت بلى ج٩ٍى

 أِداف الدزاسٛ: 3.1

  ألا٧اصًمب في مؿاٖضة ؤزهاجي ً ت مضي ٞٗالُت الخ٩ٍى َضٝ الضعاؾت ألاؾاسخب َى مٗٞغ

ت بمٗهض ٖلم ألاعق٠ُ ٖلى اهجاػ مهامه و٠ُ٦ ًم٨ً لهظٍ اإلا٣غعاث واإلا٣اًِـ اإلاضّعؾ

ل ًم٨ىه  ؤن جهى٘ ؤعقُٟي مخسّهو 2والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت اإلا٨خباث مَا

٤ منها بالبِئت الغ٢مُت. ؤما اإلا
ّ
ىا٦بت والخإ٢لم م٘ مخّٛيراث الٗهغ الجضًضة زاّنت ما ًخٗل

لذ في:
ّ
ت ٣ٞض جمث  ألاَضاٝ الثاهٍى

 .ل َّ ً ألا٧اصًمب في الجؼاثغ إلوكاء بَاع ٦ٟا ما ت مضي ٞٗالُت الخ٩ٍى  مٗٞغ

 ٠ُ اإلاٗاٝع ألا٧اصًمُت اإلا٨دؿبت في مُضان الٗمل مً َٝغ زّغٍج ت مضي جْى ي مٗٞغ

 .02جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

 يُت اإلا٣ّغعة بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت مً  2ج٣ُُم البرامج الخ٩ٍى

٤ ما   ٞو
 
 والٗملُت زاهُا

 
ت ؤوال خُث ٢ضعتها ٖلى جإَُل ألاعقُُٟين مً الىاخُت الىٍٓغ

غ لها مً ام٩اهُاث.  ًخٞى
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 ٘في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً  وي ً جهّىع قامل للمكا٧ل التب ًىاحهها الخ٩ٍى

جي الخسهو الٗاملين في  وحهت هٓغ َلبت ألاعق٠ُ صازل اإلاٗهض، ومً وحهت هٓغ زٍغ

ت.  مسخل٠ اإلااّؾؿاث وؤلاصاعاث الجؼاثٍغ

  ت  في الجؼاثغ. مّٗى٢اث مماعؾت اإلاهىت ألاعقُُٟتمٗٞغ

 ٘جب اإلاٗخمض لخلبُت اخخُاحاث الٗمل،  وي م٣ترخاث للّغٞ٘ مً مؿخىي البرهامج الخ٩ٍى

 ومً ؤحل بٖضاص ؤعقُٟي اإلاؿخ٣بل للٗمل في البِئت الغ٢مُت. 

 تشاؤالت الدزاسٛ: 4.1

نها زضمت إلق٩الُت الضعاؾت اعجإًىا َغح حملت مً الدؿائالث والتب ؾىداو٫ ؤلاحابت ٖ

غوخت:  مً زال٫ ٞهى٫ َظٍ ألَا

ً منها ماكي اإلا٣اًِـ -1
ّ
ل صعاؾتها َلبت جسهو ج٣ىُاث و  اإلاخم٨ ًّ الّؿهلت التب ًٟ

 ؤعقُُٟت باإلاٗهض؟. وماكي اإلا٣اًِـ التب ًجضون ٞيها نٗىباث وجبضو لهم ٚامًت؟.

نهم صازل  -2 ماكي ؤبغػ الهٗىباث التب ًىاحهها َلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ؤزىاء ج٩ٍى

( وماكي ٨02خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت الخغم الجامعي )بمٗهض ٖلم اإلا

م لخظلُل َظٍ الٗغا٢ُل؟.  ا٢تراخاتهم وآعاَئ

ي ًخل٣ّاٍ الُلبت ألاعقُُٟىن ؤزىاء صعاؾتهم بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث  -3
ّ
ً الظ ما َبُٗت الخ٩ٍى

 ؟. 02والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت

ضاث اإلاضّعؾت َُلت مؿاع ما حجم ؤلاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً الىخ -4

 جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت؟.

م للمماعؾت اإلاهىُت؟. -5
ّ
ؿُت باإلاٗهض ومؿاَمتها في بٖضاص اإلاخٗل  ما مضي ٦ٟاءة الهُئت الخضَع

ً اإلاٗخمضة يمً الىخضاث اإلاضّعؾت في جسهو ج٣ىُاث  -6 ما مضي ٞٗالُت َغاث٤ الخ٩ٍى

 هضماج صازل اإلادُِ اإلانهب؟.ؤعقُُٟت ومؿاَمتها في جدًير الُالب ألاعقُٟي لال 

ٟي ألاعق٠ُ في مماعؾتهم اإلاهىُت؟. زاّنت  -7 بلى ؤّي صعحت ؾاٖضث اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت مْى

 جل٪ اإلا٣اًِـ التب جيسجم م٘ البِئت الخ٨ىىلىحُت الّغ٢مُت؟.

ً ؤزىاء جإصًت  -8 جي َظا الخ٩ٍى ما كي اإلاكا٧ل والهٗىباث التب ًال٢يها ألاعقُُٟين زٍغ

اثٟهم؟.  وما جإزير طل٪ ٖلى ؾير ؤٖمالهم؟.  ْو

9-  ً بُت ؤو ؤي ج٩ٍى ً الٟاثؼون بمىانب ٖمل ػاولىا بغامج جضٍع َل مخسغحى َظا الخ٩ٍى

 مؿخمغ آزغ بٗض الخسّغج؟.
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 فسضٗات الدزاسٛ:  5.1

( ٞغيُاث مً ؤحل 05ٖلى بق٩الُت الضعاؾت وحؿائالتها ٢مىا بهُاٚت زمـ ) لإلحابت 

ا ٖلى الىدى الخالي:  ازخباَع

جب، ًخجّؿض في جًُٟله : الٌشطُت ألاولى ًىحض عضخا جام للٟغص اإلاخ٩ّىن خى٫ البرهامج الخ٩ٍى

 لضعاؾت حمُ٘ وخضاث جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.

خماص بهىعة مباقغة الٌشطُت الثاهُت: ضم  الٖا ً، ٖو ت في الخ٩ٍى ٖلى ألاؾالُب الىٍٓغ

 ً اعاث اإلاُضاهُت َُلت مغاخل الخ٩ٍى جسهُو و٢ذ ٧افي للجاهب الخُب٣ُي والٍؼ

الث ال٩اُٞت التب ججىبهم الى٢ٕى في  اإلاسخلٟت ؾاَم في اٞخ٣اع ألاعقُُٟين للمَا

اثٟهم.  الهٗىباث ؤزىاء جإصًت ْو

جب ومدخىاَا م٨ّغعة وبًٗها آلازغ ال بٌٗ اإلا٣اًِـ في البرهامج ا الٌشطُت الثالثت: لخ٩ٍى

 جمىذ اإلاؿاٖضة والخلى٫ ال٩اُٞت في اإلاماعؾت اإلاهىُت.

ؿُت بال٨ٟاءة والٟٗالُت ججّؿضث في اٖخماص َغاث٤  الٌشطُت الشابلت: جمّخ٘ الهُئت الخضَع

اصة الخدهُل اإلاٗغفي وبٖضاص وجدًير الُالب  يُت مسخلٟت مّما ؾاَم في ٍػ ج٩ٍى

 هضماج الؿهل صازل اإلادُِ اإلانهب.ألاعقُٟي لال 

بُت اإلاهىُت وي٠ٗ الىعي لضي اإلاؿاولين  الٌشطُت الخامعت: ه٣و الضوعاث الخضٍع

ً اإلاؿخمغ لألعقُٟي، ونٗىباث ؤزغي كي ٖىامل وعاء ي٠ٗ مغصوصًت  بإَمُت الخ٩ٍى

 ٖمل َظا ألازير.

 عسض الدزاسات الشابكٛ ٔزتاه االستفادٚ وٍّا:  6.1

ت كي مهضع بلهام ال ٚجا ٖنها باليؿبت بلى الباخث ؤو الباخثت. ٞةّن البدىر الؿاب٣بن 

 امخضاصا للبدىر التب ؾب٣خه لظل٪ ال بّض مً اؾخٗغاى ألاصبُاث، ؤي 
ّ

٧ل بدث ما َى بال

ما٫ التب ؤهجؼث مً ٢بل خى٫ اإلاىيٕى الظي ٌكٛل بالىا، ٣ٞغاءة الىهىم  ت ألٖا مٗٞغ

ضة.اإلاالثمت حؿمذ للباخث باإلخاَت بمىيٕى  ُّ  (1)بدثه الخام ويبُه بهىعة ح

  ً جخمثل ؤَم الضعاؾاث الؿاب٣ت التب جم٨ّىا مً الخهى٫ ٖليها والتب ٖالجذ مىيٕى ج٩ٍى

تها وهضعتها ُٞما ًلي:
ّ
م ٢ل  ألاعقُُٟين ٚع

                                                           
: تدريبات عممية. الجزائر: دار القصبة منيجية البحث العممي في العمـك االنسانية. :600أنجرس. مكريس.(  1)

 .569لمنشر. ص



 امليداىية إجرا ء ا تها اإلطار امليهجي للدراسة و الفصل األول

   14 

 

ً الذساظت ألاولى -* م بجاحت بٗىىان:" ا٢تراح بغهامج ج٩ٍى : صعاؾت الخبير ٖبض ال٨ٍغ

ألاعقُُٟين إلصاعة ألاعق٠ُ الجاعي والىؾُِ" جّم وكغ َظٍ الضعاؾت في مجلت ؾبراًً 

 (1).2005اإلاخاخت بل٨تروهُا في الٗضص الخامـ مً قهغ ًىهُى 

ج الضولُت في مجا٫ وكي صعاؾت لبرهامج اٖضاص ألاعقُُٟين ًبضؤ الخبير باؾخٗغاى الىماط

ً ألاعقُٟي، ٦ما ج٣ّضم الضعاؾت  ً، زّم ٣ًترح ؾخت بغامج للخ٩ٍى بٖضاص بغامج الخ٩ٍى

اخهاثُاث خى٫ ٖضص ألاعقُُٟين في صولت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة. و٢ض حاء م٣ترح الؿخت 

يُت ٧اآلحي:06)  ( بغامج الخ٩ٍى

ى ال ً "ؤ"= الدؿُير الٗلمب لألعق٠ُ: َو ً ألاعقُُٟين بغهامج الخ٩ٍى غ٦ً ألاؾاسخب في ج٩ٍى

ً الُالب مً الضزى٫ بلى ٖلم ألاعق٠ُ مً بابه الىٓغي للخهى٫ ٖلى 
ّ
خُث ًم٨

 نىعة ٧املت إلاهىت ألاعق٠ُ، ٢بل ؤن ًىُل٤ في الخُب٣ُاث اإلاُضاهُت.

ً "ب" = الخ٣ىُاث والخ٨ىىلىحُاث اإلاؿخسضمت في ألاعق٠ُ: كي مجاالث  بغهامج الخ٩ٍى

إل ٖليها والاؾخٟاصة مً آزغ الخُىعاث حؿاٖض ألاعقُٟي ف ي ٖمله الُىمي لظا ًجب الَا

 الخ٨ىىلىحُت.

ل  ً "ج" = ألاعق٠ُ ؤلال٨ترووي: َى مجا٫ حضًض ًجب الخد٨م به لِـ لخدٍى بغهامج الخ٩ٍى

ألاعقُٟي بلى مىهب مهىضؽ في ال٨مبُىجغ، ل٨ً لُخم٨ً مً لٗب صوعٍ الُبُعي في 

)بهٟخه ؤعق٠ُ في ق٩ل حضًض( بالخٗاون م٘ الاصاعة  اصاعة وخٟٔ ألاعق٠ُ الال٨ترووي

التب جيخج ألاعق٠ُ و٢ؿم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث. لظا هجض آلان ٧ل ألاعقُُٟين ٖبر الٗالم 

ٗت إلاجا هت اهٟجاع ألاعق٠ُ  مهخمين بضعاؾت الىي٘ الجضًض إلًجاص خلى٫ ؾَغ

 الال٨ترووي.

ً "ص" = اإلاىاص الاياُٞت : ألاعقُُٟ ت بلى بغهامج الخ٩ٍى ىن في خاحت بلى جىؾُ٘ مُضان اإلاٗٞغ

ذي  اإلاىاص التب حؿاٖضَم في ٞهم اإلادُِ الظي ؤهجؼ ُٞه ألاعق٠ُ ؤي اإلادُِ الخاٍع

 والاصاعي وال٣اهىوي واللٛىي...

ً اإلاُضاوي:  ً "ٌ" = الخ٩ٍى ّٗ  ال بغهامج الخ٩ٍى ً الىٓغي ٣ِٞ ًهبذ ألاعقُٟي ٞ ا٫ بالخ٩ٍى

 ٧ل البٗض ًٖ وا٢٘ ألاعقُ
 
 ٠ في اإلاُضان )بل جدخه(ظ لظا ًجب ٖلُه ال٣ُام ببٌٗبُٗضا

اعاث اإلاُضاهُت  ت، والٍؼ ما٫ الخُب٣ُُت ؤزىاء الضعاؾت الىٍٓغ مغا٦ؼ وؤ٢ؿام  بلىألٖا

بُت  ً بٟترة جضٍع ت الخ٣ُ٣ت وإلاؿها في اإلااؾؿاث اإلاسخلٟتظ ل٨ُخمل الخ٩ٍى ألاعق٠ُ إلاٗٞغ

                                                           
 مجمة سبرايف.برنامج تككيف األرشيفييف إلدارة األرشيؼ الجارم كالكسيط.  . إقتراح6009بجاجة، عبدالكريـ.(  1)

 [. الّرابط.07/07/6056.]9،ع6009[، يكنيك en ligneمتاح عمى الخط المباشر]

http://www.journal.cybrarians.org/
 

http://www.journal.cybrarians.org/
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بدصخُو وي٘ ألاعق٠ُ، صازل ٢ؿم ألاعق٠ُ إلخضي اإلااؾؿاث، ٣ًىم مً زاللها 

وا٢تراح زُت لخدؿين الىي٘، بل وال٣ُام بإٖما٫ ؤعقُُٟت لٟاثضة اإلااؾؿت جدذ 

 ٖىه ؤمام لجىت حامُٗت. يخهببقغاٝ ؤعقُٟي منهب، ٍو
 
غا  التربو بخ٣ضًم ج٣ٍغ

٣ت الدصخُو في ألاعق٠ُ:  ً "و" = ٍَغ ً، ًجب ٖلى بغهامج الخ٩ٍى ٖىض جهاًت مغخلت الخ٩ٍى

مً ال٣ُام بالدصخُو في ألاعق٠ُ لخدضًض الىي٘ الؿاثض وا٢تراح  الُالب ؤن ًخم٨ً

كمل الدصخُو ٧ل مغاخل خٟٔ ألاعق٠ُ: في  الخلى٫  اإلاىاؾبت لتر٢ُت ألاعق٠ُظ َو

ٟين، وفي ٢اٖاث الخٟٔ اإلاا٢ذ بجىاع ؤلاصاعاث، وفي مؿخىصٕ ؤو مغ٦ؼ  م٩اجب اإلاْى

  ألاعق٠ُ الىؾُِ.

ً ألاعقُٟي.ألازير ؤهه باإلم٩ان  ؤٞغص الخبير في  حٗضًل البرهامج خؿب هٕى ومؿخىي ج٩ٍى

ت واإلاٗاٝع التب ًجب ؤن   ؤٞاصجىا َظٍ الضعاؾت في ٞ٪ الٛمىى ًٖ اإلا٣اًِـ الىٍٓغ

ًخل٣اَا الُالب في ألاعق٠ُ في باصت ألامغ ٢بل ؤن ًىُل٤ في الخُب٣ُاث اإلاُضاهُت، 

ً ألاعقُُٟين ٖلى اإلاؿخىي الضولي  ٦ظل٪ ؤُٖخىا هٓغة واؾٗت وقاملت في مىيٕى ج٩ٍى

ىاث واإلاٗاٝع اإلا٨ملت واإلاؿاٖضة إلاهىت ألاعق٠ُ، ٣ٞض ؤٞغص الخبير  زانت جل٪ الخ٩ٍى

 الخٍُى الٍٗغًت واإلاباصت ألاولُت التب ٖلى ؤؾاؾها جبضؤ اإلاماعؾت اإلاهىُت في الىا٢٘.

الىزاةّ ؤلالٕتروهُت: وآزغون بٗىىان:"  Andrew Mc Donaldصعاؾت  :الذساظت الثاهُت -*

 Conseil international des" الهاصع ًٖ اإلاجلـ الضولي لألعق٠ُ مشؼذ ألاسؼٌُُين

Archives  ل ش ؤٍٞغ  (1)(.Translation in Arabic : Abdelkrim badjadja. )2005بخاٍع

ٍ بالذساظت : بن َظٍ الضعاؾت كي ٖباعة ًٖ مغقض خّغع مً ٢بل لجىت ألاعق٠ُ الخلٍش

. ICA 2000-2004لمجلـ الضولي لألعق٠ُ حؿما لجىت الجاعي في اإلادُِ الال٨ترووي ل

عق٠ُ الال٨ترووي َىا٫ خُاتها ٌٗغى َظا اإلاغقض خلىال جُب٣ُُت إلصاعة ألا 

"continuum"  ًت. وجم التر٦يز في ٧امل اإلاغقض ٖلى الجاهب الخُب٣ُي بضال م الاؾخمغاٍع

 الجاهب الىٓغي.

 :ً )بصاعة ألاعق٠ُ  ISO 15489-1ًهٙى اإلاغقض مهُلخاجه ومٟاَُمه مً اإلاُٗاٍع

)بصاعة ألاعق٠ُ الجاعي  ISO/TR 15489-2: ٢ىاٖض جىحيهُت( و: 1الجاعي والىؾُِ حؼء 

 : صلُل الخُب٤ُ(. 2والىؾُِ حؼء 

هّىٍ اإلاغقض في باصت ألامغ بلى ؤَمُت الاهخاج اإلاتزاًض لألعق٠ُ في الك٩ل الال٨ترووي ٖبر 

بن الىزاث٤ اإلاىخجت مً ٢بل ال٨ثير مً اإلاىٓماث الٗالم وونل َظا الاػصًاص بلى خض ال٣ى٫ "

                                                           
(1)  

Andrew,M.2005. Les documents électroniques : guide archivistique .Kimberly, B(éd), Michael, W(éd) 

et autre.Les document électronique. Pris : Conseil International des Archives. P.6-7.(Translation in 

Arabic : Abdelkrim badjadja).
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 ٖبر الٗالم كي بل٨تروهُت في الىا٢٘". و٢ض هخج ًٖ ج٩ازغ ٖضص الىزاث٤ الال٨تروهُت اوكٛا٫

ل. جم اهجاػ اإلاغقض لٛغى مؿاٖضة ؤ٢ؿام  متزاًض خى٫ خٟٓها في اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى

اث٤ ألاعق٠ُ الال٨تروهُت ومجا هت ألاعق٠ُ في الخىّحه بىٟؿها هدى مٗالجت مك٩ل بصاعة وز

 الخدضًاث الخ٨ىىلىحُت والخىُٓمُت التب جتزاًض بىدى ٦بير مً الخ٣ُٗض.

ظا ٌٗجب ؤهه مغقض ل٩ل  مىهجُت اإلاشؼذ: ٦خب اإلاغقض مً وحهت هٓغ ٖلم ألاعق٠ُ، َو

ل، ٣ًضم  شخو مهخم بةصاعة وخٟٔ الىزاث٤ الال٨تروهُت  هضٝ اجاختها في اإلاضي الٍُى

 هاثذ ٖملُت زانت للظًً حهخمىن بالخدضًاث الىاحمت ًٖ اإلادُِ الال٨ترووي.اإلاغقض ه

ٌؿاٖض ٧ل ألاعقُُٟين في مىاحهت الخدضًاث الىاحمت ًٖ الخ٨ىىلىحُاث  ًىاةذ اإلاشؼذ:

ت، ٦ما ٣ًترح  الخضًثت للمٗلىماث، ٌؿمذ بالخىحه والاوسجام في اإلادُِ الظي ًخٛير بؿٖغ

خُغ١ إلاسخل٠ اإلاىاهج اإلاُب٣ت لًمان خٟٔ الىزاث٤ خلىال ج٨خ٨ُُت للمكا٧ل الخُب٣ُُ ت ٍو

ل مً زُاعاث ومىاهج ٖضًضة مثل )الخجهيزاث، اإلادُِ  الال٨تروهُت ٖلى اإلاضي الٍُى

.)  الغ٢مب، مغا٢بت الجىصة، ألاق٩ا٫ والضٖاماث بلى آزٍغ

ؤٞاصها َظا اإلاغقض بك٩ل ٦بير في اُٖاثىا هٓغة ًٖ ٦ُُٟت مجا هت الخدضًاث  

٤ ب٣ًُت الخٟٔ الخ٨ىىلىحُ
ّ
ت والخىُٓمُت للىزاث٤ ؤلال٨تروهُت زاّنت ُٞما ًخٗل

الغ٢مب، و٦ظل٪ ؾبل الاهخ٣ا٫ في الخٗامل م٘ ألاعق٠ُ مً البِئت الخ٣لُضًت بلى البِئت 

 ؤلال٨تروهُت.

ً في كلىم اإلإخباث واإلاللىماث: صعاؾت بُىف ٦ما٫ بٗىىان: " الّذساظت الثالثت: -* الخٍٕى

ً، وجدّذي مخؼلباث ظَى الؽول )أُعام كلم  بين طشوسة جدذًث مِشساث الخٍٕى

ت "اٖلم" اإلإخباث واإلاللىماث في الجضاةش همىرحا(." 
ّ
جّم وكغ َظٍ الضعاؾت في مجل

مً ًىلُى  مً قهغ  2واإلاٗلىماث في الٗضص ع٢م الهاصعة ًٖ الاجداص الٗغبي للم٨خباث 

 (1).2008ؾىت 

ٍ بالذساظت: ً في جسهو اإلا٨خباث واإلاٗلىماث  الخلٍش ًدىاو٫ البدث ؤَمُت الخ٩ٍى

بالجؼاثغ، إلاىاحهت الخُىع الٗلمب والخ٨ىىلىجي الظي ٌكهضٍ َظا اإلاجا٫، ويغوعة وحىص 

ً ٖلى ؤصاء الٗمل ب٨ٟاءة وا٢خضاع، لخد٤ُ٣ حملت مً ألاَضاٝ مً زال٫  مخسههين ٢اصٍع

هىعي لِـ بالٗمل الُضوي الخ٣لُضي ٞدؿب، بل الٗمل اإلاٗخمض ٖلى  بخضار جإَُل

 الىؾاثل وألاحهؼة الخضًثت في مجا٫ الاجها٫.

                                                           
في عمـك المكتبات كالمعمكمات بيف ضركرة تحديث مقررات التككيف، كتحدم  . التككيف>600بطكش، كماؿ. ( 1)

 .06،ع.مجمة إعمـمتطمبات سكؽ العمؿ: أقساـ عمـ المكتبات كالمعمكمات في الجزائر نمكذجا. 
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ج  في خاجمت البدث ً ولخسٍغ ُت الخ٩ٍى ت مً الا٢تراخاث، لخدؿين هٖى ؤوعص اإلاال٠ مجمٖى

ال٨ٟاءاث ال٣اصعة ٖلى مىاحهت الخدضًاث والاعج٣اء باإلاهىت اإلا٨خبُت، مً بين َظٍ 

 هظ٦غ ما ًلي: الاُتراخاث

  يغوعة اإلاغاحٗت الضوعٍت للمىاهج واإلا٣غعاث الضعاؾُت مً ؤحل بيٟاء َاب٘ الخضازت

 والخجاوـ ٖليها في ؾبُل الخ٠ُ٨ م٘ الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت.

  باجبإ ؤؾالُب الخضَعـ الخضًثت وجىاٞغ الىؾاثل ً جضُٖم وجدؿين مؿخىي الخ٩ٍى

ٞغ الٗضص ال٩افي مً ؤًٖاء َُئت الخضَعـ وجىمُت الخٗلُمُت اإلاسخلٟت ًٞال ًٖ جىا

 زبراتهم باؾخمغاع.

  ً٘غ ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ؤن ج ٖلى الجهاث اإلاؿاولت ًٖ بوكاء وجٍُى

ً م٘ بخضار الاوسجام م٘  ؾُاؾت واضخت للخسّهو وؤَضاٞا مدضصة لبرامج الخ٩ٍى

ىُت ووي٘ اإلاٗاًير اإلاالثمت ُٞما ُت وال٨مُت  مسُُاث الخىمُت الَى ٤ بالىٖى
ّ
ًخٗل

 والٟلؿٟت اإلاخجضصة لهظا الخسهو.

  بوكاء صلُل مٟهل ًٖ مسخل٠ ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بالجؼاثغ لالؾخٟاصة

اث. يُت ٞيها ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى ً البرامج الخ٩ٍى  مىه وبُٖاء هٓغة قاملت ٖنها ٖو

 باتهم ًيبغي ازخُاع الُلبت الظًً ًلخد٣ىن بخسهو اإلا٨خباث وا إلاٗلىماث بىاء ٖلى ٚع

ً في  ضم الاَخمام بالخسهو، ومً زّم وحىص صاُٞٗت للخ٩ٍى ختا هخٟاصي ؤلاَما٫ ٖو

 .َظا اإلاجا٫

ً في   سُت خى٫ بضاًاث الخضَعـ والخ٩ٍى ت الخُىعاث الخاٍع ؤ٦ؿبدىا َظٍ الضعاؾت مٗٞغ

ت ألا٢ؿام ألاولى اإلا٩ّىهت واإلاضعؾت لهظا  الٗلم )٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث في الجؼاثغ ومٗٞغ

غان(. ؾاٖضجىا َظٍ الضعاؾت في الى٢ٝى  الجؼاثغ الٗانمت، ٢ؿم ٢ؿىُُىت، ٢ؿم َو

ً ٖلم اإلا٨خباث  بهىعة واضخت وقاملت ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ والاًجاب الؿاب٣ت في ج٩ٍى

ىا  واإلاٗلىماث بالجؼاثغ، بالخالي حك٩لذ لىا نىعة واضخت ًٖ ٦ُُٟت مٗالجت مىيٖى

 الخالي.

ُبت ٚغاعمي ؾُٗضي بٗىىان:  :الذساظت الشابلت -* " الدؽوُل ومخؼلباث صعاؾت َو

ت" ً في كلم اإلإخباث والخىزُّ: دساظت اخصاةُت في ظَى اللمل الجضاةٍش . جّم الخٍٕى

ت "اٖلم" الهاصعة ًٖ الاجداص الٗغبي للم٨خباث واإلاٗلىماث في 
ّ
وكغ َظٍ الضعاؾت في مجل

 (1).2008مً قهغ ًىلُى مً ؾىت  2ع٢م الٗضص 

                                                           
. التشغيؿ كمتطمبات التككيف في عمـ المكتبات كالتكثيؽ: دراسة احصائية في سكؽ >600غرارمي، كىيبة. (  1)

 .06، ع.مجّمة إعمـلجزائرية. العمؿ ا
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ٍ بالذساظت:  ً إلاخُلباث الدكُٛل خُث الخلٍش ًُغح َظا البدث اق٩الُت مالءمت الخ٩ٍى

ت  ً في ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث بالجامٗت الجؼاثٍغ ٢امذ الباخثت بال٨ك٠ ًٖ زهاثو الخ٩ٍى

ً إلاخُلباث الدكُٛل. اٖخمضث الباخثت في مسُِ  ت مضي جُاب٤ مىخىج الخ٩ٍى إلاٗٞغ

٠ُ في ٢ُإ اإلا٨خباث وألاعق٠ُ زاّنت الضعاؾت ٖلى اإلاغح٘ ال٣اهىوي ا لجؼاثغي للخْى

جي ٖلم اإلا٨خباث، ٦ما ٢امذ بضعاؾت زهاثو ؾى١  ٠ُ زٍغ ٘ اإلاؿّير لدكُٛل وجْى الدكَغ

 ً ُت، وجىاولذ الضعاؾت م٣اعهت بين مىخىج الخ٩ٍى ت مً اخخُاحاث ٦مُت وهٖى الكٛل الجؼاثٍغ

 واخخُاحاث الدكُٛل.

 لضعاؾت:  التب جىنلذ بليها ا أبشص الىخاةج

  ٕاصة اإلاُغصة في ٖضص الُلبت اإلاسجلين في جسهو ٖلم اإلا٨خباث ال ًصخبها اعجٟا الٍؼ

غ  ٠ُ، ٞهب جبضو زابخت بن لم ج٨ً في جىا٢و خؿب ما حكير بلُه ج٣اٍع في خغ٦ت الخْى

٠ُ الٗمىمي بالجؼاثغ اإلاسجلت ٖلى امخضاص  ت ل٣ُاٖاث الخْى خهُلت الكٛل الؿىٍى

 ت.الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُ

  ٠ُ الٗمىمي بالجؼاثغ ل وؿبت العجؼ اإلاسجلت في ٢ُإ الخْى
ّ
، مما ٌٗجب %75.48جمث

اث٠ اإلاكٛىلت بالؿى١ جمثل عب٘ ) ى ما ٌٗض  ( اخخُاحاث1/4ؤن الْى اإلااؾؿاث، َو

بجخاٞا عؾمُا في خ٤ الخسهو، ومثل َظٍ اليؿبت مً العجؼ ال ًم٨ً ؾضَا بال 

ب قٛل في مسخل٠ الهُئاث واإلااؾؿاث بخىاٞغ بعاصة ؾُاؾُت خاػمت إلًجاص مىان

٠ُ اإلاخسغحين.  حٗمل ٖلى جْى

  ًت حكمل ٖضصا مدضوصا م الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لؿى١ الكٛل الجؼاثٍغ

ى ما ًدىافى م٘ الىٓغة التب جضٖى بلى  اث٠ اإلاخٗل٣ت بخسهو اإلا٨خباث َو الْى

٠ُ خؿب ما حكير بلُه ؤصلت  ً والخسّهو في الخْى اإلاهً الخسّهو في الخ٩ٍى

 الىمىطحُت ال٣اثمت في الٛغب.

  ٌٗوخاحُاث الدكُٛل مً زال٫ جُٟٗل صوع ب ً بًجاص آلُاث للغبِ بين مىخىج الخ٩ٍى

الهُئاث واإلاكغوٖاث التب قٕغ في الخسُُِ لها ل٨نها لم جاث ؤ٧لها بٗض بىنٟها 

ىُت،  ت واإلاغح٘ الاخهاجي للهُا٧ل الخىز٣ُُت الَى مكغوٕ مغنض اإلا٨خباث الجؼاثٍغ

جب للمٗلىماث.و   مكغوٕ الىٓام الَى

ً في الازخهام مً مؿاولُت الجمُ٘  ؤونذ الباخثت في ألازير بإن مؿإلت الخ٩ٍى

ؾىاء حامٗاث ؤو ماؾؿاث مٗلىماث، ؤو حمُٗاث مهىُت ؤو اجداصاث و٧ل َاالء مٗىُىن 

اجه   هظٍ اإلاهمت اإلاخمثلت في بٖضاص ألاحُا٫ لخضمت اإلاجخم٘ بمسخل٠ قغاثده ومؿخٍى

 (.2008.)هشاسمي، الخٗلُمُت
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ً في ٖلم اإلا٨خباث   ت الٗال٢ت بين مؿإلت مىاءمت الخ٩ٍى ؾاٖضجىا َظٍ الضعاؾت في مٗٞغ

جي َظا  اث٠ زٍغ ت حؿمُت ْو واإلاٗلىماث إلاخُلباث الدكُٛل، ٦ما ؤ٦ؿبدىا مٗٞغ

ُٟهم وجىاحضَم.  ٘ الجؼاثغي وقغوٍ وؤما٦ً جْى ً في الدكَغ  الخ٩ٍى

الذلُل ئلى بشهامج ؾت ؤقٝغ مدّمض ٖبض اإلادؿً بٗىىان: " صعاالذساظت الخامعت:  -*

ت ؾبراًً الذساظاث الللُا في الذساظاث ألاسؼٌُُت "
ّ
. جّم وكغ َظٍ الضعاؾت في مجل

 (1).2008مً قهغ ماعؽ  15اإلاخاخت بل٨تروهُا في الٗضص 

ٍ بالذساظت: ٨ُين و٢ام  الخلٍش كي ٖباعة ًٖ صلُل ويٗخه حمُٗت ألاعقُُٟين ألامٍغ

ي ٌكٛل مضّعؽ ألاعق٠ُ ب٣ؿم الىزاث٤ ب
ّ
ترحمخه ألاؾخاط ؤقٝغ مدّمض ٖبض اإلادؿً الظ

ش َظا الضلُل بلى ؾىت  ٠ مهغ. ٌٗىص جاٍع خُث ٧ان  1994واإلا٨خباث بجامٗت بجب ؾٍى

ًُل٤ ٖلُه اؾم صلُل بغهامج الضعاؾاث الٗلُا للخهى٫ ٖلى صعحت اإلااحؿخير في الضعاؾاث 

، والظي ٌٗض 2002زم َّىع بلى صلُل لبرامج الضعاؾاث الٗلُا في ألاعق٠ُ ٖام  ألاعقُُٟت،

٣اؽ ٖلُه حىصة و٦ٟاءة البرامج ألازغي في الضعاؾاث ألاعقُُٟت . 
ا
 بمثابت اإلاُٗاع الظي ج

لم  بن بغامج الضعاؾاث الٗلُا في ألاعق٠ُ ٢ض اقخ٣ذ مً بِئت ٖلم اإلا٨خباث ٖو

ظا الضلُل ًخمّيز بإ ش، َو هه ًً٘ بغهامجا مؿخ٣ال للضعاؾاث ألاعقُُٟت مؿخيبِ مً الخاٍع

الؿماث ألاؾاؾُت التب ًخميز  ها ٖلم ألاعق٠ُ باإلياٞت الى الٗال٢اث البُيُت بين 

الضعاؾاث ألاعقُُٟت والٗلىم ألازغي، ؤي٠ بلى طل٪ ما ًميز الضعاؾاث ألاعقُُٟت ٦مهىت 

 لها ج٣الُضَا وؤٖغاٞها . 

ُت بغامج الضعاؾاث الٗلُا لخخىا٦ب م٘ والهضٝ النهاجي مً َظا ا لضلُل َى جدؿين هٖى

٤ وي٘ مباصت جىحيهُت حٗض مُٗاعا للضعاؾاث  جُلٗاث الُالب والجامٗاث وجدضًضا ًٖ ٍَغ

ٍغ َب٣ا لالخخُاحاث  ألاعقُُٟت ًهلر جُب٣ُه ٖلى ؤي بغهامج آزغ م٘ بم٩اهُت حٗضًله وجٍُى

 اإلاؿخ٣بلُت.

 ي الضعاؾاث ألاعقُُٟت:ؤَضاٝ بغهامج الضعاؾاث الٗلُا ف

مً ؤحل ؤن ًخل٣  الُالب الخٗلُم الالػم للٗمل ألاعقُٟي ٞاهه ًجب وي٘ بغهامج  

 للضعاؾاث الٗلُا ًد٤٣ ألاَضاٝ واإلاهام آلاجُت : 

بهم ٖلى  -1 بمضاص الُالب باألؾاؽ الىٓغي والٗلمب والٗملي للضعاؾاث ألاعقُُٟت وجضٍع

 طل٪. 

                                                           
 مجمة سبرايف . الدليؿ إلى برنامج الدراسات العميا في الدراسات األرشيفية.>600محّمد عبدالمحسف، أشرؼ. (  1)

 . الّرابط.[07/6056/;0].59،ع>600، مارس [enligne]متاح عمى الخط المباشر

http://www.journal.cybrarians.org/
 

http://www.journal.cybrarians.org/
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ت ًٖ الٗلىم  -2 ت وجضُٖم َظا ألاؾاؽ مً زال٫ الٗمل ٖلى ب٦ؿاب الُالب اإلاٗٞغ ج٣ٍى

 ألازغي طاث الٗال٢ت. 

مكاع٦ت الُالب في جىمُت مهاعاث اجساط ال٣غاعاث والخ٨ٟير الى٣ضي ًٖ الىزاث٤ الغؾمُت  -3

اع الث٣افي الٗام.  وألاوعا١ الٟغصًت ٦جؼء مً ؤلَا

ُت  بٖضاص الُالب إلصاعة وجىُٟظ -4 اصة وجىمُت ٢ضعاتهم اإلاٗٞغ ألابدار الضعاؾُت لٍؼ

بُت.   والخضٍع

ت  -5 ٚغؽ الكٗىع اإلانهب واإلاؿاولُت الاحخماُٖت في ٣ٖى٫ الُالب وهٟىؾهم واإلاٗٞغ

 بالجىاهب ال٣اهىهُت وألازال٢ُت.

 اإلاىهج ألاظاس ي للبرهامج:

الىٓغي واإلانهجي  بغهامج الضعاؾاث الٗلُا في الضعاؾاث ألاعقُُٟت ًمض الُالب باألؾاؽ

ش  والٗملي، وطل٪ مً زال٫ الاؾخٗاهت بضعاؾاث اإلاٗلىماث وؤلاصاعة وصعاؾاث الخاٍع

ما٫ ألاعقُُٟت، وصعاؾت َظٍ اإلاجاالث طاث الٗال٢ت  والا٢خهاص وال٣اهىن اإلاخٗل٣ت باأٖل

٣ت اإلاماعؾت الٗملُت للمهىت ألاعقُُٟت. ٍغ  حٗلمهم ٞهم َبُٗت ألاعقُٟاث، َو

خ٩ىن بغهامج   الضعاؾت ألاعقُُٟت مً:ٍو

الب اإلاخ٩ّىن باألؾاؽ الىٓغي والٗملي 
ّ
ت ألاعقُُٟت ألاؾاؾُت : جمّض الُ ؤوال : اإلاٗٞغ

 الًغوعي إلاهىت ألاعق٠ُ. 

ض مً ٞهمهم للٗمل  ت حٗم٤ وجٍؼ ت الٗلىم البُيُت : ج٣ضم للُالب مٗٞغ زاهُا : مٗٞغ

 عق٠ُ.ألاعقُٟي، وحؿمذ لهم بالخسّهو في حىاهب مدضصة مً ٖلم ألا 

خ٩ىن َظا البرهامج مً  ٞهل صعاسخب بىٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة، خُث ٣ًىم  18ٍو

الُالب بازخُاع اإلاىاص التب جىاؾب مُىالتهم الضعاؾُت، م٘ يغوعة ج٣ضًم وع٢ت بدثُت 

ب اإلاُضاوي.   لخىمُت ٢ضعاث الُالب الٗلمُت، باإلياٞت بلى الخضٍع

 اإلاىاد اإلاذّسظت في البرهامج:

 مً البرهامج:الجضء ألا٘و 

ل اإلالاسي ألاسؼٌُُت ألاظاظُت:   -1
ّ
م والتزوٍضاإلاىاد التي جمث  -الترجِب والىن٠ -الخ٣ٍى

 الاصاعة الٗامت. -جىمُت مىاعص ألاعق٠ُ -الخضمت اإلاغحُٗت والاجاخت -الخٟٔ

ّ باإلاهىت:   -2
ّ
ت التي جخلل ل اإلالًش

ّ
ش ألاعقُٟاث واإلاهىت ألاعقُُٟتاإلاىاد التي جمث  -جاٍع

 آلاصاب وال٣ُم. -الظا٦غة الث٣اُٞتالىزاث٤ و 

ِت بالعُاَ:  -3
ّ
ت اإلاخلل ل اإلالًش

ّ
الىٓم  -الىٓم الاحخماُٖت والث٣اُٞتاإلاىاد التي جمث

 الىزاث٤ الّغ٢مُت وهٓم الاجاخت. -الىزاث٤ وبصاعة اإلاٗلىماث -اإلاالُت وال٣اهىهُت
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 الجضء الثاوي مً البرهامج:

ت بالخخصصاث البُيُت:   -4 ل اإلالًش
ّ
جىُٟظ  -الهُاهت -ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماثاإلاىاد الي جمث

سُت -وجهمُم البدىر ش واإلاىاهج الخاٍع ت الخىُٓمُت -ؤلاصاعة الٗاّمت -الخاٍع  -الىٍٓغ

 اإلاهً طاث الٗال٢ت. -الٗلىم والٟىىن الخّغة

ضعاؾاث الٗلُا في الضعاؾت ًدضص َظا الضلُل ؤ٢ل اإلاخُلباث الالػمت إل٢امت بغهامج ال 

ت ألاؾاؾُت ًٖ الىزاث٤، وفي بَاع َظا اإلاسُِ حؿخُُ٘   ألاعقُُٟت اٖخماصا ٖلى اإلاٗٞغ

ت ٦بيرة مً البرامج التب  ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بىاء ٖلى َظا الضلُل وي٘ مجمٖى

غ ٖضص ٦بير مً الازخُاعاث  ظٍ البرامج جٞى ج٣ضم صعحت اإلااحؿخير في الخسهو، َو

بىا في صعاؾتها، مما ًيري الخسهو. للُال   ب الزخُاع ما ًىاؾبهم مً اإلاىاص التب ًٚغ

اث٠ الٟىُت اإلاخٗل٣ت باإلاهىت،  لين للٗمل في ٧اٞت الْى جي َظٍ البرامج ٩ًىهىا مَا وزٍغ

بضاًت مً ألاعقُٟاث الىهُت بلى السجالث الال٨تروهُت، ومغوعا ب٩اٞت اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت 

سُت وقغ٧اث الخ٨ىىلىحُا اإلاخ٣ضمت، بلى اإلااؾؿاث ألاعقُُٟ ت اإلادلُت والجمُٗاث الخاٍع

ىاحه ألاعقُُٟىن َلبا متزاًضا مً زضماث اإلاٗلىماث الخضًثت، لظا ٞان َظا الضلُل  ٍو

٣ضم ؤؾاؽ مكتر٥ و٢ىي  ٌٗمل ٖلى الخإَُل ألا٧اصًمب للُالب إلاىاحهت َظٍ الخدضًاث، ٍو

 هامج.إلااؾؿاث الخٗلُم الٗالي التب جغعى َظا البر 

غة الُاَغ بٗىىان: "الذساظت العادظت:  -* جثمين سأط اإلاا٘ البؽشي في صعاؾت بىصٍو

ً ومماسظت اإلاهىت: دساظت مُذاهُت بمشآض ألاسؼٍُ الىالةُت  مُذان ألاسؼٍُ بين الخٍٕى

. كي ٖباعة ًٖ مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة باجىت(" -ظؼٍُ -بالؽَش الجضاةشي )ُعىؼُىت

إلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت جدذ بقغاٝ الض٦خىعة ٖباصة اإلااحؿخير في ٖلم ا

 (1).2009قهغػاص، جّمذ مىا٢كتها في حىان 

ت مً ألاَضاٝ أَذاي الذساظت:  ؾعى الباخث مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى جد٤ُ٣ مجمٖى

 هظ٦غ منها:

 ً ت الجىاهب )الخ٩ٍى
ّ
ت في ٢ُإ ألاعق٠ُ مً ٧اٞ  -الخّٗغٝ ٖلى وا٢٘ اإلاىاعص البكٍغ

ُٟت ُٟي...الخ(. -اإلاك٨الث -الْى  الغضخا الْى

  بصعا٥ مىاًَ ال٠ًٗ باليؿبت لألعقُُٟين الٗاملين وماَُت الجىاهب اإلا٣ٟىصة في

نهم.  ج٩ٍى

                                                           
. تثميف رأس الماؿ البشرم في ميداف األرشيؼ بيف التككيف كممارسة المينة: دراسة =600بكدكيرة، الطاىر. ( 1)

باتنة(. رسالة ماجستير: قسـ عمـ المكتبات  -سطيؼ -ميدانية بمراكز األرشيؼ الكالئية بالشرؽ الجزائرم )قسنطينة
 نطينة. بجامعة منتكرم قس
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  لت لألعقُُٟين )ؾى١
ّ
ٞهم َبُٗت الٗال٢ت ال٣اثمت بين الهُئت اإلا٩ّىهت واإلااؾؿاث اإلاكٛ

 الٗمل(.

 ت غ وجىمُت  مٗٞغ ت ٖليها بخٍُى مضي اَخمام اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت والهُئاث اإلاكٞغ

 مهاعاث ألاعقُُٟين.

  ًالخىبُه بلى خ٣ُ٣ت الىا٢٘ اإلانهب ألاعقُٟي، والهٗىباث التب جىاحه اإلاخسغحين م

.ً  ألا٢ؿام ألا٧اصًمُت اإلاٗىُت بالخ٩ٍى

ن عؤؽ اإلاا٫ البكغي في َّب٤ الباخث اإلاىهج الىنٟي في صعاؾخه لىا٢٘ جثميمىهجُتها: 

ً واإلاماعؾت اإلاهىُت بمغا٦ؼ ألاعق٠ُ الىالثُت ل٩ل مً ٢ؿىُُىت  مُضان ألاعق٠ُ بين الخ٩ٍى

وؾ٠ُُ وباجىت، واٖخمض ٖلى ألاؾلىب الخدلُلي في جدلُل البُاهاث واإلاُُٗاث اإلاؿترحٗت 

  مً اإلا٣ابلت والاؾخبُان.

 أَم الىخاةج التي جىصلذ ئليها الذساظت: 

 .وماّؾؿاث خٟٔ الظا٦غة ً  ي٠ٗ الخيؿ٤ُ بين اإلااؾؿاث ال٣اثمت ٖلى الخ٩ٍى

  ٖضم وحىص مسُُاث طاث بٗض ؤ٧اصًمب تهضٝ بلى الّغؾ٩لت الضاثمت لل٩اصع ألاعقُٟي

 ٖلى مؿخىي م٣ّغاث الٗمل.

  ظا ٌٗىص  %90.90ؤ٢ّغث وؿبت ٠ اإلاباقغ صازل مدُِ ٖملها، َو ُّ بإجها لم حؿخُ٘ الخ٨

ص اإلا٣غعاث بلى الجاهب الخُب٣ُي، و٦ظا عاح٘ بلى ه٣و اإلا٣اًِـ خؿبها بلى اٞخ٣ا

يُت.  ألاعقُُٟت اإلاضّعؾت َُلت مسخل٠ اإلاغاخل الخ٩ٍى

  ؤ٢ّغ اإلابدىزىن اإلاؿخجىبىن ؤن َبُٗت الضعاؾت بإ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ٧اهذ

ت   .%100هٍٓغ

  اث٠ م٘ الضعحت ؤو اإلاؿخىي  َىا٥ اوسجام ٚاثب ُٞما ًسو ٖضم مىاءمت الْى

غ اإلاىانب، ؤو ي٠ٗ الؿُاؾت اإلاىهجُت في جىػَ٘ 
ّ
اإلادّهل ٖليها، وطل٪ هٓغا لٗضم جٞى

 اإلاىانب.

  اإلاؿخمغ ً بُت وي٠ٗ الىعي لضي اإلاؿاولين بإَمُت الخ٩ٍى ه٣و الضوعاث الخضٍع

 لألعقُُٟين َى ٖامل وعاء ي٠ٗ مغصوصًت الٗمل ألاعقُٟي لضحهم.

 ٗاإلابدىزين ال جإزظ ب ً ٠  ها َبُٗت ج٩ٍى
ّ
اث٠ واإلاهام التب ٩ًل ُت الْى خباع هٖى ين الٖا

ب ٖملُت ؤلاهضماج  لهظٍ الٟئت في مدُِ ٖملها. ّٗ  ٖاصة ألاعقُُٟىن ألامغ الظي ًه

ً ألا٧اصًمب م٘ اإلاماعؾت   ت خ٣ُ٣ت مىاءمت الخ٩ٍى ل٣ض ؤٞاصجىا َظٍ الضعاؾت في مٗٞغ

جين ال٣ضماء مً مسخل٠ ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث، حّٗض صعاؾدىا الخالُت  اإلاهىُت للخٍغ

٣ا لالؾخمغاع في البدث والخ٣ّضم في  ٍغ اؾخ٨ماال لىخاثج َظٍ الضعاؾت وخل٣ت ونل َو
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٨مً الازخالٝ ا ، ٍو ً َظا اإلاىيٕى غي في صعاؾدىا ٧ىهىا هدىاو٫ مىيٕى ج٩ٍى لجَى

ت بين الىٓغي والىا٢٘: ججغبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت  ألاعقُُٟين بالجامٗت الجؼاثٍغ

. خُث ؾى٣ىم بةحغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت ٖلى 02في هٓام ٫.م.ص بجامٗت ٢ؿىُُىت 

امٗت ٞئخين: َلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بج

ً في َظا الخسّهو الٗاملين في مسخل٠ الاصاعاث ٢02ؿىُُىت جي َظا الخ٩ٍى ، وزٍغ

ت مخىاولين في هٟـ الى٢ذ الٗضًض مً اإلاخٛيراث ومٗالجتها مً  واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 مسخل٠ الجىاهب ٨ٖـ الضعاؾت الؿاب٣ت التب ٖالجذ حىاهب مدضوصة منها ٣ِٞ.

الىضوة الضولُت ألًام ألاعق٠ُ في اإلاجا٫ الغ٢مب "ببلج٩ُا" وجدضًضا الذساظت العابلت:  -*

ان" خى٫ "  ذ اإلااّدي لألسؼٍُ ومهىت ألاسؼٌُيبالجامٗت ال٩ازىل٨ُت بـــ "لٞى  "الخجٍش

م  2011ماعؽ  25و 24ًىمي 
ّ
في بَاع الضوعة الخاصًت ٖكغ ألًام ألاعق٠ُ التب جىٓ

ا بٛغى ج٣اؾم الاوكٛاالث والاَخماماث بين ألاعقُُٟين وطوي الازخهام في  ؾىٍى

 (1)اإلاجا٫ الّغ٢مب.

ض اإلااّصي لألعق٠ُ وجُّىع ٢ضعاث  خاػ اإلاىيٕى اَخماما بالٛا هٓغا لخىاوله مؿإلت الخجٍغ

ألاعقُٟي في حؿُير ألاعق٠ُ ٦مهضع مٗلىماحي، ماؾؿاحي ومنهب في ْل الٗالم الغ٢مب الظي 

ة في مجا٫ الاهخاج اإلاٗلىماحي وزل٤ خّيزا ّٚير مً َبُٗت الىزاث٤ ألاعقُُٟت وؤخضر زىع 

 حضًضا لخباص٫ وجبلُٜ اإلاٗلىماث جدذ َاب٘ ع٢مب بدذ.

ؼ مىيٕى الى٣اف خى٫ زالر ه٣اٍ عثِؿُت ٖلى الىدى الخالي:
ّ
 ؤزىاء َظا الل٣اء الهام جغ٦

ال٢تها باألؾـ ألاعقُُٟت. -  جدضًض مىي٘ الث٣اٞت الّغ٢مُت ٖو

 عقُُٟت وبين جُٟٗل اإلاجا٫ الّغ٢مب.اإلاجا هت بين اإلاهام والخهىعاث ألا  -

 جبلُٜ ٞئت ألاعقُُٟين بأزغ اإلاؿخجّضاث مً زال٫ اوٗاف اإلاباصعاث بدباص٫ الخبراث. -

ت في  و٢ض جمّيزث َظٍ ألاًام الضعاؾُت بالخُغ١ بلى ه٣اٍ ٖضًضة في الُغح ومخىٖى

الظي صاع  اإلاًمىن جمـ اإلاجا٫ ألاعقُٟي والٗالم الغ٢مب ٖلى خض ؾىاء وفي زًم الى٣اف

خى٫ َظٍ الاق٩الُت َغخذ ٖلى ماثضة الخىاع حؿائالث خى٫ م٩اهت ومأ٫ الٗالم الّغ٢مب؟ 

وماكي ؤَم اإلاؿخجضاث م٘ مغاٖاة ؤهه ٖالم اٞتراضخب حضًض وببضاعي وبالخالي مً َم الٟئاث 

ضة لألعق٠ُ الّغ٢مب؟.  اإلاٍا

                                                           
. فعاليات الندكة الدكلية الحادية عشر ألياـ األرشيؼ في المجاؿ 6055التجريد الماّدم لألرشيؼ كمينة األرشيفي.( 1)

 .6055مارس  69ك68يكمي "لكفاف"،  ةالرقمي. بمجيكا: الجامعة الكاثكليكي
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ً اإلاٗلىماث ٣ٞض ؤيخى الىلىج بلى الٗالم الغ٢مب ًخم مً زال٫ ز٣اٞت حضًضة م

خماص بهٟت حّضًت ٖلى الىؾاثل الّغ٢مُت الٗضًضة للخبلُٜ والتب ٖمل ٖلى اؾخدضاثها  بااٖل

 اإلاسخهين وألاعقُُٟين.

و٢ض ؤزظ الجاهب ال٣اهىوي خيزا ٦بيرا مً الاَخمام هٓغا الٞخ٣اٍع بلى مىاص واضخت 

اه لى بزٍغ الخذ في ألا٤ٞ َع اث ومخُلباث ومدضصة ُٞما ًسو ألاعقٟت الال٨تروهُت ٖو

حضًضة في ال٣اهىن ألاعقُٟي ٞغيذ بصماحها في اإلاجا٫ الّغ٢مب وؤًٞذ بلى حؿائالث 

ت. ٍغ  حَى

٦ما جىاو٫ مىيٕى اإلادايغاث احؿإ اإلاهام ألاعقُُٟت في بَاع الّغ٢مىت لدؿُير وخٟٔ 

ألاعق٠ُ مضٖمت بٓهىع اإلاٗاًير اإلا٣ّىىت للىن٠ الال٨ترووي آزظة بظل٪ مبضؤ الخبلُٜ ٖبر 

ب٨ت ألاهترهذ ٦مبضؤ ؤؾاسخب. بلى حاهب مهضا٢ُت الىز٣ُت الال٨تروهُت التب ما ٞخئذ جىي٘ ق

ٖلى اإلاد٪ ٧لما جّم َغح َظٍ اإلاؿإلت للى٣اف. في َظا الؿُا١ جدّضصث بٌٗ الى٣اٍ 

ألاؾاؾُت لخضاعؽ َظا اإلاىيٕى في ْل ُٚاب الىزاث٤ ألانلُت واؾخدالت ألاعقٟت 

ل  .الال٨تروهُت ٖلى اإلاضي الٍُى

اهاث نٗبت في اإلاجا٫ الغ٢مب  ٣ٞض ؤنبذ للدؿُير الاصاعي للىزاث٤ والدؿُير اإلاٗلىماحي َع

و٢ض باجذ بق٩الُخه جضوع خى٫ ٦ُُٟت بًجاص الخلى٫ الضاثمت لخدضًض جىػَ٘ واؾخٛال٫ 

اإلاٗلىماث بالخىاػي م٘ خٟٓها ؤو ب٢هائها بن لؼم ألامغ وؤضخذ الكغا٦ت الغ٢مُت مً ؤحل 

 ٫ مً البضحهُاث.ججؿُض َظٍ الخلى 

٤ َظا اإلاجا٫ جّم الاٞهاح ًٖ اإلاجهىصاث اإلابظولت مً َٝغ الضو٫ في بٖاصة  ولخٍُى

ض اإلااصي  ٘ الخجٍغ جىُٓم وجدضًض مهام ؤعقُٟي الضولت في الخىُٟظ الىاجر والهاثب إلاكاَع

لألعق٠ُ مً زال٫ ج٣ضًم بعقاصاث وجىحيهاث ل٩ل ؤلاصاعاث اإلاخجهت هدى الغ٢مىت التب باجذ 

ً ُٞما ًسو بهخاج وحؿُير الىزاث٤ وؤنبذ مً الًغوعي زى  عة مٗلىماجُت ّٚيرث ٧ل اإلاىاٍػ

 بخضار بَاع مغحعي ًخًّمً اإلاٗاًير التب جدّضص ٞٗالُخه في الخُب٤ُ.

ب"  و٢ض ّٖغج الى٣اف ٖلى مؿإلت اؾخدضار ألاعق٠ُ اإلاىّحه لالَإل ٖلى قب٨ت "الٍى

اإلاٗامالث الغوجُيُت بل حّٗضاٍ بلى ما َى ؤحضي بدُث لم ٌٗض جبلُٜ ألاعق٠ُ ٣ًخهغ ٖلى 

وؤهٟ٘ م٘ الخماػج بين مىٓىمت الدؿُير الال٨ترووي للىزاث٤ وألاهترهذ خُث حك٩لذ ؤصاة 

ؿخضعي طل٪ اؾخدضار  إل ًٖ بٗض. َو امل للخىانل والخبلُٜ والَا بٖالمُت حضًضة ٖو

ش والترار مدّغ٥ بدث طو ٞٗالُت في اؾترحإ وبٖاصة ججمُ٘ الخل٣اث اإلا٣ٟ ىصة مً الخاٍع

 الث٣افي مّما ػاص مً جٟا٢م مؿاولُت ألاعقُٟي وحّٗضص مهامه.
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ً ألاعقُُٟين واإلاهً الجضًضة ههِبه مً الاَخمام هٓغا إلاا لهظا  و٢ض ؤزظ مجا٫ ج٩ٍى

الجاهب مً و٢٘ في جغقُض الؿُاؾت ألاعقُُٟت وجغؾُش ٢ىاٖضَا في ْل الٗالم الغ٢مب 

 ة جخماشخا والاهٟخاح الخ٨ىىلىجي.الظي ًخُلب م٣خًُاث حضًض

ل  ّٟ ازخخمذ ٞٗالُاث ألاًام الضعاؾُت بٗغى بق٩الُت الدؿُير واإلاباصالث ومؿإلت الخ٨

ا اإلاجا٫ الغ٢مب  َغ باألعق٠ُ وال٣ُام به مً َٝغ ألاعقُُٟين باالؾخٗاهت باألصواث التب ًٞى

الخ٨ىىلىجي، في ْل َظٍ والخُٛير ال٨بير الظي ؤخضزه ألاهترهذ وجإزيٍر ٖلى اإلاؿاع الٗلمب و 

الخٛيراث التب وبن ازخلٟذ في ٖغيها جب٣  صاثما م٨ملت للمباصت ألاعقُُٟت ومهام ألاعقُٟي 

 التب جب٣  زابخت وؤؾاؾُت.   

م مغاص بٗىىان:  الذساظت الثامىت: -*  صعاؾت ٦ٍغ

« L„enseignement des techniques archivistiques (niveau master) » 

au département de bibliothéconomie de l„université Mentouri de Constantine: 

réalité et perspectives.  

ي ًدمل ٖىىان "مىاهج  
ّ
جب الظ كي ٖباعة ًٖ وع٢ت ٖمل م٣ضمت في اإلالخ٣  الَى

ً الجامعي في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث: غ"  الخ٩ٍى مىخاث الخٍُى بين مُُٗاث الىا٢٘ َو

ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت بجامٗت جبؿت الجؼاثغ(، في الٟترة او٣ٗض اإلالخ٣  ب٣

مبر 14/15اإلامخّضة بين   (1).2011/ هٞى

اؾتّهل الباخث مضازلخه بخ٣ضًم مىحؼ ًٖ جُّىع الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت والاجهاالث 

ً ٞئت ألاعقُُٟين  ا ٖلى مهىت ألاعق٠ُ، و٢ض ؤبغػ ؤَم اإلاالمذ التب ؾخُغؤ ٖلى ج٩ٍى وجإزيَر

ت كي: الخٛيراث التب جهِب  ٍغ هدُجت لهظٍ اإلاخٛيراث الخضًثت. لخّهها في زالر مخٛيراث حَى

"، الخٛيراث ٖىض اهخ٣ا٫ ؤو évolutions dans le contexte professionnel بِئت الٗمل "

 évolutions جهجير مدخىي اإلاٗلىماث مً وؾُِ آلزغ وازخالٝ الُغاث٤ اإلاخبٗت في طل٪ "

dans la transmission (contenus et méthodes)" بُت  "، الخٛيراث في الاخخُاحاث الخضٍع

évolutions dans les besoins de formation. ". 

                                                           
  L’enseignement des techniques archivistiques (niveau master) .6055كريـ، مراد.  ( 1)

au département de bibliothéconomie de l’université Mentouri de Constantine : réalité et perspectives.  
عطيات الكاقع بيف م الممتقى الكطني "مناىج التككيف الجامعي في عمـك المكتبات كالمعمكمات: فيعمؿ مقدمة كرقة 

 .6055/ نكفمبر 58/59، الجزائر( جامعة تبسة كاالجتماعية، قسـ العمـك اإلنسانية)كطمكحات التطكير"، 
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بٗضَا ٢ام الباخث بخ٣ضًم ججغبت ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت في 

ً اَاعاث مخسّههت في مُضان ألاعق٠ُ، و٢ض زّو في طل٪ مغخلت اإلااؾتر "جسهو  ج٩ٍى

 ج٣ىُاث ؤعقُُٟت" في هٓام ٫ م ص.

ً في مغخلت اإلااؾتر واإلاهاعاث  هها في جىاو٫ في وع٢خه الهضٝ الغثِسخب للخ٩ٍى
ّ
اإلاؿتهضٞت، لخ

غ وحصجُ٘ الُالب ٖلى ا٦دؿاب اإلاهاعاث في مجا٫ ج٣ىُاث ألاعق٠ُ، خُث ًخم التر٦يز  جٍُى

في اإلا٣ّغع ٖلى اج٣ان اإلاهىت ألاعقُُٟت وجُب٤ُ ألاؾالُب والخ٣ىُاث وألاصواث والٗملُاث 

م في ال
ّ
ت والخد٨ جىاهب اإلاسخلٟت مً جهمُم وجىحُه وجىُٟظ هٓم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت...الخ.  الخ٣ىُت وؤلاصاٍع

غ البدىر ألا٧اصًمُت في  ً باخثين قباب وجٍُى ٦ما حهضٝ البرهامج ٦ظل٪ بلى ج٩ٍى

ج بَاعاث ٖالُت اإلاؿخىي في مجا٫ الدؿُير وؤلاصاعة. بٗضَا  ً وجسٍغ مجا٫ ألاعق٠ُ، وج٩ٍى

ي َظٍ اإلاغخلت جىاو٫ الباخث ؤؾماء اإلا٣اًِـ اإلاضّعؾت وحجمها الؿاعي، و٢ض وّػٕ البرهامج ف

عنُضا ل٩ل ؾضاسخب. في ألازير زخم  30عنُضا، بمّٗض٫  120ٖلى ؤعبٗت ؾضاؾُاث بـــ 

ً في جسهو  غ َظا الخ٩ٍى ت مً الا٢تراخاث والخلى٫ لخٍُى الباخث مضازلخه بمجمٖى

ل في: 
ّ
 ج٣ىُاث ؤعقُُٟت جخمث

 .يغوعة مغاحٗت البرهامج وجدُين مدخىي اإلا٣اًِـ 

 في الاجداص ألاوعوّبي، زاّنت اؾخدضار وخضاث حضًضة مُا ً ب٣ت إلاٗاًير الخٗلُم والخ٩ٍى

٤ منها بالخ٨ىىلىحُاث الخضًثت.
ّ
 ما ًخٗل

 ."ين ٖلى َظا الخسّهو "ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ين واإلاكٞغ
ّ
ؼ ٖضص بحمالي ألاؾاجظة اإلا٩ىه  حٍٗؼ

  الباخث ٖلى يغوعة جى٢ُ٘ اجٟا٢ُاث م٘ الكغ٧اء )الاحخماُٖين، واإلااؾؿاث 
ّ

خث

 ...الخ(. الا٢خهاصًت

 ً ظا و٢ض اؾخٛل الباخث اإلالخ٣  لخىحُه هضاء للمهىُين والٗاملين في الخ٩ٍى َو

غ الخسّهو ٧ّل  ل واإلاؿاَمت ومض ًض اإلاؿاٖضة لخٍُى
ّ
ب في ألاعق٠ُ والخبراء للخضز والخضٍع

 خؿب ٢ضعاجه ومهاعاجه.

ً ألاعقُُٟين  ت الخٍُى الٍٗغًت لخ٩ٍى في  ؾاٖضجىا َظٍ الضعاؾت بك٩ل ٦بير في مٗٞغ

مغخلت اإلااؾتر ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث ؾاب٣ا، وؤ٦ؿبدىا ال٣ضعة ٖلى الخدلُل اإلاى٣ُي 

ً في  ت ؤبغػ الهٗىباث والٗغا٢ُل التب ناصٞذ الخ٩ٍى يُت، ومٗٞغ لجمُ٘ اإلاغاخل الخ٩ٍى

 .2010الخسّهو ؤزىاء بضاًاث اٖخماصٍ ؾىت 
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 وصطمخات الدزاسٛ: 7.1

:ً ؿب ولِـ مجّغص حسجُل للمٗلىماث ؤو حٗلُم َى ٖباعة ًٖ ٞٗل بُضاٚىجي ٨ًد الخٍٕى

ً ًيبغي ؤن ٌؿعى بلى البىاء وجدلُل اإلاىا٠٢ البُضاٚىحُت وجىيُذ  لٗاصاث مُٗىت. ٞالخ٩ٍى

ا مً حضًض .)مِىاوي، اإلا٨دؿب اإلاٗغفي وامخال٥ اإلاهاعاث وال٨ٟاءاث م٘ ام٩اهُت اؾدثماَع

2006 ،86) 

ب وزبرة في مجا٫ بصاعة اإلاىاص َى الصخو الظي لضًه حٗلُم وجض أخصاتي ألاسؼٍُ: ٍع

 (Richardj,1992,8 ألاعقُُٟت ٧الخٟٔ، الترجِب واإلاٗالجت...)

مُت:  كي هٕى زام مً البِئاث التب ج٩ىن مد٩ىمت ٧لُا بالهُا٧ل الاحخماُٖت البِئت الُش

خباعاث الىعازُت )الجُيُت( والك٩لُت وألاؾاؾُت. ؤي ؤجها حكير  للخ٨ىىلىحُاث الغ٢مُت في الٖا

لِـ بلى وحىص وجُىع َظٍ الخ٨ىىلىحُاث بظاتها ول٨ً لخضازلها وج٩املها في البىاء 

 (15، 2002الصّبان، الا٢خهاصي والخًاعي والؿُاسخب والُب٣ي لل٨ُاهاث الاحخماُٖت.)

ت مً الىزاث٤ بمسخل٠ ؤق٩الها، طاث الٗال٢ت اإلاباقغة مً خُث  ألاسؼٍُ: َى مجمٖى

بُٗتها ٞهب جغجب ا ببًٗها البٌٗ وحك٩ل عنُضا مهضع بهخاحها َو ِ اعجباَا ًٍٖى

 مخ٩امال.

كي ٖملُت جخم ٖىض صٞ٘ ألاعق٠ُ ؤو بٗضٍ مباقغة مً َٝغ ؤلاصاعة ؤو  ملالجت ألاسؼٍُ:

خم زاللها ٞغػ وجهي٠ُ وجغجِب وبٖاصة  الجهت الضاٞٗت ؤو مً اإلااؾؿت اإلا٩لٟت باألعق٠ُ ٍو

ظا ما ٌؿما باإلاٗالجت حك٨ُل مسخل٠ الىخضاث اإلا٩ىهت للغنُض وبٖضاص وؾاث ل البدث َو

الٗلمُت ؤما اإلاٗالجت الّٟىُت ٞهب جسو الىي٘ الُبُعي للىز٣ُت بةزًاٖها للمٗالجت التب 

 (.2011مذّوهت الىصىص الخىـُمُت جًمً اإلاداٞٓت ٖليها.)

 َى ٩َُلت حضًضة للخٗلُم الٗالي. ًخمدىع الىٓام ٖلى زالر مداوع: : LMDهـام 

عنُض في ٧ل ؾضاسخب  30صعاؾُت بٗض البا٧الىعٍا، بيؿبت ؾضاؾُاث  06لِؿاوـ:  -1

.  180بمٗجا   عنُض في اإلاجمٕى

 عنُض.  120ؾضاؾُاث بياُٞت بمٗجا  04ماؾتر:  -2

ؾىىاث ٖلى ألا٢ل بٗض اإلااؾتر في ٞغ٢ت بدث إلاسبر ؤو مغ٦ؼ بدث، ٌسجل في  03ص٦خىعاٍ:  -3

 الض٦خىعاٍ الُلبت الخانلين ٖلى ماؾتر ؤ٧اصًمب.

م الخٗلُم العذاس ي:  ُّ في هٓام ٫.م.ص الؿىت الجامُٗت م٣ّؿمت بلى ؾضاؾُين بزىين. ٣ً

ل 
ّ
 عنُضا. 30بضوعٍ ٖلى ؤؾاؽ ؾضاسخب الظي ًمث
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مً ؤحل جدضًض  02واإلااؾتر 01َى ججؼثت للكٗبت ًخجلى طل٪ في اإلااؾتر الخخّصص: 

ؿضاسخب اإلاؿل٪ وال٣ضعاث اإلاخدّهل ٖليها مً َٝغ الُالب. وؤخُاها ًخّم الخسّهو في ال

 (.2008خشص هللا،  الخامـ والؿاصؽ مً مغخلت اللِؿاوـ.)

مي: ت مً الىزاث٤ الغ٢مُت ؾىاء ؤهخجذ بك٩ل ال٨ترووي مباقغة  ألاسؼٍُ الُش َى مجمٖى

غ الغ٢مب(، ؤو وزاث٤ مسخلُت  ج٣ضم َظٍ الىزاث٤ ٖلى ق٩ل  ؤو وزاث٤ جمذ ع٢مىتها )بالخهٍى

ُل٤ ٖلُه ٦ظل٪ اؾم ألاعق٠ُ ؤلال٨ترووي هصخب، نىع، ؾمعي، ؤو ؾمعي بهغي...الخ.  ٍو

ُت بل٨تروهُت بهُٛـــت ٖـــلىػ اإلاسجـــت مً الغمـــً ؾلؿلـــب مـــظي ًخ٩ّىن في الٛالـــال -0ت )ـــلى ؤٖو

ؿخلؼم اللجىء بلى وؾاثل ج٨ىىلىحُت خضًثت مً ؤحل ٢غاءتها والاؾخٟاصة منها.1  (1)(، َو

حكير بهٟت ٖامت بلى الىؾاثل وألاحهؼة التب ٌؿخسضمها : بن ٖباعة الخ٨ىىلىحُا الخٕىىلىحُا

ٞالخ٨ىىلىحُا بك٩ل ٖام كي الاؾخسضام اإلاُٟض إلاسخل٠  ؤلاوؿان في جىحُه قاون الخُاة،

ت، وكي ٦ظل٪  وكي الخُب٤ُ اإلاىٓم لألؾـ الٗلمُت مً ؤحل بهجاػ اإلاهام، مجاالث اإلاٗٞغ

ت الٗلمُت والخ٣ىُت في مٗالجت اإلاٗلىم ً جُب٤ُ اإلاٗٞغ اث مً خُث ؤلاهخاج والهُاهت والخسٍؼ

 (.2013)ؼىاو،والاؾترحإ بالُغ١ آلالُت. 

عُت:   ت ال٣ضعاث وما ٌؿٟغ ٖنها مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث ٌٓاءة الهُئت الخذَس كي مجمٖى

ماعؾها ألاؾخاط الجامعي، وجم٨ىه مً ؤصاء ٖمله وؤصواٍع  والاججاَاث التب ًمخل٨ها ٍو

 ُّ ٣ الخٓها ٍو م٨ً ؤن ٩ًىن لها جإزير مباقغ ؤو ومؿاولُاجه ٍو ً، ٍو به وزّغٍجى الخ٩ٍى
ّ

مها َال

م للمماعؾت اإلاهىُت في الىا٢٘ اإلاُضاوي. 
ّ
لى بٖضاص اإلاخٗل  ٚير مباقغ ٖلى الٗملُت الخٗلُمت ٖو

ٔادًمي:  ً ألا ً ألاعقُُٟين بالجامٗت ؤي طل٪ الُالب الجامعي الظي الخٍٕى ه٣هض  ها ج٩ٍى

ب ٖلى ٦ُُٟت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث في ماؾؿت الخٗلُم ًخل٣  صعوؽ ومدايغاث والخض ٍع

الٗالي للخهى٫ ٖلى قهاصة حامُٗت، وه٣هض بمٟهىم الُالب الجامعي ٧ل مً الُالباث 

غ  ، وجٍُى ً َى ا٦ؿاب الُالب حملت مً اإلاهاعاث واإلاٗاٝع والُلبت، وه٣هض ب٩لمت الخ٩ٍى

ب الاؾخٗضاص واإلا
ّ
ت وال٣ٗلُت التب جخُل ٠ مٗها واحخُاػ ٢ضعاجه ال٨ٍٟغ ُّ ثابغة والاؾخمغاع والخ٨

الٗضًض مً الامخداهاث والاهخ٣ا٫ مً ؾىت بلى ؤزغي بلى ٚاًت خهىله ٖلى الكهاصة الٗلمُت 

التب جسّى٫ له اإلاكاع٦ت في اإلاؿاب٣اث اإلاٟخىخت في الازخهام الظي ج٩ّىن ُٞه مً ؤحل 

خم٘ والّضولت بهٟت الٟٓغ بمىهب ٖمل وج٣ضًم زضمت للماؾؿت التب ٌكخٛل  ها وللمج

 ٖاّمت.

                                                           
(1)  

Yves Prax,J.2004.la Gestion Electronique Documentaire.3e éd. Paris :Dunod,p.50.
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 إجساءات الدزاسٛ املٗداٌٗٛ.

 وٍّج الدزاسٛ: 8.1

ُت ؤي صعاؾت ٖلمُت ٖلى ّٖضة ٖىامل ؤَمها مؿخىي الخىا٤ٞ بين مىهجُت  حٗخمض هٖى

ه وماصجه مً حهت ؤزغي، وجغي الباخثت  البدث مً حهت وبين ُٖىت البدث ومىيٖى

" بإن البدث اإلاثالي في ٖضص مً مجاالث ٖلم اإلا٨خباث   Margaret Slaterماعحٍغذ ؾالجغ 

ب مؼحا مالثما وط
ّ
ا إلاباصت الخدلُل ال٨ّمب، والخدلُل الىىعي لضعاؾت واإلاٗلىماث ًخُل ُّ ٦

 (1)َبُٗت اإلاك٩لت ؤو الٓاَغة اإلاٗجب  ها طل٪ البدث".

اٖخمضها في الجاهب الىٓغي لضعاؾدىا ٖلى اإلاىهج الىنٟي مً زال٫ الخّٗغى ب٫ ْاَغة 

٣ت بخجغبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟ
ّ
ت الضعاؾت بالىن٠ وججمُ٘ الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث اإلاخٗل

، خُث جّم الخُّغ١ بلى حٍٗغ٠ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث 02في هٓام ٫.م.ص بجامٗت ٢ؿىُُىت 

ً في مؿاع  غة به، وقغح ل٨ُُٟت جىُٓم الخ٩ٍى ت واإلااصًت اإلاخٞى والخىز٤ُ، والام٩اهُاث البكٍغ

الث وال٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت، ومجاالث الدكُٛل وؤَضاٝ  جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت، واإلاَا

ير  ً... ٚو  َا مً الٗىانغ اإلاهّمت التب ؾخُٗيىا ٖلى جد٤ُ٣ ون٠ ٖلمب مخ٩امل لها.الخ٩ٍى

الخدلُلي مً زال٫ ججمُ٘  ؾلىبللّضعاؾت، ٣ٞض اٖخمضها ٖلى ألا ؤما في الجاهب اإلاُضاوي 

، ومً الاؾخبُاهين اللظان جّم جىػَٗهما ٖلى واإلاالخٓت وجىُٓم الىخاثج اإلادّهل ٖليها مً اإلا٣ابلت

ىت َلبت  ُّ ُىت زٍغجي َظا الخسّهو الٗاملين ٧ّل مً ٖ جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت، ٖو

ا وببضاء  ت، م٘ جدلُلها والخٗل٤ُ ٖليها ومداولت جٟؿيَر بمسخل٠ الاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 الغؤي ٞيها.

 عٍٗٛ الدزاسٛ: 9. 1

ي للذساظت اإلاُذاهُت: 1.9.1
ّ
 جدذًذ اإلاجخمم الٕل

ي للضعاؾت في ٧ل مً
ّ
ل اإلاجخم٘ ال٨ل

ّ
مجخم٘ َلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت  ًخمث

ٟين 02بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت  جي َظا الخسّهو اإلاْى ، وزٍغ

ت.  والٗاملين بمسخل٠ الاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 

 

                                                           
(1) 

Slater, Margaret.1990. Research Method in Library and Information science. London: Library 

association. p. 108
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 اإلاجخمم الٕلي للؼلبت :  1.1.9.1

ا ألاّو٫ في َلبت جسهّ  ي للضعاؾت اإلاُضاهُت في قَُغ
ّ
ل اإلاجخم٘ ال٨ل

ّ
و ج٣ىُاث ًخمث

ىاع  02ؤعقُُٟت الّضاعؾين بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت  لجمُ٘ ألَا

وختا اإلاسجلين في الُىع  02واإلااؾتر  01واإلاغاخل الضعاؾُت مً َلبت اللِؿاوـ واإلااؾتر 

ىّضر الجضو٫ الخالي اإلاجخم٘ 2012/2013الثالث ؤي "الض٦خىعاٍ" مً الؿىت الجامُٗت  ، ٍو

ي 
ّ
 للُلبت الخاملين للمىانٟاث اإلاكاع بليها:ال٨ل

م ) ي لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت خؿب (: 10حذ٘و ُس
ّ
ًبّين جىػَ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال٨ل

ىاع.  حمُ٘ ألَا

 % اإلاجمىق ئهار رٓىس  العىت + الخخّصص. الؼىس/ اإلاشخلت.

 56.34 80 74 06 الؿىت زالثت ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. ػلبت لِعاوغ.

 16.19 23 11 12 الؿىت ؤولى ماؾتر ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. 01ػلبت اإلااظتر 

 21.83 31 29 02 الؿىت زاهُت ماؾتر ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. 02ػلب اإلااظتر 

 5.64 08 03 05 مّمً صعؾىا جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. ػلبت الذٓخىساٍ.

 %100 142 اإلاجمىق الٕلي لؼلبت جخّصص جِىُاث أسؼٌُُت.

  

 

ي لخٍشجي جخّصص جِىُاث أسؼٌُُت: 2.1.9.1
ّ
  اإلاجخمم الٕل

ل في زّغٍجي جسهو 
ّ
ا الثاوي، ُٞخمث ي للضعاؾت اإلاُضاهُت في قَُغ

ّ
ؤما اإلاجخم٘ ال٨ل

ابخضاء مً ؾىت  02ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

يبّين توزيع أفراد المجتمع الكّلي لطلبة تخصص (: 1)شكل دائرة نسبية رقم 
 .تقنيات أرشيفية حسب جميع األطوار

 .طهبت نُساَس

 01طهبت انًاستر 

 02طهب انًاستر 

 .طهبت انذكتىراِ
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ي ، والجضاو٫ الثالزت الخال2013بلى ٚاًت ؾىت  2008
ّ
ُت جىّضر بالخٟهُل اإلاجخم٘ ال٨ل

جي جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.  لخٍغ

  2013بلى ؾىت  2008الضٞٗاث اإلاخسّغحت الخاملت لكهاصة اللِؿاوـ مً ؾىت. 

م ) ًبّين الٗضص الاحمالي للضٞٗاث اإلاخسغحت الخاملت لكهاصة لِؿاوـ في (: 20حذ٘و ُس

 جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.

م  % كذد الؼلبت اإلاخخشحين ظىت الذًلت. الذًلت. ُس

01 2007-2008 26 8.52 

02 2008-2009 79 25.9 

03 2009-2010 49 16.06 

04 2010-2011 40 13.11 

05 2011-2012 31 10.16 

06 2012-2013 80 26.22 

 %100 305 اإلاجمىق.
 

كي الؿىت التب وسّجل  2013-2012هالخٓه مً زال٫ َظا الجضو٫ ؤن الؿىت الجامُٗت  ما

ٞيها جسغّج ؤ٦بر صٞٗت مً الُلبت الخاملين لضعحت اللِؿاوـ في ٖلم اإلا٨خباث جدذ جسّهو: 

( اإلاخسغحت 06مً مجمٕى الضٞٗاث الؿخت ) %26.22َالبا ؤي بمّٗض٫  80ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بـــ 

. والك٩ل البُاوي الخالي 02مً مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىتٖلى َظا اإلاؿخىي 

 .2013بلى ٚاًت ؾىت  2008ًىّضر وؿبت جسغّج الُلبت في ٧ّل ؾىت ابخضاء مً ؾىت 
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  2013بلى ؾىت  2008الضٞٗاث اإلاخسغحت الخاملت لكهاصة اإلااؾتر مً ؾىت. 

م ) ًبّين الٗضص الاحمالي للضٞٗاث اإلاخسغحت الخاملت لكهاصة اإلااؾتر في  (:30حذ٘و ُس

 .جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت

م الذًلت.  % كذد الؼلبت اإلاخخشحين. ظىت الذًلت. ُس

01 2008-2010 16 13.44 

02 2009-2011 51 42.85 

03 2010-2012 25 21 

04 2011-2013 27 22.68 

 %100 119 اإلاجمىق.
 

-2009هالخٓه مً زال٫ َظا الجضو٫ ؤن الضٞٗت اإلاخ٩ىهت في اإلااؾتر بين ؾىتب ا ــم 

كي مً ؤ٦بر الضٞٗاث التب ؤزغحذ ٖضص ٦بير مً خاملي َظٍ الكهاصة في َظا  2011

مً بين الضٞٗاث ألاعبٗت اإلاخسغحت  %42.85َالبا ؤي بمّٗض٫  51الازخهام بدىالي 

الخاملت لكهاصة اإلااؾتر في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ٖلى مؿخىي مٗهض ٖلم اإلا٨خباث 

 . والك٩ل البُاوي الخالي ًىّضر طل٪:02والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 
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25.90% 

16.06% 

26.22% 

10.16% 

13.11% 

يوّضح نسبة الدفعات المتخرجة الحاملة لشهادة (: 2)شكل بياني رقم 
 .2013إلى سنة  2008الليسانس من سنة 

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2012-2013

2011-2012

2010-2011
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  جي جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الخاملين لضعحت اللِؿاوـ واإلااؾتر ي لخٍغ
ّ
اإلاجخم٘ ال٨ل

 .2013بلى ٚاًت ؾىت  2008ون لضعحت الّض٦خىعاٍ مىظ ؾىت والظًً ًدًغ 

م ) جي جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الخاملين لضعحت  (:40حذ٘و ُس ًبّين اإلاجخم٘ ال٨لي لخٍغ

 .2013بلى ٚاًت ؾىت  2008اللِؿاوـ واإلااؾتر والظًً ًدًغون لضعحت الّض٦خىعاٍ مً ؾىت 

 % ٖضص الُلبت اإلاخسّغحين اإلادّهل ٖليها الضعحت/ الكهاصة

 70.60 305 اللِؿاوـ.

 27.54 119 اإلااؾتر.

 1.85 08 مسجلىن في الض٦خىعاٍ.

.  %100 432 اإلاجمٕى

اإلاخسغحين الخاملين لكهاصة اللِؿاوـ ؤ٦بر ب٨ثير مً  ًدبّين مً الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٖضص

ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٖضص اإلاخسغحين الخاملين لكهاصة اإلااؾتر مً مٗهض 

( ؾىىاث مً اٖخماص الخسّهو في ألاعق٠ُ ؤي ابخضاء مً 06َُلت ؾخت ) ٢02ؿىُُىت 

ظا ما جثبخه الاخهاثُاث في الجضو٫ ؤٖالٍ )وؿبت 2013بلى ٚاًت ؾىت  2008ؾىت  . َو

مخسغحين بضعحت اإلااؾتر(  ٞدؿب  %27.54مخسغحين بضعحت اللِؿاوـ م٣ابل  70.60%

َالب مخدهل ٖلى قهاصة اللِؿاوـ  305ُاث في َظا الجضو٫ هجض ؤن مً مجمل الاخهاث

ً في  119في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت احخاػ منهم  َالب ٣ِٞ الُىع الثاوي مً الخ٩ٍى
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13.44% 

42.85% 

21% 22.68% 

لشهادة الماستر يوّضح معّدل تخرج  الدفعات الحاملة : (3)شكل بياني رقم 
 .2013إلى سنة  2008من سنة في تخصص تقنيات أرشيفية ابتداء 
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هٓام ٫.م.ص وجدهلىا ٖلى قهاصة اإلااؾتر في هٟـ الازخهام، َظا ما ًبّين ؤّن اإلااؾتر لِـ 

م بىاء ٖلى مخاح للجمُ٘ وبهما ٌؿمذ للُلبت ا إلاخٟى٢ين ٣ِٞ بىلىحه خُث ًخم اهخ٣اَئ

ب مّمً 08مٗضالتهم النهاثُت في مغخلت اللِؿاوـ، ٦ما وسّجل ٦ظل٪ وحىص زماهُت )
ّ

( َال

ً في هٓام ٫.م.ص  صعؾىا هٟـ الخسّهو اؾخُاٖىا الىنى٫ بلى اإلاغخلت الثالثت مً الخ٩ٍى

م آلان ًدًغون لكهاصة الض٦خىعاٍ في جسهو ًُل٤ ٖلُه  اؾم : ج٣ىُاث اإلاٗلىماث في َو

جي الخسهو  ألاهٓمت الىزاث٣ُت. والك٩ل البُاوي الخالي ًبّين جىػَ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال٨لي لخٍغ

 .2013بلى ؾىت  2008خؿب الكهاصاث اإلادّهل ٖليها مً ؾىت 

 

ي(:   2.9.1
ّ
ىت الذساظت اإلاُذاهُت )اخخُاس اللُىت مً اإلاجخمم الٕل ُّ  جدذًذ ك

ىت الضعاؾت اإلاُضاهُت جخ٩ّىن مً ٞئخين: ٞئت َلبت  اهُال٢ا ُّ مما ط٦غهاٍ ؾاب٣ا، ٞةن ٖ

لُه ٣ٞض  ئت اإلاخسغحين مً هٟـ اإلاٗهض، ٖو جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الضاعؾين باإلاٗهض ٞو

ي بىاء ٖلى اإلاٗاًير الخالُت: 
ّ
 جّم ازخُاع الُٗىت مً اإلاجخم٘ ال٨ل

ىت ػلبت جخّصص جِىُاث أسؼ 1.2.9.1 ُّ ٌُُت مً ملهذ كلم اإلإخباث والخىزُّ اخخُاس ك

 :2بجاملت ُعىؼُىت

ضصَم واخض وزالزين  2013-2012مً الؿىت الجامُٗت  ٢02مىا بازخُاع َلبت اإلااؾتر  ٖو

ضصَم 31) ( َالبا، وازترها َلبت الض٦خىعاٍ مّمً صعؾىا جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ٖو

ل في اإلاجمٕى 08زماهُت )
ّ
ب. ما ٌك٩

ّ
لُلبت  مً الُٗىت ال٩لُت % 27.46ٞغصا بيؿبت  39( َال

 جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. 
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 .يسجهىٌ فٍ انذكتىراِ .انًاستر .انهُساَس

70.60% 

27.54% 

1.85% 

يبّين توزيع أفراد المجتمع الكلي لخريجي تخّصص (: (: 4)الشكل بياني التالي رقم 
 2013إلى سنة  2008تقنيات أرشيفية حسب الشهادات المحّصل عليها من سنة 
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ت ؤلاحابت ٖلى  و٢ض ٢مىا بازخُاع َظٍ الُٗىت الىمُُت اإلا٣هىصة ختا وؿخُُ٘ مٗٞغ

جب اإلاٗخمض،  الدؿائ٫ اإلاُغوح خى٫ مضي جًُٟل وعضخا الُالب اإلاخ٩ّىن للبرهامج الخ٩ٍى

ت ؤبغػ اإلاكا٧ل والهٗىباث التب جهاصٞه ؤزىاء ج٩ ىه صازل الخغم الجامعي ؤي ومٗٞغ ٍى

ب اإلااؾتر  02بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 
ّ

مً وحه هٓغ َال

 والض٦خىعاٍ.

و٦ظل٪ ٢مىا بازخُاع َظٍ الُٗىت الىمُُت بىاء ٖلى الكغوٍ والخهاثو اإلاكتر٦ت التب 

غ ٞيهم، ٧ىن اإلابدىزين لضحهم هٟـ
ّ
ً جخٞى غ في آلازٍغ

ّ
، ألجهم جضّعحىا الهٟاث التب ال جخٞى

يُت في مؿاع جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ؤما الٟئت ألازغي )َلبت  ومّغوا بجمُ٘ اإلاغاخل الخ٩ٍى

نهم(، ٞباليؿبت لُلبت اإلااؾتر  1اللِؿاوـ واإلااؾتر ٣ٞض ونلىا لنهاًت  02َم في بضاًت ج٩ٍى

عاٍ ٣ٞض ( ؤما َلبت الض٦خى 2013اإلاؿاع )الجؼء ال٨بير منهم ها٢ل مظ٦غة الخسّغج في حىان 

جب ٧امال. وبالخالي ٞالُٗىت اإلاسخاعة لضحها ال٣ضعة ٖلى الخ٣ُُم  احخاػوا َظا اإلاؿاع الخ٩ٍى

ً به،  جب وقغح ْغوٝ الخ٩ٍى والخمدُو وبةم٩اجها بصالء الّغؤي والّى٣ض البّىاء للبرهامج الخ٩ٍى

بلى ٚاًت حىان  01و٢ض جّم جىػَ٘ الاؾخبُان ٖلى مجمٕى ُٖىت الُلبت اإلاىخ٣اة ابخضاءا مً 

لُت مً ؾىت  01 ، و٢ض ؤٞغػث ٖملُت الخىػَ٘ ٖلى َظٍ الٟئت ٖلى الىخاثج 2013حٍى

 اإلاىضخت في الجضو٫ الخالي:

م ) ىت الٟٗلُت لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت اإلاؿخجىبين بمٗهض  (:50حذ٘و ُس ُّ ًبّين الٗ

 .02ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

 الؼىس/ اإلاشخلت
الاظخماساث 

كت
ّ
 اإلاىص

 الاظخماساث الظاتلت

 واإلاعدبلذة

 الاظخماساث اإلالخمذة

 % اللذد

 78.78 26 05 31 02ػلبت اإلااظتر

 21.21 07 01 08 ػلبت الذٓخىساٍ

 100 33 06 39 اإلاجمٕى
 

ًّخطر مً زال٫ َظا الجضو٫ بإن الُٗىت الٟٗلُت لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت 

ل  02اإلاؿخجىبين بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 
ّ
مً اإلاجخم٘  %84.61جمث

ي جّم ازخُاٍع
ّ
ي الظ

ّ
 . ال٨ل
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ىت اإلاىؿٌين الخٍشجين مً جخصص جِىُاث أسؼٌُُت اللاملين باإلداساث  2.2.9.1 ُّ ك

 واإلاإظعاث الجضاةٍشت:

جين الخ٣ُ٣ُين الظًً  هٓغا لٗضم جىاٞغ مٗلىماث بخهاثُت ٧اُٞت خى٫ ؤٖضاص الخٍغ

ت ازخيرث ُٖىت َب٣ُت ٖكىاثُت مً ألاعقُُٟين  ٌٗملىن في ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

اإلاؿاولين ًٖ مهالر وم٩اجب وؤ٢ؿام ألاعق٠ُ لإلصاعاث الٗمىمُت واإلااؾؿاث 

اث الخابٗت للىػا ً، ؾىاء الا٢خهاصًت واإلاضًٍغ عاث اإلاسخلٟت مىػٖين ٖبر بٌٗ والًاث الَى

حٗل٤ ألامغ بالبلضًاث، الضواثغ، اإلاؿدكُٟاث، الجامٗاث، اإلااؾؿاث الخضماجُت، اإلاضعاؽ 

ت، صوع الث٣اٞت ... الجضو٫ الخالي ًىّضر طل٪:  التربٍى

م ) جين مً ًبّين جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت الٟٗلُت (: 60حذ٘و ُس ٟين الخٍغ اإلاؿخجىبت مً اإلاْى

ت.  جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الٗاملين بمسخل٠ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 % اللذد الِؼاكاث واإلاإظعاث الؽاهلت.

م الٗالي.  34 17 ٢ُإ الخُٗل

ت. –الضاثغة  –بصاعة البلضًاث   24 12 الىاًل

 08 04 ٢ُإ الث٣اٞت.

ىُت. ٢ُإ ً والتربُت الَى  00 02 الخ٩ٍى

 18 09 لٗؿ٨ٍغت.امضًٍغاث ومهالر الىػاعاث اإلاسخلٟت: ؤمال٥ الضولت، اإلاؿدكُٟاث، اإلااؾؿت 

جب.  06 03 ٢ُإ الٗض٫ وألامً الَى

 06 03 اإلااّؾؿاث الهىاُٖت والا٢خهاصًت.

 %100 50 اإلاجمىق الٕلي.

78.78% 

21.21% 

يوّضح العّينة الفعلية لطلبة تخصص تقنيات أرشيفية (: 5)شكل بياني رقم 
 02المستجوبين بمعهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة 

 02طهبت انًاستر

 طهبت انذكتىراِ
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ً َما:  ٢مىا  بازخُاع الُٗىت مً اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت بىي٘ مُٗاٍع

 يغوعة ؤن ٩ًىن اإلابدىر مؿاوال ًٖ مهلخت ألاعق٠ُ ؤو اإلا٨خبت التب ٌٗمل  ها. -

ً جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً مٗهض ٖلم اإلا٨خباث  - ؤن ٩ًىن اإلابدىر زّغٍج ج٩ٍى

 .2والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

ؤعقُٟي مؿاو٫  50ٖلى َظا ألاؾاؽ ٢ّضع اإلاجخم٘ ألانلي لُٗىت الضعاؾت اإلاُضاهُت بـــ: 

 .الٗامل  ها اإلاهالرًٖ جل٪ اإلا٩اجب و 

ُٟا هالخٔ  مً الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢ُإ الخٗلُم الٗالي َى ال٣ُإ ألا٦ير جْى

اث  ، جلُه بصاعة%34للمخسههين في ألاعق٠ُ بيؿبت  البلضًاث والضاثغة والىالًت زم مضًٍغ

ت. ومهالر الىػعاث اإلاسخلٟت.
ّ
 والك٩ل البُاوي الخالي ًىضر طل٪ ؤ٦ير ص٢

 
ض ؤلال٨ترووي والخىػَ٘ بالُض   44اؾدباهت، اؾترحٗذ واٖخمضث  50جّم ؤلاعؾا٫ بالبًر

ً آز 04، بلٛاء 02اؾدباهاث )يُإ  06، جم ٣ٞضان واؾدبٗاص %88اؾدباهت بمّٗض٫  ٍغ

ضم مأل الاؾخماعة بالجضًت  غاٝ اإلاٗىُت م٘ مىيٕى البدث ٖو وطل٪ لٗضم جٟاٖل ألَا

 اإلاُلىبت(،الجضو٫ الخالي ًىضر الٗملُت ؤ٦ير جٟهُال.
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 .انىالَت –انذائرة  –إدارة انبهذَاث 
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 .لطاع انتكىٍَ وانتربُت انىطُُت

أيالن انذونت ،  : يذَرَاث ويصانح انىزاراث انًختهفت
 .انًستشفُاث، انًؤسست انعسكرَت

 .لطاع انعذل واأليٍ انىطٍُ

 .انًؤّسساث انصُاعُت وااللتصادَت
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يوّضح توزيع نسب أفراد عينة الموظفين الخريجين من ( :  6)شكل بياني رقم 
 .تخصص تقنيات أرشيفية العاملين بمختلف اإلدارات والمؤسسات الجزائرية
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م )  ًبّين ٖضص الاؾخبُاهاث اإلاؿترحٗت واإلاٗخمضة. (:70حذ٘و ُس

 اليعبت كذد الاظخبُاهاث 

 %100 50 جىصَم

 %4 02 طُاق

 %8 04 ئلواء

 %88 44 اكخماد

 

 زتاالت الدزاسٛ ٔحدٔدِا: 10.1

ل مجاالث الضعاؾت اإلاُضاهُت وخضوصَا في الى٣اٍ الخالُت:
ّ
 جخمث

 اإلاجا٘ البؽشي: 1.10.1

ل اإلاجا٫ البكغي للضعاؾت اإلاُضاهُت في ٧ّل مً ٞئت َلبت جسهو ج٣ىُاث 
ّ
ًخمث

لبت الض٦خىعاٍ مّمً صعؾىا هٟـ  الخسّهو بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ ؤعقُُٟت َو

ً مّمً صعؾىا جسّهو ج٣ىُاث 02بجامٗت ٢ؿىُُىت  ، باإلياٞت بلى ٞئت زّغٍجي َظا الخ٩ٍى

ٟين بمسخل٠ الاصاعاث واإلااّؾؿاث  م خالُا ٖاملين ومْى ؤعقُُٟت بىٟـ اإلاٗهض َو

ت اإلاسخلٟت.  الجؼاثٍغ
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 .يوّضح عدد االستبيانات المسترجعة والمعتمدة(: 7)شكل بياني رقم 
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 اإلاجا٘ الجوشافي: 2.10.1

ا مً زال٫ ٖىىان الّضعاؾت: جٓهغ الخضوص الجٛغاُٞت ح ُّ ً ألاسؼٌُُين ل " جٍٕى

ت بين الىـشي والىاُم: ججشبت جخّصص جِىُاث أسؼٌُُت في هـام  بالجاملت الجضاةٍش

ي الضعاؾت اإلاُضاهُت حمُ٘ ؤ٢ؿام اإلا٨خباث "02٘.م.د بجاملت ُعىؼُىت 
ّ
. خُث حُٛ

ت بهٟت ٖامت، وبهٟت زاّنت مٗهض ٖلم اإلا٨خبا ث والخىز٤ُ بجامٗت واإلاٗلىماث الجؼاثٍغ

ي الضعاؾت اإلاُضاهُت اإلااؾؿاث واإلاغا٦ؼ والاصاعاث واإلاهالر ٢2ؿىُُىت
ّ
، و٦ظل٪ حُٛ

.ً ت ٖبر مىا٤َ مسخلٟت مً عبٕى الَى  ألاعقُُٟت الجؼاثٍغ

 اإلاجا٘ الضمني: 3.10.1

كي اإلاّضة التب اؾخٛغ٢ىاَا في اهجاػ اإلاىيٕى بك٣ُه الىٓغي واإلاُضاوي، ٣ٞض اؾخٛغ٢ذ 

اإلاُضاهُت وخضَا مىظ بضاًت جدضًض الُٗىت، مغوعا بخد٨ُم وججٍغب الاؾخبُان الضعاؾت 

جي  وجىػَ٘ وسخخه النهاثُت ٖلى الُٗىت الٟٗلُت لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت وزٍغ

ٛها بلى ٚاًت الاهتهاء مً جدلُل  ٟين، واؾترحإ اؾخماعاث الاؾخبُان وجَٟغ الخسّهو اإلاْى

ؤقهغ(. ؤما  08)٢غابت  2013بلى ٚاًت قهغ ؤوث  2013هٟي مُُٗاتها الٟترة اإلامخّضة مً حا

ل ابخضاء مً اٖخماص اإلاىيٕى  الجاهب الىٓغي مً الضعاؾت ٣ٞض اؾخٛغ١ مّىا الى٢ذ الٍُى

باٖتها في بلى ٚاًت الاهتهاء مً  2012حاهٟي  04للبدث في الض٦خىعاٍ في  حاهٟي  9الضعاؾت َو

2014. 

 اإلاجا٘ اإلاىطىعي: 4.10.1

ت بين الىٓغي  ً ألاعقُُٟين بالجامٗت الجؼاثٍغ ًخمدىع مىيٕى صعاؾدىا خى٫ ج٩ٍى

وبالًبِ وخضاث وم٣اًِـ َظا الخسّهو والىا٢٘: ججغبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت، 

٣ت بمغخلت اللِؿاوـ واإلااؾتر مً هٓام 
ّ
اإلاضعؾت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ  LMDاإلاخٗل

ضصَا زمؿت وز 02بجامٗت ٢ؿىُُىت ت مضي مىاءمت َظا 35الزىن) ٖو (  م٣ُاؾا ومٗٞغ

ه مً م٣اًِـ م٘ وا٢٘ اإلاماعؾت اإلاهىُت في اإلاُضان. جب وما ًدخٍى  البرهامج الخ٩ٍى

 أسالٗب جتىٗع البٗاٌات: 11.1

اٖخمضها بهىعة مباقغة في الجاهب الىٓغي ٖلى ؤؾلىب اإلاسر في حم٘ البُاهاث   

ت ؤ و مً ؤزغي، خُث جّم ججمُ٘ ؤلاهخاج ال٨ٟغي واإلاغاح٘ التب جخّٗغى للمىيٕى مً ػاٍو

ً ألا٧اصًمب ألزهاجي ألاعق٠ُ في البُئخين الخ٣لُضًت والّغ٢مُت مً  اإلاخٗل٤ بالخ٩ٍى

اث  ٦خب وعؾاثل ماحؿخير وماؾتر وص٦خىعاٍ وم٣االث مخسّههت ومٗاحم ومىؾٖى
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غة ومىحىصة  صازل ومٗلىماث مخٟغ٢ت مً مىا٢٘ و٢ىاٖض بُاهاث بل٨تروهُت ووزاث٤ مخٞى

م ل٣ُإ الخٗلُم الٗالي بالجؼاثغ مً 
ّ
ٗاث اإلاىٓ بصاعة اإلاٗهض، واٖخمضها ٦ظل٪ ٖلى الدكَغ

ٗاث ألا  عقُُٟت اإلاىٓمت ٢ىاهين ومىاقير وحٗلُماث وؤوامغ، صون ؤن هيسخا الاؾخٗاهت بالدكَغ

الاظخبُان . بلى حاهب طل٪ ٢مىا باؾخٗما٫ ألاصواث اإلاىهجُت الخالُت، نلل٣ُإ في اإلاُضا

 .ت لجمم بُاهاث الذساظت اإلاُذاهُتِابلت واإلاالخـواإلا

ت:  1.11.1  اإلاالخـت اإلاعخترة واإلاالخـت اإلإؽًى

اٖخمضها ٖلى َظا الىٕى مً اإلاالخٓت ٦خ٣ىُت بدث للخّٗغٝ ولخ٣صخب َبإ شخهُاث  

ت  اإلابدىزين، وألَمُت َظٍ ألاصاة في جدهُل البُاهاث اؾخسضمىا اإلاالخٓت اإلاؿخترة واإلا٨كٞى

٧ىؾُلت بدث م٨ّملت الؾخماعة الاؾدباهخين، بط ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ًٖ اإلاالخٓت في ؤي 

ت.  صعاؾت مُضاهُت ؤو هٍٓغ

ٞاإلاالخٓت اإلاؿخترة كي خالت ال ًضعي ٞيها ألاشخام اإلاالخٓين ؤّجهم مدل مالخٓت، 

ت الضعاؾ ت، اٖخمضها َظا ألاؾلىب ألهىا ال وؿخُُ٘ ؤن هالخٔ مً صون الا٢تراب مً مجمٖى

ل٨ً ٠ُ٦ ًم٨ىىا ال٣ُام بظل٪ مً صون ؤن هؼعج مً هالخٔ ما صمىا هبدث ًٖ ٞهم 

الىي٘ في بَاٍع الُبُعي، ؤي الٗمل و٦إهىا ٚاثبىن؟ في َظٍ الخالت لجإها بلى اإلاالخٓت 

جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت وجّمذ الٗملُت مً زال٫  02اإلاؿخترة باليؿبت لٟئت َلبت اإلااؾتر

ؿهم  02ٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىتج٩لُٟىا مً َٝغ بصاعة م بخضَع

ٞاٚخىمىا َظٍ الٟغنت واهضمجىا في  2013-2012م٣ُاؽ مباوي ألاعق٠ُ للمىؾم الجامعي 

ؿىا  وؾُهم ل٨ً صون ؤن ًضع٧ىا مالخٓخىا لهم، واؾخمّغ الىي٘ ٖلى خاله َُلت ٞترة جضَع

ً والهٗىباث لهم )٦ّىا هٟخذ الى٣اف في جهاًت ٧ل خّهت هخدّضر ٞي ها ًٖ َبُٗت الخ٩ٍى

نهم في جسّهو ألاعق٠ُ وؤزىاءٍ وفي جهاًخه، لم  والخدّضًاث التب واحهتهم في بضاًت ج٩ٍى

ه٨خ٠  هظا ال٣ضع بل ٢مىا بٗمل اؾخُإل عؤي قامل ل٩ّل الُلبت مً زال٫ ج٩ل٠ُ ٧ل ٞغص 

نهم الكامل وجلخُو لجمُ٘ ا إلا٣اًِـ منهم بىاحب منزلي ًخدضزىن ُٞه ًٖ مؿاع ج٩ٍى

اإلاضّعؾت وصعحت اؾدُٗا هم ل٩ل م٣ُاؽ. الٛغى مً ٧ّل َظا َى اؾخدًاع طا٦غتهم 

ين مً اؾخالم الىاحب،  ي جم جىػَٗه بٗض ؤؾبٖى
ّ
 -وجمهُضَم لإلحابت ٖلى الاؾخبُان الظ

ىا  02ؤزىاء جىػَ٘ الاؾخبُان ومألٍ مً َٝغ َلبت اإلااؾتر  جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ٖٞغ

 .-ل مالخٓت وججٍغب َُلت ؾضاسخب ٧امل مً صون ؤن ٌكٗغوا بظل٪ خُنها ؤجهم ٧اهىا مد

ؤما الٟئت الثاهُت مً ُٖىت البدث اإلاخمثلت في زّغٍجي جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً 

الٗاملين في مسخل٠ ؤلاصاعاث  02مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 
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ت ف ت ُّٞب٣ىا ٖليهم اإلاالخٓت اإلا٨كٞى ي ٖين اإلا٩ان وكي خالت ٌٗٝغ ٞيها واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ألاشخام اإلاالخٓين ؤجهم مدل مالخٓت، اٖخمضها َظا ألاؾلىب ٧ىجها حؿمذ لىا بمكاَضة 

ألاشخام في بَاع خُاتهم الٗملُت الُىمُت ولِـ ٣ِٞ بما ًدباصلىهه مً خضًث. خُث 

اعة بٌٗ اإلابدىزين إلا٣غ ٖملهم، ٣ٞض جّم بدمض ب زال٫ زالر ؾىىاث  اعة جّمذ ٍػ اإلاايُت ٍػ

بٌٗ م٩اجب ومهالر ومغا٦ؼ ألاعق٠ُ ل٩ل مً الىالًاث الخالُت: ؾ٠ُُ، باجىت، بغج 

اعاث اإلاُضاهُت  غعٍج، ٖىابت، ٢ؿىُُىت، مُلت، ؤم البىاقي، زيكلت. وجم اؾدثماع َظٍ الٍؼ بٖى

 في مالخٓت وا٢٘ اإلاُضان ٣ٞض ؾاٖضجىا َظٍ الٗملُت في الاخاَت الكاملت باإلاىيٕى والٓاَغة

 اإلاضعوؾت.

ت ل٨ال الٟئخين اإلابدىزخين بلى  ل٣ض ؤ٦ؿبدىا اإلاالخٓت اإلاؿخترة واإلاالخٓت اإلا٨كٞى

مالخٓت مسخل٠ حىاهب الٓاَغة اإلاضعوؾت )م٘ التزامىا بالخٟاّ ٖلى الخُاص اإلاُلىب صون 

اإلاكاع٦ت والخٟاٖل مٗها(، ٦ما ؾاٖضجىا َظٍ ألاصاة ٖلى بصعا٥ الىا٢٘ اإلاباقغ للٓاَغة 

لت وبلٙى الهىعة والٟهم  ت التب ٩ًىن مً الهٗب بصعا٦ها ألو٫ َو ٍغ الٗم٤ُ للٗىانغ الجَى

 الكاملت خى٫ مىيٕى بدثىا.

 اإلاِابلت: 2.11.1

ت مً َلبت اإلاٗهض مً اإلااؾتر  لبت الض٦خىعاٍ  ٢02مىا بةحغاء م٣ابلت م٘ مجمٖى َو

جين الؿاب٣ين والٗاملين ف ي الاصاعاث الظًً ماػالىا ٢ُض الّضعاؾت، و٦ظل٪ م٘ الخٍغ

واإلااؾؿاث مّمً صعؾىا جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت 

ت مً ؤؾاجظة ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ٢02ؿىُُىت  ، ٦ما ٢مىا بةحغاء م٣ابلت م٘ مجمٖى

ت.  الظًً ًضّعؾىن بمسخل٠ الجامٗاث الجؼاثٍغ

 مِابلت اإلاجمىكت:  1.2.11.1

حماعي َى الظي حهم الباخث ؤو الباخثت، بضال مً مٗلىماث  بن ؤزظ اإلاٗلىماث بك٩ل

ت  ت عصوص ؤٞٗا٫ اإلاجمٖى مصخّهت. ما ٌؿعى بلُه الباخث في َظا الؿُا١ َى مٗٞغ

ا ٩٦اثً، مً ؤحل اؾخسغاج الؿماث ؤو الاججاَاث. ؾِخم  ت بمٗجا اٖخباَع ٦مجمٖى

ت ٦جؼء مً ال٩ل، جٓهغ الٟاثضة مً  ت الخٗامل م٘ ٧ل ًٖى مً اإلاجمٖى م٣ابلت اإلاجمٖى

ت عصوص ؤٞٗالهم وعياَم  ت الاخخُاحاث واإلاُالب صازل جىُٓم ومٗٞغ ض مثال مٗٞغ ٖىضما هٍغ

ىن بًٗهم البٌٗ ؤو لم ، ًٖ شخبء ما ت مىيٕى اإلا٣ابلت ٌٗٞغ ؾىاء ؤ٧ان ؤًٖاء اإلاجمٖى

ت في خّض طاتها ٖلى ؤؾاؽ  ٌؿب٤ لهم ؤن الخ٣ىا م٘ بًٗهم البٌٗ، ٞةجهم ٩ًّىهىن مجمٖى

ِئا ما ًىخضَم، وؤجهم بظل٪ ٌكتر٧ىن في وا٢٘ ما، ومً اإلام٨ً ؤجهم ٖاٌكىا هٟـ وحىص ق
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٨ظا  ضون هٟـ الصخبء، الخ َو الخضر ؤو ٌكتر٧ىن في زانُت احخماُٖت ؤو ؤ٦ير ؤو ؤجهم ًٍغ

ت ألجهم مٗىُىن بىٟـ  ٠ حمُ٘ َاالء ألاشخام ٖلى ما ًجٗل منهم مجمٖى
ّ
ًيبغي ؤن ًخى٢

 ( 198)مىسَغ أهجشط ص كتهم لىٟـ الىا٢٘.  ال٣ًُت وطل٪ اهُال٢ا مً مٗاٌ

ىاَا في صعاؾدىا بلى ٞىحين عثِؿُين ٧اآلحي: لى َظا ألاؾاؽ ٢ّؿمىا اإلا٣ابلت التب ؤحٍغ  ٖو

 ٘ ٟين: خُث جّم احغاء  الٌىج ألاو ً الؿاب٣ين واإلاْى جي الخ٩ٍى ًخ٩ّىن مً َلبت اإلاٗهض وزٍغ

باصلت ٖبر مى٢٘ الخىانل الٗضًض مً اإلا٣ابالث مٗهم، ٩ٞاهذ ٖباعة ًٖ صعصقاث مخ

ين  Facebook الاحخماعي الٟاٌـ بى٥ ت ؤزهاجي ألاعق٠ُ الجؼاثٍغ بالًبِ في مجمٖى

ت مىبر ألاعق٠ُ ، ٢مىا بُغح ؤؾئلت ٖاّمت وبؿُُت خى٫: Manber al archiveومجمٖى

ً للمهىت، الهٗىباث والٗغا٢ُل اإلاىحىصة، خالت  ْغوٝ الٗمل، مضي مىاءمت الخ٩ٍى

اث مخٟغ٢ت لها ٖال٢ت ألاعنضة اإلادٟى  ْت، ال٣ضعة ٖلى الاهضماج في ٖالم الكٛل ومىيٖى

ً، وجباص٫ آلاعاء  ُىب َظا الخ٩ٍى ً بمٗهض ٢ؿىُُىت م٘ ط٦غ مداؾً ٖو بُبُٗت الخ٩ٍى

وألا٩ٞاع والا٢تراخاث للنهىى باإلاهىت ألاعقُُٟت. والٗملُت مؿخمغة بلى ٚاًت ٦خابت َظٍ 

جي ألاؾُغ، بياٞت الؾخسضام م٣ابالث َاجٟ ُت وم٣ابالث حسجُلُت م٘ بٌٗ الؼمالء زٍغ

ت.  ً الٗاملين بمسخل٠ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ  َظا الخ٩ٍى

ى ما جّم  حؿعى م٣ابلت البدث ت بلى حٗل اإلابدىزين ًخدضزىن بُال٢ت وبٗم٤ َو باإلاجمٖى

٣ت مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ٦ُُٟت َاّمت حّضا  خضوزه بالٟٗل وم٨ّىدىا َظٍ الٍُغ

ً ؾاٖضج هم الٓاَغة اإلاضعوؾت والى٢ٝى الٟٗلي ٖلى وا٢٘ الخ٩ٍى ىا ٦ثيرا في ٖملُت جدلُل ٞو

 واإلاماعؾت اإلاهىُت. 

ًخ٩ّىن مً َلبت الض٦خىعاٍ: ل٣ض وّحهذ للباخثين في الض٦خىعاٍ وفي هٟـ  الٌىج الثاوي:

ضصَم بالًبِ ؾّخت )  ( ؤٞغاص،06الى٢ذ َم ٖاملين ٦إعقُُٟين في الاصاعاث واإلااؾؿاث ٖو

ت مً ألاؾئلت اإلاٟخىخت حاءث ٧اآلحي:   وحهذ لهم مجمٖى

  غ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت
ّ
٧افي  02في هٓغ٦م َل الخإَير اإلاخٞى

ج ٦ٟاءاث ٢اصعة ٖلى مىاحهت  ً في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت، وجسٍغ إلهجاح الخ٩ٍى

 نٗىباث اإلاهىت ألاعقُُٟت؟.

  ٌٗاوي مٗٓم الُلبت الضاعؾين لهظا الخسّهو مً ه٣و ؤلاحغاءاث الخُب٣ُُت. بلى ما

 ٌٗىص طل٪؟.

  َل َىا٥ مى٣ُُت في الخضّعج وجىاػن ما بين اإلا٣اًِـ اإلاضعؾت في اللِؿاوـ وجل٪ في

 اإلااؾتر؟. 
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  جب في َل َىا٥ ج٨غاع في مًامين ومؿمُاث بٌٗ اإلا٣اًِـ اإلاُب٣ت في البرهامج الخ٩ٍى

 ج٣ىُاث ؤعقُُٟت؟. جسّهو

  الظي جل٣ُخه في ألاعق٠ُ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ً َل ؾاٖض٥ الخ٩ٍى

 في الاهضماج بؿهىلت في ٖالم الكٛل؟ ٢02ؿىُُىت 

  ألا٧اصًمب؟ وما ً ً اإلاؿخمغ التب ناصٞخ٪ ما بٗض الخ٩ٍى ما كي ٖىاث٤ ومكا٧ل الخ٩ٍى

ا ٖلى مغصوصًت ٖمل٪ في ألاعق٠ُ؟.  جإزيَر

  .ألاعقُُٟين باإلاٗهض؟ ً  ما كي آعائ٥ وا٢تراخاج٪ ُٞما ًسو جدؿين ويُٗت ج٩ٍى

بمٗهـــــــــــــــض ٖلـــــــــــــــم اإلا٨خبـــــــــــــــاث والخىزُـــــــــــــــ٤  2013ُٟٞـــــــــــــــغي  25جّمـــــــــــــــذ َـــــــــــــــظٍ اإلا٣ابلـــــــــــــــت ًـــــــــــــــىم 

ً فـــــــــــــي  02بجامٗــــــــــــت ٢ؿــــــــــــىُُىت  فـــــــــــــي بَــــــــــــاع اإلالخ٣ُـــــــــــــاث البُضاٚىحُــــــــــــت اإلاىٓمــــــــــــت فـــــــــــــي الخ٩ــــــــــــٍى

٣ــــــــت مـــــــــ ــــــــىع الثالـــــــــث "الـــــــــض٦خىعاٍ"، ٖمــــــــضها بلـــــــــى َـــــــــظٍ الٍُغ
ّ
ً اإلا٣ابلـــــــــت مــــــــً ؤحـــــــــل جبـــــــــاص٫ الُ

ألا٩ٞـــــــاع مـــــــ٘ الـــــــؼمالء فـــــــي هٟــــــــ الغجبـــــــت والخسّهـــــــو هٓـــــــغا لخمّخـــــــ٘ الٟئـــــــت اإلاؿـــــــخجىبت بـــــــىٟـ 

بـــــــــــا لـــــــــــىٟـ اإلاٗـــــــــــاٝع ٧ـــــــــــىجهم حمُٗـــــــــــا جـــــــــــضّعحىا فـــــــــــي  يُـــــــــــت وامخال٦هـــــــــــا ج٣ٍغ الخهـــــــــــاثو الخ٩ٍى

جسّهـــــــــو ج٣ىُـــــــــاث ؤعقـــــــــُُٟت. بلـــــــــى حاهـــــــــب ؤؾـــــــــئلت اإلا٣ابلـــــــــت اإلاٟخىخـــــــــت اإلاىّحهـــــــــت لهـــــــــم ٢مىـــــــــا 

ع مٗهــــــــــم، ٞخبــــــــــاص٫ ألا٩ٞــــــــــاع ال ٣ًــــــــــل ؤَمُــــــــــت ٖــــــــــً الُــــــــــغ١ ألازــــــــــغي فــــــــــي حمــــــــــ٘ بدبــــــــــاص٫ ألا٩ٞــــــــــا

م ُٞـــــــــــــه ؤ٦يـــــــــــــر. ًم٨ـــــــــــــً للـــــــــــــؼمالء ؤن ًى٢ٓـــــــــــــىا 
ّ
البُاهـــــــــــــاث خـــــــــــــى٫ مىيـــــــــــــٕى البدـــــــــــــث والـــــــــــــخد٨

اَخمامىــــــــــا بالخــــــــــضًث ٖــــــــــً اإلاىايــــــــــُ٘ التــــــــــب لــــــــــم هىدبــــــــــه لهــــــــــا مــــــــــً ٢بــــــــــل طلــــــــــ٪ بّمــــــــــا بــــــــــضٖمهم 

ـــــــى مـــــــا جـــــــّم بالٟٗـــــــل مـــــــً زـــــــ ال٫ َـــــــظٍ الجلؿـــــــت ٢ىاٖخىـــــــا، وبّمـــــــا ؤن ًبِىـــــــىا لىـــــــا الهـــــــٗىباث َو

 م٘ َظٍ الٟئت.

ي مهلخخىا الخاّنت في اؾخمغاعها في البدث ب٩ل 
ّ
بن َظا الخباص٫ اإلاخىّىٕ في ألا٩ٞاع ٚظ

ً خى٫ مىيٕى بدثىا. ت عؤي آلازٍغ ت، وؾمذ لىا بالخّٟخذ ٖلى آٞا١ حضًضة، ومٗٞغ  خٍُى

 مِابلت مم أظاجزة الخللُم اللالي:  2.2.11.1

ض ٢مىا بةحغاء الٗضًض مً اإلا ٤ البًر ً ٍَغ ٤ الهاج٠ ٖو ٣ابالث البؿُُت ًٖ ٍَغ

ـ في ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث مىػٖين ٖبر مسخل٠  الال٨ترووي م٘ ؤًٖاء َُئت الخضَع

ً خُث قملذ اإلا٣ابلت م٘ ؤؾاجظة  الجامٗاث الخالُت: حامٗت جبؿت، حامٗت  حامٗاث الَى

لخًغ باجىت، حامٗت مدّمض زًُغ بؿ٨غة، حامٗت باجي مسخاع ّٖىابت، حامٗت الخاج 

غان(. بن الٛغى الغثِسخب مً َظٍ اإلا٣ابالث َى حم٘ 02الجؼاثغ ، حامٗت الؿاهُت بَى

ت البرامج  ً في ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ومٗٞغ اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث خى٫ ْغوٝ الخ٩ٍى

ش بضاًت جُب٤ُ هٓام ٫ م ص  ها، و٦ُُٟت جضَعـ جسّهو  يُت  هظٍ اإلااؾؿاث، وجاٍع الخ٩ٍى
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ي في الٟهل ؤو م٣
ّ
اًِـ ألاعق٠ُ  هظٍ الجامٗاث، و٢ض اؾدثمغث َظٍ اإلاُُٗاث بك٩ل ٦ل

ت في ْل  ً وجضَعـ ألاعق٠ُ بالجامٗت الجؼاثٍغ الغاب٘ مً الضعاؾت الظي ًدمل ٖىىان: ج٩ٍى

. وحاءث  هٓام ٫ م ص: اليكإة والخُّىع )صعاؾت في بغامج ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث(

ت  اإلا٣ابالث ٧ا  آلحي:مجمٖى

  .م٣ابلت َاجُٟت م٘ ألاؾخاطة باصي ؾهام. ؤؾخاطة ب٣ؿم الٗلىم الاوؿاهُت بجامٗت جبؿت

ً في قٗبت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث 04/03/2013ًىم  . خى٫ ٞترة بضؤ اٖخماص الخ٩ٍى

ب.  بجامٗت الٗغبي جبسخّ

 .م٣ابلت َاجُٟت م٘ ألاؾخاط الخمؼة مىير. ؤؾخاط ب٣ؿم الٗلىم الاوؿاهُت بجامٗت جبؿت 

. خى٫ ْغوٝ اٖخماص الخ٩ىًٍ في قٗبت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث 04/03/2013ًىم 

 بجامٗت جبؿت ومخٟغ٢اث ؤزغي مخٗل٣ت بالبرهامج اإلاُّب٤.

  اُٞت الؿُٗض. ؤؾخاط ومؿاو٫ ٞغ٢ت قٗبت ض ؤلال٨ترووي م٘ الض٦خىع بٖى م٣ابلت بالبًر

ً ب٣ؿم الٗلىم الاوؿاهُت بجامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة . ًىم  . 03/02/2013الخ٩ٍى

ً في قٗبت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بجامٗت بؿ٨غة.  خى٫ ٞترة بضؤ اٖخماص الخ٩ٍى

  ٠
ّ
غ بىقاعب بىلضاوي. هاثب عثِـ ال٣ؿم م٩ل ض الال٨ترووي م٘ ألاؾخاط لَؼ م٣ابلت بالبًر

بالبُضاٚىحُا ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم الىزاث٣ُت بجامٗت باجي مسخاع ٖىابت. ًىم: 

ً ٖلم اإلا٨خباث وألاعق٠ُ بال٣ؿم.  . خى٫ 16/06/2012 ٣ت اإلاٗخمض في ج٩ٍى  الٍُغ

  ض الال٨ترووي م٘ ألاؾخاطة نُٟذ ًمُىت وألاؾخاط ٖاقىع ؾال٫ . ؤؾخاطان م٣ابلت بالبًر

. خى٫ ٦ُُٟت اٖخماص هٓام 12/01/2013، ًىم 02ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت الجؼاثغ

 ٫.م.ص بال٣ؿم والبرهامج اإلاٗخمض.

 ض الال٨ترووي م٘ ألاؾخاط الغبُ٘ ٖىلمب. عثِـ قٗبت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث  م٣ابلت بالبًر

ً في 12/05/2012بجامٗت الخاج لخًغ باجىت. ًىم  . خى٫ ٞترة بضؤ اٖخماص الخ٩ٍى

 قٗبت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بجامٗت باجىت.

  ض الال٨ترووي م٘ ألاؾخاط ٢اضخب ٖبضال٣اصع. ؤؾخاط م٣ُاؽ ألاعق٠ُ ب٣ؿم م٣ابلت بالبًر

غان، ًىم  . خى٫ مدخىي 23/03/2013ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم الخىز٣ُُت بجامٗت َو

ؿه في قٗبت اإلا٨خباث  ت ٠ُ٦ ًخم جضَع بغهامج م٣ُاؽ: مضزل ٖام بلى ألاعق٠ُ، ومٗٞغ

 واإلاٗلىماث.
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 الاظخبُان: 3.11.1

٢مىا بخىػَ٘ اؾخماعحي اؾخبُان ل٩ل مً ٞئت َلبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض 

الظًً ًمثلىن ُٖىت الضعاؾت اإلاُضاهُت في  02اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت ٖلم 

ً في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الٗاملين بمسخل٠  جي الخ٩ٍى ئت زٍغ ا ألاو٫، ٞو قَُغ

ا الثاوي. ىن ُٖىت الضعاؾت اإلاُضاهُت في قَُغ
ّ
ت الظًً ًمثل  الاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

٣ت ألجه ا في جم اٖخماص َظٍ الٍُغ ا مً ؤ٦ير ؤصواث حم٘ البُاهاث اؾخسضاما وقُٖى

غح٘ طل٪ بلى اإلايزاث التب جد٣٣ها َظٍ ألاصاة ؾىاء  البدىر ألا٧اصًمُت طاث الازخهام ٍو

 باليؿبت الزخهاع الجهض ؤو الخ٩لٟت ؤو ؾهىلت اإلاٗالجت.

 الاظخبُان اإلاىّحه لؼلبت جخّصص جِىُاث أسؼٌُُت: 1.3.11.1

خباعاث مىهجُت مغّ  ىت َلبت ألاعق٠ُ باإلاغاخل الخالُت: اٖل ُّ  الاؾخبُان اإلاىّحه بلى ٖ

 مشخلت الخدُٕم والخجٍشب وئخشاحه بصىسجه النهاةُت: 1.1.3.11.1

م الؿاصة  ت مً ألاؾاجظة اإلاخسههين، َو جم ج٣ضًم وسخت مً الاؾخبُان بلى مجمٖى

ىف ٦ما٫، ؤ.ص بً ؾبتب ٖبضاإلاال٪، 
ّ
م: ؤ.ص بُ ص. َاقىع مدّمض. ألاؾاجظة الخالُت ؤؾماَئ

٣ت 
ّ
م بىِخه الٗامت وجصخُذ ألازُاء اإلاخٗل وطل٪ ٢هض جد٨ُمه مً ٢بلهم، مً زال٫ ج٣ٍى

٣ا إلاخُلباث وؤَضاٝ الضعاؾت خُث م٨ّىىا  ُت وجىُٓمها ٞو بهُاٚت ألاؾئلت الغثِؿُت والٟٖغ

ُين، ٖلما بإن  طل٪ مً صمج مجمٕى ألاؾئلت الؿاب٣ت في ؾاا٫ عثِسخب واخض وؾاالين ٖٞغ

ُت اإلاٟخىخت الا  ؾخبُان ٢بل ازًاٖه للخد٨ُم ٧اهذ به الٗضًض مً ألاؾئلت الغثِؿت والٟٖغ

. ي ٖنها واؾدبٗاصٍ وصمجها ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ
ّ
 واإلاٛل٣ت جّم الخسل

بُت مً َلبت اإلااؾتر  بٗضَا جّم ج٣ضًم وسخت مً الاؾخبُان بٗض جد٨ُمه ٖلى ُٖىت ججٍغ

لبت الض٦خىعاٍ ٣ًّض  02 ٞغصا، وال٣هض مً طل٪  15ع ٖضصَم بــجسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت َو

اث ٞهمه واؾدُٗابه مً  ت مضي ٢ابلُخه لالؾخٗما٫، ومؿخٍى َى ججٍغب الاؾخبُان ومٗٞغ

َٝغ مجخم٘ اإلابدىزين، و٢ض اؾخيخجىا مً ٖملُت ججٍغب الاؾخبُان يغوعة وي٘ بٌٗ 

لى الؿاا٫ الٗباعاث الّضالت لِؿهل ٖلى َلبت ألاعق٠ُ اإلاؿخجىبين الخٗلُل ٖلى الاحابت ٖ

 الغثِسخب.

 الاظخبُان النهاتي:

به، جدهلىا ٖلى وسخخه النهاثُت التب جّم جىػَٗها ٖلى  بٗض جد٨ُم الاؾخبُان وججٍغ

لبت الض٦خىعاٍ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ  ُٖىت َلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت َو

ًّم الاؾخب 02بجامٗت ٢ؿىُُىت ُان النهاجي ؾاا٫ )الُٗىت التب ؾب٤ ؤلاقاعة بليها ؤٖالٍ(. ٍو
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ً ازىين، وزالزت ؤؾئلت مٟخىخت ازىان منها مً ؤحل  عثِسخب واخض مٛل٤ ًدخىي ٖلى زُاٍع

 حٗلُل الازخُاع، وواخض مً ؤحل ببضاء الّغؤي. حاء الاؾخبُان النهاجي ٖلى الك٩ل الخالي:

جًٟلىن ججضون ٞيها ؾهىلت و  التب ٦ىخمو  اإلاخم٨ً منها ماكي اإلا٣اًِـ العإا٘ الّشةِس ي:

 صعاؾتها؟ وماكي اإلا٣اًِـ التب ٦ىخم ججضون ٞيها نٗىباث وجبضو ل٨م ٚامًت؟

ا١ حضو٫ جدذ الؿاا٫ الغثِسخب ًدخىي ٖلى حمُ٘ وخضاث جسّهو  بٗضَا جم اٞع

ً في اإلااؾتر  ضصَا  02ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً مغخلت اللِؿاوـ بلى ٚاًت جهاًت الخ٩ٍى ٖو

ً ازىين َما:م٣ُاؾا، وجّم جًمين ٧ّل م٣ُا 35بالًبِ   اإلا٣اًِـ الؿهلت -1ؽ بسُاٍع

 اإلا٣اًِـ الهٗبت التب جبضو لي ٚامًت.-2التب ٦ىذ ؤًٞلها/  اإلاخم٨ً منها

 ( في اإلاغّب٘ اإلاىاؾب.Xوجخم الاحابت بالخإقير بٗالمت )

ٔاآلحي:  أما العإالين الٌشكُين ًجاءا 

 التب ٦ىذ جًٟلها إلااطا؟.و  اإلاخم٨ىت منها اإلا٣اًِـ

 التب ٦ىذ ججض ٞيها نٗىباث وجبضو ل٪ ٚامًت إلااطا؟. اإلا٣اًِـ

ؤؾباب مخٗل٣ت بإصاء ؤؾخاط مً أحل الخللُل جّم وطم اللباساث اإلاعاكذة الخالُت: 

اإلا٣ُاؽ /مضة اإلادايغة والخُب٤ُ/ مخٗل٣ت بالُالب في خض طاجه/ الىؾاثل والخجهيزاث 

ا ً... ؤزغي ؤط٦َغ  في حٗلُل٪ الزخُاعاج٪. اإلاؿخسضمت واإلاؿاٖضة في الخضَعـ والخ٩ٍى

ٔاآلحي: ّ بابذاء الّشأي حاء 
ّ
 أما العإا٘ اإلاخلل

ً في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت وجظلُل وبػالت  غ الخ٩ٍى ماكي ا٢تراخاج٪ مً ؤحل جٍُى

يُت في َظا  الهٗىباث اإلاىحىصة مً وحهت هٓغ٥ ٦ُالب مغعث بجمُ٘ اإلاغاخل الخ٩ٍى

 الخسّهو؟.

ش جىػَ٘ الاؾخبُان ٖلى    01ُٖىت َلبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ابخضاء مً ٌٗىص جاٍع

لُت مً ؾىت  01حىان بلى ٚاًت  ٛه وجدلُله ٞاؾخٛغ١  2013حٍى )قهغ ٧امل(. ؤما جَٟغ

ً ٧املين(. لُت وؤوث مً هٟـ الؿىت )قهٍغ  مّىا قهغي حٍى

ه مً ؤؾئلت مىّحه الزخباع الٟغيُت ألاولى   ججضع الاقاعة بلى ؤن َظا الاؾخبُان وما ًدخٍى

 ب مٟاصَا:الت

جب ًخجّؿض في جًُٟله لضعاؾت حمُ٘  " ًىحض عضخا جام للٟغص اإلاخ٩ّىن خى٫ البرهامج الخ٩ٍى

 وخضاث جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت". 
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 الاظخبُان اإلاىّحه للمىؿٌين خّشٍجي جخصص جِىُاث أسؼٌُُت: 2.3.11.1

زانت في مجا٫ ٌؿخٗمل بهٟت  .مُِاط لُٕشث اٖخمضها في َظا الاؾخبُان ٖلى     

تراى ٖلى نُٛت ما. ٗخمض اإلا٣ُاؽ ٖلى عصوص جض٫ ٖلى صعحت اإلاىا٣ٞت ؤو الٖا  ؤلاخهاءاث. َو

ى ؤؾلىب ل٣ُاؽ الؿلى٦ُاث ٌ ؿخٗمل في الازخباعاث الىٟؿُت اؾخيبُه ٖالم الىٟـ َو

يؿِـ ل٨ُغث"   ".ٍع

ً جسهو ج٣ال   ٟين زّغٍجي ج٩ٍى ىُاث ٖخباعاث مىهجُت، مّغ الاؾخبُان اإلاىّحه للمْى

 ؤعقُُٟت بضوعٍ باإلاغاخل الخالُت:

 مشخلت الخدُٕم والخجٍشب وئخشاحه بصىسجه النهاةُت: 1.2.3.11.1

ٚغاع الاؾخبُان اإلاىّحه لُلبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت، ٣ٞض جّم ج٣ضًم وسخت  ٖلى

ً والخٗلُم اإلانهب  ت مً ؤؾاجظة الخٗلُم الٗالي وبَاعاث بالخ٩ٍى مً الاؾخبُان بلى مجمٖى

م الؿاصة ألاؾاجظة الخالُت ؤؾماءَم: ؤ.ص بُىف ٦ما٫، ؤ.ص ٖؼ  وزبراء في مجا٫ ألاعق٠ُ َو

ىوي الؿُٗض، ؤ. مغػو٢ً ؾاٖض، الّضًً بىصعبان، ؤ. قغ قي ٞخُدت، ؤ. بً قٗيرة ؾٗاص، ؤ. ٖٞغ

ؤ. ِٖكىع عقضي، الخبير الضولي ٖمغ مُمىوي. وطل٪ ٢هض جد٨ُمه مً ٢بلهم، مً زال٫ 

٣ا إلاخُلباث  ٣ت بهُاٚت ألاؾئلت وجىُٓمها ٞو
ّ
م بىِخه الٗامت وجصخُذ ألازُاء اإلاخٗل ج٣ٍى

( ؤؾئلت باإلياٞت بلى اؾدبٗاص 04ة نُاٚت )وؤَضاٝ الضعاؾت. خُث م٨ىىا طل٪ مً بٖاص

ُت، ٖلما بإن ٖضص ؤؾئلت الاؾخبُان ٢بل بزًاٖه بلى الخد٨ُم ٧ان ٣ًّضع 05) ( ؤؾئلت ٖٞغ

ُا، وم٨ّىىدىا ٖملُت الخد٨ُم مً وي٘ بٌٗ اإلاالخٓاث ؤؾٟل ٧ل  20بـــ  ٖغ ؾاالا عثِؿُا ٞو

٣ىم باإلقاعة ٖل  ى ؤ٦ير مً زُاع.مدىع لخىبُه اإلابدىزين خّتا ال ًسُاوا ٍو

ٟين زّغٍجي  بُت مً اإلاْى ىت ججٍغ ُّ جّم ج٣ضًم وسخت مً الاؾخبُان بٗض جد٨ُمه ٖلى ٖ

ً جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ مً حامٗت ٢ؿىُُىت  ج٩ٍى

ت مضي ٢ابلُخه  15، ٣ًّضع ٖضصَم بـــ 02 ٞغصا، وال٣هض مً طل٪ َى ججٍغب الاؾخبُان ومٗٞغ

اث ٞهمه واؾدُٗابه مً َٝغ مجخم٘ اإلابدىزين، زاّنت وؤهه مىّحه  لالؾخٗما٫ ومؿخٍى

ت مىػٖين ٖلى مسخل٠  لٟئت ٦بيرة مً الٗاملين في مسخل٠ الاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ً. ألامغ الظي ًٟغى ٖلُىا يغوعة الخإ٦ض مً ٞهمهم واؾدُٗا هم ألؾئلت  مىا٤َ الَى

ب الاؾخبُان يغوعة جىيُذ بٌٗ الٗباعاث الاؾخبُان، و٢ض اؾخيخجىا مً ٖملُت ججٍغ

ؿُت، َغاث٤  الخ٣ىُت اإلاخسّههت مثل ٖباعة: جُب٤ُ، مدخىي اإلااّصة الٗلمُت، الهُئت الخضَع

٣ت بك٩ل صخُذ مً َٝغ 
ّ
ً، لِؿهل ٞهمها ومً زّم الاحابت ٖلى ألاؾئلت اإلاخٗل الخ٩ٍى

٤ الخىيُداث باألؾئلت الخالُت: 
ّ
 .5، 4، 3 ،2اإلابدىزين اإلاؿخجىبين  وجخٗل
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 الاظخبُان النهاتي:

به، جدهلىا ٖلى وسخخه النهاثُت التب جّم جىػَٗها ٖلى  بٗض جد٨ُم الاؾخبُان وججٍغ

ً في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت )الُٗىت التب ؾب٤ الاقاعة بليها  ٟين زّغٍجي الخ٩ٍى ُٖىت اإلاْى

ًّم الاؾخبُان النهاجي زماهُت )  الىدى الخالي: ( مداوع عثِؿُت م٣ّؿمت ٖلى08ؤٖالٍ(. ٍو

: ٤ بالجيـ والكهاصة  اإلادىس ألا٘و
ّ
ًدخىي ٖلى البُاهاث الصخهُت للمبدىزين جخٗل

٠ُ والىيُٗت اإلاهىُت واؾم الغجبت والاؾم ال٩امل للماؾؿت  اإلادهل ٖليها وؾىت الخْى

ت  ً اإلاؿخمغ إلاٗٞغ الكاٚلت والىالًت. جّم زخم َظا اإلادىع بؿاا٫ له ٖال٢ت مباقغة بالخ٩ٍى

ً آزغ لألعقُُٟين بٗض الخسّغج ؤم ال؟. َل جّمذ بُت ؤو ؤي ج٩ٍى  اإلاكاع٦ت في ؤي بغامج جضٍع

ً وجل٣ين حمُ٘ م٣اًِـ اإلاؿاع  اإلادىس الثاويؤما   ت َبُٗت ج٩ٍى ٞيهضٝ بلى مٗٞغ

ت مُضاهُت/  ت جُب٣ُُت/ هٍٓغ ت/جُب٣ُُت/مُضاهُت .. ؤو.. هٍٓغ الخسهصخب َل ٧اهذ: هٍٓغ

ت جُب٣ُُ  ت مُضاهُت؟.مُضاهُت جُب٣ُُت/ هٍٓغ

حهضٝ بلى ببغاػ حجم الاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً اإلادىس الثالث: 

حمُ٘ الىخضاث اإلاضّعؾت )اإلا٣اًِـ(. َل حاءث الاٞاصة: بك٩ل ٦بير/ مُٟضة بك٩ل 

ال١؟.  مخىّؾِ/ بٞاصة ٢لُلت/ ٚير مُٟضة ٖلى ؤلَا

ت ٦ٟاءة الهُئت الواإلادىس الشابم:  م حهضٝ بلى مٗٞغ
ّ
ؿُت ومؿاَمتها في بٖضاص اإلاخٗل خضَع

للمماعؾت اإلاهىُت: ٦ٟاءة ٖالُت حّضا/ ٦ٟاءة ٖالُت/ ٦ٟاءة مخىؾُت/ ٦ٟاءة يُٟٗت/ ٦ٟاءة 

 يُٟٗت حّضا؟.

ً اإلاٗخمضة يمً الىخضاث اإلاضعؾت اإلادىس الخامغ:  ت َغاث٤ الخ٩ٍى حهضٝ بلى مٗٞغ

الت/ ومؿاَمتها في جدًير الُالب ألاعقُٟي لالهضماج صازل اإلا ّٗ الت/ ٞ ّٗ دُِ اإلانهب: حّض ٞ

ال١؟. الت ٖلى ؤلَا ّٗ لُت/ ٚير ٞ ّٗ الُت مخىؾُت/ ؤ٢ل ٞ ّٗ ٞ 

ت صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاهىُت  اإلادىس العادط: حهضٝ بلى مٗٞغ

زانت اإلا٣غعاث طاث اإلاًمىن الخ٨ىىلىجي: صعحت ٦بيرة حّضا/صعحت ٦بيرة/ صعحت مخىؾُت/ 

 صعحت مىٗضمت؟.صعحت يُٟٗت/ 

ت وا٢٘ اإلاهىت ألاعقُُٟت مً زال٫ خهغ ؤبغػ اإلاكا٧ل  اإلادىس العابم: حهضٝ بلى مٗٞغ

ال٢تها بمغصوصًت الٗمل  ً في مُضان الكٛل، ٖو جي َظا الخ٩ٍى والهٗىباث التب جهاصٝ زٍغ

لت.
ّ
 اإلا٣ّضم صازل اإلااؾؿت اإلاكٛ

٠ في ألاعق٠ُ خى٫  اإلادىس الثامً: ت عؤي اإلاْى ىه باإلاٗهض  حهضٝ بلى مٗٞغ مضي جىا٤ٞ ج٩ٍى

 مً زال٫ اإلا٣اًِـ اإلاضعؾت م٘ مهامه واإلاماعؾت اإلاهىُت في اإلاُضان.
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جّم جهمُم الاؾخبُان اهُال٢ا مً الاق٩الُت الغثِؿُت ومً الٟغيُاث التب ويٗذ  

ش جىػَ٘ الاؾخبُان مً  غح٘ جاٍع  01وطل٪ مً ؤحل الاحابت ٖليها بخإ٦ُضَا ؤو بىٟيها، ٍو

ل ٛه وجدلُله ٞاؾخٛغ١ مّىا زالزت 2013ماي  02بلى ٚاًت  2013 ؤٍٞغ . ؤما جَٟغ

لُت، ؤوث وؾبخمبر مً هٟـ الؿىت(.   ؤقهغ)حٍى

ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلادىع الثاوي مىّحه الزخباع الٟغيُت الثاهُت التب مٟاصَا ؤّن: "  

ضم جسهُو  ً، ٖو ت في الخ٩ٍى خماص بهىعة مباقغة ٖلى ألاؾالُب الىٍٓغ و٢ذ الٖا

ً اإلاسخلٟت ؾاَم في  اعاث اإلاُضاهُت َُلت مغاخل الخ٩ٍى ٧افي للجاهب الخُب٣ُي والٍؼ

الث ال٩اُٞت التب ججىبهم الى٢ٕى في الهٗىباث ؤزىاء جإصًت  اٞخ٣اع ألاعقُُٟين للمَا

اثٟهم".  ْو

ؤما اإلادىع الؿاصؽ مىّحه الزخباع الٟغيُت الثالثت التب مٟاصَا ؤّن: " بٌٗ اإلا٣اًِـ  

جب ومدخىاَا م٨ّغعة وبًٗها آلازغ ال جمىذ اإلاؿاٖضة والخلى٫ ال٩اُٞت في البر  هامج الخ٩ٍى

 في اإلاماعؾت اإلاهىُت".

ؤما اإلاداوع الخالُت: الثالثت، الغابٗت والخامؿت مىّحهىن الزخباع الٟغيُت الغابٗت التب  

الُت ججّؿضث في اٖخماص َغاث ّٗ ؿُت بال٨ٟاءة والٟ ٤ مٟاصَا: " جمّخ٘ الهُئت الخضَع

اصة الخدهُل اإلاٗغفي وبٖضاص وجدًير الُالب  يُت مسخلٟت مّما ؾاَم في ٍػ ج٩ٍى

 ألاعقُٟي لالهضماج الؿهل صازل اإلادُِ اإلانهب".

ؤما اإلادىعان الؿاب٘ والثامً مىّحهان الزخباع الٟغيُت الخامؿت التب مٟاصَا ؤن: "  

بُت وي٠ٗ الىعي لضي اإلاؿاولين بإَمُت الخ٩ٍى ً اإلاؿخمغ ه٣و الضوعاث الخضٍع

 لألعقُٟي، ونٗىباث ؤزغي كي ٖىامل وعاء ي٠ٗ مغصوصًت ٖمل َظا ألازير".

 األسالٗب االحصائٗٛ املتبعٛ: 12.1

ا، لخهبذ لضًىا صازل الخاؾىب  ٜ البُاهاث وجغميَز بٗض اؾترحإ الاؾخماعجين جم جَٟغ

و٢ض اؾخسضمىا ألاؾالُب ؤلاخهاثُت  Excelمخٛيراث ع٢مُت ًم٨ً ٢ُاؾها باؾخسضام بغهامج 

ت ل٩ل بىض مً البىىص في جدلُل هخاثج َظٍ  التب حٗخمض ٖلى الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى

  الضعاؾت.
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لى حتطمج كل اِالث احلدَثت ومعبمل الرزة وبقُج املكخببث ومساكز األزشُف لخمكه  « 

احلضاابزة اِلُاات والرزَااتل لكااه لااى ئاابءج الى ااب      زجاابا الع ااس والع ماابع مااه اءااب ة ب اابع   

. ».والكخب ألصبح ء س القىي اِلُت وء س الرزة شُئب مه املبئٍ  آعىذس وبيْر

 : تـىـّــٗــد

ل٣ض قهض ٖلم ألاعق٠ُ جُّىعا ٦بيرا ٖلى اإلاؿخىي الخىٓيري وؤؾالُب الٗمل، مّما 

 ؤهه حٗله ٢اصعا ٖلى مجا هت الخدضًاث اإلاُغوخت، وطل٪ ٖلى 
ّ
مؿخىي الضو٫ اإلاخ٣ّضمت، بال

الػا٫ ًٟخ٣غ بلى مماعؾاث وججاعب في  -زانت الضو٫ الٗغبُت –في الٗضًض مً الضو٫ ألازغي 

َظا اإلاًماع، وجب٣  الخاحت ملخت لىي٘ ؤهٓمت مالثمت لخىُٓم َظٍ الظا٦غة الجماُٖت 

 ونُاهتها.

اث٠ في مُضان اإلاٗلىماث ُٟت ألاعق٠ُ مً ؤ٢ضم الْى ، ٟٞي ٖهىع وحٗخبر ْو

الخًاعاث ال٣ضًمت، ٧ان ألامغ ًدٓ  بٗىاًت ٦بيرة، جٟى١ جل٪ الٗىاًت التب ٧اهذ جىلى لجم٘ 

ؼ الهضٝ مً خٟٔ الىزاث٤ ٖلى زضمت مهالر 
ّ
ُت اإلاٗلىماث، خُث جغ٦ ال٨خب وباقي ؤٖو

الخ٩ام وعحا٫ الّضًً واإلاؿاولين، ولم ًهبذ لألعق٠ُ صوعا في مجا٫ زضماث اإلاٗلىماث 

لٗام بال مىظ مىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، َظا باليؿبت للضو٫ ألاوعوبُت، ؤّما للهالر ا

 مىظ مّضة وحيزة حّضا. باؾخثىاء بٌٗ الخاالث، ًم٨ً 
ّ

باليؿبت لىا ٞلم ًبرػ َظا الاَخمام بال

جب للمٗلىماث في البالص الٗغبُت، الػالذ  الخإ٦ُض ٖلى ؤن م٩اهت ألاعق٠ُ يمً الىٓام الَى

ًت، مّما ًضٖىا بلى التر٦يز والخضُٖم، طل٪ ؤّن الىعي بإَمُت َظا ال٣ُإ لم جمّغ بُىع البضا

 (1)ًدبلىع بٗض، َظا بن لم ٨ًً م٣ٟىصا في بٌٗ الخاالث.

هىا٥ ؤلٟاّ ًخضاولها الىاؽ في مجا٫ ٖلم ألاعق٠ُ والىزاث٤ والٗلىم اإلاخهلت  هما. ٞ

ؤجهم ًسلُىن بين َظٍ ألالٟاّ، خُىا، باؾخٗمالها في ٚير مىيٗها وخُىا  والٛالب

باؾخٗمالها ٖلى وحه ٣ًهغ ًٖ مٗىاَا الصخُذ. لظل٪ ٞةهىا هجض زلُا عجُبا في ألالٟاّ 

ي ًضٖى بلى َظا 
ّ
واإلاهُلخاث اإلاخٗل٣ت  هظٍ الٗلىم في الخُب٣ُاث الٗغبُت. والؿبب الظ

بلى ّٖضة ٖىامل، منها ؤّن ألاعق٠ُ ٖلم خضًث باإلا٣اعهت  الخلِ وال٣هىع الخُير ًم٨ً عّصٍ

ما٫  ش وبصاعة ألٖا بلى الٗلىم الاوؿاهُت ألازغي، والتب خّضصث مهُلخاتها ٧الجٛغاُٞا والخاٍع

مثال. ٦ظل٪ ٞةن الضعاؾاث وألابدار التب ٦خبذ خى٫ ٖلم ألاعق٠ُ ؤو بصاعة ألاعق٠ُ 
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اإلاا ؤ ّن الٗاملين في َظا الخ٣ل، وؤٖجب  هم الٗاملين ماػالذ ٢لُلت وماػالذ صون ال٨ما٫، َو

في الخ٣ل ألا٧اصًمب ؤو ؤلاصاعي لم ٨ًخبىا ب٣ضع ٧اٝ في مجا٫ جسّهههم ٞةن الىعي الىزاث٣ي 

ُا ٢انغا. ٟاث ومٟاَُم واضخت  (1)وبُبُٗت الخا٫ ؾُٓل ٖو وخّتا ًم٨ً الىنى٫ لخٍٗغ

اإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت في لألعق٠ُ وألاعقُٟي ًيبغي الخض٤ُ٢ والخمدُو ُٞما ًسخو ب

ي ؾِخّم جىاوله في َظا الٟهل.
ّ
ظا الظ  مجا٫ ألاعق٠ُ، َو

 حملٛ تازخيٗٛ حٕه عمي األزطٗف: 1.2

 جاٍسخ ألاسؼٍُ: 1.1.2 

ل٣ض ٧اهذ طا٦غة ؤلاوؿان الىؾُلت ألاولُت اإلاٗخمضة ٖىض الاؾخٟاصة مً اإلاٗلىماث 

 ؤن جغا٦مها وجىؾٗها ؤّصًا بلى ٖضم ٢
ّ

ا حمُٗا، ألامغ اإلاخىاٞغة. بال ضعة الظا٦غة ٖلى اؾخظ٧اَع

ً َظٍ اإلاٗلىماث، و٢ض ؾاٖض  ٣ت ؤزغي جخمثل في جضٍو الظي صٞ٘ ؤلاوؿان بلى اٖخماص ٍَغ

ٖلى جد٤ُ٣ طل٪ جُىع اللٛت وابخضاء ال٨خابت، ٩ٞاهذ ألالىاح الُُيُت والصخىع والدجاعة 

ً. و٢ض اٖخمضَا وحلىص الغ١ وؤوعا١ البرصي مً ألاصواث اإلاؿخسضمت في ٖملُت الخ ضٍو

سهم. ىن والبابلُىن والٟغاٖىت، خُث ٧اهذ مً ؤَم اإلاهاصع التب ؤونلخىا بلى جاٍع  (2)الؿىمٍغ

م٨ً ال٣ى٫ بهىعة ٖامت بإن ألاعقُٟاث ٧اهذ مىحىصة ومٗغوٞت في خًاعاث  ٍو

 ً سُا ؤن بالص ما بين النهٍغ ٤ والغومان، ٞمً اإلاٗغوٝ جاٍع ٍغ الكغ١ ال٣ضًم و٦ظل٪ ٖىض ؤلٚا

ً ،٣ٞض ازتٕر الٗغا٢ُىن ال٣ضماء ال٨خابت الهىعٍت ً ألاو٫ لل٨خابت والخضٍو  ٧اهذ اإلاَى

Pictographic  ١.م وصوهىا ٖلى 3500في الىه٠ الثاوي مً ٖهغ الىع٧اء )اوعو٥ ( خىالي

٣ها بلى الكُٕى  لىمهم، ومً الٗغا١ ؤزظث ال٩لمت اإلا٨خىبت ٍَغ هم ٖو الُين وألاحجاع مٗاٞع

 ُت اعحاء الكغ١ ال٣ضًم .والاؾخٗما٫ في ب٣

ين وألا٧اصًين والبابلُين  ان الاعقُٟاث ٧اهذ مٗغوٞت ٖىض ٢ضماء الٗغا٢ُين ٧الؿىمٍغ

ً ال٣ضماء واإلااطًين  وما زلٍٟى مً   Medesوألاقىعٍين وال٩لضاهُين، و٦ظل٪ ٖىض اإلاهٍغ

ا طاث َبُٗت ؤعقُُٟت .  ؤلىاح حجغ ومضوهاث ؤزغي، ًم٨ً اٖخباَع

عقُُٟت و٦ظل٪ اإلاىاص اإلا٨خبُت ٚالبا ما جدٟٔ في م٩ان واخض، ؾىاء و٧اهذ اإلاىاص ألا 

ا، وفي ألاػمىت ال٣ضًمت لم جميز الخًاعاث ألاولى  ٧ان طل٪ في اإلاٗابض ؤو ٢هىع اإلالى٥ ؤو ٚيَر
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وؤهماٍ وؤؾالُب  Sourcesبين ال٨خب والىزاث٤، وب٩لمت ؤزغي لم ًٟغ٢ىا بين اإلاهاصع 

ين والا٦ضًين والبابلُين وآلاقىعٍين والخثُين  ٣ٞضماء، Documentationالخىز٤ُ  الؿىمٍغ

ين  ت  –واإلاهٍغ لى َظا ألاؾاؽ  -وألؾباب اصاٍع ٧اهىا ًسلُىن  بين ألاعقُٟاث واإلا٨خباث، ٖو

ٞةن اإلاؿخىصٖاث التب ٧اهذ جؼزغ بإنىاٝ اإلاىاص ألاعقُُٟت التب ٦كٟذ ٖنها الخى٣ُباث 

ت في ال٣غن اإلااضخب في ٖضص مً اإلاضن ا ا ٖلماء ألازاع ألازٍغ لٗغا٢ُت ال٣ضًمت، اٖخبَر

واإلااعزىن زؼاثً ال٨خب مثل م٨خبت آقىع باهِبا٫ في هِىىي، بِىما وا٢٘ الخا٫ ًض٫ ٖلى 

٨ٖـ طل٪، ٞةن َظٍ اإلاؿخىصٖاث ؤ٢غب ما ج٩ىن بلى ألاعقُٟاث بضاللت اإلاىاص ألاعقُُٟت 

اتها ومىحىصاتها، ٞهب لِؿذ م٨ خباث بل زؼاثً للىزاث٤ التب جال٠ الجؼء ألا٦بر مً مدخٍى

)ؤعقُٟاث ( ٦إعقُٟاث اإلاضن الٗغا٢ُت ال٣ضًمت:هٟغ، صعحهم هِىىي، ؤي م٨خبت ؤقىع 

باهِبا٫، ؤصب )بؿماًت(، ؾبخاع )ؤبى خبت(، بابل،٦ِل، جلى، الىع٧اء)ؤعو٥(، جل خغمل 

ا مً زؼاثً ال٨خب ال٣ضًمت في  يَر )قاصبى(،آقىع ،جىػي )جغ٦الن ( ،َُٟؿىن )اإلاضاثً ( ٚو

 (1)الٗغا١.

وفي الخًاعاث ال٣ضًمت في بالص الغاٞضًً وؾىعٍت ومهغ سجل عحا٫ الضولت ؤَم 

ا  سُت والكغاج٘ وال٣ىاهين واإلاٗامالث والخؿاباث وآلاصاب وألاؾاَير وخَٟٓى الى٢اج٘ الخاٍع

٣ت ٌؿغث ونىلها بلى ؤًضًىا في الٗهغ الخضًث ،ٟٞي مهغ الٟغاٖىت وحضث مساػن  بٍُغ

غ )ؾىعٍا( ا٦دكٟذ في ؾىت لخٟٔ ألاعق٠ُ صاز  25000م 1933ل اإلاٗابض، وفي جل الخٍغ

سها بلى ال٣غن  الثدت في مساػن لخٟٔ ألاعق٠ُ ب٣هغ ملى٥ ٢بل  31"ماعي" ًغح٘ جاٍع

٨دؿب َظا ألاعق٠ُ َاب٘ ؾُاسخب صبلىماسخب، و٢اهىوي وا٢خهاصي ٦ما ا٦دك٠  اإلاُالص، ٍو

ه٣ل َظا  ٢بل اإلاُالص، 1792-1750 في الٗغا١ "٢اهىن خمىعابي " ماؾـ صولت بابل في :

ت خالُا بمخد٠  بباَعـ، وهغح٘ بلى   Louverال٣اهىن في مؿلت مً الباػلذ وكي مدْٟى

ذ )عؤؽ قامغة (ٖباعة  ٣ُت لىظ٦غ ا٦دكاٝ ؤعق٠ُ ممل٨ت ؤو٢اٍع ؾىعٍا وبالًبِ ٢غب ألْا

لخضوص وز٣ُت صبلىماؾُت واجٟا٢ُاث صولُت وعؾاثل اإلالى٥ جخٗل٤ بالضٞإ ًٖ ا 200ًٖ 

ً وجىُٓم الخٝغ وال٣ٗىص الخانت وحل الىزاث٤ جغح٘ بلى ال٣غهين  ت والخمٍى وألاوامغ ؤلاصاٍع

٢بل اإلاُالص ،لىسخم َظٍ الؿلؿلت مً ؤ٢ضم ؤعق٠ُ في ٢هغ "ؤقىعباهِبا٫ " ًغح٘  14و 13
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٣ىص  سها بلى ال٣غن الؿاب٘ ٢بل اإلاُالص ٦خب ٖليها ؤوامغ مل٨ُت وؤخ٩ام ٢ًاثُت ٖو جاٍع

 .(1)زانت

م والخلٟاء الغاقضًً هجض ال٨خابت 
ّ
ى ب ٖلُه وؾل

ّ
م مدّمض نل وفي ٖهغ الغؾى٫ ال٨ٍغ

م حكُض  ٦ٓاَغة ٢ض بضؤث جىدكغ وجخىّؾ٘ في اؾخٗمالها. ٞإو٫ آًت هؼلذ مً ال٣غآن ال٨ٍغ

بعم بًٟل ال٨خابت وحّٗضَا مً ؤحّل وٗم ب ٖلى ٖباصٍ خُث ٣ًى٫ ؾبداهه وحٗالى بٗض 
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بعم هللا الشخمً وب ؾبداهه وحٗالى ٣ًؿم بال٣لم خُث ٣ًى٫ بٗض  5-1آلاًت: مً
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َ
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 بعم هللا الشخمً الشخُم:وحٗالى بٗض 
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ى ب ٖلُه وؾلم ٦ (2).282ظىسة البِشة آلاًت: 
ّ
ّخابا ٨ًخبىن و٢ض اجسظ الغؾى٫ مدّمض نل

لي بً ؤبي َالب وػٍض بً زابذ وؤبي بً ٦ٗب.  له الىحي في م٣ضمتهم ٖثمان بً ٖٟان ٖو

                                                           
 . مجمة ليكا.األرشيؼ في فجر األلفية الثالثة: مف الثكرة الكرقية إلى الثكرة اإللكتركنية6008بجاجة، عبدالكريـ.( 1)

 .8;،ص،5الصادرة عف مركز الكثائؽ كالبحكث بأبك ضبي ،ع.
 مصحؼ القرآف الشريؼ.(  2)
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ض بً زابذ ٨ًخب بلى اإلالى٥ م٘ ما ٧ان ٨ًخبه مً الىحي، وعبما ٢ام ٖبضب ابً  و٧ان ٍػ

م بلى اإلالى٥ في بٌٗ ألاخُان
ّ
ى ب ٖلُه وؾل

ّ
 (1).ألاع٢م بال٨خابت ًٖ الىبب نل

ً الهٗب جدضًض ؤو٫ وز٣ُت ٦خبذ في ؤلاؾالم، بال ؤن البٌٗ ًغح٘ ؤن وم٘ ؤهه م

ً وألاههاع كي: ؤو٫ وز٣ُت ٦خبذ في ٖهض الغؾى٫  الىز٣ُت التب آدى ٞيها الغؾى٫ بين اإلاهاحٍغ

نلى ب ٖلُه وؾلم .ٞلما ٢ّغ عؾى٫ ب نلى ب ٖلُه وؾلم باإلاضًىت ٦خب ٦خابا بين 

ً والاههاع صٖا ُٞه ا م ٖلى صًنهم وؤمىالهم وقٍغ ٖليهم، اإلاهاحٍغ اَضَم وؤ٢َغ ليهىص ٖو

واقتٍر لهم "بؿم ب الغخمً الغخُم َظا ٦خاب مدمض الىبب بين اإلاامىين واإلاؿلمين مً 

يرب ومً ًدبٗهم ٞلخ٤  هم وحاَض مٗهم، ؤجهم ؤمت واخضة مً صون الىاؽ ..."  .(2)٢َغل ٍو

وبطا ٧ان الٗالم ؤلاؾالمي ٢ض ؤبضي ٧ل َظا اليكاٍ الث٣افي وألاصبي، ٞةهما ًغح٘ 

ها ختا طل٪ الخين، طل٪ ؤن  الًٟل في َظا بلى بم٩اهُت ال٨خابت ٖلى ماصة لم ج٨ً ؤعوبا حٗٞغ

لىا ختا جغ٦ؿخان  الٗغب في ؤواؾِ ال٣غن الؿاب٘ مُالصي ٧اهىا ٢ض ٚؼو بالص الٟغؽ، وجٚى

ىض الىع١ الظي ٧اهىا ًجهلىهه بلى طل٪ الى٢ذ. و٧ان ًغبِ ؾمغ٢ىض خُث وحضوا في ؾمغ٢

٤ ونل ازترإ الىع١ الهُجب الى الٟغؽ،  بر َظا الٍُغ ٤ ججاعي ٢ضًم ٖو ببالص الهين ٍَغ

جُا في ؤهداء ؤلامبراَىعٍت الٗغبُت، بلى خض ؤهه  زم ما لبث ؾغ نىاٖت الىع١ ؤن اهدكغ جضٍع

الغقُض مهاو٘ الىع١ ببٛضاص وبالص الٗغب، وفي  وحضث في ال٣غن الثامً في ٖهض َاعون

ال٣غن الٗاقغ ونلذ نىاٖت الىع١ بلى مهغ. وفي ال٣غن الثاوي ٖكغ ونلذ نىاٖت الىع١ 

بلى ؤعوبا ٖىضما ؤصزلها الٗغب ؤهٟؿهم في بالص اؾباهُا، خُث ٧اهذ َلُُلت بىنٟها مً 

 (3)الىع١ .ؤ٦بر اإلاغا٦ؼ ألاصبُت ألاوعوبُت مً ؤواثل مضجها التب نىٗذ 

ل٣ض ٖٝغ ؤلاوؿان وؾاثل ؤزغي ؤ٦ير ٞٗالُت ؤَمها ْهىع ال٨خابت خُث اؾخٗملها 

ت، وؤوكُخه الؿُاؾُت والا٢خهاصًت، وإلاا  ، وفي مسخل٠ جباصالجه الخجاٍع ً ؤ٩ٞاٍع لخضٍو

نها ٖلى وؾاثِ  ً ٧ل َظا ال٨م الهاثل مً اإلاٗلىماث، اججه بلى جضٍو عجؼث طا٦غجه ًٖ جسٍؼ

ت لل٨خابت. زاعحُت، َظٍ ألا  زيرة ؾاَمذ بك٩ل ٦بير في ْهىع ألاعق٠ُ الظي حاء ٍٖٟى

ٞاعجبِ بظل٪ ألاعق٠ُ بال٨خابت، والضلُل ٖلى طل٪ ما ؤزبدخه ؤخضار الٗهىع اإلاسخلٟت، 

ً في حمُ٘ اإلاُاصًً، مما هخج ًٖ َظا وزاث٤ ٦ثيرة،  زانت ُٞما ًخٗل٤ بخُىع خغ٦ت الخضٍو

خىاء  ها ٞمً ًم٨ً بٖاصة اؾخٗمالها ٖلى ٞتراث الخ ٣ت، مما ٌؿخضعي يغوعة خٟٓها والٖا

                                                           
 .::.اإلسكندرية: دار الثقافة العممية. ص.7.ط.العربي المخطكط. >==5الحمكجي، عبدالستار.(  1)
دراسات في الكتب كالمعمكمات.  دراسات في الكثائؽ كمراكز المعمكمات الكثائقية:. [د.ت]أبك شعيشع، مصطفى.(  2)

 .68القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع.ص.
69.ص.الثقافة العممية: درا سكندرية. االالمدخؿ إلى عمـك المكتبات. 6005أبك الفتكح. حامد عكدة، (  3)
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زال٫ ما ؾب٤ ٣ٞض ؤزبذ اإلااعزىن ؤن البضاًاث ألاولى لألعق٠ُ ناخبذ الخُىاث ألاولى 

ً اإلاٗلىماث الدجاعة،  ً ٖىض ؤلاوؿان، ولٗل ؤَم الىؾاثِ التب اؾخسضمها في جسٍؼ للخضٍو

، اإلاٛاعاث، ألالىاح الُُيُت، َظٍ ألازيرة  يمذ ٧ل الكاون الا٢خهاصًت حضعان ال٨هٝى

ا.  ( 1)والاحخماُٖت،...و ٚيَر

 كلم ألاسؼٍُ : 2.1.2

مً اإلاٗغوٝ ؤن مماعؾت الٗمل ألاعقُٟي ٢ض ؾب٤ ب٣غون ٖضًضة جىٓير وجإَير َظا 

الٗمل، وقإهه قإن في طل٪ ٧ل اإلاهً التب جىُىي ٖلى ق٣ين ؤخضَما هٓغي ٞلؿٟي، 

هغ والثاوي جُب٣ُي ٖملي، بدُث ًماعؽ الٗمل ؤ غ. ْو َا وال زم بٗض ٢غون ٖضًضة ًىٓغ ٍو

سُت،  ه َظا اإلاهُلر ٖبر مسخل٠ اإلاغاخل الخاٍع ٖلم ألاعق٠ُ ٦ىدُجت للخُىع الظي ٖٞغ

بدُث هجض ؤن ؤلاوؿان ومىظ ؤواثل الٗهىع اؾخسضم ٖضة وؾاثل مسخلٟت لالجها٫ ؤَمها 

ا مً الُغ١ اإلاىاؾبت لخىنُل ؤ٩ٞاٍع يَر  .(2)اؾخٗما٫ الىاع ٚو

 كالُت كلم الذًبلىماجُِا بللم ألاسؼٍُ: 1.2.1.2

والن بُتر ؤن ٖلم الضبلىماج٣ُا Walne Peter "حاء في معجم اإلاهُلخاث ألاعقُُٟت لـ

ىانغ الىزاث٤ سُت ؤو الٗلم الظي حهخم بإهىإ ٖو ، و٢ض ْهغث (3)َى: صعاؾت الىزاث٤ الخاٍع

سُت ؤوال في ٞغوؿا في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ في ق٩ل مداوالث إلزباث  صعاؾت الىزاث٤ الخاٍع

صخت الىزاث٤ ألاعقُُٟت. زم ن٣لذ في اإلاٗاَض ألاوعوبُت وجُىعث بلى صعاؾت ٢اهىهُت 

ً َب٣ذ ٖلى وزاث٤ الٗهىع الىؾُ  وبضاًت  ت للىزاث٤. وفي ال٣غن الٗكٍغ سُت ولٍٛى وجاٍع

 ضًث و٧ان َضٞها ج٣ُُم مهضا٢ُت جل٪ الىزاث٤ ٦مهاصع لألبدار.الٗهغ الخ

للىزاث٤ وزهىنا الىزاث٤   provenance  والضبلىماج٣ُا جخد٤٣ مً ال٨ُان اإلايصخئ

الخُُت، وتهخم بخُىعَا وجُب٤ُ اإلاٟاَُم الضبلىماج٣ُُت ٖليها. ٞهب جٟدو اإلاٟاَُم 

الضبلىماج٣ُُت مً خُث الخىُٓم والخإزير ٖلى مًمىن الىزاث٤ والىٓم ألاعقُُٟت الخضًثت. 

ت للىزاث٤، وجىضر اإلاىاهج الخ٣لُضًت للضعاؾت الى٣ضًت  وكي جٟدو ألاق٩ا٫ اإلااصًت وال٨ٍٟغ

سُت وج٠ًُ بليها ؤ٩ٞاعا جخٗل٤ باالؾخسضام ألاعقُٟي للىزاث٤. وكي جداو٫  للىزاث٤ الخاٍع

الىز٣ُت ًٖ   authenticity  الىنى٫ بلى صخت ؤو ٖضم صخت اإلايصخئ ومهضا٢ُت ؤو مىزى٢ُت

                                                           
. األنظمة اآللية كدكرىا في تنمية الخدمات األرشيفية: دراسة تطبيقية بأرشيؼ بمدية >600حافظي، زىير. (  1)

 .75قسنطينة.أطركحة دكتكراه: قسـ عمـ المكتبات بجامعة منتكرم قسنطينة.ص.
 .;6القاىرة: الدار المصرية المبنانية.ص. بيف النظرية كالتطبيؽ.الكثائؽ االدارية . 7==5الخكلي، جماؿ إبراىيـ.(  2)

(3) 
Valen,P.1990.Dictionary of archival terminology : English- French and Arabic. Vol

 
.07. Paris :ICA 

hand book series .p.71.
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نها و٦ظل٪ ج٣ُُمها  ٤ صعاؾت اإلااصة التب ٦خبذ ٖليها و٦ُُٟت َيها، وصعاؾت وكإتها وج٩ٍى ٍَغ

سُت ؤؾاؽ ٖلم ألاعق٠ُ   archivalوجمُيز الصخُذ مً اإلاؼوع. وحٗخبر صعاؾت الىزاث٤ الخاٍع

science(1)عة ، خُث ؤن َظا ألازير ٌكخ٤ بىاءٍ مً مباصت الضبلىماج٣ُا وطل٪ مً زال٫ بصا

اثٟها وبحغاءاتها ومًمىجها الىزاث٣ي. والضبلىماج٤ُ ٦إنل  -مجمل الىزاث٤ باإلقاعة بلى ْو

ُاء اإلاىزى٢ُت   ت ال٣اهىهُت التب جُىعث إٖل لىزاث٤   authenticityلٗلم ألاعق٠ُ والىٍٓغ

ً الىزاث٤ اإلاٟغصة. ومٟهىم الضبلىماج٣ُا للمىزى٢ُت  -الٗهىع الىؾُ  جٟدو وكإة وج٩ٍى

 .(2)ز٣ُت ج٩ىن صخُدت ومىزى١  ها بطا صر ما جضُٖهَى ؤن الى 

 هدى كلم ألاسؼٍُ: 2.2.1.2

ت اإلاىٓمت للخ٣اث٤ والبُاهاث واإلاٗلىماث  بطا حاػ لىا ؤن وٗٝغ الٗلم بإهه اإلاٗٞغ

٤ ال٣ٗل اإلاضع٥ لٗلم مً الٗلىم وؿخُُ٘ ال٣ى٫ بإن ٖلم ألاعق٠ُ  اإلا٨دؿبت ًٖ ٍَغ

اث ا لٗلمُت الخانت باإلحغاءاث الٟىُت التب جخسظ لخهغ وحم٘ الىزاث٤ ًسخو بالىٍٓغ

ملُاث الخهغ والجم٘ ؤقبه بٗملُاث  واإلاداٞٓت ٖليها وجغجُبها وونٟها لالؾخٟاصة منها. ٖو

التزوٍض في اإلا٨خبت، ٦ما حكمل ؤلاحغاءاث الٟىُت الخانت بالخ٣ُُم للخٗٝغ ٖلى الىزاث٤ 

ًمت الٟاثضة. وبحغاءاث اإلاداٞٓت ٖلى الىزاث٤ حكمل طاث الٟاثضة والخسلو مً الىزاث٤ ٖض

ير ؤلاحغاءاث الى٢اثُت ال٨ُٟلت  ٖملُاث الخٗٝغ ٖلى ؤما٦ً جىاحضَا ٦ما حكمل ٖملُاث جٞى

باإلاداٞٓت ٖلى ؾالمتها مً الىاخُت اإلااصًت، و٦ما َى مٗغوٝ ٞةن الىزاث٤ جخٗغى للخل٠ 

ت، ٦ما ؤجها جخٗغى للخل٠ لؿىء بٟٗل ج٣اصم الؼمً بط جخٗغى الىزاث٤ إلاازغاث َبُُٗ

ت، ومً َىا حاء اَخمام  ما٫ ؤلاصاٍع الاؾخٗما٫ ؤو لؿىء الخٟٔ ؤزىاء اؾخسضامها في ألٖا

ا أل٦بر ػمً مم٨ً، وبًٟل  ٖلماء ألاعق٠ُ بإمغ اإلاداٞٓت ٖلى الىزاث٤ وجدضًض ٖمَغ

غث الىؾاثل وألاؾالُب ال٨ُٟلت باإلاداٞٓت ٖلى الىزاث٤ والا  هخٟإ  ها في الخ٣ضم الخ٣جب جٞى

ش ٦ما ؤن  ٦خابت ؾاثغ الٗلىم. وبٟٗل ج٣اصم الؼمً ا٦دؿبذ الىزاث٤ ؤَمُتها في ٦خابت الخاٍع

سُت. خماص ٖلى الىزاث٤ َىع الضعاؾاث الخاٍع  (3)الٖا

و٢ض ْهغث  اإلاالمذ ألاولى لٗلم ألاعق٠ُ في الٟترة اإلامخضة بين ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ 

ت لٗلم وجهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ في ق٩ل مىخ ٓم جمثل في زلُِ مً ألا٩ٞاع الىٍٓغ

                                                           
(1) 

Duranati, L.1997.Archival  Science In Encglopedia of Library and Information Science .Vol. 59. New 

York :Marcel Dekker.p.14
 

متاحة عمى الخط . المعجـ البنياكم المكسكعي في مصطمحات المكتبات كالمعمكماتالشامي،أحمد محمد. (  2)
: /http://www.elshami.com المباشر  .6056/>68/0تاريخ الزيارة يـك

 .>5. بيركت: دار الجيؿ.ص.6. ط.إدارة الكثائؽ األرشيفية. 6==5مالؾ، محمد محجكب.(  3)

http://www.elshami.com/
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ا،  الضبلىماج٣ُا الظي حهخم بضعاؾت م٩ىهاث الىزاث٤ وؤق٩الها ووكإتها، وه٣لها وآزاَع

ومىزى٢ُتها، وألا٩ٞاع اإلاىهجُت وألاعقُُٟت، و٦ظا الٗملُاث الخُب٣ُُت اإلاخٗل٣ت بترجِب 

 وجىُٓم الىزاث٤ وونٟها واؾخسضامها وخٟٓها وؤمنها .

حؿمُت "ٖلم ألاعق٠ُ " ٧ىن َظا ألازير ًخميز بجاهبين، الجاهب الٗلمب ؤَل٣ذ 

 والجاهب الخُب٣ُي.

ت  وألا٩ٞاع ألاؾاؾُت ًٖ َبُٗت  Theoreticalالجاهب الٗلمب والظي ًخٗل٤ بالىاخُت الىٍٓغ

اإلاٗلىماث واإلاهاعاث اإلا٨دؿبت ؤزىاء اإلاكىاع الضعاسخب ٖلى مؿخىي اإلاٗاَض  وكي َظا الٗلم.

ُت لضي  ٤ باألعق٠ُ حؿاٖض ٖلى جىمُت الث٣اٞت اإلاٗٞغ
ّ
والجامٗاث مً زال٫ وي٘ بغامج جخٗل

ا، وجىحض زالزت مضاعؽ عاثضة في َظا اإلاجا٫. منها اإلاضعؾت الٟغوؿُت ؤو  َغ الضاعؽ وجٍُى

ؤ٢ضم اإلاضاعؽ ٣ٞض جُىعث َظٍ اإلاضعؾت في ٞغوؿا ؤوال زّم  اإلاضعؾت الخ٣لُضًت وكي مً

اهخ٣لذ بلى باقي الضو٫ ألاوعوبُت ألازغي، ولها الُىم الٗضًض مً اإلاخدبٗين ٖبر الٗالم 

ذي.  واَخمامها ًىدهغ في ألاعق٠ُ الخاٍع

ؤما الجاهب الخُب٣ُي، ٞهى ًخٗل٤ باإلا٩ىهاث الٗملُت واإلاىهجُت التب ٌؿخسضمها ؤزهاجي 

عق٠ُ، و٢ض جخمسٌ اإلاماعؾت ألاعقُُٟت ًٖ م٩ىهاث ٖلمُت َامت. ولهظا ٌٗخبر ألاعق٠ُ ألا 

خ٣ال صعاؾُا ومهىت في خض طاجه، ٞالخ٣ل الضعاسخب ٦ما ٌؿخسضم ٖامت ٌكير بلى ق٩ل 

ت، وما ًميز الخ٣ل الضعاسخب ألاعقُٟي َى  صعاسخب له مىهج مخميز حهضٝ بلى التزوٍض باإلاٗٞغ

ت لألعق٠ُ، ٞاإلاىهجُت ألاعقُُٟت الٗال٢ت بين اإلاىهجُت ألا   Archivalعقُُٟت وألا٩ٞاع الىٍٓغ

methodology ت ألاعقُُٟت بِىما الضعاؾت واإلاماعؾت    Archival theoryجإزظ ًٖ الىٍٓغ

ألاعقُُٟت َما هخاج جُب٤ُ جل٪ اإلاىهجُت ألاعقُُٟت خُث حؿاٖض صاعسخب ألاعق٠ُ ٖلى 

ت ًٖ ت َب٣ا لأل٩ٞاع الىٍٓغ .لم (1)َبُٗت الجاهب الىا٢عي مدل الضعاؾت، ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

ً الىٓغي مهما ٧اهذ ٢ُمخه الٗلمُت ومّضجه الؼمىُت بل وحب  ٌٗض ألاعقُٟي ٨ًخٟي بالخ٩ٍى

اعاث اإلاُضاهُت إلاغا٦ؼ ألاعق٠ُ الخابٗت لإلصاعاث  ٖلُه ال٣ُام بإٖما٫ جُب٣ُُت مً زال٫ الٍؼ

ت الخ٣ُ٣ت اإلاُضاهُت، وؤز ظ نىعة ّٖما ًيخٍٓغ مؿخ٣بال م٘ الٗمىمُت واإلااؾؿاث إلاٗٞغ

 (2)بم٩اهُت ٢ُامه بإٖما٫ ؤعقُُٟت بةقغاٝ ومؿاٖضة ألاعقُٟي اإلانهب.

ت ًٖ الىخضة ألاعقُُٟت اإلاخ٩املت مثال جملي اإلاىهجُت ألاعقُُٟت التب  ٞاأل٩ٞاع الىٍٓغ

ٌؿخسضمها ؤزهاجي ألاعق٠ُ ٖىض ٞدو جل٪ الىخضة والتب بضوعَا جدضص الىاجج الضعاسخب 

                                                           
 الشامي، محمد أحمد. المرجع السابؽ.(   1)

.تكنكلكجيا المعمكمات كتطبيقاتيا في مجاؿ األرشيؼ. رسالة ماجستار: قسـ عمـ =600بكسمغكف، إبراىيـ.( 2)
 .>;المكتبات بجامعة منتكرم قسنطينة.ص.
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م مً ؤن الىٓام الضعاسخب ألاعقُٟي ًيخج في مٗٓم الخاالث ًٖ الخُب٤ُ النها لى الٚغ جي. ٖو

الٗملي للمٟاَُم، ٞةهه ًيخج ؤًًا في خاالث ٦ثيرة ًٖ البدىر الٗملُت التب لِؿذ لها 

ت ؤو اإلاىهجُت ؤو اإلاماعؾت الخُب٣ُُت.   ٖال٢ت مباقغة بالىٍٓغ

ً، بضؤث جدبلىع ٨ٞغة ؤن ٖلم وم٘ جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت ال٣غن ال ٗكٍغ

ألاعق٠ُ ًجب ؤن ٌٗمل ٦ىٓام طاحي مؿخ٣ل بال٩امل ًٖ ؤي جُاعاث ؾُاؾُت ؤو ٢ًاثُت ؤو 

ت خى٫ َبُٗت اإلااصة ألاعقُُٟت كي مدىع َظا الٗلم، والخٗبير ألاو٫  ز٣اُٞت. و٧اهذ الىٍٓغ

ضًين ؾىت ًٖ َظا اإلاٟهىم الجضًض َى طل٪ الضلُل الظي ويٗه زالزت ماعقٟين َىلى

1898. 

Muller.J.A.Feith.and R.Fruin. 

Handleiding voor het ordenen en bescrijven van archiven.Groningen.   It was 

translated into English with the titel Manual for the arrangement and description 

of Archives .New York.1940.  

ال٣ىاٖض التب وعصث في َظا الضلُل الجهض الخ٣ُ٣ي ألاو٫ لخىيُذ بك٩ل مىخٓم  وحٗخبر 

٤ اإلاى٤ُ  ت ألاعقُُٟت ًٖ ٍَغ للمٟاَُم واإلاىاهج التب ا٦دكٟذ صختها في ألا٩ٞاع الىٍٓغ

ذي، ؤو الث٣افي. ٞةن ٖمل َاالء  والاحؿا١ الضازلي، بضال مً الؿُا١ ال٣اهىوي ؤو الخاٍع

خت ؤعقُُٟت ٖلمُت، ؤصع٥ اإلااعقٟىن اإلاٗانغون والالخ٣ىن اإلااعقٟين ٌٗخبر ؤو٫ ؤَغو 

 وبم٩اهُت حٗمُم جُب٣ُها ٖلى ؤوؾ٘ هُا١ .و ٢ض جم جغحمتها بلى لٛاث ٖضًضة .

و٢ض جبيذ اإلاىهج طاجه ؤو٫ مٗالجت وكغث في اهجلترا ًٖ ٖلم ألاعق٠ُ باٖخباٍع ٖلما 

ا الؿير َُالعي حُى٨ؿىن   .1922ٖام  ٧Hilary Jenkinsonامال ٢اثما بظاجه، والتب وكَغ

ش بضاًت جضَعـ ٖلم ألاعق٠ُ بالجامٗاث ٖبر الٗالم: ظٍ بٌٗ جىاٍع  َو

 في اإلاضاعؽ ؤلاًُالُت اإلاىحىصة في: 1870و٧ان َظا الٗلم ًضعؽ مىظ 

 

Turin.Milan .Veenice.Genoa.Bologna.Rome.Naples.and Palermo 

In Europe and Russia. 

Archivschule Marburg since 1893. 

Archiviefschool of the Hague since1919. 

The University of Amsterdam since1912. 

Brussels Archives since 1920. 

Vatican School ) founded in 1884) since1923. 
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Romanian Archives  since 1924. 

Archives Institute of Moscow since 1930. 

In the United States and Brazil : 

A course was offered in 1938-1939 at Columbia University. 

A stable teaching of archival administration was introduced in 1939-1940 at the 

American University by Errnt Fosner. 

Brazilian Archives since 1922. 

In England : 

in 1947-1948 the preexintent School of librarianship of the University college of 

London became the school of librarianship  and Archives Administration. 

In the same year another course was established at the University of Liverpool 

 and records had existed since 1909where a school of history  

٩ا الجىىبُت  ت وؤمٍغ و٢ض بضؤ جضَعـ َظا الٗلم في ب٣ُت الضو٫ بما ٞيها الضو٫ آلاؾٍُى

ش في مهغ جدذ اؾم ٖلم الىزاث٤ في ٧لُت  ٣ُا في ؤواثل الخمؿِىاث وهٟـ الخاٍع وبٍٞغ

ٖبر  1984مضعؾت جضعؽ َظا الٗلم ؾىت  150ما ٣ًاعب  آلاصاب حامٗت ال٣اَغة. وجم خهغ 

 (1)الٗالم.

بٌٗ اإلاخسههين في مجا٫ ٖلم ألاعق٠ُ بلى ؤن ٖلم ألاعق٠ُ َى ٖلم حضًض،  ٌكير 

والىا٢٘ ؤن ٖلم ألاعق٠ُ ٢ضًم وبهما الجضًض ُٞه ؤن الخُىعاث التب خضزذ في مٗالجخه 

للىزاث٤ والاؾخٟاصة مً اإلاٗلىماث اإلاىحىصة ُٞه. ٦ما ؤن الخ٣ضم في هٓغ الخ٨م وؤلاصاعة، 

لى ال٨م الهاثل مً الىزاث٤ اإلاىخجت، ٦ما اؾخىحب اؾخىحب وؾاثل حضًضة للؿُُغة ٖ

اؾخدضار ؤؾالُب حضًضة لالهخٟإ بالىزاث٤ في مجا٫ الضعاؾاث الٗلمُت وألا٧اصًمُت 

لى َظا ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن ٖلم ألاعق٠ُ َى الٗلم الظي ٣ًىم بضعاؾت وج٣ىين  اإلاسخلٟت، ٖو

اث وألاؾالُب الٟىُت لٗملُت الىزاث٤ مً الىاخُت ا إلااصًت وويٗها في ق٩ل ماصي ًدُذ الىٍٓغ

ت ؤلاوؿاهُت. وحهخم َظا الٗلم  الاؾخٟاصة منها بىاؾُت الضعاؾين في حمُ٘ مجاالث اإلاٗٞغ

سُت ٍبخٗغ  ٠ اإلاىاص ألاعقُُٟت ٦ما حهخم بضعاؾت وكإة وجُىع ألاعق٠ُ زال٫ الٗهىع الخاٍع

دضص الُغ١ وألاؾالُب لٗملُاث التزوٍض والترجِب والخٟٔ  كمل اإلاسخلٟت ٍو والىن٠ َو

ٗاث ألاعقُُٟت الالػمت لخماًت ألاعقُٟاث .  (2)٦ظل٪ صعاؾت الدكَغ

                                                           
 مرجع سبؽ ذكره.. أحمد محمد، لشاميا(   1)

 .=5مالؾ، محمد محجكب. المرجع السابؽ.ص.(   2)
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 ؿهىس كلم ألاسؼٍُ في الىػً اللشبي: 3.1.2

ً في مهغ  جغح٘ ؤو٫ صٖىة بلى بوكاء ٢ؿم لخٗلُم ٖلىم اإلا٨خباث والىزاث٤ في الَى

م، خُث ط٦غث مجلت ال٨خاب في ٖضص صٌؿمبر مً الٗام اإلاظ٧ىع بلى ؤن 1945الٗغبي بلى ٖام 

مً اإلاكغوٖاث اإلا٣ضمت بلى مجلـ الىىاب بمهغ في صوعجه لظل٪ الٗام مكغوٕ بوكاء مٗهض 

ج  في اإلا٨خباث ؾُلخ٤ ب٩لُت آلاصاب في حامٗت ٞااص ألاو٫ )ال٣اَغة(ظ وطل٪ لخسٍغ

اث والىز اث٤. وؤَل٤ الٗالمت ًىؾ٠ ؤؾٗض مخسههين بٟىىن خٟٔ ال٨خاب واإلاسَُى

صاٚغ الضٖىة الثاهُت في َظا الاججاٍ خُث يمنها في ٦خاب الكهير "ٞهاعؽ اإلا٨خبت الٗغبُت في 

م، ومما ًميز َظٍ الضٖىة الغاثضة ؤن الٗالمت ا٢ترح بوكاء 1947الخا٣ٞين" وطل٪ مُل٘ ٖام 

ً الٗغبي جدذ بقغاٝ حامٗت الضو٫  ؤو٫ مٗهض لخضَعـ ٖلىم اإلا٨خباث والىزاث٤ في الَى

 الٗغبُت.

اناث ٦ثيرة بةوكاء ٢ؿم ٖلىم اإلا٨خباث  جد٣٣ذ صٖىة الٗالمت صاٚغ، وبٗض بَع

 بلى خض ٦بير باالججاَاث 1951والىزاث٤ في حامٗت ٞااص ألاو٫ )ال٣اَغة( ٖام 
 
م، مخإزغا

لىم الضبلىماجُ٪ وألاعق٠ُ. ول٣ض ْل طل٪  سُت ٖو الخإزير الٟغوؿُت التب حٗجب بالىزاث٤ الخاٍع

ٞترة لِؿذ بال٣هيرة، ٧ان مً ؤَم هخاثجه امخضاص الخإزير ٖلى مٗٓم البرامج التب وكإث 

ُٞما بٗض في ألا٢ُاع الٗغبُت الخالُت وكي: الٗغا١، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ٢ُغ، 

ذ، الؿىصان، ألاعصن، ؾىعٍا، لبىان، لُبُا، الجؼاثغ، والُمً، والتب اجهٟذ بغامجها  ال٩ٍى

ا ث ج٣لُضًت واضخت ؤ٦ضتها ٖضص مً الضعاؾاث التب جىاولذ بغامج جضَعـ ٖلىم بنٖز

ً الٗغبي.  اإلا٨خباث في الَى

اح الخُٛير تهب ٖلى ؤ٢ؿام اإلا٨خباث والىزاث٤  وفي الغب٘ ألازير مً ال٣غن اإلااضخب بضؤث ٍع

ىىا الٗغبي، وبضؤها وكهض في ؤصبُاث ٖلىم اإلا٨خباث، وفي اإلااجمغاث والىضواث  في َو

غ، وبط٧اء الاججاَاث اإلاٗلىماجُت في ؤ٢ؿام اإلا٨خباث اإلا خسههت بىاصع الضٖىة هدى الخٍُى

ل٨ؿغ َى١ الجمىص الظي ؾاص بغامج جل٪ ألا٢ؿام في الٟترة اإلاايُت. وما بن خل ال٣ٗض 

ً ختا وحضث ؤ٢ؿام اإلا٨خباث والىزاث٤ هٟؿها ؤمام مى٠ُٗ مهم  ألازير مً ال٣غن الٗكٍغ

ت اإلاهىُت وخاؾم، بطا ما ؤعاصث  ؤن حؿخمغ في جدمل مؿاولُت بٖضاص وتهُئت الُا٢اث البكٍغ

ً ال  اإلاُلىبت إلااؾؿاث اإلاٗلىماث مً م٨خباث ومغا٦ؼ جىز٤ُ ومٗلىماث، ٩ٞاهذ ؤمام زُاٍع

غ واإلاىا٦بت، وبما الخالشخب والاجهُاع ؤمام َظٍ اإلاؿخجضاث  زالث لهما: ٞةما الخُٛير والخٍُى
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 بؿى١ الٗمل، وبالخدىالث الاحخماُٖت والخ٨ىىلىحُاث التب اعجبُذ ا
 
 وز٣ُا

 
عجباَا

ت. ت والجظٍع  (1)والا٢خهاصًت اإلادؿاٖع

 معخِبل كلم ومهىت ألاسؼٍُ: 4.1.2

بن ٖلم ألاعق٠ُ ًغسخا ؤؾـ الىٓام ألاعقُٟي الظي ًىُىي ٖلى هخاثج البدث في 

اث٠ ألاعق٠ُ و٢ىاهِىه و٢ىاٖضٍ وماؾؿاجه  .(2)ؤنى٫ وجُىع ْو

ها ٖلم ألاعق٠ُ ؤنبذ ًلىح في ألا٤ٞ ٖلم  وهدُجت للخُىعاث والخٛيراث التب ٖٞغ

ت الالػمت للخٗامل م٘ جدضًاث  ؤعقُٟي مخُىع ومخجضص ؾٝى ٣ًضم ألاصواث الًغوٍع

٘. َىا٥ صلُل واضر مىظ ٣ٖضًً مً الؼمً  الٗهغ التب ًٟغػَا ٖالم ًمىج بالخٛير الؿَغ

ُٗت وال٣ًاثُت واإلاٗلىماج ُت بخدمل مؿاولُاتها في انضاع ٖلى اَخمام الهُئاث الدكَغ

ال٣ىاهين واللىاثذ وابخضإ ألاؾالُب اإلاخٗل٣ت بجم٘ وجىُٓم وخٟٔ وجدلُل وحؿُير الاٞاصة 

اث الٗامت. ولٗل وي٘ اإلاٗاًير اإلاخٗل٣ت باألعق٠ُ في ال٣ُإ الخ٩ىمي  مً الىزاث٤ واإلادْٟى

ؤو وي٘ مٗاًير زانت  والٗام ؾٝى ًدٟؼ ال٣ُإ  الخام ٖلى جبجب جل٪ اإلاٗاًير وجُب٣ُها

ظا ٌٗض صٞٗا وجُىعا لٗلم  ضٖم مى٠٢ ألاعقُُٟين، َو به مما ٌٗؼػ مً صوع ألاعق٠ُ ٍو

ألاعق٠ُ بهٟت ٖامت، َظا ألازير ٌٗٝغ جُىعا ملمىؾا وزانت في صو٫ الٗالم اإلاخ٣ّضم،
(3 )

 
 
٦ما ٧ان ٖلى ماؾؿاث اإلاٗلىماث الٗغبُت بٟٗل جل٪ اإلاُُٗاث الجضًضة ؤن حِٗل ٖهغا

 حك٩ل اإلاٗلىماجُت ع٦يزجه الغثِؿُت، و٧ان ٖليها ؤن جغ٦ؼ ٖلى جىمُت ال٣ىي الٗاملت حض
 
ًضا

ت ا الاؾدثماع ألامثل إلهجاح الخُِ والبرامج الخىمٍى في ألا٢ُاع الٗغبُت. ٦ما  ٞيها باٖخباَع

٧ان ٖليها الخٗامل م٘ مؿمُاث ومٟاَُم لم ج٨ً ؾاثضة مً ٢بل منها الٗىإلات اإلاٗلىماجُت، 

 اٞـ اإلاٗلىماحي، وؤلاجاخت اإلاٗلىماجُت، وم٨خباث الىا٢٘ الاٞتراضخب، وؤلاجاخت ًٖ بٗض.والخى

ت ٞهم   لِـ ٣ِٞ مً ػاٍو
 
 ٖالُا

 
لين جإَُال وجُلبذ َظٍ الخدضًاث مهىُين مَا

ت امخال٥ اإلاهاعاث   مً ػاٍو
 
واؾدُٗاب اإلاباصت التب جد٨م الٗمل اإلاٗلىماحي، ول٨ً ؤًًا

ظا ألامغ جُلب مً ؤ٢ؿام اإلا٨خباث  الٟىُت اإلاُلىبت الؾخٛال٫ ٧اٞت بم٩اهاث الخ٨ىىلىحُا. َو

                                                           
.أضكاء عمى برامج تدريس عمـك المكتبات كالمعمكمات في الكطف العربي مع ;600جرجيس، جاسـ محمد. (   1)

،مارس en ligne] متاحة عمى الخط المباشر] مجمة سبرايفإشارة خاصة إلى دكلة اإلمارات العربية المتحدة. 
 /http://www.journal.cybrarians.org. الّرابط.[09/06/6057 ]،ص.56،ع.;600

 

المكتبات مجمة .التشريعات كالتكنكلكجيا كدكرىا في دعـ كتطكير األرشيؼ الكطني. 6007بكدكشة، أحمد.(  2)
 .500،ص.07،ع.06،مج.كالمعمكمات

.األرشيؼ اإلدارم في الجزائر : أىميتو، تنظيمو، حمايتو القانكنية ككاقعو: دراسة حالة 6006دركاز، كماؿ.( 3)
 .8;مصمحة األرشيؼ لكالية قسنطينة. رسالة ماجستار: قسـ عمـ المكتبات بجامعة منتكرم قسنطينة.ص.

http://www.journal.cybrarians.org/


 ومبادئاألرشيف، األرشيفي : تعريفات، مفاهيه،  الفصل الثاني

 

64 

 

واإلاٗلىماث في الجامٗاث الٗغبُت ؤن جُىع َغ١ ومدخىي الخإَُل ألا٧اصًمب لالزخهانُين، 

ُت التب جدىاؾب  ير الٗىهغ البكغي بالٗضص واإلاىانٟاث الىٖى ٞٗليها ج٣٘ مؿاولُت جٞى

ٗلُم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث مُلىب مىه ؤن ٩ًىن ٖلى واخخُاحاث الؿى١ اإلاخٛيرة. وبالخالي ٞخ

اجها٫ ؤ٦ير بؿى١ الٗمل لخد٤ُ٣ الاخخُاحاث التب ًخُل٘ بليها اإلاجخم٘ ومخابٗت ألاق٩ا٫ 

 (1)الجضًضة للٗمالت.

 الٕثٗكٛ األزطٗفٗٛ:)واِٗتّا ٔخصائصّا( 2.2

سُت خى٫ ألاعق٠ُ ٧لمت ؤو مهُلر وز٣ُت  ؤعقُُٟت ل٣ض وعصث ٖىض جىاولىا للمدت جاٍع

ظا ما ًض٫ ٖلى اإلا٩اهت التب جدخلها الىز٣ُت يمً  ٣ت مباقغة ؤو ٚير مباقغة، َو بٍُغ

 ألاعق٠ُ.

 حلٍشٍ الىزُِت ألاسؼٌُُت: 1.2.2

ل٩ل مهُلر مٟهىمان، ؤخضَما لٟٓي )لٛىي(، وآلازغ مٟهىم انُالحي ًهُلر 

 ٖلُه اإلاسخهىن في اإلاجا٫:

 لوت : 1.1.2.2

ت: الىز٣ُت ٖلى وػن ُٞٗلت وكي  ث وز٤ُ بمٗجا مد٨م، وماصتها اللٍٛى
ّ
نُٛت مبالٛت، وكي ماه

وز٤، ز٣ت، ومىزى٢ا، وكي حُٗي مٗاوي اثخمً وحّٗؼػ وجإ٦ض، وعبما حُٗي ؤًًا مٗجا ؤلاخ٩ام، ؤي 

، ؤو ألجها ؤصاة إلخ٩امه  يٍر ج٣ُُض وعبِ ٣ٖض مً الٗهىص ٧البُ٘ مثال، والىزاث٤ ما ٌكّض به ألاؾير ٚو

هىم اللٟٓي ل٩لمت وز٣ُت كي ٧ل ما ًدمل ما ًبٗث الث٣ت ُٞما اخخىاٍ، ؤي ٧ل ل٩لمت وز٣ُت، ٞاإلاٟ

 (2)مغح٘ عؾمب ال ٣ًبل الك٪ ؤو الاخخما٫.

٤ ألامغ ؤي ؤخ٨مه، 
ّ
الىز٣ُت في اللٛت الٗغبُت مكخ٣ت مً الٟٗل وز٤ بمٗجا اثخمً، ووز

غح٘ الُه ألخ٩ام ؤمغ ؤ و جثبُخه واُٖاثه نٟت والىز٤ُ اإلاد٨م، ٞالىزاث٤ كي ٧ل ما ٌٗخمض ٖلُه ٍو

سُت حؿاٖض في البدث الٗلمب ؤو  ت، ؤو جاٍع الخد٤٣ والخإ٦ض مً حهت ؤو ًاجمً ٖلى وصٌٗت ٨ٍٞغ

غ وا٢٘ ما ؤو جه٠ ٣ٖاعا، ؤو جا٦ض ٖلى مبلٜ ؤو ٣ٖض بين ازىين ؤو ا٦ير.  ج٨ك٠ ًٖ حَى

                                                           
 رجع السابؽ.جرجيس، جاسـ محمد. الم(  1)

. متاحة عمى 699. صمجمة الجامعة المغاربية. عمـ األرشيؼ كأزمة مصطمح. [د.ت]عريبي، محمد الطاىر.( 2)
 maarifa.com-http://www.al. نقال عف قاعدة المعرفة. الرّابط:en ligne ،[09/08/6057]]]الخط المباشر
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ت ٞان ؤ٢غب اإلاهُلخاث التب ًم٨ً اٖخماصَا ٦م٣ابل لهظا ال لٟٔ الٗغبي َى وفي اللٛت الاهجليًز

َى اإلا٣ابل ل٩لمت  Documentو٢ض طَب بٌٗ اإلاخسههين الى ؤن مهُلر  Recordاإلاهُلر 

 (1)وز٣ُت.

 اصؼالخا: 2.1.2.2

ؤن حٗخبر الىز٣ُت مً خُث اإلاًمىن ٧ل وؾُِ ٣ًضم خ٣ُ٣ت مُٗىت، ؤو ٌؿمذ  ًم٨ً

ت ٞهب ؤي  ٣ت مباقغة، ؤو ٚير مباقغة. ؤما الىز٣ُت ؤلاصاٍع باإلاؿاٖضة ٖلى جإ٦ُضَا ؤو بزباتها بٍُغ

وؾُِ ًدمل بُاهاث ٖامت ؤو زانت ،ًجغي جضاوله زال٫ الٗمل، ٦ما ًغح٘ بلُه لُلب مٗلىمت 

ت ٖالوة وؤلاب٣اء ٖ مُٗىت، لُه بهٟت ما٢خت، ؤو صاثمت لضي ٞغص، ؤو َُئت، إلاا ًدمله مً ٢ُم زاهٍى

ت َما : ٠ ًبرػ حاهبين َامان للىز٣ُت ؤلاصاٍع  ٖلى ٢ُمخه ألاولُت، ٞهظا الخٍٗغ

 .الىز٣ُت ألاعقُُٟت جمغ بمغاخل خُاجُت مسخلٟت ختا جهل بلى مغخلت الخٟٔ ألابضي 

  ىت حؿخىح ُّ  .(2)ب خٟٓها، والغحٕى بليها ٖىض الخاحتللىز٣ُت ألاعقُُٟت ٢ُم مٗ

٠ الىز٣ُت ألاعقُُٟت بازخالٝ الخُىع الؼمجب والٗلمب، ٟٞي الٗهغ الدجغي  سخل٠ حٍٗغ ٍو

سُت ؤو ٖلمُت ؤو ٢ىاهين، ٞما ونلىا مً  ٧اهذ الىز٣ُت ٖباعة ًٖ حجغ صّوهذ ٖلُه مٗلىماث جاٍع

 
ّ
 ٖلى ؤحجاع، وما ٧اهذ ألابجضًت ألاولى مى٣ىقت بال

ّ
٘ لم ٨ًً مضّوها بال ػمً خمىعابي مً حكَغ

٨ظا ختا  ٖلى ش مهغ ال٣ضًم وملى٦ها مً زال٫ ؤوعا١ البرصي، َو ىا ٖلى جاٍع ؤحجاع بلى ؤن حٗٞغ

ش ؤو الؿُاؾت ؤو الٗلىم ًتراوح بين اليكغ ٖلى  اء اإلاٗلىماث ؾىاء في الخاٍع جُىع الٗلم وؤنبذ ٖو

ت ممٛىُت ؤو ؤؾُىاهاث ليزعٍت بلى ٚير طل٪. و٢ض ج٩ىن الىز٣ُت  الىع١ ؤو اإلايؿىر ٖلى ؤقَغ

ت م ت، ولها ٢ُمت ٨ٍٞغ ت ؤو مٗضهُت ا٦دكٟذ يمً البدىر ألازٍغ جّغص ٢ُٗت زكبُت ؤو حجٍغ

واإلاٗغوٝ لضي الٗغب بهٟت ٖاّمت ؤن الىز٣ُت كي وع٢ت ؤو مجمٕى  (3)ووحىص ماصي وحجم ووػن.

ا ؤو مُبىٖت، جهضع ًٖ َُئت عؾمُت خ٩ىمُت ٧الىػاعاث واإلادا٦م  ؤوعا١ عؾمُت م٨خىبت ًضوٍّ

ت ٧البىى٥ والكغ٧اث، و٢ض ج٩ىن ؤوعا٢ا واإلاضاعؽ، ؤو  ٚير خ٩ىمُت ٧اإلاىٓماث الضولُت، ؤو ججاٍع

٨ُت هجض مٟهىما ؤوؾ٘  ٞغصًت شخهُت مثل الغؾاثل، وفي الٛغب زانت في الىالًاث اإلاخدض ألامٍغ

اث  ت مثل ٦خاب ؤو صوعٍت بم في طل٪ اإلاُبٖى للىز٣ُت خُث حكمل ؤي ماصة م٨خىبت ؤو مُبٖى

 ث٤ الغؾمُت.الخ٩ىمُت ؤو الىزا

                                                           
(1 ).  .;5. عماف: مؤسسة الكراؽ.ص.عمـ الكثائؽ كتجارب في التكثيؽ كاألرشفة. =600المالكي، مجبؿ الـز
. تقييـ فعالية مصمحة أرشيؼ كالية قسنطينة في تمبية حاجيات المستفيديف الجامعييف مف 6005بكقفة، نادية. (  2)

 .:0خدماتيا. رسالة ماجستار: قسـ عمـ المكتبات بجامعة منتكرم قسنطينة.ص.
. تكنس: المعيد األعمى الكثائؽ اإلدارية: األسمكب كالقكاعد كالتقنيات تحرير .:600صالح.القادرم، محمد ( 3)

 .>بجامعة منكبة.ص.



 ومبادئاألرشيف، األرشيفي : تعريفات، مفاهيه،  الفصل الثاني

 

66 

 

وباليؿبت إلاهُلخاث هجض الٗغب ًُل٣ىن لٟٔ وز٣ُت ؤو وزاث٤ ٖلى ٧ل مدخىٍاث ألاعق٠ُ 

ت  ٨ُت وبٌٗ البلضان ألاوعوبُت الىا٣َت باإلهجليًز ؤو صوع الىزاث٤، بِىما في الىالًاث اإلاخدض ألامٍغ

٣ت ججمُ٘ الىزاث٤ وخٟٓها، خُث هجض اإلاهُلخاث ا  لخالُت:ًُل٣ىن ّٖضة مهُلخاث جبٗا لٍُغ

RECORDS   .ت ظا اإلاهُلر قامل ل٩ل الىزاث٤ وزانت ؤلاصاٍع  َو

GROUP   .ت مً الىزاث٤  مجمٖى

SERIES    .ؾلؿلت مترابُت مً الىزاث٤ 

UNITE    .البا ما جمثل الىزاث٤ الٟغصًت  وخضة ٚو

PIECE   (1)٢ُٗت   

ألاعقُُٟت ؤنٛغ وخضة في ألاعق٠ُ وحٗخبر الىز٣ُت  وحؿخٗمل ٧لمت ٢ُٗت للخٗبير ٖلى وز٣ُت.

ا ،٦ما ًم٨ً ؤن جخ٩ىن مً وع٢ت واخضة ؤو ّٖضة ؤوعا١ يَر غ،... ٚو  (2)٧الغؾالت، الخ٣ٍغ

والىز٣ُت ٦ما حاءث في معجم مهُلخاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث كي " ؤًت ماصة وع٢ُت ؤو آلُت 

ء ٖلى ق٩ل عؾالت، ؤو بل٨تروهُت جدخىي ٖلى بُاهاث ومٗلىماث وسجالث اؾدىاصًت صخُدت ؾىا

غ ؤو نىعة ٌٗخمض ٖليها في بزباث الخ٣اث٤ والضعاؾاث والبدىر وألا٢ىا٫ ...الخ. وكي ماصة  ج٣ٍغ

نها  حسجُلُت مً ؤي هٕى مهىٕى مً الىع١ حسجل ٖليها مٗلىماث وزاث٣ُت بهٝغ الىٓغ ًٖ ج٩ٍى

 .(3)اإلااّصي ؤو زهاثهها

ق٠ُ للض٦خىعة ٖلي مُالص ؾلىي ٖلى والىزاث٤ ٦ما حاء في ٢امىؽ مهُلخاث الىزاث٤ وألاع 

ت ) وز٣ُت مٟغصة، سجل، صوؾُه، وخضة ؤعقُُٟت(، والتب  ؤجها " ٖباعة ًٖ الىزاث٤ بإق٩الها اإلاخىٖى

ت بدُث ج٩ىن صلُال ٌؿخض٫ به في ؤٖما٫ ؤلاصاعة التب  ًغاص  ها بم٣خطخا َبُٗتها ؤن ج٩ىن مدْٟى

٠ الظي حؿلمها ؤو ٢ام بترجُبها. وكي ؤنضعتها، ؤو ؤن ج٩ىن مهضعا للمٗلىماث لإلصاعة ؤو ل لمْى

ذي." ، والىز٣ُت خؿب ٢امىؽ  (4)الىزاث٤ التب ؾخدٟٔ خٟٓا جهاثُا لدؿخٗمل في البدث الخاٍع

اء ًدمل صلُل وقاَض.   La rousseالعوؽ ه  (5)ٖباعة ًٖ ٖو ٗٞغ كي  Rousseau.jean-yves، َو

اء ؤو خامل، ومٗلىماث لها ٢ُمت ًم٨ً اؾخٗمالها في اإلاؿخ٣ُل ت جخ٩ىن مً ٖو  .مجمٖى

                                                           
، 05،ع.57،مج..مجّمة مكتبة الممؾ فيد.التنظيـ المكضكعي لألرشيؼ:600السكيداف، ناصر بف محمد. ( 1)

 .:50ص.
(2) 

Favier,J.1993. La pratique archivistique Français. Paris : archive national,p.587.
  

الرياض: مكتبة  معجـ مصطمحات المكتبات كالمعمكمات: إنجميزم، عربي.. 6000عبدالغفكر، عبدالفتاح قارم.( 3)
 (.80،ع.07.)سمسمة >=الممؾ فيد الكطنية.ص.

لقاىرة: دار ا إنجميزم. -فرنسي -. قامكس مصطمحات الكثائؽ كاألرشيؼ: عربي6>=5عمي ميالد، سمكل. (  4)
 .=:الثقافة لمطباعة كالنشر. ص.

(5) 
Larousse. 2001.Dictionnaire de Français. P.128.
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« Le document est un ensemble constitué par un support (pièce) et par 

l„information qu„il porte utilisable à des fins de consultation ou comme preuve. »(1) 

اء، وخؿب مٟهىم ٖلم  اإلاٗلىماث ٞةن الىز٣ُت جخ٩ىن مً هو ًمثل مٗلىمت مسجلت ٖلى ٖو

ًًاٝ بلى طل٪ في ٖلم ألاعق٠ُ ٖىهغ اعجباٍ الىز٣ُت باإلايكإ، وبطا ٣ٞضث َظٍ الهٟت ٣ٞضث 

٠ الىز٣ُت.  (2)الىز٣ُت حؼءا مً ٢ُمتها، ؤي ؤّن بزباث اإلايكإ ؤمغ مهم في حٍٗغ

اء مٗلىماث م٘ اإلاٗلىمت اإلاسجلت ٖلُه ؤو ُٞه، والىز٣ُت في ٖلم ألاعق٠ُ كي ٖباعة ًٖ اجد اص ٖو

البا ما  والتب ًم٨ً اؾخٗمالها ٦ضلُل ؤو لالؾدكاعة، وكي وخضة ؤعقُُٟت، سجل ؤو مسٍُى ٚو

 ج٩ىن ٚير ٢ابلت للخجؼثت.

Document : A combination of medium and the information recorded on or in it, 

wich may be used as evidence or for consultation. 

A single archival, record or manuscript item.  Usually physically indivisible. (3)
 

٣ين ومهضع ٖلم و٢ىة وفي ػمً   ٞالىز٣ُت كي مىي٘ الث٣ت وألاماهت، وكي مهضع خ٣ُ٣ت ٍو

ت للخىز٤ُالٗىإلات الكغؾت بما حٗىُه مً صالالث جبرػ جل٪ ألاَم  .(4)ُت ال٣هىي والخٍُى

 مٌهىم الخىزُّ: 2.2.2

" في مدايغة ٖىضما اؾخسضمه "بى٫ ؤوجلُذ 1905ْهغ مهُلر ) الخىز٤ُ ( للمغة ألاولى ٖام 

ال٣اَا في اإلااجمغ الا٢خهاصي الٗالمب، و٢هض به ججمُ٘، ججهيز، ازتزان واٖاعة الىزاث٤، وفي ٖام 

َظا اإلاهُلر في مٗجا مكابه. و٢ض  NIDERاؾخسضم اإلاٗهض الهىلىضي للخىز٤ُ والدسجُل  1920

لماء الخىز٤ُ خضص" َاًمً" مٗجا َظا اإلاهُلر بإهه ججمُ٘ وجىُٓم وبث ٧ل ؤهىإ البُاهاث، ٖو

اث اإلاخٗل٣ت بالخ٣اث٤ والبُاهاث في مخىاو٫ ؤًضي الباخثين، و٦ظل٪  ىهه بإهه "حٗل اإلادخٍى ٌٗٞغ

جىُٓم َظٍ الىزاث٤، والبُاهاث بٛغى اؾترحاٖها وج٣ضًمها، ٞيكاٍ الخىز٤ُ ًخًمً مٗالجت 

ين واإلاؿخُٟضًً الىزاث٤ خُث ًخم ججمُٗها وجدلُلها والازخُاع منها ما ًخالءم م٘ مخُلباث الباخث

ظٍ الدؿمُت ألازيرة )ٖلم  اث َظٍ الىزاث٤ في مخىاو٫ ؤًضحهم" َو وجهيُٟها، زم حٗل مدخٍى

 Information Science .(5)الخىز٤ُ( ٢ض اؾدبضلذ وخلذ مدلها حؿمُت ؤزغي كي ٖلم اإلاٗلىماث 

                                                           
(1) 

Roussea, J.2003.Les Fondaments de la dicipline archivistique. Canada : press de l’université de 

Québec.p.200. 
  

، 05،ع.57،مج.مجّمة مكتبة الممؾ فيد.التنظيـ المكضكعي لألرشيؼ. :600السكيداف، ناصر بف محمد. ( 2)
 .:50ص.

. عربي -فرنسي-معجـ المصطمحات األرشيفية: إنجميزم. 0==5فالف، بيتر.  (3) . بيركت: الدار العربية لمعمـك
 .5;سنك. ص. )سمسمة كتب المجمس الدكلي لألرشيؼ(. كضع النص العربي غساف منير

 .7>، ص.:6،ع.مجّمة عريف.التكثيؽ كحكار الحضارات. 6005الرفاعي، عبد المجيد.(  4)
(5 ).  .>6. عماف: مؤسسة الكراؽ.ص. عمـ الكثائؽ كتجارب في التكثيؽ كاألرشفة. =600المالكي، مجبؿ الـز
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 International Federation for( FIDالاجداص الضولي للخىز٤ُ ) 1938و٢ض جإّؾـ ٖام 

Documentation.   و٧لمت جىز٤ُDocumentation  ٧لمت ٞغوؿُت ألانل، و٢ض صزلذ اللٛت

٠ للخىز٤ُ ْهغ في هٟـ الٗام ) م٨ىىا ال٣ى٫ بإن ؤ٢ضم حٍٗغ ت بمٗان مخّٗضصة ٍو ( 1938ؤلاهجليًز

ه "حين حيراعص" ٦ما ًلي: "الخىز٤ُ َى جدلُل وه٣ل وججمُ٘ وجهي٠ُ الىزاث٤  ٖىضما ٖٞغ

ت اإلاسجلت.واؾخٗمالها" واإلا ت البكٍغ  ٣هىص بالىزاث٤ َىا حمُ٘ ؤق٩ا٫ اإلاٗٞغ

ير  ٦ما ٢ام الاجداص الضولي للخىز٤ُ بكغح َظا الضوع ٖىضما ّٖغٝ الخىز٤ُ بإهه " جٞى

٠ الظي وٗخبٍر ؤ٦ير قمىال  ا وبتها واؾخٛاللها " ؤما الخٍٗغ نها وجهيُٟها واهخ٣اَئ اإلاٗلىماث وجسٍؼ

ت ألاؾـ الٗملُت والٗملُاث التب جُب٤ ٖلى اإلاىاص الخاملت  للخىز٤ُ ٞهى "الخىز٤ُ مجمٖى

ظٍ للمٗل ىماث بدُث ًم٨ً جدلُل مدخىاَا اإلاىيىعي وابغاٍػ للباخثين في نىع مسخلٟت. َو

الٗملُاث حكمل ج٣ضًم وحم٘ وجدلُل وجىُٓم وزؼن ووكغ واؾترحإ اإلاٗلىماث خؿب 

 (1)اخخُاحاث الباخثين واإلاخسههين.

ميكىعة  الخىز٤ُ قإهه ٦كإن ألاعق٠ُ، حهخم بجم٘ الىزاث٤ الٗلمُت والخ٣ىُت، ميكىعة ؤو ٚير 

ظا الىٕى مً الخىز٤ُ له  جخجم٘ وجخاح الٟغنت لالَإل ٖليها والاؾخٟاصة منها في مغ٦ؼ جسّهصخب َو

ا مُٗىا مً  نلت مخِىت بٗلىم اإلا٨خباث وألاعق٠ُ، ول٨ىه ًغ٦ؼ ٖلى وزاث٤ مُٗىت جسضم ٖٞغ

غ في الىزاث٤ اإلادٟى  ت، ٦ما ؤهه ال ًخ٣ُض بمهضع واخض للتزوٍض، ولظل٪ ال جخٞى ْت بضوع اإلاٗٞغ

ت ألاعقُُٟت اإلاخ٩املت. وبٗباعة ؤزغي  غ في اإلاجمٖى الخىز٤ُ الخهاثو واإلاميزاث التب ًجب ؤن جخٞى

٣ت انُىاُٖت، وعبما ال جىحض اإلاىاص هٟؿها  ٞان اإلاىاص الىزاث٣ُت جخجم٘ في صوع الخىز٤ُ بٍُغ

  (2)بمغ٦ؼ الىزاث٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تركي، عمي  الفيرسة، التكشيؼ، األرشيؼ.. المعالجة الفنية لممعمكمات: التصنيؼ، التكثيؽ، =600سعيد، عمر.( 1)

 .)مؤّلؼ جماعي(.=:5كآخركف. المعالجة الفنية لممعمكمات. عماف: دار المعتز لمنشر كالتكزيع .ص

  .=5مالؾ، محمد محجكب. مرجع سبؽ ذكره .ص.( 2)
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 مميزاث وخصاةص الىزُِت ألاسؼٌُُت: 3.2.2

 الخجمم الؼبُعي ) الترآم(:  1.3.2.2

٣ت َبُُٗت ٚير انُىاُٖت ؤو مالٟت جإل٠ُ خُث جخجم٘ الىزاث٤ ألاعقُُٟت  جيكإ بٍُغ

صون جضزل ألاعقُٟي، خُث ؤجها جخجم٘ هدُجت ألصاء ؤلاصاعة ليكاَاتها اإلا٩لٟت بال٣ُام  ها. 

ّٗغٞها  ٖلى ؤجها "ٖملُت ججمُ٘ وجىز٤ُ السجالث، ألاعق٠ُ وجغا٦مها  Peter Walanَو

البا ما جىن٠ بإجها ٖملُت جغا٦م َبُُٗت،  ما٫ مً ؤي هٕى ٧اهذ، ٚو ٦ىدُجت لخهٍغ٠ ألٖا

ت اإلا٨خبُت التب كي ٖملُت جغا٦م نىاُٖت" ت، باإلا٣اعهت م٘ اإلاجمٖى  .(1)ًٍٖى

اث ألاعقُُٟت.  والخجم٘ الُبُعي للىزاث٤ جيخج ٖىه ٖال٢اث َبُُٗت بين  ؤحؼاء اإلاجمٖى

جب ؤن ال ٌُٛب ًٖ  جل٪ الٗال٢ت كي لب ؤَمُتها وكي التب جدضص ال٣ُمت الٗلمُت لها، ٍو

ا  ث لم جسُغ ببا٫ ميكئها .بالىا ؤن الباخثين ٌؿخسلهىن مً َظٍ الىزاث٤ ؤصلت إلاىيٖى

 الترابؽ والخماظٗ: 2.3.2.2

ا مً ال ٣ت َبُُٗت ٨ًؿبها هٖى ً الىزاث٤ بٍُغ ترابِ والخماؾ٪ والدؿلؿل صازل ج٩ٍى

ت ألاعقُُٟت وزاعحها. وؤَمُت الىز٣ُت جخى٠٢ ٖلى َظٍ الٗال٢ت، ووز٣ُت بمٟغصَا ٢ض ال  اإلاجمٖى

ت بين (2)حٗجب ؤي شخبء باليؿبت للباخث  ، ٞالخماؾ٪ ألاعقُٟي ًمثل الغابُت ألانلُت والًغوٍع

اث٠ وال٣ضعاث  ٩ٞل وز٣ُت ( 3)واليكاَاث التب ؤهخجتهاالىزاث٤ ألاعقُُٟت التب جدّضصَا الْى

 .(4)ؤعقُُٟت كي ٖلى نلت بؿاب٣تها

 كىصش الخٌف والخىـُم:  3.3.2.2

جب ؤن جدٟٔ في م٩ان ًدضصٍ  ٖىهغ الخٟٔ ع٦ً َام في جدضًض الىزاث٤ ألاعقُُٟت ٍو

ها لها
ّ
ىهغا مصخ . ٦ما ٌٗخبر ٖىهغ الخىُٓم مً ؤَم (5)ال٣اهىن وبال ٣ٞضث ع٦ىا َاما ٖو

٣ت ٖلمُت خضًثت، ختا ٌؿهل الٗىا نغ، لظل٪ ًجب ؤن ج٩ىن الىزاث٤ ألاعقُُٟت مىٓمت بٍُغ

الغحٕى بليها بإؾهل الُغ١. ٦ما جخمخ٘ َظٍ الىزاث٤ بٗىهغ النزاَت والخجغص ؤي ٖضم الخديز 

  باٖخباع ؤجها جمثل وكاٍ ؤلاصاعة ٞهب حؼء منها. 
                                                           

 .58فالف، بيتر. المرجع السابؽ. ص(  1)
 .:5مالؾ، محمد محجكب.مرجع سبؽ ذكره. ص(  2)
. الحماية القانكنية لألرشيؼ في التشريع الجزائرم. رسالة ماستر: قسـ عمـ المكتبات 6055ار، نسيمة. بكخي( 3)

 .>6بجامعة منتكرم قسنطينة. ص.
 .:>بكسمغكف، إبراىيـ. المرجع السابؽ.ص.(  4)
 .59مالؾ، محمد محجكب. مرجع سبؽ ذكره. ص(  5)
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 الىخذة والخمّيز: 4.3.2.2

، هجض (1)جىحض في ؤما٦ً مخّٗضصة وفي هٟـ الك٩ل واإلاًمىن  ؤي ؤن الىزاث٤ ألاعقُُٟت ال 

٣ِٞ اليسخ التب ؤهخجتها ؤلاصاعة زال٫ ٢ُامها بيكاَاتها، ٖلما ؤن ل٩ل َُئت زهاثهها 

ت ٞهب جىحض في مىا٤َ قذ  وازخهاناتها واإلاجا٫ الظي حُُٛه.. ٨ٖـ الىزاث٤ اإلاُبٖى

 (2)بىٟـ الك٩ل وهٟـ اإلادخىي وبإٖضاص ٦بيرة.

 الُِمت ؤلازباجُت والِاهىهُت:  5.3.2.2

ؤي ٢ُمت الىز٣ُت والسجالث وألاعق٠ُ الخابٗت إلااؾؿت ؤو مىٓمت في بُٖاء ؤلازباجاث 

٩ُلتها وؤٖمالها وبحغاءاتها واإلاٗامالث الهامت، زانت في حؿُير ومىانلت  الالػمت خى٫ ميكإَا، َو

ما٫ ال٣اهىهُت الغاَىت واإلاؿخ٣بلُت وبالخالي اٖخب ا ٦ضلُل وبزباث.ألٖا  (3)اَع

 الِذم: 6.3.2.2

جخمثل نٟت ال٣ضم في ألاعق٠ُ ب٩ىن الىز٣ُت ألاعقُُٟت جمغ بثالر مغاخل ؤؾاؾُت، وفي ٧ل 

سُت ت ؤو الٗلمُت ؤو الخاٍع  .(4)مغخلت ج٨دؿب ٢ُمت مُٗىت، خُث جتراوح بين ال٣ُمت ؤلاصاٍع

اء مٗلىماث م٘  ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ مّما ؾب٤ ط٦ٍغ ؤن الىز٣ُت ألاعقُُٟت ٖباعة ًٖ اجداص ٖو

اإلاٗلىماث اإلاسجلت ٖلُه ؤو ُٞه، ؾىاء ؤ٧اهذ وز٣ُت مٟغصة ؤو مل٠ ؤو ٖضص مً اإلالٟاث ؤو ٧اهذ 

ٖباعة ًٖ ماّصة وع٢ُت ؤو بل٨تروهُت ٌٗخمض ٖليها ٦ضلُل في بزباث الخ٣اث٤ والضعاؾاث والبدىر 

٣ت مباقغة ؤو ٚير مباقغة،  ٞال بّض للىز٣ُت ؤن جخمّيز بالخهاثو وألا٢ىا٫ والاؾدكاعاث...الخ بٍُغ

خماص ٖلُه.  ا خّتا حٗخبر وز٣ُت ؤعقُُٟت ًم٨ً الٖا  الؿاب٤ ط٦َغ

 تعسٖف األزطٗف: 3.2

هٓغا للضوع الظي ًلٗبه ألاعق٠ُ واإلا٩اهت التب ًدخلها ٖمض الٗاملىن واإلاهخمىن  هظا اإلاجا٫ 

م البؿ اَت التب جٓهغ ٖليها بال ؤن بلى مداولت جدضًض مٟهىم مهُلر ألاعق٠ُ، َظٍ ال٩لمت ٚع

ٟا مخ٣ٟا ٖلُه  مٗىاَا ٚير واضر، وجدخىي ٖلى ال٨ثير مً الالخباؾاث ،خُث ال هجض َىا٥ حٍٗغ

ى "الىزاث٤ ال٣ضًمت".  مً َٝغ الجمُ٘ ما ٖضا اإلاٟهىم اإلاخٗاٝع ٖلُه في الث٣اٞت الكٗبُت َو

٠ هدُجت لخباًً الخجاعب والاججاَاث مً شخو  آلزغ ومً بلض آلزغ م٘ لظل٪ ازخلٟذ الخٗاٍع

                                                           
 .75حافظي، زىير. مرجع سبؽ ذكره .ص(  1)
 .59مالؾ، محمد محجكب. مرجع سبؽ ذكره.ص(  2)

(3)  
Valen,P. p 55=-<5.  

 .76حافظي، زىير. مرجع سبؽ ذكره.ص(4)
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٠ مسخلٟت ومخّٗضصة خى٫ ٧لمت ؤعق٠ُ، َظٍ ألازيرة (1)جُىع ألاعق٠ُ ، ٣ٞض وعصث ّٖضة حٗاٍع

لمب لها، وعّبما ٌؿاٖض ٖلى  جخميز بالكُٕى والخضازل، وم٘ طل٪ ال ٌؿهل يبِ حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ ٖو

، ومً ؤَم َظٍ جدضًض مٟاَُمها ؤنلها اللٛىي واإلاٗاوي اإلاسخلٟت التب اؾخٗملذ زال٫ الٗهىع 

٠ هجض ما ًلي:   الخٗاٍع

 الخلٍشٍ اللوىي: 1.3.2

ا مً اإلاهُلخاث ال٨ثيرة، ؤعزُىن    archeionألاعق٠ُ ٧لمت ًىهاهُت ألانل ٦ٛيَر

ُٟت (2)وحٗجب الؿلُت  ARCHمكخ٣ت مً ٧لمت ًىهاهُت ؤعر  ُٟت، والْى ، وؤخُاها حٗجب الْى

َىا بمٗجا الٗمل ؤلاصاعي ؤو الخ٩ىمي، ٦ما جض٫ َظٍ ال٩لمت ٖلى اإلاىانب الغثِؿُت، و٢ض 

٠ ؤزىاء ٖمله   (3)ؤَل٣ذ ٖلى مجمٕى ألاوعا١ واإلاؿدىضاث التب جخجم٘ لضي اإلاْى

سُت ما ٣ًى٫ بإن ٧لمت ألاعق٠ُ ًىهاهُت ألانل  ىا٥ مً الضعاؾاث الخاٍع َو

ٗملذ للضاللت ٖلى اإلا٨خب، ٦ما اؾخسضمذ في الالجُيُت ٦مٟهىم للىع٢ت، مكخ٣ت اؾخ

  التب ٧اهذ حٗجب ٦ظل٪ م٩ان ب٢امت ال٣اضخب.  ARCHEIONمً ال٩لمت الُىهاهُت 

م٘ ٧ل ما َى ٢ضًم في اللٛت الُىهاهُت ؤًًا. وجىؾ٘  ٦ARCHEما جغجبِ ٧لمت 

–، ٟٞي الٟغوؿُت جلٟٔ (4)والٗغبُت اؾخٗمالها في باقي اللٛاث ألازغي ألاوعوبُت منها

ت  -ؤعق٠ُ م ومنها لٟٔ 1600التب اؾخٗملذ ألو٫ مغة ؾىت -ؤع٧اًٟؼ–وفي ؤلاهجليًز

ى 
ّ
ى الصخو الظي ًخىل ؤع٦ُِٟؿذ التب جى٤ُ باللٛت بالٟغوؿُت "ؤعقُِٟؿذ" َو

الٗمل الباعػ واإلادىعي في ألاعق٠ُ، زم صزلذ بلى اللٛت الٗغبُت وؤنبدذ مهُلخا 

ٗض احخمإ الٟٕغ ؤلا٢لُمب الٗغبي بالجؼاثغ في بضاًت الدؿُٗيُاث خُث جم مىخضا ب

الاجٟا١ ٖلى اؾخٗما٫ ٧لمت ؤعق٠ُ بضال مً اإلاهُلخاث ألازغي اإلاسخلٟت 

ا يَر اث ووزاث٤ ٚو  .٧اإلادْٟى

وحاء لٟٔ ألاعق٠ُ بهُٛخين ٞٗل واؾم، ٞجاء ٦ٟٗل بمٗجا ًً٘ ألاوعا١ 

بمٗجا "ؤعق٠"، ٦ما حاء ٖلى الضوام   archived  واإلالٟاث في ألاعق٠ُ والٟٗل اإلااضخب

٣ُت   archivesبهُٛت حم٘  ٍغ التب جخهل بضاثغة  archeionوكي مكخ٣ت مً ال٩لمت ؤلٚا

                                                           
 بكقفة، نادية. مرجع سبؽ ذكره.(  1)

. القاىرة: الدار المصرية 09. مج.. دائرة المعارؼ العربية في عمـك الكتب6005خميفة، شعباف عبدالعزيز.(  2)
 .;50المبنانية.ص.

القاىرة: دار غريب لمطباعة كالنشر  المدخؿ إلى دراسة الكثائؽ العربية.. ===5عباس، حمكدة. ( 3)
 . =7كالتكزيع.ص.

 .99اإلسكندرية: دار الثقافة العممية.صمدخؿ لدراسة األرشيؼ. . 6006الخكلي، جماؿ إبراىيـ.(  4)
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مً الضواثغ، وفي ألانل ٧اهذ جُل٤ ٖلى سجالث الخ٩ىمت ووزاث٣ها، ؤي ألاعق٠ُ 

 (1)الٗمىمي

ــــت  الٟغوســــخب ؤن ٧لمــــت« le petit robert » ٦مــــا وعص فــــي معجــــم  ؤعقــــ٠ُ حٗجــــب مجمٖى

٠ هجــض ؤن ألاعقـــ٠ُ ٌٗجـــب (2)الىزــاث٤ وألاوؾـــمت وال٣ٗــىص ال٣ضًمـــت . اهُال٢ــا مـــً َــظٍ الخٗـــاٍع

 اإلا٩ان الظي جىي٘ وجدٟٔ ُٞه حمُ٘ ؤهىإ الىزاث٤ )الىاججت ًٖ الؿلُت ٖمىما(. 

م ) ًبّين م٣اعبت ؤو مًاَاة للٟٔ ؤعق٠ُ باللٛاث الٗاإلاُت و٦خابتها ولٟٓها  (:80حذ٘و ُس

 بالٗغبُت.

خابتها ولٌـها باللشبُت  مِاسبت أو مظاَاة للٌف أسؼٍُ باللواث اللاإلاُت ٓو

 اللوت الٖلمت بالالجُني لٌـها باللشبُت

ت Archives ؤع٧اًٟؼ  ؤلاهجليًز

 الٟغوؿُت Archives ؤعق٠ُ

 ألاإلااهُت Archiv ؤعق٠ُ

 ؤلاؾباهُت Archivos ؤعزُٟىؽ)ؤعقُٟىؽ(

 ؤلاًُالُت Archivi ؤعقُٟي

ضًت arkiv ؤع٠ُ٦  الؿٍى

 الضهماع٦ُت arkiv ؤع٠ُ٦

 النروٍجُت arkiv ؤع٠ُ٦

 البرحٛالُت Arguivo ؤعقُٟى)ؤعزُٟى(

 البىلىضًت Archiwow ؤعقُٟٝى

 الغوماهُت Archivelor ؤعقُٟلىع 

 الخضًثت التر٦ُت Arsiv ؤعق٠ُ

 ألاهضوهِؿُت Arsip ؤعقِب

 الخلٍشٍ الاصؼالحي: 2.3.2

٠ هجضَا في ٧ل مً معجمب "ؤ٦ؿٟىعص" ؤلاهجليزي و"عوبير" اللظًً ؤحمٗا  َىا٥ حٗاٍع

ت مً الىزاث٤ التب اهتهذ ألاَمُت الُىمُت لها، وؤَل٣ىا ٖلى  ٖلى ؤن ألاعق٠ُ َى "مجمٖى

ؤَل٤ معجم ؤ٦ؿٟىعص ال٩لمت ٖلى الهُئت ال٣اثمت ألام٨ىت التب ًدٟٔ ٞيها ألاعق٠ُ " ٦ما 

                                                           
 .=5اآللكسي، سالـ عبكد. مرجع سبؽ ذكره. ص(  1)

(2) 
Le petit robert. .5=;;  Dictionnaire de français. Paris. p.23.
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ت  ٠ ٖلى بٌٗ الٗىانغ واإلاميزاث الًغوٍع م اقخما٫ َظٍ الخٗاٍع بٗملُت الخٟٔ ول٨ً ٚع

سُت والخٟٔ في اإلاؿخىصٕ، بال ؤجها جب٣  ها٢هت ال جٟي  لألعق٠ُ ٣٦ُمت الىز٣ُت الخاٍع

ألاعق٠ُبالٛغى اإلاُلىب وال حُٗي مٟهىم قامل وال حٍٗغ٠ وافي ل٩لمت 
(1). 

ت مىٓمت  ه معجم البنهاوي في مهُلخاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث : "بإهه مجمٖى ٦ما ٌٗٞغ

 (2)مً السجالث واإلالٟاث التب جسو ؤو جخٗل٤ بةخضي اإلاىٓماث ؤو اإلااؾؿاث ؤو الهُئاث"

ألاعق٠ُ َى ٖباعة ًٖ اإلاىاص التب جدٟٔ لًغوعة الغحٕى بليها، وج٩ىن في ق٩ل ؤوعا١ 

ت الىزاث٤ التب جيخج ًٖ وكاٍ بصاعي مً زال٫  مجمٗت ،لظل٪ ٞاألعق٠ُ َى مجمٖى

ت ،واإلاالُت  ٖملُاث جباص٫ اإلاٗلىماث، وؤلاحغاءاث هدُجت آلصاء حماعي لألمىع ؤلاصاٍع

" ٞٗٝغ ألاعق٠ُ بإهه ٧ل الىزاث٤، Charly samaran. ؤما قاع٫ ؾامغان"(3)،والٟىُت

كتٍر في طل٪ يغوعة  وألاوعا١ اإلا٨خىبت الىاججت ًٖ ؤي وكاٍ حماعي ٧ان ؤو ٞغصي، َو

جىُٓم َظٍ الىزاث٤ بٛغى حؿهُل ٖملُت الىنى٫ بليها ٧لما ا٢خًذ الًغوعة، باإلياٞت 

 بلى خٟٓها صازل مىٓمت واخضة.

٠  واإلاالخف م٣اعهت بالخٗاٍع٠  Charly samaran ألازير لكاعلي ؾمغانمً زال٫ َظا الخٍٗغ

الؿاب٣ت ،ؤهه ًدخىي ٖلى ٖىهغ مهم حضا، واإلاخمثل ٖلى وحه الخهىم في ٖامل 

 الخىُٓم، خُث في خالت ٣ٞضاهه ًجٗل مً ٖملُت اؾترحإ الىزاث٤ ؤمغا مؿخدُال ونٗبا.

 الخلٍشٍ الللمي: 3.3.2

٠ الٗلمُت لألعق٠ُ ٩ٞل ها جخ٤ٟ ُٞما بُنها خى٫ مٟهىم ألاعق٠ُ مً مً خُث الخٗاٍع

زال٫ بُٖاء مٗجا له، ٞهى ٖباعة ًٖ مجمٕى الىزاث٤ اإلاىخجت ًٖ وكاَاث ألاٞغاص، 

٠ بٌٗ الٗلماء  وؤلاصاعاث، وجدٟٔ  هضٝ الغحٕى بليها هٓغا ل٣ُمتها، ولٗل ؤَم حٗاٍع

ً واإلاسخهين في ٖلم ألاعق٠ُ  الىاعصة في َظا اإلاجا٫ ما ًلي:    واإلا٨ٍٟغ

  ٍ اث ألاعقُُٟت ٖلى ؤجها الىزاث٤ التب ؤوكإث  :Hilary Jinkinsonحلٍش ٌٗٝغ اإلاجمٖى

ما٫ و٧اهذ حؼء مىه، لظل٪ ٞهب جدٟٔ للغحٕى بليها، وكي ال  ؤزىاء جإصًت ؤي ٖمل مً ألٖا

ج٩ىن ٣ِٞ خ٩ىمُت بل ٢ض ج٩ىن ؤًًا وزاث٤ زانت بالجمُٗاث، وألاشخام ،والهُئاث 

 ألازغي الٛير خ٩ىمُت.

                                                           
معجـ البنياكم المكسكعي في مصطمحات المكتبات كالمعمكمات: إنجميزم عربي. . >>=5الشامي، محمد أحمد.( 1)

 .:>الرياض: دار المريخ لمنشر.ص.
 .==.  مرجع سبؽ ذكره. ص===5شعباف، عبدالعزيز خميفة.(  2)
عماف: دار  .  إدارة كتكثيؽ المعمكمات األرشيفية: جكانبيا النظرية كالتطبيقية كالعممية.6005عكدة، عميكة محمد.( 3)

 .5الزىراف. ص.
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  ٍ ٌٗٝغ ألاعق٠ُ بإهه الخجم٘ الظي ٩ًىن مىٓم للىزاث٤ الىاججت ًٖ  :Yuginoحلٍش

ٞٗالُت، ووكاٍ الضواثغ ،واإلااؾؿاث ،وألاشخام والتب ج٣غع خٟٓها هٓغا لألَمُت التب 

 جخًمنها ؾىاء مً الىاخُت الؿُاؾُت ،ؤو ال٣اهىهُت لخل٪ الضواثغ ؤو لألشخام.

 " ؼلىبَر ٍ ه "Schellerbergحلٍش ت الىزاث٤ الىاججت ًٖ وكاٍ :ٖٞغ ٖلى ؤهه "مجمٖى

ؤي ماؾؿت، ؾىاء ٧اهذ ٖامت ؤو زانت، والتب ازخيرث لخدٟٔ صازل اإلااؾؿت 

ألاعقُُٟت بهىعة صاثمت بٛغى الغحٕى بليها".
(1 ) 

ٞاألعق٠ُ ٌٗجب مجمٕى الىزاث٤ التب حٗخبر صلُال ماصًا ليكاٍ مٗين ؤهخجذ لخضمت َظا 

ت ؤو َبُُٗت(، ٦ما ؤن الىز٣ُت  اليكاٍ )ج٩ىهذ ؤزىاء ٖمل مً ؤٖما٫ اإلااؾؿت ؾىاء مٗىٍى

ُت الىزاث٣ُت جهبذ ؤعقُٟا مىظ اهتهاء اؾخٗمالها، وعؤي ؤلاب٣اء ٖليها ل٣ُمتها  ؤو ألاٖو

ماع الثالزت  اإلاؿخمغة، ولِؿذ مدضصة بى٢ذ مٗين، و٢ض مّغث بضوعة خُاة مُٗىت ) ألٖا

م٨ً ؤن ٩ًىن ألاعق٠ُ زغاثُا ؤو م غاؾالث ؤو ٢غاعاث ؤو مغاؾُما...، وله لألعق٠ُ(، ٍو

سُتظ خُث  ت جبضؤ مىظ والصة الىز٣ُت بلى ٚاًت جهاًتها، ووُْٟت ٖلمُت جاٍع ُٟخين، بصاٍع ْو

اعر له  ب٣  منها ٣ِٞ ما ٌٗبر ًٖ وحىص وكاٍ مٗين في اإلااضخب، ٍو جدظٝ مٗٓم الىزاث٤ ٍو

ا  %05بما حؿاوي وؿبخه الـ. ؤلاصاعي ) لها ٢ُمت ازباجُت مً مجمٕى الىزاث٤ اإلاىخجت في ٖمَغ

٣ا ألهٓمت مُٗىت لخِؿير ٖملُت البدث  ؤو ٖلمُت(، ٦ما ًجب ؤن جضٞ٘ في م٩ان واخض ٞو

ذي لها. وبازخهاع ال بّض ؤن جخمّيز وجخه٠ َظٍ الىزاث٤ بسهاثو مُٗىت كي زهاثو  الخاٍع

ا.  ومميزاث الىز٣ُت ألاعقُُٟت التب ؾب٤ ط٦َغ

 الِاهىوي ) اإلاؽشّق الجضاةشي(: الخلٍشٍ 4.3.2

 –الظي حاء ُٞه في ماصجه الثاهُت حٍٗغ٠ لألعق٠ُ  1971الهـاصع في ٖام  71-36ألامغ -*

ىُت بدٟٓها، واإلاالخٔ في َظا ألامـــغ  باٖخباٍع اإلاىاص التب ج٩ل٠ ماؾؿت الىزاث٤ الَى

ىُت " التب ٣ًهض  ها حمُ٘ ألاوعا١ اإلاىخجت واإلاؿخلمت مً  وعوص حؿمــُت "الىزاث٤ الَى

ا مً اإلااؾؿاث ،واإلاهالر، ؤلاصاعاث، والجماٖ ُـَغ ىُت، ٚو اث، والهُئاث والكغ٧اث الَى

وألاخؼاب، واإلاىٓماث، مهما ٧اهذ وؤًىما وحضث، ومـهـما ٧اهذ الٟترة التب جىــخمب بليها، 

بياٞت بلى الىزاث٤ الخانت التب ؤنبدذ طاث مل٨ُت ٖمىمُـت بٗض جإمُمها، ؤو قغائها، 

بــــتها، ؤو   (2)اؾخيؿار ؤنىلها اإلاٗاعة لهظا الٛغى. ؤو الــخبٕر بـها ؤَو

                                                           
 .=66،68،6الخكلي، جماؿ ابراىيـ. المرجع السابؽ. ص(  1)
رئاسة  .5;=5.ج. الخاص بإحداث مؤسسات الكثائؽ الكطنية .ج.ر.5;=5جكاف  7المؤرخ في  5;-:7أمر(  2)

 المديرية العامة لألرشيؼ الكطني الجزائرم. الجميكرية :
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ىُت، ؤو الترار الىزاث٣ي  77-67اإلاغؾىم  -* ٖٝغ ألاعق٠ُ مؿخٗمال مهُلر الىزاث٤ الَى

ىُت،  ؿخٗملها الخؼب، واإلاىٓماث الَى كمل حمُ٘ ألاوعا١ التب ٣ًضمها َو جب، َو الَى

ت الخابٗت للضولت، والجماٖ ُٗت وال٣ًاثُت، وؤلاصاٍع اث اإلادلُت، والهُئاث الدكَغ

ىُت، واإلا٩اجب واإلااؾؿاث الاقترا٦ُت، واإلاهالر الٗمىمُت،  والهُئاث والكغ٧اث الَى

والهُئاث الخانت، وألاٞغاص، مهما ٧اهذ وؤًىما وحضث، ومهما ٧ان الٗهغ التب جغج٣ي 

 (1)بلُه.

ـت الى 88-٢09اهىن  -* زــاث٤ الظي حاء في ماصجه الثالثت ونٟا إلا٩ىهاث ألاعق٠ُ بإهه:" مجــمٖى

اإلاىخـــــجت ،ؤو اإلاؿخلمت مً َٝغ الخؼب ،والضولت والجماٖاث اإلادلُت ،وألاشخام 

ين، ؾىاء مً ال٣ُإ الٗام ؤو الخام ،ؤزىاء ال٣ُام بيكاَها، ولها  الُبُُٗين ؤو اإلاٗىٍى

ا، ؤو ه٣لذ بلى ماؾؿت  ت مً مال٨ها ؤو خـاثَؼ ٞىاثضَا و٢ُمتها، ؾىاء ٧اهذ مدْٟى

 (2)َىُت ٧اهذ ؤو مدلُت.ألاعق٠ُ اإلاسخهت و 

ت  :الهاصع ًٖ عثاؾت الجمهىعٍت  94-07اإلايكىع ع٢م  -* ألاماهت الٗامت وبىاؾُت اإلاضًٍغ

جب، واإلاخٗل٤ بةه٣اط والخٟاّ ٖلى ألاعق٠ُ اإلاىخج في ٞترة ما ٢بل  الٗامت لألعق٠ُ الَى

سُت التب ؤهخجذ م1962ً ٢بل  ، خُث ٖٝغ َظا اإلايكىع ألاعق٠ُ بإهه "الىزاث٤ الخاٍع

ت اإلاىضزغة خالُا، وكي الٗماالث وهُابت الٗماالث، والضواثغ والبلضًاث  الهُا٧ل الاؾخٗماٍع

ت، والهىاُٖت واإلاىجمُت،  واإلاسخلُت، وم٩اجب الكاون ألاَلُت، والكغ٧اث الخجاٍع

ت، بياٞت بلى الىزاث٤ اإلاىخجت زال٫ الٗهض الٗثماوي ؤي  والبىى٥، واإلامخل٩اث الاؾخٗماٍع

 (3).1830ما ٢بل

 

 

 

 

 

                                                           
. مدكنة النصكص 6055المتعمؽ بالمحفكظات الكطنية.;;=5مارس  60المؤرخ في  ;:/;;مرسـك رقـ ( 1)

 . الجزائر: األرشيؼ الكطني.-6055...0==5-التنظيمية 

رئاسة  ي كتنظيمو.. الخاص بتحديد قكاعد سير األرشيؼ الكطن>>=5جانفي  :6المؤرخ في  >>-=0قانكف( 2)
 الجميكرية : المديرية العامة لألرشيؼ الكطني الجزائرم.

. رئاسة 6:=5. المتعمؽ بإنقاذ األرشيؼ المنتج ما قبؿ 8==5أكتكبر6المؤرخ في  8=-;0منشكر رقـ(  3)
 الجميكرية: المديرية العامة لألرشيؼ الكطني الجزائرم.
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 إٌٔاع األزطٗف: 4.2

 ألاسؼٍُ خعب ؼٖل الىكاء: 1.4.2

اء الدسجُل ٧الدجغ والىع١ والهىعة  جخ٩ّىن اإلاٗلىماث مً اليكاَاث اإلاسجلت في ٖو

ت وألاؾُىاهاث واإلاهٛغاث الُٟلمُت والخغاثِ والىزاث٤  ت الؿمُٗت والبهٍغ وألاقَغ

ا، وبالخالي ًسخل٠ ق٩ل يَر اء وكي ؤهىإ: ؤلال٨تروهُت... ٚو  ألاعق٠ُ خؿب ق٩ل الٖى

 اإلاخؼىػاث :- أ

ت مكخ٣ت مً لٛت مً الٟٗل زِ ًسِ ؤي ٦خب ؤو نىع اللٟٔ بدغوٝ  ٧لمت مسَُى

 . هجاثُت

 
 
 : ؤما اإلاسٍُى انُالخا

ٞهى اليسخت ألانلُت التب ٦خبها اإلاال٠ بسِ ًضٍ باللٛت الٗغبُت ؤو ؾمذ ب٨خابتها ؤو 

ا ؤو ما وسخه الىعا٢ىن  بٗض طل٪ في وسخ ؤزغي مى٣ىلت ًٖ ألانل ؤو ًٖ وسخ ؤزغي  ؤ٢َغ

 . ٚير ألانل

ت مثلها  ت بإجها مسَُى ٨ظا ه٣ى٫ ًٖ ٧ل وسخت مى٣ىلت بسِ الُض ًٖ ؤي مسَُى َو

 ختا لى جم الى٣ل ؤو اليسخ بٗض ٖهغ اليسخت ألانلُت.

غ ٖلى اليسخ ٨ٞما ه٣ى٫ ًٖ اليسخت اإلاى٣ىلت ًٖ الانل بإجها  ىُب٤ الخهٍى ٍو

ت او ًٖ اليسخت ٖنها بإجها مسُى  َت ٦ظل٪ ه٣ى٫ ًٖ اليسخت اإلاهىعة ًٖ اإلاسَُى

ت.  (1)مسَُى

ؿم 
ّ
اث كي آلازاع التب ٦خبذ ووسخذ بسِ الُض وكي طا٦غة ألامت وجغاثها جد ٞاإلاسَُى

سُت، وكي مً ؤَم اإلاهاصع ألانلُت للبدث الٗلمب والٟجب والث٣افي  ىُت وجاٍع ب٣ُمت ٖلمُت ٞو

سخل٠ ألازغ  في الضولت وحكمل في  ٖلى الجلىص والبرصي وال٣ماف. ٍو
ّ
ألاؾاؽ ما زِ

اإلاسٍُى ٖلى ألازغ اإلاُبٕى بط ًخمّيز ألاو٫ بإنالخه وبازخالٝ ٧ل مً وسخت ًٖ ألازغي 

اصة ؤو ه٣و ؾىاء ٧ان طل٪ الازخالٝ م٣هىصا ؤو ٚير م٣هىص في ٖملُت اليسخ الُضوي  ٍػ

 و.والتب جخم في مٗٓم ألاخىا٫ مً ٢بل ؤ٦ير مً شخ

م ٖىضما ؤمغ  ؤولى ٖملُاث اليسخ الُضوي في الٗهغ الاؾالمي ٧اهذ ٖلى ال٣غآن ال٨ٍغ

م لخىػَٗه ٖلى اإلاضن ال٨بري و٢ض ؤعؾل وسخت مىه بلى  ؾُضها ٖثمان بيسخ ال٣غآن ال٨ٍغ

ضة ؤولى  ت والبهغة والكام وحٗخبر َظٍ اليسخ الٍٟغ اإلاضًىت ووسخ ؤزغي بلى ال٩ٞى

                                                           
 [.الػػػػػػػػػػرابط.57/07/6057، ]en ligne]عمػػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػػط المباشػػػػػػػػػػر] تعريػػػػػػػػػػؼ المخطكطػػػػػػػػػػات. متاحػػػػػػػػػػة( 1)

http://www.shababadrar.net/vb/threads/48631/
 

http://www.shababadrar.net/vb/threads/48631/
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اث في الاؾالم. وجُ ىعث ٖملُاث ال٨خابت واليسخ بٗض طل٪ لدكمل جإل٠ُ وجغحمت اإلاسَُى

آزاع في ٖلىم ال٣ٟه والُب والخٟؿير واللٛت والكٗغ بجاهب ٖلىم الخضًث الكٍغ٠ والؿيرة 

ت.  (1)الىبٍى

 الىزاةّ اإلاؼبىكت: -ب 

٠ الىزاث٤ حمُ٘ كمل حٍٗغ اث اإلاى٣ىقت واإلا٨خىبت التب صوهذ  َو الىهىم، واإلاىيٖى

ت بكتا  ا، ٦ما جًم الىزاث٤ اإلاُبٖى نها ؤنال بٛغى وكَغ ت. ولم ٨ًً جضٍو ألَضاٝ مخىٖى

ا مما ًخهل  يَر ؤهىاٖها الغؾمُت، وحكمل ٖلى: مٗاَضاث و٢ىاهين، مغاؾُم وؤماهاث، ٚو

٣ىص  ير طل٪. وال بكاون الخ٨م. وقتا ؤهىاٖها الخانت وحكمل: سجالث ٖو وزُاباث ٚو

ج٣ل الىزاث٤ الخانت في ٢ُمتها وؤَمُتها ًٖ الىزاث٤ الغؾمُت، بط جل٣ي الًىء ٖلى ؤخىا٫ 

ير طل٪ مً ألامىع،  مجخمٗها، والٗال٢ت بين ؤٞغاصٍ وبُنهم ،وبين الؿلُاث الخا٦مت، ٚو

ض مً ٢ُمتها ؤجها جهل بلُىا م٨خىبت بسِ ؤٞغاص مً الكٗب صون جؼو٤ٍ ؤو جدغ  ٍؼ  (2)٠ٍ.ٍو

ت:  -ج     الىزاةّ العملُت البصٍش

ه  ت الىزاث٤ بهُٛت نىجُت مغثُت وؾمُٗت بهٝغ  alen PeterVٌٗٞغ ٖلى ؤهه: "مجمٖى

ه ؾلىي (3)( 25الىٓغ ًٖ الك٩ل وجخًمً الدسجُالث اإلا٨خىبت وألاعق٠ُ" ) ،٦ما حٗٞغ

ت بهٝغ الىٓغ  ت وألاعقُُٟت اإلاهىعة ؤو اإلاؿمٖى ًٖ ق٩لها  مُالص "بإهه الىزاث٤ الجاٍع

ت وألاعقُُٟت الىهُت الخ٣لُضًت، و٢ض صزلذ ألاٞالم بإهىاٖها  وحكمل ؤًًا الىزاث٤ الجاٍع

ى في الٛالب ًخُلب ؤحهؼة زانت  ألاؾُىاهاث والدسجُالث مجا٫ ألاعق٠ُ مازغا َو

 (4)إلاكاَضجه والاؾخمإ بلُه"

ت الكامي ٖلى ؤهه في ق٩ل ؾمعي بهغي ًى٣ل اإلاٗلىماث ًٖ  ه مىؾٖى ٤ وحٗٞغ ٍَغ

٤ الىو اإلا٨خىب  ى ًًم اإلاسُُاث والدسجُالث  الهىث ؤو الهىعة ولِـ ًٖ ٍَغ َو

ت الُٟضًى وألاٞالم اإلاخدغ٦ت وؤ٦ير َظٍ ألاٞالم جدخاج بلى ؤحهؼة إلاكاَضتها  الهىجُت وؤقَغ

 (5)ؤو ؾماٖها.

٠ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ألاعق٠ُ الؿمعي البهغي َى جل٪ الىزاث٤  مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع

ت اإلاىخجت ف ت مٗا ٧الهىع والكغاثذ اإلاجهٍغ ت ؤو ؾمُٗت بهٍغ ُت ؾمُٗت ؤو بهٍغ ي ؤٖو

                                                           
  [.الرابط.57/07/6057، ]en ligne]. متاحة عمى الخط المباشر]التراث كالحضارة(  1)

post.html-http://alqnawe.blogspot.com/2012/09/blog
 

 .6006. الرياض: مؤسسة أعماؿ المكسكعة. ص66.مج.. المكسكعة العربية العالمية===5محّمد، الشكيفات. ( 2)
 .>6فالف، بيتر. مرجع سبؽ ذكره. ص(  3)
 .>5عمي ميالد، سمكل. مرجع سبؽ ذكره. ص(  4)
 / http://www.elshami.comمحّمد أحمد. مرجع سبؽ ذكره. متاح عمى الخط المباشر. الشامي،( 5)

http://alqnawe.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://alqnawe.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://www.elshami.com/
http://www.elshami.com/
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ا، بدُث ؤن َظا الىٕى مً  يَر ت ٚو واإلاهٛغاث الُٟلمُت وألاٞالم وألاؾُىاهاث وألاقَغ

ألاعق٠ُ ًدخاج بلى ؤحهؼة زانت مً ؤحل اؾترحإ اإلاٗلىماث اإلادخىاة ُٞه ؾىاء 

عي البهغي ٌٗخمض ٖلى خاؾتب الؿم٘ والبهغ إلاكاَضتها ؤو ؾماٖها، بط ؤن ألاعق٠ُ الؿم

 (1)لالَإل ٖلُه.

 اإلاصوشاث الٌُلمُت : -د

ٖباعة ًٖ ؤؾلىب حٗامل ج٣جب خضًث م٘ مهاصع اإلاٗلىماث، ٌٗخمض  اإلاهٛغاث الُٟلمُت

ٖلى حسجُل الٗضًض مً مهاصع اإلاٗلىماث ٖلى ؤٞالم زانت بمؿاخت نٛيرة حضا، 

م٨ً زؼجها مً زال٫ َظٍ  ت ٖىض الًغوعة، ٍو وخٟٓها في ؤما٦ً نٛيرة ،واؾترحاٖها بؿٖغ

غ  اليسخ ألانلُت مً الىزاث٤ ٖلى  اإلاهٛغاث الُٟلمُت التب حؿدىض ؤؾاؾا بلى بم٩اهُت جهٍى

ا. ا ؤو ج٨بيَر  (2)ؤٞالم مهٛغة، وبعحاٖها بلى حجمها الُبُعي ،ؤو جهٛيَر

مُت( -ٌ  الىزُِت ؤلالٕتروهُت :)الُش

ها مىٓمت  اء مٗلىماث ومُُٗاث  ISOحٗٞغ ت مخ٩ىهت مً خامل ؤو ٖو ٖلى ؤجها "مجمٖى

٣ت ٖاصة ما ج٩ىن صاثمت، وبك٩ اء بٍُغ ل ٩ًىن م٣غوء مً َٝغ مسجلت ٖلى َظا الٖى

ؤلاوؿان ؤو مً َٝغ آلالت. وال بض ٖلى الىز٣ُت ؤن جداٞٔ ٖلى ٧ل َظٍ الخهىنُاث مهما 

ت مدخٟٓت  ها ومسجلت ٖلى  ٧ان ق٩لها" وفي حٍٗغ٠ آزغ لىٟـ اإلاىٓمت كي "٧ل مٗٞغ

اثُت، ٦ُمُاثُت، ؤو  ٤ وؾُلت م٩ُاه٨ُُت، ٞيًز ٤ ال٨خابت ؤو ًٖ ٍَغ اء، ومثبخت ًٖ ٍَغ ٖو

 روهُت حك٩ل وز٣ُت".بل٨ت

للمهاصع اإلا٨خبُت ؤلال٨تروهُت: "٧ل وز٣ُت في ق٩ل  ISO/CD 2789وفي حٍٗغ٠ مىانٟت 

بل٨ترووي جخُلب ججهيزاث زانت الؾخٗمالها. جًم اإلاهاصع ؤلال٨تروهُت: الىزاث٤ الغ٢مُت، 

ق٩ل بل٨ترووي والىزاث٤  الضوعٍاث ؤلال٨تروهُت، ٢ىاٖض اإلاٗلىماث، بغاءاث الازترإ في

ت اإلاخاخت ٖبر الكب٩اث".  (3)الؿمُٗت البهٍغ

 

                                                           
مركز  شكاك، عبدالباسط. مراكز األرشيؼ الكطنية كدكرىا في حفظ كصيانة األرشيؼ السمعي البصرم: تجربة(  1)

األرشيؼ الكطني الجزائرم، أعماؿ المؤتمر الثاني كالعشريف لالتحاد العربي لممكتبات كالمعمكمات)اعمـ( حكؿ: نظـ 
كخدمات المعمكمات المتخصصة في مؤسسات المعمكمات العربية : الكاقع، التحديات، كالطمكحات)السكداف(، 

 .6055ديسمبر  65/=5
 المكاد السمعية البصرية كالمصغرات الفيممية في المكتبات كمراكز المعمكمات.. ;==5خميفة، شعباف عبد العزيز. (2)

 .:8القاىرة: مركز الكتاب لمنشر.ص.
(3) 

Yves Prax,J.2004. la Gestion Electronique Documentaire.3e éd. Paris :Dunod,p.50- 57.
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 ألاسؼٍُ خعب أكماس الىزُِت : 2.4.2

ماع الثالزت لألعق٠ُ حاءث لخىيُذ صوعة خُاة الىز٣ُت ألاعقُُٟت مىظ  ت ألٖا بن هٍٓغ

ٗخبر ْهىع مغا٦ؼ ألاعق٠ُ ت بلى ٚاًت خٟٓها ؤو بجالٞها، َو  مُالصَا في اإلا٩اجب ؤلاصاٍع

٨ُت زانت ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت ألاولى التب قهضث اهٟجاعا  الىؾُِ بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

وزاث٣ُا، جمثل في ألاعق٠ُ الٗؿ٨غي، خُث جم بوكاء مغا٦ؼ الخٟٔ لألعق٠ُ الىؾُِ، 

٩ي حكالُىبٙر  " ماع الثالزت ٖلى ًض الٗالم ألامٍغ ت ألٖا " chellerbergمما ؾاَم في ْهىع هٍٓغ

ما٫ الثالزت ؾىت الظي ؤل ت ألٖا ت ٖلى ٠1956 ٦خاب ؾماٍ هٍٓغ ، خُث ج٣ىم َظٍ الىٍٓغ

ت اإلاسخلٟت، واإلاغاخل  ؤؾاؽ ال٣ُمت الظاجُت التب جمل٨ها الىزاث٤ وألاوعا١ ٖبر مغاخلها الٗمٍغ

ت التب جمغ  ها الىز٣ُت كي:  الٗمٍغ

 ألاسؼٍُ ؤلاداسي:)اللمش ألا٘و ( 1.2.4.2

ظا َى اإلاُالص  وجبضؤ ٖىضما جيكإ الىزاث٤ في ت، َو ت في َُئت وزاث٤ بصاٍع اإلا٩اجب الاصاٍع

ب زمؿت  ؾىىاث، وجبلٜ ُٞه ال٣ُمت ألاولُت  05ألاو٫. وجبلٜ مضة َظا الٗمغ ٖلى وحه الخ٣ٍغ

للىزاث٤ ؤ٢هاَا، وكي ال٣ُمت التب مً ؤحلها ؤوكئذ الىزاث٤ ؾىاء ال٣ُمت اإلاالُت ؤو 

ت، في خين جبلٜ ٞيها ت كي ؤَمُت  ال٣اهىهُت ؤو ؤلاصاٍع ت ؤصهاَا، وال٣ُمت الثاهٍى ال٣ُمت الثاهٍى

ت  خم الاخخٟاّ  هظٍ الىزاث٤ في َظا الٗمغ في اإلا٩اجب الاصاٍع الىزاث٤ في البدث الٗلمب، ٍو

ألجها حؿخسضم اؾخسضاما ًىمُا، مهما ٧ل٠ طل٪ الٗاملين مً حهض وم٩ان وه٣ٟاث، ألن 

م جٟى١ ج٩ال٠ُ بًىائها. حٍٗغ٠ آزغ جهبذ َظٍ الىزاث٤ في َظا الٗمغ وفي ( 1)٢ُمتها في هَٓغ

الت. ّٗ ت لضٖم اليكاَاث الُىمُت لإلصاعة وطاث ٢ُمت ٞ  (2)وكُت ويغوٍع

 ألاسؼٍُ الىظُؽ )اللمش الثاوي ( 2.2.4.2

 ً ً الىزاث٤، ٦ما ؤهه ٣ًلل مً ٖبئ الخسٍؼ ًخميز َظا الٗمغ بإهه ؤ٢ل ج٩لٟت في جسٍؼ

سُت، ٦ما ؤهه جخم ُٞه ؤَم ٖملُت ؤعقُُٟت  ؾىاء ٖلى ؤلاصاعاث اإلايكإة ؤو صاع الىزاث٤ الخاٍع

ا بىاء ٖلى ٢ُمتها، ٞهب بما ؤن ًخم الخسلو منها ؤو  ٖلى الىزاث٤ والتب جخٗل٤ بخدضًض مهيَر

سُت هٓغا ل٣ُمتها البدثُت.ًخم ه٣له و٧ىن ألاعق٠ُ الىؾُِ في  (3)ا بلى صاع الىزاث٤ الخاٍع

ىُت اإلا٩لٟت باألعق٠ُ ؤن حكٝغ ٖلى ؾير  مغخلت اهخ٣الُت ال ًمى٘ بقغاٝ اإلااؾؿت الَى

                                                           
 .50الثقافة العربية. ص. القاىرة: دار عمـ الكثائؽ األرشيفية. .9;=5حسف، الحمكة. (  1)

(2) 
Roussea, J.2003. Les Fondements de la discipline archivistique. Canada : press de l’université de 

Québec.p.200. 
 

(3)  
Mabbs.1979. Intermediate records Storage. Paris :Unesco.p16.
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غ  ما٫ الخىُٓمُت ل٩ىن ألاعق٠ُ في َظٍ اإلاغخلت ًمغ بإزُغ مغاخل خُاجه خُث ًخم ج٣ٍغ ألٖا

سُت.خظٝ ٚالبِخه، وخٟٔ ال  (1)جؼء الظي ًخمخ٘ بال٣ُمت الخاٍع

ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ ؤن ألاعق٠ُ في َظا الٗمغ ًخ٩ىن مً الىزاث٤ التب ٞا٢ذ مضة وحىصَا 

إل ٖليها ٢اثما مً ًىم آلزغ الخخُاحاث وكاَا اله٩ُل ؤلاصاعي،  5 ؾىىاث ل٩ي ًب٣  الَا

ظا الىٕى مً ألاعق٠ُ ًجب ؤن ًدى٫ بلى ؤعق٠ُ الىػاعة خؿب ما َى  مدضص في ال٣اثمت  َو

الكاملت لىزاث٤ ألاعق٠ُ، ؤو خؿب حضو٫ حؿُير الىزاث٤ اإلاٗخمض مً َٝغ الهُئت، وج٩ىن 

ين واإلا٩لٟين باألعق٠ُ.  مؿاولُت الٗىاًت باألعق٠ُ َىا مكتر٦ت بين ؤلاصاٍع

 ألاسؼٍُ الخاٍسخي )اللمش الثالث( 3.2.4.2

، بط جهبذ َظٍ الىزاث٤ طاث حٗخبر َظٍ اإلاغخلت كي آزغ مغخلت في مؿاع ٖمغ الىز٣ُت

لمُت، بدُث ج٩ىن الىزاث٤ في َظا الٗمغ مٗضة الؾخسضام الجمهىع الظي  سُت ٖو ٢ُمت جاٍع

ُه حؿخ٣غ الىزاث٤  ًدخاحها في البدث الٗلمب، ومضة َظٍ الىزاث٤ كي الخٟٔ بلى ألابض، ٞو

غ لها ٧ل ال ىُت ؤو الىالثُت، خُث جٞى ٓغوٝ وؤلام٩اهُاث ألاعقُُٟت في اإلاغا٦ؼ ألاعقُُٟت الَى

ا لألمت. وجخ٩ىن ( 2)الجُضة لخٟٓها، وبٖضاص وؾاثل البدث لها، ألجها حٗخبر بعزا ز٣اُٞا وخًاٍع

ت لؿير  ا ًٖ زمؿت ٖكغ ؾىت، والتب ؤنبدذ ٚير يغوٍع ض ٖمَغ مً الىزاث٤ التب ًٍؼ

سُت بدُث ًلؼم صٞٗها إلاهلخت ألاعق٠ُ الىالجي ؤو  قاون اإلاهالر، ل٨ً لضحها ٢ُمت جاٍع

جب. ألاعق٠ُ الَى
(3) 

ب٣ـــ  منهـــا ٣ٞـــِ مـــا ٌٗبـــر ٖـــً  ًم٨ىىـــا ال٣ـــى٫ ؤن مٗٓـــم الىزـــاث٤ فـــي َـــظا الٗمـــغ جدـــظٝ، ٍو

ـــاعر لـــه بمـــا حؿـــاوي وؿـــبخه الــــ. مـــً مجمـــٕى الىزـــاث٤  %05وحـــىص وكـــاٍ مٗـــين فـــي اإلااضـــخب، ٍو

ـــــــا ؤلاصاعي، و  ت 15جٟـــــــى١ مـــــــضة وحىصَـــــــا اإلاىخجـــــــت فـــــــي ٖمَغ ؾـــــــىت والتـــــــب ؤنـــــــبدذ ٚيـــــــر يـــــــغوٍع

ذي للخٟـٔ الـضاثم بطا ٧اهـذ  للدؿُير، ٞةما ؤن جخل٠ ؤو جدى٫ بلـى مغ٦ـؼ ؤو صاع ألاعقـ٠ُ الخـاٍع

لها ٢ُمت صاثمت. ؤما مضة اؾدب٣اء َظٍ الىزاث٤ في َظا الٗمغ ٞلِـ لها مضة مدضصة وبهما كي 

  ؤبضًت.

مــــاع الثالزــــت لألعقــــ٠ُ، ؤن َىــــا٥ وؿــــخيخج فــــي ألازيــــر مــــً زــــال٫ اؾخٗغايــــى ــــت ألٖا ا لىٍٓغ

جغابِ واضر وقضًض بين الىزاث٤ في مغاخلها اإلاسخلٟت، مما ٌؿخىحب الخٗامل مٗها ٖلى ؤجها 

وخضة ج٨ّمل بًٗها البٌٗ، بدُث ال ًم٨ً الخٗامل م٘ الىزاث٤ في بخضي مغاخلهـا باَخمـام 
                                                           

الكسيط كدكره في تقييـ كاختيار الكثائؽ لمحفظ التاريخي.  األرشيؼ. >600أشرؼ، عبدالمحسف الشريؼ.  (1)
 .:6الرياض: مكتبة الممؾ فيد الكطنية. ص.

 .57حسف، الحمكة. المرجع السابقة. ص(  2)
 .65القاىرة: دار الكتب المصرية. ص.المقتنيات األرشيفية: تككينيا كتنميتيا. . :==5ناىد حمدم، أحمد.(  3)
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ــت وبَمالهــا فــي مغخلــت زاهُــت وج ىاًــت ألَمُتهــا ؤلاصاٍع غ٦هــا ٖغيــت للخلــ٠ والًــُإ فــي مغخلتهــا ٖو

 ألازيرة.

 ألاسؼٍُ خعب اإلالُٕت: 3.4.2

 ألاسؼٍُ اللمىمي: 1.3.4.2

ل٣ض اٖخبرث الىزاث٤ الؿُاؾُت ؤو الخ٩ىمُت مثل الاجٟا٢ُاث، وال٣ٗىص، وال٣ىاهين 

ا. الخانت بالؿلُت الخا٦مت ؤعقُٟا ٖمىمُا، ٞهظا اإلاٟهىم ال ًؼا٫ ؾاثضا ومٗمىال به  يَر ٚو

ه ألاعق٠ُ مً خُث اإلاٟهىم مً  م مما ٖٝغ ٖٞغ بلى الُىم في مٗٓم صو٫ الٗالم، بالٚغ

م٨ً جىيُذ مٟهىم ألاعق٠ُ الٗمىمي ُٞما ًلي :  جُىع وجىؾ٘، ٍو

ُٟت  ٠ مؿئى٫ ٌكٛل ْو ٌٗخبر ال٣اهىن ألاوعا١ الٗامت ٧ل ألاوعا١ الهاصعة ًٖ مْى

لى طل٪ ٞجىاػ الؿٟغ ٌٗخبر وز٣ُت ٖامت م٘ اإلاغاص مىه بُٖاٍئ ألخض  ٖامت خ٩ىمُت، ٖو

غاى مُٗىت زانت، ولظل٪ ٌٗخبر َظا الجىاػ ٖىض  ألاٞغاص لالخخٟاّ به، واؾخسضامه أٚل

 الصخو اإلاؿخُٟض ؤوعا٢ا زانت.
ين مً ألاوعا١ الٗامت:   وفي هٓغ ٖلم ألاعق٠ُ اإلاٗانغ ًجب الخمُيز بين هٖى

ت ألاوساَ اللمىمُت بؼبُلتها -أ الهاصعة ًٖ مسخل٠ ماؾؿاث : وكي ٧ل الىزاث٤ ؤلاصاٍع

ت، والؿُاؾُت والاحخماُٖت،  الضولت ؤزىاء مماعؾتها إلاسخل٠ اليكاَاث واإلاهام ؤلاصاٍع

ا.  يَر غ، والاجٟا٢ُاث، ٚو  وكي مىحهت للخضمت الٗامت ٧اإلاغاؾالث، والخ٣اٍع

: وجهضع َظٍ الىزاث٤ مً َٝغ حهاث مخٗضصة الُاب٘ وجىحه ألاوساَ اللامت باججاَاتها - ب

وكي ألاوعا١ التب جدٟٔ مً ٢بل اإلاؿاولين الٗمىمُين زانت ؤوعا١  للؿلُت،

 .(1)اإلادا٦م، وسجالث اإلاىز٣ين التب جمثل ؤَمُت ٦بيرة
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 ألاسؼٍُ الخاص:  2.3.4.2

في ال٣غون اإلاايُت لم ٨ًً لألعق٠ُ الخام م٩اهت في صوع ألاعق٠ُ خُث ٧ان ٌٗخ٣ض 

ٌ اُٖاء مٗجا ألاعق٠ُ لخل٪ ألاوعا١ ؤو ؤن ألاعق٠ُ البض ؤن ٩ًىن مهضٍع ٖمىمي  ٞغ ٍو

 (1)الىزاث٤ التب جهضع ًٖ مىٓماث زانت ؤو ؤشخام ؤو ٖاثالث.

ألاعق٠ُ الخام مً الىزاثـ٤ واإلاؿــدىضاث الخانت الهـاصعة ٖـً ألاٞــغاص ؤو  ًخ٩ىن 

الٗاثالث، ؤو اإلااؾؿاث الٛير الخ٩ىمُت، ٦ما ؤهه َى ألاعق٠ُ الهاصع ًٖ الجهاث 

ب٣  لهاخبه.   الغؾمُت، ؤو َُئاث ؤو شخو مٗىىي ٍو

ىا٥ مً ؤَل٤ ٖلى "الىزاث٤ الكبه عؾمُت" وزاث٤ الخانت، وجخمثل في ٧اٞت الىزاث٤  َو

 الهاصعة ًٖ ألاٞغاص، والجماٖاث والهُئاث، واإلاىٓماث والاجداصاث .

٦ما ًم٨ً ؤن جىي٘ َظٍ الىزاث٤ الخانت في مغا٦ؼ خٟٔ ألاعق٠ُ بلى حاهب ألاعق٠ُ 

ظا خؿب بعاصة  الٗمىمي لالَإل ٖليها، زانت إلاا ٩ًىن لها ٢ُمت ٌؿخُٟض منها الباخثىن، َو

 مال٨يها .

 هجض ؤن ال٣اهىن ٖٝغ الىزاث٤ الٗامت والخانت ٦ما ًلي:وفي الجؼاثغ 

كي ؤوعا١ اإلااؾؿاث والكغ٧اث اإلااممت التب اؾترحٗتها الضولت، وحٗخبر ؤوعا٢ا ٖامت  

باججاَاتها، و٦ظل٪ ألامغ ُٞما ًسو ألاوعا١ الخانت اإلاؿلمت م٘ وخضاتها ألاعقُُٟت مً 

 َٝغ الخىام  هضٝ خٟٓها في ؤعق٠ُ الضولت.

طاث مهضع زام، وحسجل يمً ألاعق٠ُ الٗمىمي مثل ؤعق٠ُ مسخل٠  ألاوعا١  -

٤ الهُئت الىنُت، ولم ٨ًً لٛغى مجغص  ا ًٖ ٍَغ الٗاثالث، وألاٞغاص بٗض حؿلُمها بصاٍع

 ( 2)الخٟٔ ٣ِٞ.

 حفغ األزطٗف: وفّٕوْ ٔوصطمخْ.  5.2

ٍغ َى جل٪ الىزاث٤ التب جدٟٔ ب٣هض الغحٕى  مً اإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤن ألاعق٠ُ في حَى

ان في الضٞإ وبزباث الخ٣ى١ وماصة نلبت حٗخمض  بليها ٖىض الخاحت الؾخٗمالها ٦ذجت وبَغ

سُت ومهضع بلهام في صعاؾت  اإلاكغوٖاث آلاهُت، واإلا٣هىص في اؾخٗما٫  ٖليها البدىر الخاٍع
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ألاعق٠ُ َى اؾترحإ اإلاٗلىماث التب جدملها َظٍ الىزاث٤ ألن اإلاداٞٓت ٖليها ٌٗجب خخما 

 (1)خماًتها مهما ازخلٟذ ؤق٩الها.نُاهتها و 

ت  ٗض الخٟٔ ؤخض اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت في مُضان ألاعق٠ُ خُث ٌك٩ل حجغ الؼاٍو َو

ؿخسضم مهُلر الخٟٔ في هُا١  الظي ٌٗخمض ٖلُه بوكاء اإلااّؾؿاث الىزاث٣ُت َو

ت واؾٗت مً ألاوكُت اإلادكاب٨ت  ب َا٢ت مخىٖى اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت الُىم لِؿخٖى

الت الٟترة ؤلا٢خىاثُت والاؾخسضامُت للمىاص الىزاث٣ُت.اإلاهممت   (2)إَل

ٞمؿإلت الخٟٔ بمٗجا وي٘ ألاعقُٟي للىزاث٤ جدذ ٖهضجه، مهمت حضا، بط ؤن ٧ل 

ت لخ٣ُم  ش مهمت ويغوٍع ت َظا الخاٍع ش خٟٔ مخميز، ومٗٞغ ت وزاث٤ ؤعقُُٟت لها جاٍع مجمٖى

ت خىّ  ذي ؾىاء ٧اهذ َظٍ اإلاجمٖى ٤ حهاػ ٢ُمت الكاَض الخاٍع لذ بلى ألاعق٠ُ ًٖ ٍَغ

خ٩ىمي عؾمب ؤو ؤوصٖذ بلُه بىاؾُت شخو زاعجي آزغ ٨ٞال الخالخين ج٩ىن مهمت 

 (3)الخٟٔ جدذ الٗهض، ٢ض خىلذ بلى ألاعق٠ُ.

٣ا لىٓام الخهي٠ُ والترميز  "ٞالخٟٔ" َى ججمُ٘ الىزاث٤ الىاججت ًٖ وكاٍ الجهاػ ٞو

ُت خٟٔ نها في ؤٖو ُتها بىٓام ًًمً اإلاداٞٓت ٖليها  الخام به، وجغجُبها وجسٍؼ مىاؾبت لىٖى

ت وؾهىلت ٖىض الخاحت  (4).والىنى٫ بليها بؿٖغ

ًٖ حمُٗت  1974و٢ض جم حٍٗغ٠ "الخٟٔ " في مؿغص اإلاهُلخاث الهاصع ؾىت  

ير ؤلام٩اهُاث اإلاالثمت للخماًت،  ٨ُين بإهه "اإلاؿاولُت ألاؾاؾُت اإلاخهلت بخٞى الىزاث٣ُين ألامٍغ

خمثل بالخضابير الخانت اإلاخسظة والٗىاًت واإلاد اث ٍو اٞٓت ٖلى الىزاث٤ والسجالث واإلاسَُى

 " (5)بك٩ل ٞغصي ؤو حمـاعي إلنالح الىزاث٤ واإلاداٞٓت ٖليها وجغمُمها ؤو خماًتها.

ؤن مضازله إلاهُلخاث الترمُم  ولم ٌكخمل اإلاؿغص ٖلى مضزل إلاهُلر الهُاهت. ٦ما

ٟاث بُض ؤجها جدُل ال٣غاء بلى مهُلر "الخٟٔ  (6)".وؤلانالح لم حكمل ٖلى حٍٗغ
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٨ُين ٣ٞض ٖٝغ "الخٟٔ "  1992ؤما في اإلاؿغص الهاصع ؾىت  ًٖ حمُٗت الىزاث٣ُين ألامٍغ

، ؤو بإهه" مجمٕى الٗملُاث وؤلاحغاءاث اإلاخسظة للمداٞٓت ٖلى الىزاث٤ وخماًتها مً الخل٠

الٟــــؿاص ومٗالجـــت الىزاث٤ الخالٟـــت ؤو الٟاؾضة. ٦ما ًم٨ً ؤن ٌكمل مٟهىم الخٟٔ ه٣ل 

 ( 1)اإلاٗلىماث مً وؾُِ بلى آزغ.

ُاتها اإلاخٗضصة   ً الىزاث٤ بىٖى ّغٞه حما٫ ببغاَُم الخىلي بإهه  ٖملُت جغجِب وجسٍؼ "ٖو

ت وؾهىلت  م٨ً الىنى٫ بليها بؿٖغ خطر مما ؾب٤  (2)ٖىض َلبها.بىٓام ًًمً ؾالمتها ٍو ٍو

٩ي للخٟٔ ٖلى جد٤ُ٣ الخماًت إلاا ؾُدٟٔ، ل٨ً حٍٗغ٠ الخىلي ٣ٞض  جغ٦يز الخٍٗغ٠ ألامٍغ

 ؤبغػ الٛاًت الاؾخسضامُت له. 

ير الكغوٍ واإلا٣اًِـ اإلاُلىبت  والخٟٔ بهٟت ٖامت َى ججمُ٘ وجىُٓم ويمان جٞى

ٗلىماث بكتا ؤهىاٖها وبٌٛ الىٓغ واإلاٗمى٫  ها صولُا ووَىُا في مجا٫ خٟٔ الىزاث٤ واإلا

سُت، وع٢ُت ؤو ع٢مُت  ت ؤو جاٍع ُت الخاملت لها ؾىاء ٧اهذ  َظٍ الىزاث٤ بصاٍع ًٖ َبُٗت ألاٖو

خم بجاختها  اإلاهم َى ؤن ج٩ىن طاث ٢ُمت وجخمّيز بمميزاث وزهاثو الىز٣ُت ألاعقُُٟت، ٍو

ل 
ّ
خُلب ٖملُاث ٢بلُت جخمث في الخسُُِ الظي ٌؿب٤ وجبلُٛها في الخايغ واإلاؿخ٣بل، ٍو

الخُب٤ُ، وججاَل الخٟٔ مٗىاٍ ؤلاَما٫ وحٍٗغٌ الىزاث٤ واإلاٗلىماث لليؿُان 

والايمدال٫، َظا وحٗض ٖملُت الخٟٔ الخُىة ألاولى لخماًت ؤي شخبء حضًض ؤو ٢ضًم بما 

ض ًاّمً ٖمٍغ وب٣اءٍ ٖلى خالخه الُبُُٗت ؤو  ُّ ير ْغوٝ وقغوٍ ومىار ح ٌٗىُه مً جٞى

 .تب ولض  ها ؤَى٫ ٞترة مم٨ىت، وو٢اًخه مً ؤي زُغ ٢ض ًدض١ به مؿخ٣بالألانلُت ال

جهل الىزاث٤ بلى اإلااّؾؿاث ألاعقُُٟت بٗض ؾىىاث أَم اإلاخاػش اإلادذُت باألسؼٍُ: 

لت مً الخضاو٫ والاؾخسضام الُىمي، لظا ًجب اإلاداٞٓت ٖليها ويمان ؾالمتها ٢هض  ٍَى

إلاساَغ اإلادض٢ت بالىزاث٤ ألاعقُُٟت في مساػن الاؾخٟاصة منها مؿخ٣بال. ومً بين ؤَم ا

 الخٟٔ ما ًلي:

ىبت مؿخ٣غجان دسحت الخشاسة ووعبت الشػىبت : ًجب ؤن ج٩ىن صعحت الخغاعة ووؿبت الَغ

ىا٥ مٗاًير ٖاإلاُت جسو َظًً الٗاملين بازخالٝ هٕى الىز٣ُت. والجضو٫  صازل اإلاساػن، َو

م )  ًبين طل٪: (09ُس

 

                                                           
(1) 

Bellardo, Lewis  .5==6. Glossary for archivists, manuscript currants and record managers, Chicago: 

Society of American archivists, p.p.26-27.
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م ) ىبت اإلاالثمخين لخٟٔ ٧ل هٕى مً ؤهىإ  (:90حذ٘و ُس ًبين صعحت الخغاعة ووؿبت الَغ

 الىزاث٤ ألاعقُُٟت.

 وعبت الشػىبت دسحت الخشاسة ػبُلت الىكاء

 %5 (-)+% 55 م°2 (-م     )+°18 الىسَ

 %    5 (-)+% 45 م°2 (-م     )+°12 ألاًالم

 %    5 (-)+ %35 م°1 (-م     )+°12 اظىد(الصىس الٌىجىهشاًُت)ابُع. 

 %5 (-)+ %35 م°1 (-م     )+°05 الصىس الٌىجىهشاًُت)باأللىان(

 %5 (-)+ %40 م°1  (-م     )+°18 ألاوكُت اإلاموىؼت

ًازغ الًىء ؾلبا ٖلى الىزاث٤ ؾىاء ٧ان هاجج ًٖ ؤقٗت الكمـ ؤو ًٖ ؤلاياءة الظىء: 

حؿاَم بك٩ل ٦بير في اعجٟإ صعحت الخغاعة واهسٟاى  الانُىاُٖت، ٞاإلياءة الُبُُٗت

ىبت صازل اإلاساػن مما ٣ًٟض الىزاث٤ لُىهتها خُث ج٣ضع ؤلاهاعة اإلاىاؾبت إلاساػن  وؿبت الَغ

 لى٦ـ.150ألاعق٠ُ  بـ 

جمثل َظٍ الخُىاهاث بازخالٝ ؤهىاٖها زُغا مباقغا الِىاسض، الخؽشاث والؼٌُلُاث: 

ظا ما ٌؿخضعي يغوعة ٖلى الىزاث٤ ٞمنها ما ٌِٗل  ٖليها ومنها ما ًخٛظي ٖلى الىع١، َو

ال٣ًاء ٖليها بىاؾُت وؾاثل ٦ُمُاثُت مىاؾبت، بياٞت بلى ٚل٤ ٧ل الثٛغاث اإلاىحىصة في 

اإلاساػن والتب حؿمذ بضزى٫ َظٍ الخُىاهاث والخكغاث والُُٟلُاث، م٘ الاؾخمغاع في 

 (1).اإلاغا٢بت الضوعٍت للمساػن ويمان هٓاٞتها

واإلاخمثلت ؤؾاؾا في الًُٟاهاث التب جدؿبب في صزى٫ اإلاُاٍ بلى الىزاث٤ اسر الؼبُلُت: الٕى 

وبجالٞها، ولخٟاصي َظا الخُغ ًجب ٖضم بىاء اإلاغا٦ؼ ألاعقُُٟت باإلاىا٤َ اإلاكهىعة ب٨يرة 

ًُٞاهاتها والابخٗاص بلى اإلاىا٤َ اإلاغجٟٗت، م٘ الخغم ٖلى ٖضم وي٘ مساػن ألاعق٠ُ في 

حؿغب اإلاُاٍ بليها. بياٞت بلى زُغ الؼالػ٫ والظي ًم٨ً ججىبه بدكُِض بىاًت  ألا٢بُت إلاى٘

 (2).مًاصة للؼالػ٫ 

ت  : حٗخبر مً بين ؤَم اإلاساَغ اإلادض٢ت باألعق٠ُ مً بُنها:اللىامل البؽٍش

                                                           
 .مجمة سبرايفشرقي فتيحة. حفظ األرشيؼ في الجزائر بيف الحماية القانكنية كاإلجراءات الفنية.  ؛قمكح نجية(  1)

 . الّرابط.[07/07/6056].9،ع6009، يكنيك [ en ligne]متاح عمى الخط المباشر

http://www.journal.cybrarians.org/
 

رئاسة الجميكرية: المديرية  المتعمؽ ببرنامج بناء مراكز األرشيؼ. ===5مارس 06المؤرخ في  59منشكر رقـ: (  2)
 العامة لألرشيؼ الكطني الجزائرم.

http://www.journal.cybrarians.org/


 ومبادئاألرشيف، األرشيفي : تعريفات، مفاهيه،  الفصل الثاني

 

86 

 

م٨ً ججىب َظا اإلاك٩ل مً زال٫  - ت، ٍو ٦يرة اؾخٗما٫ وه٣ل الىزاث٤ بُغ١ ٞىيٍى

ت مثل ج٣ىُت الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت التب جدُذ اؾخٗما٫ الىؾاثل الخ٨ىىلىحُ

إل ٖلى نىع الىزاث٤ ألاعقُُٟت صون اللجىء لألنل  .الَا

 ٖامل ؤلاَما٫ الظي ًدؿبب ُٞه ؤلاوؿان والظي ًاصي بلى خضور ٧ىاعر ٧الخغاث٤ مثال. -

ؿتهضٝ الىزاث٤ الىاصعة والثمُىت والىزاث٤ التب جدمل  - الؿغ٢ت: وكي زُغ م٣هىص َو

خم مٗالجت َظا الخُغ بخ٨ث٠ُ مٗ ت جسو ؤمً الضو٫ ؤو ألاشخام ٍو لىماث ؾٍغ

ٖملُت اإلاغا٢بت الخانت بالبىاًت ألاعقُُٟت، مً زال٫ وي٘ ؤحهؼة ؤلاهظاع و٧اميراث 

 (1)اإلاغا٢بت.

 حاهــــب ٧ــــل مــــا جــــم ط٦ــــٍغ ًجــــضع بىــــا نــــُاٚت وجهــــىع مسُــــِ ؤو بغهــــامج و٢ــــاجي زــــام  بلــــى

٘ فـي خـا٫ و٢ـٕى ؤزُـاع و٧ـىاعر َبُُٗـت ؤو  باإلااؾؿاث ألاعقُُٟت، ٌؿمذ بالخضزل الؿَغ

خٗلــ٤ ألامــغ بالؿُاؾــاث وؤلاحــغاءاث والترجِبــاث  ( 2)مهــُىٗت وج٣لــُو حجــم الخؿــاثغ. ٍو

ىصـر فـي َـظا الؿــُا١ اإلاٗـضة للخىُٟـظ بىاؾـُت ماؾؿـت مـا ؤو مىٓمـ ت ؤو صاع ألاعقـ٠ُ، ٍو

بـــــضءا مـــــً  iso11799بجبـــــإ مدـــــاوع اإلاسُـــــِ الاؾـــــخعجالي الـــــىاعص يـــــمً الخ٣ىـــــين الـــــضولي 

جـــضابير اخخُاَُـــت، مسُـــِ اؾـــخعجالي، وجـــضزل و٢ـــاجي وؤزيـــرا بٖـــاصة تهُئـــت ألاعنـــضة بٗـــض 

 (3)و٢ٕى ال٩اعزت ال ٢ضع ب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .:، ص70، ع، مجمة المعمكماتية. حماية األرشيؼ مف األخطار كالككارث6056بف شعيرة، سعاد. (  1)
لتأميف الذكرة الكطنية: مخطط استعجالي لمتصدم لمككارث المحدقة االحتياطية  بطكش، كماؿ. التدابير( 2)

ديسمبر.  >6/;6. >600)الجزائر(. ديسمبر  باألرشيؼ، كىراف، كرقة عممية مقدمة لمندكة العممية الثالثة "عربيكا"
 .=ص

(3)  
INTERNATIONAL STANDARD ISO11799, First edition 15/09/2003. Information and 

documentation —Document storage 0requirements for archive and library materials.
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 الدٔل٘:وبادئ األزطٗف يف الكإٌُ  6.2

٘ ٞاألعق٠ُ ٢ض جإّؾـ جل٣اثُا صون ؤن ٌؿدىض بلى  بّن ألاعق٠ُ ؤؾب٤ وحىصا مً الدكَغ

ى ًسً٘ ٦ظل٪ إلاباصت  ى م٘ طل٪ مغجبِ اعجباَا وز٣ُا بال٣ىاهين َو ٘ ؤو ٢اهىن، َو حكَغ

ظٍ اإلاباصت كي: (1)مٗغوٞت في ال٣اهىن الضولي الخام باألعق٠ُ  َو

 مبذأ اخترام الشصُذ:  1.6.2

اخترام الغنُض مبضؤ ؤؾاسخب ٖالمب مٗتٝر به، ًمثل ٢اٖضة ٖلم ألاعق٠ُ  مبضؤ

ى ؤن ًدٟٔ ألاعق٠ُ الهاصع مً هٟـ الجهت بالترجِب الضازلي  الىٓغي والخُب٣ُي، َو

 (2)اإلاىجؼ مً َٝغ الهُئت ألانلُت له.

مبضؤ اخترام الغنُض ٌكمل بطن: اإلاهضع والبيُت الضازلُت لألعق٠ُ )الترجِب 

ما مٟهىمان مغجبُان الضازلي(،  ؤي جُب٤ُ اخترام البيُت الضازلُت لغنُض ؤو ؾلؿلت َو

 حضا لىٟـ ال٣اٖضة.

يبغي ؤن ٩ًىن  ٗجب َظا اإلابضؤ اإلا٩ان الظي ؤجذ مىه اإلاىاص الىزاث٣ُت ألاعقُُٟت. ٍو َو

٤ ألاًٞل  مسجال، ول٣ض ؤؾـ مبضؤ اخترام الغنُض مً زال٫ اإلاماعؾت ل٩ُىن الٍُغ

 إلاىاص ألاعقُُٟت.لخد٤ُ٣ الخد٨م في ا

تراٝ بصخخه وبجباٖه لألؾباب الخالُت: جب اإلاىا٣ٞت ٖلى َظا اإلابضؤ والٖا  ٍو

اهُت ؤلازباجُت للمىاص ألاعقُُٟت. -  ًسضم اإلابضؤ خماًت الخانُت البَر

 ًإزظ اإلابضؤ في اٖخباٍع نىابا َبُٗت اإلاىاص التب ؾٝى ًُب٤ ٖليها . -

 .ًم٨ً اإلابضؤ مً الخٗامل م٘ الىزاث٤ مجخمٗت  -

 ٌؿهل اإلابضؤ جغجِب الىزاث٤ . -

 (3)ٌؿهل اإلابضؤ ون٠ الىزاث٤ -

 مبذأ ئُلُمُت ألاسؼٍُ: 2.6.2

َى مبضؤ مؿخمض مً مبضؤ اإلايكإة والظي ًُٟض بإن ٦مُت السجالث / ألاعق٠ُ التب 

جغا٦مذ في ب٢لُم مٗين ًجب ؤن جدٟٔ ُٞه وجهان، ؤو ؤن حٗاص بلُه وطل٪ في صاع ألاعق٠ُ 

                                                           
(1)  

Dehaussy.G.1968. Les travaux de la commission de droit international de nation Unies in AFDI, 

p.415.   
(2) 

Archive nationales du Québec.1992. Normes et procédures archivistiques .Québec direction des 

communication.p.58.
 

. القاىرة: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع. 7مج.سمسمة األرشيؼ كالمعمكمات.. 7==5السيد، محمد إبراىيـ. (  3)
  .6;،0;ص.
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صاع ألاعق٠ُ ونالخُاجه يمً طل٪ ؤلا٢لُم. باؾخثىاء الىزاث٤ الىاججت الظي ًخمخ٘ بؿلُاث 

ت. ومٟاصٍ ؤن ألاعق٠ُ ًب٣  في  (1)ًٖ الخمثُل الضبلىماج٣ُي وؤلاحغاءاث والٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

هغ  خدّخم بظل٪ اؾترحاٖه في خالت جغخُله، ْو ؤلا٢لُم ) الضولت( ؤو البلض الظي ؤهخج ُٞه، ٍو

 ( خُث ٢ام ابً مل٪ ٞغوؿا وال٩ىهذ صي ؾاٞىا1352اب٘ ٖكغ)َظا اإلابضؤ في ال٣غن الغ 

(comte de Savoie.بدباص٫ ألاعق٠ُ ٖىضما جباصال اإلا٣اَٗاث ) 

3.6.2 :  مبذأ جىاسر الذ٘و

غة اإلاضع٦ت إلاؿخ٣بلها،  ًّ حٗخبر خماًت ألاعق٠ُ مسخت مً مسخاث الكٗىب اإلاخد

ٗخبر الخٟاّ ٖلى الىزاث٤ ال ٣ًل ؤَمُت ًٖ الخٟاّ ٖلى ألاعى واؾترصاصَا َو
ٞمبضؤ ( 2)

جىاعر الّضو٫ ٌٗجب بخال٫ صولت مدل صولت مً خُث مماعؾت الؿُاصة في بَاع جهُٟت 

الاؾخٗماع، وبمىحبه جلتزم الضولت اإلاؿخٗمغة بدؿلُم ألاعق٠ُ الظي ؤهخجخه بلى الضولت 

غة، ٞمهير ألاعق٠ُ مغجبِ بمهير ؤلا٢لُم ٞٗىضما حؿترح٘ ألاعى ٌؿترح٘  اإلاؿخٗممل

عق٠ُ مٗه.ألا 
(3) 

 األزطٗف ٔظٗفٛ ٔوٍّٛ: 7.2

ت  ت مً اإلاٗاٝع ال٣ٗلُت ومجمٖى ت حكخمل ٖلى مجمٖى واإلاهىت بهٟت ٖامت كي خٞغ

 مماعؾاث وزبراث وجُب٣ُاث ته٩ُل اإلاهىت وجًم:

 جىاٞغ ألاوكُت والخضماث اإلاُٟضة

 والخبراث الٟىُت اإلاخسههت  جىاٞغ ٢ضع مً اإلاهاعاث

 اإلاخسهوجىاٞغ ؤلاهخاج ال٨ٟغي 

 وحىص ٢ىاٖض ؤزال٢ُت وؾلى٦ُت جد٨م وجىٓم الٗمل بين ؤٞغاص اإلاهىُين وػمالئهم

ضاٞ٘ ٖنها.  وحىص ججم٘ للٗاملين باإلاهىت ًخدضر باؾمها ٍو

ا مً اإلاهً  (4)ج٩ىن واضخت اإلاٗالم ومميزة ًٖ ٚيَر

                                                           
(1)  

Valen,P.1990.Dictionary of archival terminology : English- French and Arabic. Vol
 
.07. Paris :ICA 

hand book series .p203.
  

 .5. القاىرة: تشكيمة لمتصميـ كالنشر. صطرؽ المحافظة عمى الكثائؽ. 6006عبد الرحيـ، آمنة إبراىيـ. (  2)
مجمة المكتبات . الحماية القانكنية لألرشيؼ في التشريع الجزائرم. 6007دركاز، كماؿ. ( 3)

 .;56،ص.05،ع.06،مج.كالمعمكمات
 -(. ;600)يكنيك  57ع  -.cybrarians journal -. الحاجة إلى أخالقيات مينة األرشيؼ .ىند عمكم(  4)
/http://www.journal.cybrarians.orgعمى: متاح  -[. 06/6057/;0]

 

http://www.journal.cybrarians.org/
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ـــاث٠ التـــب مىعؾـــذ ٖلـــى وحـــه البؿـــُُت بد٨ـــم اعجباَــــه  ٌٗخبـــر ألاعقـــ٠ُ مـــً ؤ٢ـــضم الْى

ُـــه بإهــه ٨ٖــــ ٧ـــل  ـــى مـــا هاــر ُٞـــه ؤلاوؿـــان مىــظ بـــضاًاث ٖو بالدســجُل وال٨خابـــت والغؾــم، َو

اإلاسلى٢ـــاث، ًخميـــز بال٣ٗـــل والخ٨ٟيـــر وؤلابـــضإ والـــخد٨م فـــي الخىٓـــُم وال٣ـــضعة ٖلـــى اؾدكـــغاٝ 

ـــا مـــً ألامـــىع التـــب ؾـــاٖضث فـــي اهدبـــاٍ ؤلاوؿـــان ألَمُـــت الخٟـــاّ ٖلـــى ٧ـــل مـــا  يَر اإلاؿـــخ٣بل ٚو

الخٔ ؤهه اعجبِ بال٣ًاء وألا٧اصًمُاث الٗلمُت الُىهاهُت وبضوع الٗبـاصة ٞاإلا. ًسُه ؤو ٨ًخبه

زـم ، و٢هىع الخ٩ام، ؤًً ٧ان ًسهو لىزـاث٤ ألاعقـ٠ُ الٗبُـض لخىُٓمـه وحسـجُله وخٟٓـه

جُـــــــىعث مهىـــــــت ألاعقــــــــ٠ُ وؤنـــــــبدذ طاث اعجبــــــــاٍ وزُـــــــ٤ بــــــــاإلصاعاث واإلااؾؿـــــــاث الىزاث٣ُــــــــت 

بـل وؤنـبدذ إلاهىـت ألاعقـ٠ُ ، وختـا الخانـت والكـغ٧اث واإلاىٓمـاث والهُئـاث الخ٩ىمُـت منهـا

ً م٣ــنن، وبم٣ــاًِـ ٖاإلاُــت مٗغوٞــت ًــخم  ــت اهُال٢ــا مــً اعجباَهــا بخ٩ــٍى ٨ٍغ مغحُٗــت ٖلمُــت ٞو

٣هــــا، ونــــاعث حــــل اإلااؾؿــــاث وؤلاصاعاث جٟــــغص مهــــلخت لألعقــــ٠ُ ٌكــــٝغ ٖليهــــا  ً ٞو الخ٩ــــٍى

لل٣ـــىاهين  ؤعقـــُُٟىن مسخهـــىن ٌؿـــهغون ٖلـــى جىٓـــُم وزاث٣هـــا بهـــٟت ًىمُـــت ومؿـــخمغة وو٣ٞـــا

 .(1)الٗاإلاُت الجاعي الٗمل  ها

 تعسٖف أخصائ٘ األزطٗف: 8.2

 َىا٥ الٗضًض مً الخٗاٍع٠ هظ٦غ منها:

ل ج٣ىُا لالَخمام باألعق٠ُ وبصاعة صاع ألاعق٠ُ وجىُٓمه ، (2)َى شخو مسخو ومَا

ٌٗمل في ؤخض ألاوكُت ؤو ؤ٦ير مثل الٟغػ والخىُٓم ،الخٟٔ والهُاهت، الترجِب والىن٠، 

٦ما  (3)ج٣ضًم الخضماث اإلاغحُٗت للباخثين، ب٢امت اإلاٗاعى، وكغ الىزاث٤ وجبلُٛها ...الخ.

ذي والىؾُِ اللظان  ل بلُه مهمت حؿُير ألاعق٠ُ الخاٍع
ّ
ٌٗخبر طل٪ الصخو الظي جى٧

ت وخضًثا  اث، وؾاثِ ؾمُٗت وبهٍغ اث، مُبٖى ًخ٩ىهان مً الىزاث٤ ألانلُت )مسَُى

ا ماؾؿاث خ٩ىمُت، قغ٧اث، ٖاثالث ؤو ؤٞغاص. ٞالٗملُاث التب  الغ٢مُت( التب ٩ًىن مهضَع

جب  ً وجثمين الترار الَى ٣ًىم  ها مً حم٘، حغص، خٟٔ، جبلُٜ ألاعق٠ُ ٌؿاَم في ج٩ٍى

وج٣ضًم اإلااصة ألاولُت للماعزين والباخثين، ٞاألعقُٟي َى الظي ًدّضص الهامت التب جاعق٠ 

                                                           
:تجربة قسـ عمـ  LMD.تدريس األرشيؼ بالجامعة الجزائرية في ظؿ نظاـ 6055بكلداني، لزىر بكشارب.(  1)

المكتبات كالعمـك الكثائقية بجامعة باجي مختار بعنابة نمكذجا.كرقة عمؿ مقدمة إلى الممتقى الكطني مناىج التككيف 
قسـ العمـك اإلنسانية: جامعة  )حات التطكير الجامعي في عمـك المكتبات كالمعمكمات : بيف معطيات الكاقع كطمك 

 .6055نكفمبر  58/59 (تبسة
 .:6فالف، بيتر. مرجع سبؽ ذكره.ص(  2)
 .55عمي ميالد، سمكل. مرجع سبؽ ذكره. ص ( 3)
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ث التب حٗخبر الىؾُِ بين ألاعق٠ُ مً التب ج٣صخا، ٦ما ٣ًىم بةٖضاص وؾاثل البد

 واإلاؿخسضمين.

ب وزبرة في مجا٫ بصاعة  وفي حٍٗغ٠ آزغ ٌٗخبر طل٪ الصخو الظي لضًه حٗلُم وجضٍع

ت وؤلاقغاٝ ٖلى بصاعة و اإلاىاص ألاعقُُٟت ٧الخٟٔ، الترجِب واإلاٗالجت 
ّ
ى بٖضاص زُ

ّ
ٍخىل

ش  اث و٦ثير مً ألاخُان هجض ٖىضَم الخبرة في الخاٍع ظا ما اإلادْٟى والخ٨ىىلىحُا َو

ا.  (1)ٌؿاٖضَم في جدضًض السجالث والىزاث٤ طاث ألاَمُت مً ٚيَر

 صفات ٔممٗزات األزطٗف٘:  9.2

ى خٟٔ وجىُٓم وجغجِب الىزاث٤ اإلاسخلٟت، 
ّ
ل الظي ًخىل بن ألاعقُٟي َى الصخو اإلاَا

خمّيز ؤوال بال٨ٟاءة في ازخُاع اإلا ا لإلٞاصة مً ٢بل ٧ل مً ًُلبها، ٍو ىاص والىزاث٤ وجِؿيَر

ت والبدثُت و٢ضعاث ٖالُت في ج٣ُُم الىزاث٤ وجغجُبها وجهيُٟها، وزاهُا  ألَمُتها و٢ُمتها ؤلاصاٍع

زبرجه و٢ضعجه ٖلى اؾترحإ اإلاٗلىماث التب جخًمنها الىزاث٤ لخضمت ؤلاصاعة والبدث الٗلمب، 

لى ا٦دؿاب ( 2)وؤن ًخمّيز ٦ظل٪ ب٣ضعاث ٖالُت في اؾخسضام الخ٨ىىلىحُاث ومؿاًغتها ٖو

مهاعاث حضًضة وعؾم وجىُٟظ زُِ ؤعقُُٟت وال٣ضعة ٖلى ب٢ىإ اإلاؿاولين وبىاء ٖلى ما 

غ به نٟاث و٢ضعاث مخميزة ًم٨ً بحمالها 
ّ
٠ ًجب ؤن جخٞى ج٣ّضم ط٦ٍغ ٞةن مثل َظا اإلاْى

 ُٞما ًلي :

 الِذسة كلى الخلامل مم الىاط واإلاىؿٌين:  1.9.2

ك٨الث الصخهُت والؿلى٦ُت ٖلى ؤجها ألاؾباب ٦ثيرا ما حكير الضعاؾاث بلى اإلا

ً ٤ بةهجاػ الٗمل مً زال٫ آلازٍغ
ّ
ً بصاعة اإلاكغوٖاث ًخٗل ٘، ٞو ( 3)الغثِؿُت لٟكل اإلاكاَع

ٞل٩ل بوؿان في َظا الٗالم مميزاجه الخانت بما ًدب وما ٨ًٍغ وه٣اٍ ي٠ٗ وه٣اٍ ٢ّىة. 

ظٍ الخ٣اث٤  ٠ الخٟٔ عصوص الٟٗل ؤلاوؿاوي الىاججت ًٖ َظٍ اإلاميزاث َو وبطا جّٟهم مْى

لُه ؤن ًغاعى ٧اٞت اإلاىا٠٢ و٧اٞت  ؿغ ٖو ٞان حٗامله م٘ الىاؽ ًهبذ ؤ٦ير ؾهىلت َو

ً مً م
ّ
ٟين، وال الٓغوٝ بدُث ًخم٨ ىاحهتها ب٩ل خغم ٖىض اجهاله م٘ الىاؽ ؤو اإلاْى

٠ ؤبضا مً عبِ ؤوانغ الٗال٢ت اإلاخِىت مٗهم صون ؤن ًدترمهم ٦إشخام. ً َظا اإلاْى
ّ
 ًخم٨

                                                           
متاحة عمى الخط .. المعجـ البنياكم المكسكعي في مصطمحات المكتبات كالمعمكماتالشامي،أحمد محمد(  1)

: /http://www.elshami.com المباشر  .6056/>68/0تاريخ الزيارة يـك
 .690حافظي، زىير. مرجع سبؽ ذكره.ص(  2)

(3)  
Herkness, G.2008. project management :24 Lessons to help you master any project. Riad: Jarir 

Bookstore. P.14.
 

http://www.elshami.com/


 ومبادئاألرشيف، األرشيفي : تعريفات، مفاهيه،  الفصل الثاني

 

91 

 

 الّذُت والِابلُت لللمل:  2.9.2

٠ غ في مْى
ّ
ؤنُل باإلاداٞٓت ٖلى الترجِب والىٓام  الخٟٔ قٗىع  ًجب ؤن ًخٞى

ٞٗلُه ؤن ًخم ٖملُت الخٟٔ خؿب الخٗلُماث اإلادّضصة لها وؤن  والخ٣ُض بالض٢ت في الٗمل.

٣ًضم الا٢تراخاث اإلاؿخمغة للخدؿين وؤن ٩ًىن ٢اصعا ٖلى الٗمل زاّنت في ؤو٢اث يِٛ 

لُه ؤن ًث٤ بىٟؿه ز٣ت ٦بيرة وؤن ًخ٣ّبل ٧ل  الٗمل ) ؤي ال٣ضعة ٖلى الخدمل والهبر(، ٖو

 اهخ٣اص بىاء.

 اط لللمل: الخللُم وؤلاخالص والخم 3.9.2

٠ الخٟٔ ض مً الخٗلُم والث٣اٞت، ُٞجب ؤن  ًجب ؤن ٩ًىن مْى ُّ ٖلى مؿخىي ح

الث التب حؿاٖضٍ ٖلى ال٣ُام  هظا الىٕى مً الٗمل )ؤي (     1)٩ًىن خانال ٖلى ؤخض اإلاَا

ال جإَُال ٖلمُا  ت الخسّههُت في ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث، وؤن ٩ًىن الصخو مَا اإلاٗٞغ

لُه ؤن ٌٗٝغ َضٝ ٖالُا ختا ًم٨ىه  مىاحهت الخدضًاث في بِئت ٖمله مً حهض ٣ٖلي(. ٖو

الٗمل الظي ٣ًىم به ومجاله وؤن ًُل٘ ٖلى ال٨خب والضوعٍاث الخانت بمىيٕى ٖمله )ؤي 

ً  (2)الخٗلُم اإلاؿخمغ واإلاخابٗت ل٩ل حضًض في مجا٫ جسّههه( غ ز٣ت آلازٍغ
ّ
جب ؤن جخٞى ، ٍو

م ؾّغا ٖىه، بل ًخٗامل م٘ مسخل٠ الىزاث٤ وألاوعا١ به ؤًًا ألهه َى الىخُض الظي ال ٨ًخ

الُت  ّٗ اصة ٞ ض مً ٢ّىة بعاصجه ٖلى ٍػ ت. ٦ما ؤن خماؾه وبزالنه للٗمل ًٍؼ ير الؿٍغ الؿّغٍت ٚو

)ؤي  ؤلاهجاػ وال٨ٟاءة اإلاُلىبت، ٦ما ًجب ؤن ٩ًىن ؤمُىا ٖلى ما ًدخٟٔ به مً مٗلىماث.

 ال٣ضعة ٖلى خٟٔ ألاؾغاع وألاماهت(. 

ش والعشكت في اللمل:  4.9.2
ّ
 الِذسة كلى الخزٓ

٠ الخٟٔ في ج٣ضًم  ٌٗخمض ٦باع اإلاؿاولين الخىُٟظًين ٖاصة في خل مكا٧لهم ٖلى مْى

ت اإلاُلىبت. ومً َىا ًجب ؤن ًخه٠ ب٣ضعجه ٖلى الخظ٦غ  اإلاٗلىماث اإلاُلىبت بالؿٖغ

٘، بط ؤهه ٢ض ًُلب مىه ججهيز مٗلىماث ٚاًت في ال٣ضم ٦ما ًجب ٖلُه  ؤن ًدضص الؿَغ

غ ٖلى  ت اإلايكىصة، ًٞى ّٗض ج٣ضًمه للمٗلىماث بالؿٖغ ت. َو مى٢٘ َظٍ اإلاٗلىماث بض٢ت وؾٖغ

                                                           
. عماف: دار المعتز 5.طأىمية مكظؼ المحفكظات كالخصائص التي يجب أف يتصؼ بيا. =600، حنا. قاقيش(  1)

 .6;7لمنشر كالتكزيع.ص.
مجمة مكتبة . تنمية الميارات اإلبداعية الختصاصي المعمكمات في العصر الرقمي. 6056نيمة فكزم. مصطفى،(  2)

 .=0،ص.05،ع.>5،مج.الممؾ فيد الكطنية



 ومبادئاألرشيف، األرشيفي : تعريفات، مفاهيه،  الفصل الثاني

 

92 

 

ير. وباإلياٞت بلى طل٪ ٞةهه ًجب ؤن ًخه٠  اإلااؾؿت ؤو الكغ٦ت الى٢ذ ال٨ثير واإلاا٫ الٞى

 (1)بسٟت الخغ٦ت و٢ّىة الهبر.

جى َظا و٢ض ؤوعص الضلُل اإلاغحعي لالجداص ألاوعوبي زمـ ٖكغ نٟت ً خه٠  ها زٍغ

إل والخيبا باألخضار،  مضاعؽ اإلاٗلىماث منها ٢ضعة الخ٠ُ٨ والخدلُل الى٣ضي، وخب الَا

لى اجساط ال٣غاع، وال٣ابلُت  واؾدكغاٝ خاحاث اإلاؿخُٟضًً، وال٣ضعة ٖلى الاجها٫ ٖو

ً، وخب الٗمل الجماعي، وال٣ضعة ٖلى اإلاباصعة والخىُٓم، واإلاثابغة  لالؾخمإ بلى آلازٍغ

 ( 2)ضًت.والج

ؿم  بالٗضًض مً الهٟاث واإلاميزاث التب 
ّ
ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ في ألازير ٖلى ألاعقُٟي ؤن ًد

ً الازخهانُين مً 
ّ
ت مً الاججاَاث واإلاهاعاث وال٣ُم التب جم٨ كي ٖباعة ًٖ مجمٖى

 الٗمل بٟٗالُت واإلاؿاَمت بةًجابُت إلااؾؿاتهم واإلاؿخُٟضًً واإلاهىت. 

 صٌاث شخصُت:  5.9.2

ت اإلاهىُت  هظ٦غ  منها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ الؿعي الضاثم بلى جد٤ُ٣ ؤٖلى مؿخىي مً اإلاٗٞغ

هم ومخابٗتهم  وال٨ٟاءة. والخإ٦ض مً اؾخمغاع ٢ضعتهم ٖلى اإلاماعؾت اإلاهىُت مً زال٫ اَاٖل

ٖلى الخُىعاث في مجاالث ؤٖمالهم وجسههاتهم. والخغم الكضًض ٖلى ٖضم اصٖاء 

ا٫ الٗمل باإلا٨خباث وألاعق٠ُ ؤو في اإلاجاالث ألازغي طاث امخال٥ الخبرة والخإَُل في مج

هم ٧اُٞت لظل٪.  (3)الٗال٢ت بال ٖىضما ج٩ىن مهاعتهم ومٗاٞع

 صٌاث جخؼلبها بِئت اللمل الخِلُذًت: 1.5.9.2

ل في اإلا٨خباث واإلاٗلىماث، وامخال٥ مهاعاث خل  هظ٦غ منها: الخهى٫ ٖلى مَا

ُم، والٗمل الجماعي، وبج٣ان لٛت ؤحىبُت زاّنت اإلاك٨الث وال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ والخىٓ

ت. ت. (4)اللٛت ؤلاهجليًز و َظٍ الى٣ُت في اإلاهاعاث الّٟىُت وؤلاصاٍع
ّ
م٨ىىا ؤن هلخ  ٍو

                                                           
المعالجة الفنية لممعمكمات: التصنيؼ، التكثيؽ، الفيرسة، التكشيؼ، األرشيؼ. تركي، عمي . =600.سعيد، عمر(  1)

 .)مؤّلؼ جماعي(.6>7عماف: دار المعتز لمنشر كالتكزيع. ص كآخركف. المعالجة الفنية لممعمكمات.

 .=0مصطفى، نيمة فكزم. المرجع السابؽ.ص(  2)
حمد، بف إبراىيـ العمراف.  . ميثاؽ أخالقيات اختصاصي المكتبات كالمعمكمات.6056عبداهلل، بف محمد الشائع.(  3)

 Ethical Principal and code of Professional Practice for Library and Informationىذا الميثاؽ ترجمة بتصرؼ:

Professionnels /The Chartered Institute of Library and Information professionnels (CILIP)UK.     
 

. المكتبيكف كالتككيف في العصر الرقمي. أعماؿ المؤتمر الثامف عشر لالتحاد ;600صكفي، عبدالمطيؼ. (  4)
العربي لممكتبات كالمعمكمات )إعمـ( حكؿ: مينة المكتبات كتحّديات الكاقع كالمستقبؿ كدكرىا في الكصكؿ الحر 

 . ;600نكفمبر  60/;5ممية)السعكدية(، لممعمكمات الع
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مُت:  2.5.9.2  صٌاث جخؼلبها بِئت اللمل الُش

هظ٦غ منها: امخال٥ الخبرة للخٗامل م٘ الخاؾب وألاهترهذ، واج٣ان اؾتراجُجُاث البدث 

الم آلالي.  ؤلال٨ترووي، وال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ الكب٩اث و٦ُُٟت ٖملها، و٦ظا بغمجُاث ؤلٖا

هها في اإلاهاعاث الخ٨ىىلىحُت التب حٗجب الخٗامل م٘ ٢ىاٖض البُاهاث 
ّ
م٨ىىا ؤن هلخ ٍو

 وقب٩اث اإلاٗلىماث.

 وٗجام طسف وٍّٛ األزطٗف: 10.2

رمها ؤصخاب اإلاهىت و٢ض ًدت  جخطر ؤَمُت اإلاىاز٤ُ في جدضًض يىابِ وؤزال٢ُاث اإلاهىت

حٗضصث الجمُٗاث والهُئاث اإلاهخمت بمىاز٤ُ الكٝغ إلاهىت ألاعقُُٟين ٧اإلاجلـ الضولي 

٨ُت  CIAلألعق٠ُ والتب ؾٗذ بلى الخدؿِـ بًغوعة جدلي   ALA حمُٗت اإلا٨خباث ألامٍغ

ا و٢اهىهُا سُا وبصاٍع بإزال٢ُاث   ألاعقُٟي باٖخباٍع ال٣اثم ٖلى خٟٔ طا٦غة اإلاجخم٘ جاٍع

 جًبِ حٗامله:

م٘ الىزاث٤ ألاعقُُٟت زال٫ مغاخل مٗالجتها مىظ صزىلها مغا٦ؼ ألاعق٠ُ، و٦ظا ؾلى٥ 

ت والخهىنُت.  ألاعقُٟي خُا٫ ألاشخام اإلاظ٧ىعًٍ في الىزاث٤ خٟٓا للؿٍغ

مؿخٗمليها الث٣ت،  وؤًًا الخُاص ؤمام ألاخضار اإلاىحىصة بالىزاث٤ ٖىض الخٗل٤ُ ٖليها ومىذ

 وطل٪ ع٢ُا باإلاهىت.

  وحكمل ههىم َظٍ اإلاىاز٤ُ حملت مً اإلاباصت وكي:

 ماضخب اإلاجخم٘.  ألاعقُٟي ًًمً مهضا٢ُت الىزاث٤ وصختها لدك٩ل قاَض ٖلى 

  ا ٣ًىم ألاعقُٟي بضوعٍ في حم٘ الىزاث٤ ألاعقُُٟت مدترما ألنىلها، ومٗالجتها، وحؿُيَر

تها وزهىنُتها وخُاصَا.ختا اؾترحاٖها ٖىض الُلب و   ؾٍغ

 .ٌؿمذ بدغ٦ت الىزاث٤ في خضوص الًىابِ وخضوص اجها٫ الىزاث٤ 

  ير وؾاثل البدث ٌؿهل ٖملُت اجها٫ الىزاث٤ أل٦بر ٖضص مً الجمهىع صون اؾخثىاء وجٞى

إل ٖلُه و٦ظا اخترام مغاخل ٖمغ الىز٣ُت  ٗاث الَا للغنُض ألاعقُٟي م٘ مغاٖاة حكَغ

 ومضة خٟٓها وخظٞها.

 ً ،إل واخترام الخُاة الخانت لألٞغاص عي في خ٤ الَا اع الدكَغ لتزم ألاعقُٟي باخترام ؤلَا

ت الىزاث٤، وامً الضولت .  وؾٍغ

  ُت واإلاهضا٢ُت زال٫ مٗالجخه للىزاث٤ ألاعقُُٟت م٘ ججىب ًخدلى ألاعقُٟي باإلاىيٖى

ضم اؾخٗما٫ اإلاٗل ىماث اإلاىا٠٢ التب ح٨ٗـ مهلخخه الصخهُت في حؿُير الىزاث٤ ٖو

ذ  ها.  اإلاىحىصة في ألاعق٠ُ والدؿٍغ
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  ًه في ألاعق٠ُ واؾخٛال٫ ؤبدازه في خؿ ًم٨ً لألعقُٟي ؤن ًُىع مضاع٦ه ومٗاٞع

 حؿُير الغنُض الىزاث٣ي.

 .ٖلى ألاعقُٟي الخدلي بالهبر والتزام اإلاباصت الخانت باإلاؿاواة في الٗال٢اث م٘ الؼمالء 

 لؿٟخه ا  الخمُيز بين مٗخ٣ضاث ألاعقُٟي وجل٪ اإلاخٗل٣ت بالىزاث٤ ألاعقُُٟت   لصخهُتٞو

 ٖىض الخٗل٤ُ ٖليها.

ً الٗغبي ٞال ًىحض مُثا١ منهب ًم٨ً ؤن  َظا ٖلى اإلاؿخىي الٗالمب. وباليؿبت للَى

م الخاحت اإلااؾت بلى مُثا١ ؤزالقي إلاهىت ألاعق٠ُ والتب خؿؿذ به  ًلتزم به ألاعقُُٟىن ٚع

 الٗضًض مً الجمُٗاث زال٫ اإلالخ٣ُاث.

ؤزال٢ُاث مهىت ألاعق٠ُ ؤمغ يغوعي للغقي بمهىت ألاعقُٟي وجدؿين زضمت خٟٔ  بن 

طا٦غة مجخم٘ اإلاٗلىماث والبض ؤن ج٩ىن ؤزال١ ألاعقُٟي ج٣ىم ٖلى الالتزام والغ٢ابت الظاجُت. 

بل ٢جدخاج بلى جًاٞغ الجهىص مً   ومهىت اإلاٗلىماث بهٟت ٖامت وألاعق٠ُ بهٟت زانت

٤ مخُلباث الٗهغ اإلاهىُين وألا٧اصًمُين ل ىي٘ مُثا١ ألزال١ اإلاهىت ًم٨ً جُب٣ُه ٞو

  الجضًض م٘ خماًت اإلاهىت مً الضزالء واقتراٍ الخسهو في الٗاملين ٞيها وخؿب عؤي

 ( 1)ٞةجها الخُىة ألاولى هدى بعؾاء صؾخىع ؤزالقي للمهىت الباخثت

 وّاً ٔوّازات األزطٗف٘:  11.2

ما٫ ٣ًىم  ها ٖلى  الجم٘، الخٟٔ، الخبلُٜ: حٗخبر اإلاهام الغثِؿُت لألعقُٟي َظٍ ألٖا

وزاث٤ ؾىاء ؤنلُت، ٢ضًمت وطاث ٢ُمت حض مسخلٟت، حمٗذ مً َٝغ الباخثين ؤو ًٖ 

٤ ؤلاَضاء، ؤلاًضإ، كي مهىت جُىعث م٘ الخىامل الجضًضة لألعقٟت التب حؿمذ بغبذ  ٍَغ

اثٟه ؤًًا الترجِب ؤي جغجِب الىزاث٤ اإلا (2)الى٢ذ واإلا٩ان. ىخجت مً َٝغ ؤلاصاعاث ومً ْو

 والكغ٧اث الٗمىمُت ؤو الخانت، وجإمين الخماًت اإلااصًت للىزاث٤.

إلاٗانغ اإلاخ٩ىن مً وزاث٤ ؤنلُت ٞاألعقُٟي ٌٗمل ٖلى حؿُير ألاعق٠ُ ال٣ضًم وا

اث، الخىامل الال٨تروهُت، الؿمُٗت واإلاغثُت( التب نضعث ًٖ الضولت، ) اث، مُبٖى مسَُى

لخىي٘ جدذ جهٝغ الُالبين للمٗلىماث  (3)امت والخانت...والجامٗاث والكغ٧اث الٗ

وطل٪ لخلبُت اخخُاحاتهم، مً زال٫ حؿُير مساػن اإلاٗلىماث بالخ٣ىُاث الىزاث٣ُت اإلاىاؾبت 

ت مً ألاصواث التب حؿاَم في الغص  بٗض جدلُل الخخُاحاث البدث والازخُاع، وبٖضاص مجمٖى

                                                           
 مرجع سبؽ ذكره. ىند عمكم. ( 1)

(2) 
Qui est le spécialiste d’archives ? Disponible [en Ligne], Date de la visite (17/12/2012). 

http://www.jobintree.com/metier/archiviste-492.html
 

(3) 
Formation et spécialiste de l'éducation dans les archives. Disponible [en Ligne], Date de la visite 

(10/12/2012). http://www.studya.com/formations_metiers/documentation/archiviste.htm
 

http://www.jobintree.com/metier/archiviste-492.html
http://www.studya.com/formations_metiers/documentation/archiviste.htm
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اص بٌٗ ألابدار ؤو الضعاؾاث في مىيٕى ٖلى اخخُاحاث اإلاؿخٗملين واإلاؿاَمت في بٖض

 ٦ظل٪ ال٣ُام بىي٘ ؾُاؾت ألاعقٟت وحؿُير وكاَاث ألاعق٠ُ. (1)مٗين.

 مً مهامه الهامت: 1.11.2

 .وي٘ ؾُاؾت ألاعقٟت الخانت باإلااؾؿت 

   ٘الخٗاون م٘ ألاشخام والخىاع ٖلى الاخخُاحاث الخانت باألعقٟت وبم٩اهُت وي

 حضاو٫ الدؿُير.

  الخام ألهٓمت الدؿُير الال٨ترووي للىزاث٤ وويٗها في ٢ىاٖض البُاهاث.ؤلاصعا٥ 

  ،ج٣ُُم اإلاهالر مً احل الخبلُٜ والبدث في ألاعق٠ُ ؾىاء البدث الضازلي والخاعجي

 وبىاء ٖال٢ت حُضة م٘ مسخل٠ مهالر اإلااؾؿت.

 .اؾخ٣با٫، وجىحُه الباخثين إلهجاػ ألابدار الىزاث٣ُت 

 ت.وي٘ ؾُاؾت ؤلاهخاج والخ  ظٝ الؿىٍى

 .(2)جامين اإلاٗلىماث الخانت بإشخام اإلاهالر 

 مهام ألاسؼٌُي في الِاهىن الجضاةشي: 2.11.2

اث اإلاى٧لت لهم وبزغائها ونُاهتها،  ً ؤعنضة الىزاث٤ واإلادْٟى ٠ ألاعقُُٟىن بخ٩ٍى
ّ
٩ًل

هغؾتها خؿب ال٣ىاٖض اإلاٗمى٫  ها، وال٣ُام باألبدار الىزاث٣ُت  خىلىن جهيُٟها ٞو ٍو

اع، والبدث ًٖ الىزاث٤ وا٢خىائها والخٟاّ ٖليها وجدلُلها وجي ما٫ في َظا ؤلَا ؿ٤ُ ألٖا

ً ٢ىاٖض اإلاُُٗاث الىزاث٣ُت وجهمُم  واؾخٛاللها وجىػَٗها، بياٞت بلى طل٪ ٣ًىمىن بخ٩ٍى

اث و٧ل ما  هاث ؤو ملٟاث وزاث٣ُت ومُبٖى
ّ
مىٓىماث الاؾخٛال٫ اإلاغجبُت  ها، وبٖضاص ملخ

ب ٌٗملىن  ها. وبٖضاص بغامج الخٟٔ الخانت بمسخل٠ الضٖاثم ًخهل باإلااؾؿت الت

 اإلاٗلىماجُت.

اث٠ خؿب صعحت الّغجب التب ًدملىجها في اإلااؾؿت ؤو الاصاعة  وجسخل٠ َظٍ اإلاهام والْى

اث التب جٓم ألاؾال٥ الخالُت:  التب ٌٗملىن  ها يمً قٗبت الىزاث٤ واإلادْٟى

٠ بالبرامج الىزاث٣ُت وألاعق٠ُ. -
ّ
 اإلا٩ل

اث لإلصاعة ؤلا٢لُمُت.ال -  ىزاث٣ُين ؤمىاء اإلادْٟى

                                                           
(1)  

Spécialiste des tâches Archives. Disponible [en Ligne], Date de la visite (09/12/2012). 

http://www.cv.com/fiches-metiers/information-communication-rome-322/ROME-32214/archiviste-

documentaliste.html
 

(2)  
Important spécialiste tâches Archives. Disponible [en Ligne], Date de la visite (01/12/2012). 

http://www.studya.com/formations_metiers/documentation/archiviste.htm
 

http://www.cv.com/fiches-metiers/information-communication-rome-322/ROME-32214/archiviste-documentaliste.html
http://www.cv.com/fiches-metiers/information-communication-rome-322/ROME-32214/archiviste-documentaliste.html
http://www.studya.com/formations_metiers/documentation/archiviste.htm
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اث لإلصاعة ؤلا٢لُمُت. -  اإلاؿاٖضًً الىزاث٣ُين ؤمىاء اإلادْٟى

اث لإلصاعة ؤلا٢لُمُت. - ىان الخ٣ىُين في الىزاث٤ واإلادْٟى  ( 1)ألٖا

اعاث ؤًىما ُٖيذ كي خماًت ومٗالجت ألاعق٠ُ  وزالنت ال٣ى٫ ؤن مهام َظٍ ؤلَا

ت و٦ظل٪ زغوة  بهٟت صًىام٨ُُت ٧ىن ألاعق٠ُ مهضع مٗلىماث لدؿُير ال٣ًاًا الجاٍع

ىُت. سُت َو  (2)ز٣اُٞت وجاٍع

لم جب٤ مهىت ألاعقُٟي مىدهغة في جىُٓم الىزاث٤ وؤلاعقاص بليها لدؿهُل ٖملُت البدث 

ما٫ الٗلمُت هظ٦غ منها: زضمت ؤلاخاَت ٞدؿب ،بل حّٗض  تها بلى اإلاؿاَمت في بٖضاص ووكغ ألٖا

ظا بةزُاع الباخثين اإلاسجلين في مغا٦ؼ ألاعق٠ُ بما  ت والبث الاهخ٣اجي للمٗلىماث َو الجاٍع

اث حضًضة مً الىزاث٤ م٘ ون٠ وجلخُو مدخىاَا، وب٢امت اإلاٗاعى  وعص بليها مً مجمٖى

الم بُٛت حٍٗغ٠ الباخثين بال٨ ىىػ اإلاىحىصة في مغا٦ؼ ألاعق٠ُ، وكي حؼء مً الضٖاًت وؤلٖا

سُت به، و٦ظا زضمت  سهم، وألاخضار ال٨بيرة الخاٍع ٤، وعبِ الجمهىع ببالصَم وجاٍع والدؿٍى

الترحمت ما ٌؿّهل ٖلى اإلاؿخُٟضًً الظًً ال ًجُضون اللٛت ألاحىبُت اإلاٗخمضة في الىز٣ُت 

 لٟهمها.  

 الخذًثت لألسؼٌُي: اإلاهاساث  3.11.2

 مً بين اإلاهاعاث التب ًجب ؤن ًخمخ٘  ها ألاعقُٟي الخضًث هظ٦غ منها:

  الخم٨ً مً الخ٣ىُاث ألاعقُُٟت ) الخدلُل، الدؿُير، البدث( و٧ل ألاصواث اإلاخسههت

 اإلاخاخت ) ٢ىاٖض البُاهاث، مٗاًير الىن٠ ألاعقُٟي، ...(.

  اإلا٨ُغ ً ً ) جسٍؼ  الدؿُير الال٨ترووي للىزاث٤، الغ٢مىت(. وُٞلم،الخٗٝغ ٖلى ج٣ىُاث الخسٍؼ

 .٠ م٘ اإلاخٛيراث الخ٨ىىلىحُت ُّ  الخم٨ً مً الخ٨

 .الخم٨ً مً الخ٣ىُاث الىزاث٣ُت 

 .اث  الخم٨ً مً ٢ُاصة اإلاجمٖى

 .ٗاث وال٣ىاهين  الخٗٝغ ٖلى الدكَغ

 "....ت ت " اإلاداؾبت الٗامت، اإلاغاؾالث الاصاٍع  (3)الخٗٝغ ٖلى ال٣ىاٖض ؤلاصاٍع
 

                                                           
، يؤّسس النظاـ 6055سبتمبر سنة  :6المكافؽ  5876شّكاؿ عاـ  >6مؤّرخ في  >77-55مرسـك تنفيذم رقـ (  1)

 .=9. ص97إدارة الجماعات االقميمية: الجريدة الّرسمية الجزائرية، عالتعكيضي لمكظفي 
 ، كالمتعّمؽ بظركؼ عمؿ الكثائقييف كاألرشيفييف>==5ديسمبر  58المؤرخ في  >=/56-99=المنشكر رقـ ( 2)

(3)  
Moderne spécialiste compétences Archives. Disponible [en Ligne], Date de la visite (22/11/2012). 

http://www.studya.com/formations_metiers/documentation/archiviste.htm
 

http://www.studya.com/formations_metiers/documentation/archiviste.htm
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 أِىٗٛ األزطٗف ٔاألزطٗف٘ يف طتٜ املٗادَٖ ٔالكطاعات:  12.2

مل مؿخمغ مخ٩امل، وما ألامجاص  بن ماضخب الكٗىب الخُت ومؿخ٣بلها ػمً مخىانل ٖو

ت ومىز٣ت ٖلى مّغ الٗهىع، ٣ٞض التب ًٟخسغ  ها ألامـ ؾىي زمغاث حهىص مبظولت ومدْٟى

ألاؾاؾُت لغحا٫ الضولت ٖلى ٧ان خٟٔ الىزاث٤ الغؾمُت لألحُا٫ ال٣اصمت ؤخض الهمىم 

لهظا ٌٗض ألاعق٠ُ ماؾؿت بالٛت ألاَمُت ٦مهضع الخ٣ب الؼمىُت اإلاخٗا٢بت، مضي

سُت والاحخماُٖت  ت والٗلمُت والخاٍع للمٗلىماث ووؾُلت عثِؿُت للبدىر والضعاؾاث الخىمٍى

ا،  يَر سُت في مسخل٠ اإلااؾؿاث هاب٘ ؤؾاؾا والث٣اُٞت ٚو مً ٦ما ؤن خٟٔ الىزاث٤ الخاٍع

ت  ٢ُمتها، إلاا ًم٨ً ؤن ج٣ضمه مً مٗلىماث للمؿخُٟضًً منها، وصٖم لل٣غاعاث الاصاٍع

ت ٖمل اإلااؾؿاث وبزباث الىحىص ال٣اهىوي لها...٦ما ؤن ألاعق٠ُ ٌؿاَم  ويمان اؾخمغاٍع

ش ألامم والكٗىب، وله صوع باعػ في ٖملُت الخىز٤ُ والخٟٔ والخبلُٜ لألحُا٫  ً جاٍع في جضٍو

ظا ًخُلب مً ألاعقُٟي اؾخٗما٫ مسخل٠ ألاؾالُب والخُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُت  ال٣اصمت، َو

ىُت والضولُت اإلاخٗاٝع ٖليها، زانت  الخضًثت، واخترام مسخل٠ مٗاًير وقغوٍ الخٟٔ الَى

ىُت الخُت والترار الظي ٌؿخلؼم ٖىاًت ؤ٦بر مً  وؤن ألاعق٠ُ َى الظا٦غة اإلادلُت والَى

. ش ٞلِؿذ َىا٥ ؤمت ًم٨نها  (1)ٚيٍر ؤن جدبىؤ م٩اهتها الالث٣ت بين ألامم صون ؤن ٩ًىن لها جاٍع

خاٞل في الُٗاء الاوؿاوي والخًاعي، ًدٟٔ لها حظوع ماييها.. ولِـ َىا٥ مً م٩ىهاث 

سُت في ؤَمُتها و٢ُمتهاظ طل٪ ؤجها السجل الخالض والباقي ٖلى  ش ما ًٟى١ الىزاث٤ الخاٍع الخاٍع

 بهجاػاث َظٍ ألامت..

هل ألاعقُٟي ٖلى ٢ضع مً الؿلُت التب جم٨ىه مً ال٣ُام بضوع لهظا ًجب ؤن ًد

اإلاغا٢ب، ل٩ي ٌٗمل ٖلى و٠٢ ؤي ججاوػاث ٢ض جًغ وحكٍى الىزاث٤، و٢ض جاصي بلى ٣ٞضاجها 

غح٘ طل٪ الاَخمام  ضم ويىح ؤَضاٞها وجىُٓمها، ٍو ش ؤلاصاعة ٖو مما ًاصي بلى ٖضم ٞهم جاٍع

ش الٛض، ٞهب اإلااصة الخام التب ؾٝى ج٩ّىن  مً حاهب ألاعقُٟي بلى ؤن وزاث٤ الُىم كي جاٍع

٤ ٞهم ألاعقُٟي لإلحغاءاث التب  اث ألاعق٠ُ مً الىزاث٤ في اإلاؿخ٣بل، ًٞٗ ٍَغ مجمٖى

ؤّصث بلى وحىص وبوكاء الىزاث٤ ٌؿخُُ٘ ؤن ًدضص الٗال٢ت بين الىزاث٤ ببًٗها البٌٗ 

ت الؿُا١ التب ؤهخج ال٢اتها باإلصاعاث التب ؤهخجتها، ومٗٞغ  (2)ذ ُٞه الىز٣ُت.ٖو

                                                           
الممتقى شكاك، عبدالباسط. مدل تطبيؽ معايير حفظ األرشيؼ: دراسة ميدانية بمركز أرشيؼ كالية سطيؼ، ( 1)

جكاف  50/55الكطني األكؿ حكؿ: األرشيؼ كالذاكرة الكطنية: االنجازات كالتطمعات)جامعة قسنطينة بالجزائر(، 
6056. 

.القاىرة: الدار 5.ط. اإلدارة الحديثة لمكثائؽ التاريخية: المعايير كاإلجراءات6055الشريؼ، أشرؼ عبد المحسف. ( 2)
 .85-80المصرية المبنانية. ص
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 حتدٖات األزطٗف ٔاألزطٗفٗني: 13.2

 جدذًاث اللصش ؤلالٕترووي: 1.13.2

في الٗهغ ؤلال٨ترووي جدضًاث ٦بيرة. ًجب ٖليهم  وألاعقُُٟىن ًىاحه ألاعق٠ُ 

ال٢تهم م٘ ألا٢ؿام اإلاىخجت لألعق٠ُ. َظا  لُىاخىا في مهمتهم ؤن ًغاحٗىا ؤهٟؿهم ٖو

٣ضون مً ٢ضعة الخإزير ومً اإلاهضا٢ُت بن لم ًىجؼوا خلىال الخدضي ٚير ازخُاعي وؾٝى ًٟ

جىاؾب اخخُاحاث ٖمالئهم في مجا٫ ألاعقٟت ؤلال٨تروهُت. ول٨ً ًهبذ اإلاىٓىع حُضا بطا 

ججاوبىا ٖلى اإلاؿخىي الاؾتراجُجي وعاحٗىا مى٢ٗهم اإلااؾؿاحي واإلانهب لهظا الٛغى ًجب 

ت الخٗامل م٘ الظًً جخىاٞغ لضحهم ٖليهم ا٦دؿاب ٦ٟاءاث حضًضة، وؤن ًخٗلمىا ٦ُُٟ

ىا ٦ُُٟت  ت إلصاعة الىزاث٤ ؤلال٨تروهُت، وؤ٦ير مً َظا ًجب ٖليهم ؤن ٌٗٞغ ال٨ٟاءاث الًغوٍع

الخإزير في مىخجي ألاعق٠ُ في الٗهض ؤلال٨ترووي، وببؿاَت ال ًم٨ً ؤن ًخ٣ى٢٘ ألاعقُُٟين في 

مً خُاة ألاعق٠ُ. ؾٝى ٣ًىصَم ٢ضعتهم ٖلى بصاعة الىزاث٤ بالب٣اء حامضًً في آزغ مغخلت 

 (1)اإلاى٢٘ الهامض ؤو اإلاخإزغ في َظا اإلاجا٫ بلى ٖضم الجضوي.

 الخدذًاث الخٕىىلىحُت: 2.13.2

ت بك٩ل مىيىعي  اء الىخُض لى٣ل وخٟٔ اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع لم ٌٗض الىع١ الٖى

ومهضا٢ُت، زانت بٗض ؤن ؤنبدذ ٢ىاهين بٌٗ الضو٫ وجدذ قغوٍ مُٗىت حُٗي 

الىع٢ُت والىزاث٤ الال٨تروهُت ألاَمُت هٟؿها، ومً زم ؤنبدذ جىلي ؤَمُت ٦بيرة  للىزاث٤

ُت ؾىاء ؤ٧اهذ مىخجت في بِئت ج٣لُضًت ؤو في بِئت بل٨تروهُت،  لخٟٔ ومٗالجت مسخل٠ ألاٖو

ل  ومً زم ؤنبدذ جىلي ؤَمُت ٦بيرة لهظٍ ألاعنضة ألاعقُُٟت. لظل٪ ٞان الخٟٔ الٍُى

ُت، ومٗالجتها ٌٗض مً إلاسخل٠ اإلاىخجاث ألاعقُٟ ُت ؤلال٨تروهُت اإلاسجلت ٖلى مسخل٠ ألاٖو

ضا مً الٗىاًت والاَخمام مً َٝغ ألاعقُٟي.  (2)اإلاىايُ٘ التب جخُلب مٍؼ

 

 

 

                                                           
(1) 

Andrew,M.2005. Les documents électroniques : guède archivistique .Kimberly, B(éd), Michael, W(éd) 

et autre. Les documents électroniques. Pris : Conseil International des Archives. P.87-(Translation in 

Arabic : Abdelkrim badjadja).
 

(2) 
International Council on Archives,(2012).ICA. Date of Visit( 20/0</2012) Available online :

http://www.ica.org/?lid=1854&user=2940Date
 

http://www.ica.org/?lid=1854&user=2940%20Date
http://www.ica.org/?lid=1854&user=2940%20Date
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 اإلاخابلت الخٕىىلىحُت: 1.2.13.2

بن اإلاخابٗت الخ٨ىىلىحُت حؿمذ لإلصاعاث واإلااؾؿاث اإلاجهؼة بالبرامج اإلاٗلىماجُت 

الم والاجها٫ ٖلي واإلاٗخمضة في بصاعة  وزاث٣ها ٖلى الخ٣ىُاث اإلاؿخمضة مً ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ت في  ٍغ مؿاًغة اإلاؿخجضاث والخدىالث الخ٨ىىلىحُت وبالخالي الخهى٫ ٖلي اإلاٗلىماث الجَى

َظا اإلاجا٫ خٟاْا ٖلى الضوع اإلاخإل٤ لإلصاعة ؤو اإلااؾؿت بمىا٦بتها للخُىعاث الخانت 

للمخابٗت الخ٨ىىلىحُت عنض اإلاٗلىماث الاؾتراجُجُت  بمدُُها ومً بين اإلاهام ألاؾاؾُت

 (1)باليؿبت لإلصاعة وزانت الخمُيز بين اإلاٗلىمت الهامت مً اإلاٗلىمت التب جلٟذ الاهدباٍ.

 خالصٛ الفصن:

سه ومميزاجه وؤَمُخه ومباصثه في  ؼها في َظا الٟهل ٖلى حٍٗغ٠ ألاعق٠ُ وجاٍع
ّ
ع٦

ج ٖلى ال٣اهىن الضولي، بٗضَا جىاولىا ٖىهغ  ُٟت ومهىت، خُث ٢مىا بالخٍٗغ ألاعق٠ُ ْو

نٟاث ومميزاث ؤزهاجي ألاعق٠ُ ومهامه ومهاعاجه التب ًجب ؤن ًخمّخ٘  ها وزخمىا الٟهل 

 بالخدضًاث التب جىاحه ألاعق٠ُ وألاعقُُٟين في ْل الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت. 

 

            

                                                           
(1) 

DASSA,(2002). L’utilisation des banques de donnés pour la veille technologique : l’exemple d’un 

groupe industriel. In. Acte du séminaire sur les bibliothèques et centres de documentation à l’ère des 

NTIC Alger.
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مناذج املدازض العاملٗٛ   :يف البٗئٛ السقىٗٛ لألزطٗفٗني اذتدٖح األنادمي٘ التهَٕٖ
 الّسائدٚ يف اجملاه )الفسٌشٗٛ، الهٍدٖٛ، األوسٖهٗٛ(.

 

أخ ب ٍ املع ىمبث املسخقب ٍ لُس هى ذلك الشخص امل همك يف أءمبا َىمُت زوحُ ُت سىاع انّ "

يف شك هب الُدوٌ أو حخًّ اِيلل وامنب هى ذلك الشخص املسبهم بقىّة يف ب بع العبمل السّقمٍل 

وهى الىسُط البشسٌ الرٌّ َخعبمل بفعبلُت وبكفبعة مع امل ب زل والخجهُزاث واملسخفُدَه يف 

 ".ز م ظىمت مخ بغمتل وهى أَضب املع ّم واملسشد واملىجّه مله هى يف حبجت الُهاطب

 (1)مدّمذ ًخخي كبذ الهادي 

 : تـىـّــٗــد

بإَمُت الاهخاج اإلاتزاًض لألعق٠ُ في  (2)وآزغون. Andrew Mc Donaldهّىَذ صعاؾت 

الك٩ل الال٨ترووي ٖبر الٗالم وونل َظا الاػصًاص بلى خض ال٣ى٫ "بن الىزاث٤ اإلاىخجت مً 

٢بل ال٨ثير مً اإلاىٓماث ٖبر الٗالم كي بل٨تروهُت في الىا٢٘". و٢ض هخج ًٖ ج٩ازغ ٖضص 

ل، وهجم مك٩ل الىزاث٤ الال٨تروهُت اوكٛا٫ متزاًض خى٫ خٟٓها في اإلاضي اإلاخى  ؾِ والٍُى

بصاعة الىزاث٤ الال٨تروهُت ومجا هت الخدضًاث الخ٨ىىلىحُت والخىُٓمُت التب جتزاًض بىدى ٦بير 

ً بَاعاث ؤعقُُٟت ٖالُت ال٨ٟاءة ٢اصعة ٖلى  مً الخ٣ُٗض. ألامغ الظي ٌؿخضعي يغوعة ج٩ٍى

٘ Conory Barbaجدّمل اإلاؿاولُاث، ٌكير  ٦ٟاءة الٗاملين َى  بلى ؤّن " مً ؤَم اإلاضازل لٞغ

. ٞالخدضًاث (3)الخٗلُم الجامعي ٢بل الاهُال١ بلى الٗمل في اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث"

ً الجامعي في مجا٫ اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث ٞغيذ ٖليها  ال٨بري التب جىاحه الخ٩ٍى

ىماث بٖاصة الىٓغ في بغامجها وزضماتها، ٦ما خّخمذ ٖلى مٗاَض وؤ٢ؿام اإلا٨خباث واإلاٗل

 ٘ ا لخىا٦ب الخُىعاث الخانلت في ٖالم ًمىج بالخّٛير والخُّىع الؿَغ َغ حُٛير مىاهجها وجٍُى

هدُجت الؾخسضام الخىاؾِب والكب٩اث، ووؾاثل الاجها٫ بُٗضة اإلاضي،... ومً زّم ا٦ؿاب 

م في َظا الٌُٟ الهاثل مً 
ّ
زغحيها اإلاهاعاث الالػمت إلاىاحهت َظٍ الخدضًاث، والخد٨

 الّغ٢مُت. اإلاٗلىماث
                                                           

. إعداد أخصائي المكتبات كالمعمكمات في بيئة إلكتركنية: رؤية مستقبمية. 6006عبداليادم، محّمد فتحي.   (1)
 .>5،ص>5، ع6006، يكليك الحديثة في المكتبات كالمعمكماتمجمة االتجاىات 

(2)
Andrew,M.2005. Les documents électroniques : guède archivistique .Kimberly, B(éd), Michael, W(éd) 

et autre.Les document électronique. Pris : Conseil International des Archives. P.6-7.(Translation in Ara-

bic : Abdelkrim badjadja). 
(3)

 Conory, Barba. 1978. Library staff development and continuing education. Colorado: Libraries unlim-

ited. P.325. 



 التكويً األكادميي احلديث لألرشيفييـً يف البيئة الرقنية الفصل الثالث

 102 

 

 التهَٕٖ/ التدزٖب: 1.3

 ٤
ّ
ُا، ألهه ًخٗل

ّ
ب، ومً الهٗب الاخاَت به ٧ل ّٗ ً مىيٕى ٖام ومدك بن مىيٕى الخ٩ٍى

خإزغ باإلادُِ اإلاخٛير واإلاخجّضص زاهُا. الصخبء الظي  باإلوؿان ب٩ل ٖم٣ه وح٣ُٗضاجه ؤوال، ٍو

ً ًىا٫ اَخمام الٗضًض مً الىاؽ، ومً اإلاسخهين.  وما ًم٨ً الخإ٦ُض حٗل مٟهىم الخ٩ٍى

ا قضًض  ٍغ ً ؤنبذ في الى٢ذ الخايغ مٟهىما حَى ٖلُه في َظٍ البضاًت َى ؤن مٟهىم الخ٩ٍى

الخ٣ُٗض هٓغا لخّٗضص م٣انضٍ وؤَضاٞه. بد٨م حٗضص الؿُا٢اث التب ًغص ٞيها زانت بطا 

 )ً . Le siècle pédagogiqueٖلمىا ؤن َظا ال٣غن ٖٝغ باؾم )٢غن التربُت ؤو ٢غن الخ٩ٍى

ضاص و  ت، واإلاٟاَُم اإلاتراصٞت ؤو اإلاخ٣اعبت له مثل: ؤلٖا ٟه ال٨ثيرة واإلاخىٖى ً بخٗاٍع ٍخمّيز الخ٩ٍى

Préparation  ومٟهىم الخإَُلQualification  ب ً  Trainingومٟهىم الخضٍع ومٟهىم الخ٩ٍى

Formation.(1) 

ت  ً مغجبِ ٦ظل٪ بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ  Human Resources Developmentٞالخ٩ٍى

ا التب حؿب٤  يَر اًت الصخُت والاحخماُٖت وألازال٢ُت ٚو كمل حمُ٘ مغاخل الخٗلُم والٖغ َو

ب في مغخلت الٗمل. غ والخضٍع والبِئت الخاعحُت حك٩ل ٖىهغا   (2)الٗمل، و٦ظل٪ الخٍُى

ً ال٣ضعاث  ت، َظٍ ألازيرة جخجاوػ مجغص ج٩ٍى ا لضٖم اؾتراجُجُاث الخىمُت البكٍغ خٍُى

ون٣ل اإلاهاعاث في مجاالث مدضوصة بل تهضٝ بلى جىؾُ٘ زُاعاث الىاؽ، ألن اؾتراجُجُاث 

ت اإلاؿخضًمت الىاجخت ًيبغي ؤن جد٤٣ّ اخخُاحاث الجُل ال٣اث م صون ؤن الخىمُت البكٍغ

 (3)٩ًىن طل٪ ٖلى خؿاب ٢ضعاث ألاحُا٫ اإلاؿخ٣بلُت في جد٤ُ٣ الخخُاحاتها.

 

 

 

 

 

 

                                                           
. الجزائر: دار األلمعية لمنشر كالتكزيع. 5. طالمكتبات الرقمية كالنشر اإللكتركني لمكثائؽ. 6055الحمزة، منير.  (1)

 .560ص
.بيركت: مكتبة لبناف 5.طمعجـ إدارة المكارد البشرية كشؤكف العامميف: إنجميزم عربي.6007الصّحاؼ، حبيب. ( 2)

 .95ناشركف. ص 
.بيركت: مركز 5.طجدلية نيج التنمية البشرية المستدامة: منابع التككيف كمكانع التمكيف. =600البستاني، باسؿ. ( 3)

 .675صدراسات الكحدة المغاربية. 
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1.1.3 :ً  حلٍشٍ الخٍٕى

 لوت:  1.1.1.3

ل"  ٧formationلمت 
ّ
َظٍ اإلاهُلر خؿب ٢امىؽ  . formerمكخ٣ّت مً الٟٗل "ق٩

ب،  2002الهاصع ؾىت  la petite sourceالُيبٕى الهٛير  ل، جضٍع
ّ
ً، حك٩ ٌٗجب: ج٩ٍى

ً، جإل٠ُ،  2004وخؿب معجم الٟغوسخب الٗغبي "اإلانهل" الهاصع ؾىت  )1)بوكاء. حٗجب: ج٩ٍى

ل.
ُّ
٩

مل
ك

مل
ن وح ىُّ

مل
٩

مل
الهاصع ؾىت  Alkafiوخؿب ٢امىؽ ال٩افي ( 2) جث٠ُ٣، جغبُت، تهظًب، جيكئت، ج

2012  
مل
ل، ج٩

ُّ
٩

مل
ك

مل
ً، ح ب.ٞهب مغاصٞت إلاٗاوي: ج٩ٍى ن، جضٍع  Larousseوفي ٢امىؽ العوؽ  (3)ىُّ

ب 2012الهاصع ؾىت  ب  apprentissage هجضَا مغاصٞت ل٩لمت جضٍع  faire uneو٧لمت جضعَّ

formation (4) . ؤما ٢امىؽRobert   ٞهب مغاصٞت للمٗاوي الخالُت:  2011الهاصع في

composition  ،)ً  elaboration )بخضار(،  création)بوكاء(، constitution)حك٨ُل وج٩ٍى

ن( و٧لمت  Genèse)بٖضاص(،  خؿب هٟـ ال٣امىؽ حٗجب ٦ظل٪ الخٗلُم  formation)ج٩ىَّ

 )5)اإلاؿخمغ.

 اصؼالخا:  2.1.1.3

٤ ه٣ل مدخىي ألا٩ٞاع ومباصت الخ٨م، وؤهماٍ  ً بإهه وكاٍ ٣ًىم ًٖ ٍَغ ّٖغٝ الخ٩ٍى

ل ٖم٤ُ للبىاء الؿ٩ُىلىجي والاحخماعي  لألٞغاص، وفي حٍٗغ٠ آزغ حاء ٖملُت حضًضة، بخدٍى

ت مترابُت مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث، جاصي بالٟغص  ً ٖملُت ج٣ىم بى٣ل مجمٖى ُٞه "ؤن الخ٩ٍى

 (6)بلى حُٛير ٖام، حؿمذ له بال٣ُام بمهام ؤزغي."

ً َى ٖباعة ًٖ ٞٗل بُضاٚىجي ٨ًدؿب ولِـ مجّغص حسجُل للمٗلىماث ؤو  الخ٩ٍى

ً ًيبغي ؤن ٌؿعى بلى البىاء وبلى جدلُل اإلاىا٠٢  مجغص حٗلُم لٗاصاث مُٗىت ٞالخ٩ٍى

                                                           
)1(  

Moussa, G.2002. La petite Source : Dictionnaire français-arabe. Bayrout :Dar El-rateb Al-

jamiah.p133.
 

 .988. بيركت: دار اآلداب لمنشر كالتكزيع. ص77. طعربي -: قامكس فرنسي. المنيؿ6008إدريس، سييؿ.(  2)
(3)  

ALkafi.2012.Dictionnaire de poche est les références linguistiques du français-arabe. Cinquième 

Edition. Bayrout : Assala.p.117.
 

(4) 
Larousse. 2012. Dictionnaire Français-arabe. Paris : éditeur France.p.257.

 
)5(  

Le Robert. 2011. Dixelle dictionnaire illustré.3éme Edition. Paris : éditeur France.p758.
 

. مصادر المعمكمات كدكرىا في تككيف الطالب الجامعي: دراسة ميدانية بجامعة =600مزيش، مصطفى. ( 6)
 .>منتكرم قسنطينة. قسـ عمـ المكتبات، ص
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البُضاٚىحُت وبلى جىيُذ اإلا٨دؿب اإلاٗغفي وامخال٥ اإلاهاعاث وال٨ٟاءاث م٘ ام٩اهُت 

ا مً حضًض.  (1)اؾدثماَع

ً ٦ظل٪ ٖلى ؤهه جل٣ين ألاٞغاص مهاعاث ٞىُت تهضٝ بلى ا٦دؿا هم مٗاٝع  ّٖغٝ الخ٩ٍى

اثٟهم الخالُت ٖلى هدىحضًضة وجىمب مىاَبهم لخم٨نهم مً النهى  . ؤ٦ير ٞٗالُت ى بإٖباء ْو

ً جُىعا مى٣ُُا إلاهاعاث ألاٞغاص لُهبدىا ؤ٦ٟاء في ىا٥ مً حٗل الخ٩ٍى خُاتهم  َو

ت مً الخبراث واإلاهاعاث التب ججٗله  ً َى جؼوٍض الٟغص بمجمٖى ُُٟت ٣ٞا٫: الخ٩ٍى الْى

اث ألاٞغاص لُهبدىا نالخا إلاؼاولت ٖمل ما، ٞهى الخُىع اإلاى٣ُي إلاهاعاث وزبراث وج هٞغ

ُُٟت وجد٤ُ٣ الاعج٣اء ٞيها. نالخين جماقُا م٘ مسخل٠ مغاخل خُاتهم  (2)الْى

سخل٠ خؿب  ه جإَُل للٟغص والجماٖت لل٣ُام بمهام مُٗىت، ٍو ً ٦ما وٗٞغ ٞالخ٩ٍى

 (3)…الاؾخٗما٫ والخاحت

ً ٦بضًل  َظا و٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ ٣ٞض ابخضٕ ال٨ٟغ ؤلاصاعي الٟغوسخب مهُلر الخ٩ٍى

ب، خُث ٌؿخسضم ألاو٫ ٦ترحمت لل٩لمت الٟغوؿُت " ب   formationللخضٍع "، ؤما ٧لمت جضٍع

ت " ب   trainingٞهب جغحمت لل٩لمت الاهجليًز ً والخضٍع "،  وال ًسخل٠ مضلى٫ ال٩لمخين، الخ٩ٍى

م التب ًخل٣اَا الٟغص مً ٢ُم ومهاعاث وز٣اٞاث 
ّ
ً حٗجب ٧ل ؤوحه الخٗل في شخبء، بال ؤن الخ٩ٍى

م ؤًًا في هُا١ مهىت وؤ٩ٞا
ّ
ب ٌؿغي مٟهىمها ٖلى الخٗل ع ومٗلىماث ٖامت، و٧لمت الخضٍع

 (4)مُٗىت باعجباَها بالجاهب الٗملي.

 ، ً بهٟت ٖاّمت َى ٖملُت مسُُت ومىٓمت مىحهت إل٦ؿاب ألاٞغاص مٗاٝع ٞالخ٩ٍى

الُت ّٗ ىت ب٨ٟاءة ٞو ُّ نهم مً ال٣ُام بإٖما٫ مٗ
ّ
 .*مهاعاث وزبراث وؾلى٧اث جم٨

 

 

 

                                                           
. مجمة . دراسة تككيف المستفيديف مف المعمكمة العممية كالتقنية بالمكتبات الجامعية:600مقناني، صبرينة. ( 1)

 .:>،ص5، ع7، مجكالمعمكماتالمكتبات 
، en ligne]. متاح عمى الخط المباشر ]التدريب كتنمية القدرة البشرية. >600مدني، عكض. (  2)
http://www.hrdiscussion.com/hr14286.htm[.الرابط. 56/6055/=5]

 

 . متاح عمى الخط المباشر التككيف المستمر بأكاديمية التربية كالتككيف. ;600الزيد، أحمد.  (3)

[[en ligne[ ،65/56/6055 .الرابط.]http://zayahmed.maktoobblog.com/163011
 

. الجزائر: ديكاف المطبكعات الترشيد االقتصادم لمطاقات االنتاجية في المؤسسة. 7==5طرطار، أحمد. (  4)
 .>>الجامعية. ص

*
 الكفاءة: تعني االستغالؿ األمثؿ لممكارد المتاحة./ الفّعالية: تعني القدرة عمى تحقيؽ كبمكغ األىداؼ.  

http://www.hrdiscussion.com/hr14286.htm
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 حلٍشٍ الخذٍسب:  2.1.3

ب مهمت الاجٟا١ ٖلى  ّٗ ت مما ن ب مخٗضصة ومخىٖى ٠ التب ؤُُٖذ للخضٍع بّن الخٗاٍع

ب خؿب معجم الصّخاٝ ٖلى ؤهه "حهض مسُِ لخُٛير  حٍٗغ٠ حام٘ وماو٘. ُّٞٗغٝ الخضٍع

بُت وبعقاصًت مسخلٟت  ٟين وجىحهاتهم وآعائهم باؾخسضام َغ١ جضٍع ؾلى٥ ومهاعاث اإلاْى

٣ا إلاٗاًير الٗمل بك٩ل م٣بى٫".لتهُئتهم  ما٫ اإلاُلىبت ٞو  (1)ألصاء ألٖا

ه: "الٗملُت التب تهضٝ بلى جىمُت ٢ضعاث ومهاعاث ألاٞغاص  
ّ
ب ٦ظل٪ ٖلى ؤه ّٗغٝ الخضٍع َو

ٗالُاتهم في بَاع جىُٟظ اإلاهام وألاصواع  اصة ٦ٟاءتهم ٞو اإلاهىُت والخ٣ىُت والؿلى٦ُت مً ؤحل ٍػ

اثٟهم الخالُت وا  .(2)إلاؿخ٣بلُت"اإلاخهلت بْى

ت ؤلاحغاءاث والىؾاثل والخ٣ىُاث اإلاسُُت التب تهضٝ بلى  ٝغ ٦ظل٪ بإهه: "مجمٖى ٖو

اثٟهم  ٘ ٦ٟاءتهم ٖلى ْو جؼوٍض ألاٞغاص باإلاٗلىماث واإلاهاعاث وال٣ضعاث وحُٛير ؾلى٦ُاتهم لٞغ

 (3)الخالُت واإلاؿخ٣بلُت وبالخالي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت  وؤَضاٝ الٟغص الصخهُت"

ب:ٞمً  ً والخضٍع ٠ الؿاب٣ت وؿخ٨ك٠ اإلاٗاوي وألا٩ٞاع الخالُت ًٖ الخ٩ٍى  زال٫ الخٗاٍع

ى جسّهو ٞغعي مً جسههاث خ٣ل  -1 ب حهض مىٓم ٣ًىم ٖلى الخسُُِ َو بن الخضٍع

ت.  اإلاىاعص البكٍغ

غ ال٨ٟاءاث مً زال٫ الخٗلم اإلاىخٓم اإلاسُِ إلخضار الخُٛير اإلاُلىب  جخم -2 جىمُت وجٍُى

اث الخٗلم الخضًثت مً ؤولى  في ؾلى٥ الٗاملين في الخىُٓماث ومً زم ٞان ٞهم هٍٓغ

.٫
ّ
 مهام اإلاضعب الٟٗا

ب طو جىحه ٖملي ألهه ًغ٦ؼ ٖلى ألاصاء " -3 " الخالي واإلاؿخ٣بلي la performanceبن الخضٍع

٘ مؿخىي ؤصاء الٟغص الٗامل وجدؿِىه.ُٞدا  و٫ ٞع

ب كي حٗلُم ولِـ  -4 ب َى هٕى مً ؤهىإ الخٗلُم وبالخالي ٞةن ٧ل ؤهىإ بغامج الخضٍع الخضٍع

ب.  مً الًغوعي ؤن ٩ًىن ٧ل حٗلُم بالًغوعة جضٍع

، مهاعاث وزبراث  -5 ً َى ٖملُت مسُُت ومىٓمت مىحهت إل٦ؿاب ألاٞغاص مٗاٝع الخ٩ٍى

نهم م
ّ
الُت.وؾلى٦ُاث جم٨ ّٗ ىت ب٨ٟاءة ٞو ُّ  ً ال٣ُام بإٖما٫ مٗ

                                                           
 .;:5الصّحاؼ، حبيب. المرجع السابؽ. ص(  1)
. استراتيجية تنمية المكارد البشرية لرفع كفاءة المؤسسة االقتصادية الجزائرية، 6005بف لكصيؼ، زيف الديف. (  2)

، 6005أكتكبر  70/=5الممتقى الدكلي حكؿ تأىيؿ المؤسسة االقتصادية )الجزائر، جامعة سطيؼ(، أياـ أعماؿ 
 .767ص.

(3)  
Sikiou, Lakhder.1986. Gestion des ressources humaines .Paris : éd. D’ rganisation.P.396.
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غ ٖاصاث  -6 ً بهٟت زانت للخهى٫ ٖلى مٗلىماث ومهاعاث حضًضة وجٍُى حهضٝ الخ٩ٍى

 واججاَاث م٨دؿبت.

٤ بٖضاص مىٓم لىاخُت مً   -7 ً َى ٖباعة ًٖ ٞٗل بُضاٚىجي م٨دؿب ًٖ ٍَغ الخ٩ٍى

اث٠ مُٗىت في مجا٫ مٗين  ت بٛغى جإَُل الٟغص وب٦ؿابه مهاعاث لل٣ُام بْى اإلاٗٞغ

زال٫ ٞترة مدضصة، ٚير ؤهه وفي ؤخُان ؤزغي ًغجبِ بٗملُت بٖاصة جإَُل بٌٗ ألاٞغاص 

ه  م وجماقيها م٘ مخٛيراث الٗهغ.الٗاملين في مجا٫ ما بُٛت ججضًض مٗاٞع

ً ألاعقُُٟين بالجامٗت ؤي طل٪ الُالب الجامعي الظي ًخل٣   هِصذ في دساظدىا َظٍ ج٩ٍى

ب ٖلى ٦ُُٟت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث في ماؾؿت الخٗلُم  صعوؽ ومدايغاث والخضٍع

الٗالي للخهى٫ ٖلى قهاصة حامُٗت، وه٣هض بمٟهىم الُالب الجامعي ٧ل مً الُالباث 

غ وا ، وجٍُى ً َى ا٦ؿاب الُالب حملت مً اإلاهاعاث واإلاٗاٝع لُلبت، وه٣هض ب٩لمت الخ٩ٍى

٠ مٗها واحخُاػ  ُّ ب الاؾخٗضاص واإلاثابغة والاؾخمغاع والخ٨
ّ
ت وال٣ٗلُت التب جخُل ٢ضعاجه ال٨ٍٟغ

الٗضًض مً الامخداهاث والاهخ٣ا٫ مً ؾىت بلى ؤزغي بلى ٚاًت خهىله ٖلى الكهاصة الٗلمُت 

٫ له اإلاكاع٦ت في اإلاؿاب٣اث اإلاٟخىخت في الازخهام الظي ج٩ّىن ُٞه مً ؤحل التب جسىّ 

الٟٓغ بمىهب ٖمل وج٣ضًم زضمت للماؾؿت التب ٌكخٛل  ها وللمجخم٘ والّضولت بهٟت 

 ٖاّمت.

ً أَمُخه وأَذاًه: 3.1.3  الخٍٕى

ً بخضي الؿُاؾاث التب جخُلب الخظع والخسُُِ الىحُه ألجها  حٗض ٖملُت الخ٩ٍى

٤ بك٩ل ص٤ُ٢ بمؿخ٣بل الٟغص واإلااؾؿت واإلاؿخُٟض. لهظا ٞةهه ال بّض مً حؿُير الٛاًت جخٗ
ّ
ل

ا في الى٣اٍ الخالُت: م٨ً خهَغ ً مخٗضصة ٍو ً، ٞإَضاٝ الخ٩ٍى  والهضٝ مً الخ٩ٍى

 باليعبت للمإظعت: 1.3.1.3

  ُّىع ال٨ٟاءاث وطل٪ بةُٖاء ٞغنت الدكُٛل ؾىاء ٧ان حُٛير صازلي ً ًًمً ٍو الخ٩ٍى

 زاعجي.ؤو 

 .جد٤ُ٣ مؿخىي احخماعي وماصي عاقي 

 .جد٤ُ٣ الث٣ت بىٟـ اإلاخ٩ىن  وطل٪ بخ٣لُو َاحـ زٝى الٗمل 

 .جإَُل الُض الٗاملت وجد٤ُ٣ ال٨ٟاءة اإلاهىُت 
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  مً َمىخاث الٗمل ؤو اإلاخ٩ّىن اإلاؿخمغة هدى اإلاؿخ٣بل جم٨ىه مً ٞهم ؾُاؾت ٘ الٞغ

ا ٧لُا أل ً. ٞإَضاٝ اإلااؾؿت ال ًم٨ً خهَغ جها حُٗي هٟؿا حضًضا واهُال٢ت الخ٩ٍى

. ت جم٨نها مً زل٤ مغصوصًت ٖالُت جدغعَا مً ؤي ٢ُض ؤو قٍغ  (1)٢ٍى

 باليعبت للمخّٕىن: 2.3.1.3

ا، ٣ٞض حاء  ً الظاحي ؤمغا نٗبا ومغاٚو ؾ٩ُىن الخّٗغٝ ٖلى الخاحت الخ٣ُ٣ُت للخ٩ٍى

" ؤهه  McGraw-Hill Professional Educationفي ٦خاب ما٦جغوُٞل الخام بالخٗلُم اإلانهب 

ال ًم٨ى٪ ؤن ج٩ىن واز٣ا مً بقباٖ٪ للخاحت الخ٣ُ٣ُت بال بطا ٦ىذ حٗٝغ بالًبِ ما 

 .)2)َظٍ الخاحت"

ؼ َظٍ  ّوس أو جبّذد"ـــ:" جؽيـــَىا٥ م٣ىلت قهيرة جخضاو٫ ب٨يرة في ػمىىا الخالي َ
ّ
جغ٦

٪ ٖلى الىهُدت ٖلى ؤن ج٣ىم بمىاثمت هٟؿ٪ م٘ ما ًدضر خىل٪ مً حُٛير، ٦ما ؤ
ّ
جها جدث

غ اإلاؿخمغ، وبال ؾ٩ُىن مهير٥ الخ٣اصم. بن َظٍ الىهُدت جدظع٥ بإه٪ بن  الخُٛير والخٍُى

ض ٖلُ٪ ؤن جدّضص الهضٝ الاحمالي مً خُاج٪، ـــل٩ي ج٩ىن مؿخٗ (3)لم جخُىع ٞةه٪ ؾخدبّضص.

 ـــل ما٦جـــ٣ًى٫ الض٦خىع ُٞ
ّ
خ٪ بمهضع زُاعاج٪ وال٣ضعة ٖلى جى٢ ىن ـــما ؾخ٨٘ ـــغو " بن مٗٞغ

ُّ ـــه عصوص ؤٞٗالــــــٖلُ ىع وبصعا٦٪ ـــاٍ جىاول٪ لألمـــض٥ ٖلى ٞهم ؤهمـــً، ٌؿاٖـــ٪ هدى مى٠٢ مٗ

 (4)ا"ــــــــــــله

ً الظاحي للٟغص ًسخل٠ مً شخو آلزغ ًغح٘ طل٪ بلى ازخالٝ اإلاخٛيراث التب   ٞالخ٩ٍى

م ؾلى٥ ألاٞغاص، والك٩ل الخالي ًىضر نىعة جدلُلُت
ّ
ً الظاحي للٟغص، والظي  جد٨ للخ٩ٍى

ل ه٣ُت الالخ٣اء بين اإلاازغاث الخاعحُت مً هاخُت، وبين ؤق٩ا٫ الؿلى٥ الىاججت مً 
ّ
ًمث

 هاخُت ؤزغي.

 

 

 

                                                           
 .568 -567الحمزة، منير. المرجع السابؽ. ص(   1)

)2(   
Heerknes,G.2008. project management: 24Lessons to help you master any project; The Employee 

Hand book for Enhancing Corporate performance. Riad: jarir Bookstore .p.14
 

المكارد البشرية، أعماؿ مؤتمر إدارة كتنمية المكارد البشرية في القطاع  . ىندرة6055رسالف، نبيؿ اسماعيؿ. ( 3)
  .757.ص 6050العاـ الكاقع كالتطمعات كالتحديات )مصر(، ديسمبر 

. الرياض: مكتبة 5.طحياة حقيقية: االستعداد لألياـ السبعة األكثر صعكبة في حياتؾ. 6050ماكجرك، فيؿ.(  4)
 .65جرير. ص
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م ) ً الظاحي للٟغص. ( الخالي:8والؽٖل البُاوي ُس  ًبّين الخ٩ٍى

 
 

 نالحظ من الشكل السابق:
ت مً اإلاٗلىماث اإلاستزهت هدُجت للخبراث واإلاىا٠٢ التب حّٗغى  - ؤن لضي ٧ل ٞغص مجمٖى

 لها في اإلااضخب.

جخٟاٖل َظٍ اإلاٗلىماث م٘ الخهاثو الصخهُت، ُٞخ٩ّىن لضي الٟغص بٌٗ ال٣ُم  -

 والاججاَاث التب جيخ٣ل بلى ال٣ٗل.

ًخم اؾخ٣با٫ اإلاازغاث )مً زال٫ ال٣ٗل( وبصعا٦ها بالهىعة التب جخىا٤ٞ م٘ ٢ُم  -

غ.
ّ
 (1)واججاَاث الٟغص، وبىاء ٖلى طل٪ ًخدّضص الؿلى٥ ؤو الاؾخجابت اإلاىاؾبت للماز

ً ؤَمُت بالٛت في مجا٫ جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحىة، خُث ؤن  بهٟت ٖاّمت ًدخل الخ٩ٍى

ً ًجب ؤن ًب ضؤ بالىٓغ بلى ؤَضاٝ اإلااؾؿت، ٞاألَضاٝ جىّضر لىا ؤي حهض لٗملُت الخ٩ٍى

بلى ؤًً جخجه اإلااؾؿت وبالخالي حؿمذ لىا بىي٘ بَاع ٖام ًم٨ىىا مً جدضًض اخخُاحاث 

  .ً  الخ٩ٍى

ً بلى ٖضة ٖىامل مً بُنها:   وجغح٘ ؤَمُت الخ٩ٍى

 حخماُٖت.الخاحت بلى الخجضًض والازترإ إلاىاحهت الخٛيراث في ألاهٓمت الا٢خهاصًت والا  -

اث٠ التب ج٣ضمها الخ٩ىمت وحٗخبر مؿاولت ٖنها. - اصة ال٨بيرة في الْى  الٍؼ

غى ألاٞغاص ألا٦ٟاء طو مهاعاث ٖالُت.  -  ال٣ضعة ٖلى بٖضاص ٖو

 مً ؤحل:

  اصة ؤلاهخاحُت وألاصاء الخىُٓمب وطل٪ ًخجلى بخٍٗغ٠ ألاٞغاص بما َى مُلىب منهم ٍػ

غ مهاعاتهم.  وجٍُى

                                                           
.عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. 5.طالميارات االدارية في تطكير الذات. =600بالؿ خمؼ.السكارنة، (   1)

 .=5ص

 خصائص شخصية. معلومات وخبرات مختزنة.

 قيم واتجاهات.

البشري. العقل  استجابة. مؤثّر. 
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  ح اإلااؾؿت ٖلى الٗالم الخاعجي.اإلاؿاٖضة في اهٟخا 

  .اإلاؿاٖضة في ٞٗالُاث الاجهاالث والاؾدكاعاث الضازلُت والخاعحُت 

   .غ بم٩اهُاث ألاٞغاص ل٣بى٫ الخ٠ُ٨ م٘ الخٛيراث الخانلت  جٍُى

 .غ ٖملُت الخىحه الظاحي لخضمت اإلااؾؿت  (1)اإلاؿاَمت في جىمُت وجٍُى

4.1.3 :ً  أَم مبادب الخٍٕى

ت جاّمت بمباصثه، خُث ؤن  مً ً مً صون مٗٞغ الهٗىبت بم٩ان جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخ٩ٍى

يُت  ً، وبالخالي يمان هجاح الٗملُت الخ٩ٍى تها جُٟض في جىمُت وجىُٟظ بغهامج الخ٩ٍى مٗٞغ

ً في الخالي:  وجخدّضص ؤَم مباصت الخ٩ٍى

 الذاًلُت )الخدٌيز(  1.4.1.3

ؿعى لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه الصخهُت مً ؤن الٟغص ٌ لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الصخهُت : خُث

ب الٟغص في جد٣ُ٣ها في مجا٫ الٗمل ًم٨ً  زال٫ اإلااؾؿت، ومً ؤ٦ير ألاَضاٝ التب ًٚغ

ت، ج٣ضًغ  ُٟي، الخهى٫ ٖلى خىاٞؼ الٗمل اإلااصًت واإلاٗىٍى الاقاعة بلى: جد٤ُ٣ ألامان الْى

ً، اإلاغ٦ؼ الاحخماعي، اإلاؿاولُت والاهجاػ، ٞةطا ٧ان البرهامج ال جب ٌؿاٖض الٟغص آلازٍغ خ٩ٍى

 ٖلى جد٤ُ٣ البٌٗ مً ألاَضاٝ، ٞةن َظا ٌؿهل ٦ثيرا مً ٖملُت حٗلم الٟغص.

ت الىخاةج:  2.4.1.3  ملًش

ت الىخاثج ؤو اإلاٗلىماث اإلاغجضة جازغ ٖلى ٖملُت الخٗلم. ٞٗىضما  مً صون ق٪ ؤن مٗٞغ

ة/ ٦مُت / ٌٗٝغ الٟغص اإلاخ٩ّىن ؤو اإلاخضّعب مضي ج٣ضمه، م٣اؾا ببٌٗ اإلاٗاًير )حىص

٤ بما جب٣  له ؤن ًخٗلمه. ٞٗملُت 
ّ
ت(، ٞةن َظا ٌؿاٖضٍ ٖلى جدضًض ؤَضاٝ جخٗل ؾٖغ

٣ا لهظا الخدلُل، ًضٖم  الخدلُل اإلاؿخمغة إلاضي الخ٣ضم وجدضًض ؤَضاٝ حضًضة للخٗلم ٞو

مً ٖملُت الخٗلُم. وال بض ؤن ها٦ض للٟغص اإلاخ٩ّىن ؤن ألاَضاٝ لِـ مً الهٗب جد٣ُ٣ها 

ير َظٍ اإلاٗلىماث اإلاغجّضة ل٩ل مً اإلاضعب ختا ال ًدبِ  الٟغص اإلاخ٩ىن. وزير وؾُلت لخٞى

واإلاخضّعب ٖلى الؿىاء، كي الخٟؿير والكغح الكٟىي ؤو الازخباعاث ال٨خابُت. ٦ما ًم٨ً 

ت مً  ُت ؤو ق٩ل بُاوي ًىضر مضي ج٣ّضم الٟغص اإلاخ٩ّىن ؤو مجمٖى بياٞت لظل٪ عؾم زٍغ

ظا ما ٌؿما بمىدج  ا الخٗلم. اإلاخ٩ىهين. َو

 

                                                           
 [.الرابط: 69/6/6057، ]en ligne]متاح عمى الخط المباشر] .6057التككيف كأىميتو في المؤسسة االقتصادية. ( 1)

https://www.univ-tiaret.dz/bibliothèque/.../8325~1.DOC
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 الخذكُم:  3.4.1.3

ض اخخماالث ج٨غاٍع مغة  م جٍؼ ّٖ م، ؤن الؿلى٥ اإلاض
ّ
ًىّضر َظا اإلابضؤ مً مباصت الخٗل

ؤزغي. ؤما الؿلى٥ الظي ال ًخم جضُٖمه ؤو جدٟيٍز ٞةن اخخماالث ج٨غاٍع مغة ؤزغي ج٣ل بلى 

ُت. خُث ؤهه ٖىضما صعحت ٦بيرة. ولٗل اإلاضح والخ٣ضًغ َما مً بين ؤمثلت اإلاضٖماث ؤلاًجاب

ض، ٞةهه ؾِبظ٫ ؤ٢صخا حهضٍ ل٩ي ًد٤٣ّ ؤصاء ؤًٞل  ُّ ًخم مضح الٟغص هدُجت ٢ُامه بإصاء ح

 في اإلاّغة ال٣اصمت.

4.4.1.3  :ً  جىاهم مدخىي بشهامج الخٍٕى

ًجب ؤن ٌك٩ل البرهامج وخضة مخىاؾ٣ت ومخ٩املت، بدُث ًىٓم ٧ل حؼء مً ؤحؼاء 

ب لُدؿجا للٟغص ؤن ًضع٥ الٛغ  ى مىه، وؤًًا مضي جىا٣ٞه م٘ ألاحؼاء ألازغي مً الخضٍع

البرهامج، وباإلياٞت بلى طل٪، ٞةن الجؼء الخالي ًجب ؤن ًبجا ٖلى ألاحؼاء التب جّم ج٣ضًمها 

ضم الاحؿا١ في  مً ٢بل. وجغح٘ ؤَمُت َظا اإلابضؤ بلى ؤَمُت ال٣ًاء ٖلى الٟجىاث، ٖو

ب والظي ٢ض ًاصي بلى اهسٟاى ٞٗالُت ٖ م.مدخىي الخضٍع
ّ
 ملُت الخٗل

ً الٕلي أو الجضتي:  5.4.1.3  الخٍٕى

ُٟت اإلاخسههت التب ًخضّعب ٖليها  ٠ َظا اإلابضؤ ٖلى ّٖضة ٖىامل منها مدخىي الْى
ّ
ًخى٢

ُت اإلاىاص التب ًخٗلمها الٟغص اإلاخ٩ىن، وؤزيرا مضي خاحت اإلااؾؿت بلى اإلاخ٩ىهين.  الٟغص، وهٖى

ض الكىاَض الىا٢ُٗت ؤن ال٨ُُٟت التب ؤ
ّ
ْهغث هجاخا كي ؤن ًخم ؤوال و٢بل ٧ل شخبء وجا٦

ُٟت بٗض طل٪ بلى  ُٟت ٩٦ل. زّم ج٣ّؿم الْى بُٖاء الٟغص اإلاخ٩ىن ٨ٞغة مسخهغة ًٖ الْى

 ؤحؼاء لخٗلُمها بٗم٤ ؤ٦بر. 

ني:  6.4.1.3  الٌترة الضمىُت اإلادذدة للبرهامج الخٍٕى

ً، لهظا ٌكتٍر جدضًض الٟتر  ب ؤو ج٩ٍى ة الؼمىُت كي قٍغ يغوعي ألي بغهامج جضٍع

ً مؿب٣ا ٞمثال : صعاؾت  ؾىىاث جدهل ٖلى قهاصة اللِؿاوـ، بياٞت ٖامين  03للخ٩ٍى

ؾىىاث ؤزغي بٗض اإلااؾتر  03بٗض قهاص اللِؿاوـ جخدهل ٖلى قهاصة اإلااؾتر، بياٞت 

 جدهل ٖلى قهاصة الض٦خىعاٍ. 
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7.4.1.3  :ً  جُُِم الخٍٕى

يُت كي ٖملُت في ٚاًت ألاَمُت ألجها حؿاٖض في الخٗٝغ ٖلى  بن ج٣ُُم البرامج الخ٩ٍى

مضي ٞاثضة البرامج وه٣اٍ ال٠ًٗ ٞيها مً ؤحل الخسلو منها، وؤي البرامج الٟاقلت التب 

ً بال ؤن َظا الخ٣ُُم ماػا٫ مدضوصا  م مً مداولت ج٣ُُم الخ٩ٍى ؾٝى حؿدبٗض. ول٨ً بالٚغ

 غبُت وفي الجؼاثغ.زهىنا في البلضان الٗ

يُت مً زال٫ ٢ُاؽ عصوص ألاٞٗا٫ ًٖ البرهامج : بصفة عامة ًم٨ً ج٣ُُم البرامج الخ٩ٍى

جب؟  و في الدؿائ٫ ًٖ ما مضي عضخا الٟغص اإلاخ٩ّىن وجًُٟله للبرهامج الخ٩ٍى
ّ
خلخ جب ٍو الخ٩ٍى

و في : 
ّ
اث مخسههت جخلخ -٩َُل وقغح البرهامج/ -مدخىي البرهامج/  -مً زال٫ مىيٖى

مضي جد٤ُ٣  -حىصة البِئت الخٗلُمُت/  -٢ضعاث وهمِ اإلادايغ/  -ؾالُب الكغح/ ؤ

يُت/  )َظا ما ؾِخّم جىاوله في الٟهل ألازير  (1)جىنُاث لخدؿين البرهامج. -ألاَضاٝ الخ٩ٍى

 مً الضعاؾت اإلاُضاهُت(.

يُت ؤزغي في ٚاًت ألاَمُت هلخهها في،  ل٣ض ؤٞغص الباخث الخمؼة مىير مباصت ج٩ٍى

ً وؤؾالُبه خضًثت ومخُىعة ومىا٦بت ل٩ل ما ٌؿخجّض في ال خضازت خُث ج٩ىن ماّصة الخ٩ٍى

ت بدُث ج٩ىن مالػمت للٟغص مىظ ؤن ًبضؤ خُاجه  اإلاُضان ٦ما ًجب ؤن جدؿم باالؾخمغاٍع

ً بسانُت الكمىلُت ؤي قمى٫  جب ؤن ًخمّيز الخ٩ٍى ٠ ختا جيخهب خُاجه اإلاهىُت، ٍو
ّ
٦مْى

ب ٧اٞت الٟئاث ال ٗاملت في الخىُٓم و٧اٞت ٞئاث ألاشخام، والىا٢ُٗت بمٗجا وي٘ الخضٍع

٣ا لخاحت الٟغص ؤو اإلااؾؿت بدُث جسضم ألاَضاٝ التب وحض مً ؤحلها  ً ٞو بغهامج للخ٩ٍى

.ً  (2)الخ٩ٍى

 مشاخل اللملُت الخذٍسبُت ومٕىهاتها: 5.1.3

ً ل٨ىه مخ ب ٞهى قبُه للخ٩ٍى ٤ بالخضٍع
ّ
ً ؤما ما ًخٗل ٤ مباقغة َظا باليؿبت للخ٩ٍى

ّ
ٗل

ا  بُت بمغاخل هىحَؼ ٠ الٗامل الظي ٌكٛل مىهب ٖمل خُث جمّغ الٗملُت الخضٍع
ّ
باإلاْى

 ٖلى الىدى الخالي: 

بُت:  1.5.1.3  جدذًذ الاخخُاحاث الخذٍس

٠، ؤو تهُئت 
ّ
ل في الخّٗغٝ ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ في ألاصاء الخالي للمْى

ّ
والتب جخمث

خم طل٪ مً زال٫ ّٖضة ؤؾالُب  غ لضًه، ٍو اث٠ حؿخضعي ٢ضعاث ؤٖلى مما َى مخٞى الْى
                                                           

. قيرة، عمي؛ سالطنية، بمقاسـ. تنمية المكارد البشرية. القاىرة: دار . تنمية المكارد البشرية;600، عمي. غربي( 1)
 .>50-509الفجر لمنشر كالتكزيع. ص

 .569الحمزة، منير. المرجع السابؽ. ص( 2)
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غ  مٗغوٞت لخدضًض جل٪ الاخخُاحاث مثل الاؾدباهت واإلا٣ابلت واإلاالخٓت والازخُاعاث وج٣اٍع

٣ت ؤزغي ألاصاء ومسر الخىاصر، وجدب ُٟي، و٢ض ٌٗبر ًٖ طل٪ بٍُغ ٘ اإلاؿاع والىن٠ الْى

بال٣ى٫ ؤن جدضًض الاخخُاحاث ٌؿخضعي جدلُل ؤَضاٝ اإلااؾؿت ٢ُض الضعاؾت وجدلُل 

٘ اإلاؿخ٣بلُت.  الٗمل وجدلُل الٟغص والخٗٝغ ٖلى مخُلباث الاصاعة واإلاكاَع

 جصمُم البرامج الخذٍسبُت:  2.5.1.3

بب اٖخماصا ٖلى هخاثج جدضًض الاخخُاحاث جخمثل في بٖضاص بَاع ٖام للب رهامج الخضٍع

بب، زم ألاَضاٝ  اع ٖلى جدضًض الهضٝ الٗام للبرهامج الخضٍع دخىي َظا الَا بُت، ٍو الخضٍع

الخٟهُلُت )ؤلاحغاثُت( والتب جىضر ماكي اإلاٗاٝع واإلاهاعاث والاججاَاث اإلاخى٢٘ مً اإلاكاع٥ 

اث زم الٟئت اإلاؿتهضٞت بُت اإلاىاؾبت، ا٦دؿا ها، ٞاإلاىيٖى ، ٞاألؾالُب والىؾاثل الخضٍع

بُت حكاع٦ُت  وزهاثو اإلاضعب ال٨ٟا ال٣اصع ٖلى جىُٟظ البرهامج بىؾاثل وؤؾالُب جضٍع

بب ٦ظل٪ ج٩ال٠ُ البرهامج وو٢ذ او٣ٗاصٍ  اع الٗام للبرهامج الخضٍع خًمً الَا ٞٗالت، ٍو

ير طل٪ مً ألامىع ا إلاهمت التب حؿاٖض ٖلى هجاح ومضجه الؼمىُت واإلا٩ان اإلاىاؾب لخىُٟظٍ، ٚو

 البرهامج ٖىض الخىُٟظ.

بب كي او٩ٗاؽ لالخخُاحاث وتهُئت لٗملُت  ب٩لماث ؤزغي ٞةن مغخلت جهمُم البرهامج الخضٍع

الخىُٟظ، وحٗخبر مغاخل جدضًض الاخخُاحاث وجهمُم البرهامج مغاخل بٖضاص وتهُئت إلاا ٢بل 

 الخىُٟظ.

 جىٌُز البرامج الخذٍسبُت:  3.5.1.3

ي ٖباعة ًٖ ه٣ل اإلاٗاٝع واإلاهاعاث والاججاَاث التب جًمىتها ٖملُت الخهمُم صازل وك

٤ اإلاضعب ) اإلاؿير، اإلايؿ٤(  ب، ؤو في م٩ان الٗمل، ؤو في اإلاسخبراث، ًٖ ٍَغ ٢اٖت الخضٍع

بُت حكاع٦ُت مىاؾبت لُبُٗت اإلاىيٕى وؤَضاٝ البرهامج، مثل  باؾخسضام ؤؾالُب جضٍع

بُت ؤزغي. الى٣اف والخىاع والخاالث ً ولٗب ألاصواع والٗه٠ الظَجب ووؾاثل جضٍع  والخماٍع

 جُُِم الخذٍسب:  4.5.1.3

ب ٢ض خ٣٣ّذ الٟىاثض اإلاغحىة منها، و٧اهذ في اإلاؿاع  ٗجب الخإ٦ض مً ؤن ٖملُت الخضٍع َو

م٨ً ؤن هىٓغ بلى مغخلت الخ٣ُُم مً خُث الٟترة الؼمىُت، ٩ُٞىن َىا٥  اإلاغؾىم لها، ٍو

ب  اث ج٣ُُم للخضٍع ت ألاَضاٝ الاحغاثُت ومالثمت اإلاىيٖى
ّ
٢بل الخىُٟظ للخإ٦ض مً ص٢

غ اإلاضّعب اإلاىاؾب واإلا٩ان الجُض والى٢ذ 
ّ
بُت لخل٪ ألاَضاٝ وجٞى وألاؾالُب والىؾاثل الخضٍع

 اإلاالثم.
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اث  بب للخإ٦ض ؤوال بإو٫ مً مىاؾبت اإلاىيٖى ب ؤزىاء او٣ٗاص البرهامج الخضٍع وج٣ُُم الخضٍع

 لُب والىؾاثل مً وحهت هٓغ اإلاكاع٦ين.واإلاضّعب وألاؾا

بب مباقغة، و٢ض ٩ًىن مً ٢بل اإلاخضعبين  ىا٥ ج٣ُُم بٗض اهتهاء البرهامج الخضٍع َو

اث  بُت ومىاؾبت اإلاىيٖى واإلاضعبين واإلايؿ٣ين للخإ٦ض مً مضي جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخضٍع

اصة ٌؿخٟ اص مً هخاثج والىؾاثل وألاؾالُب والؼمان واإلا٩ان واإلاضعب، وحىصة الخضماث، ٖو

 َظا الخ٣ُُم في البرامج الالخ٣ت.

بب بٟترة ال ج٣ل ًٖ ؾخت ) ( قهىع، 06زم ٩ًىن الخ٣ُُم بٗض اهتهاء البرهامج الخضٍع

ُُٟت، وطل٪ للخإ٦ض مً مضي  ىصة اإلاخضعبين بلى مىا٢٘ ٖملهم ومماعؾتهم إلاهامهم الْى ٖو

ب ٖلى ؤصاء  او٩ٗاؽ اإلاهاعاث واإلاٗاٝع والاججاَاث التب حٗلمها اإلاكاع٧ىن  ؤزىاء الخضٍع

بب(. ُُٟت )ألازغ الخضٍع ٞالكغ٧اث واإلااؾؿاث ناخبت ألاصاء الغاقي  (1)مهامهم وواحباتهم الْى

ت في جدؿين  م مً ؤزُائها وبزٟا٢اتها وهجاخاتها وحؿخسضم طل٪ الخٗلم وجل٪ اإلاٗٞغ
ّ
جخٗل

ٟيها. ً مْى ٤ بٖاصة الغؾ٩لت وج٩ٍى  (2)" مٗضالث الىجاح م٘ مغوع الى٢ذ ًٖ ٍَغ

ني: 6.1.3  طشوسة كملُت جُُِم البرهامج الخٍٕى

جب ٖملُت َامت حّضا حؿمذ بةم٩اهُت الخد٤٣ مً ؤن  بن ٖملُت ج٣ُُم البرهامج الخ٩ٍى

ً والتب جم جدًيٍر لها والخإ٦ض  .الٟغص ٢ض اؾخٟاص مً الخٛيراث اإلاغاص جد٣ُ٣ها في الخ٩ٍى

اعة الالػمخين لالؾخجابت إلاخُلباث ٦ظل٪ مً ؤّن الٟغص اإلاخ٩ىن ٢ض ا٦دؿب ال٨ٟاءة واإلاه

ا بٌٛ الىٓغ  َغ الٗمل، وال٣ضعة ٖلى الخٟاّ ٖلي َظٍ اإلاهاعاث وال٨ٟاءاث اإلا٨دؿبت وجٍُى

 ًٖ الخٛيراث التب ٢ض جدضر ٖلى مؿخىي الٗمل.

 حعلعل مشاخل كملُت الخُُِم: 1.6.1.3

 ( مغاخل كي: ٢بل، ؤزىاء، في النهاًت وبٗض.04جىحض ؤعب٘ )

ً: الخُُِمُبل   الدصخُص ي.  الخٍٕى

.ً ظا َى مى٢٘ الصخو باليؿبت بلى ما َى مخى٢٘ في جهاًت ٖملُت الخ٩ٍى   َو

ً: جُُِم الخٕىًٍ   أزىاء الخٍٕى

 (régulationاإلاٗىُين َما اإلاخ٩ىن واإلا٩ىن، للخىُٓم والخدؿين )

 

                                                           
كتنمية المكارد .خصائص كمكاصفات دراسات قياس األثر التدريبي، أعماؿ مؤتمر إدارة 6055جرادات، أسامة.(  1)

 .697 -696. ص6050البشرية في القطاع العاـ الكاقع كالتطمعات كالتحديات )مصر(، ديسمبر 
)2(   

Heerknes,G. Même. Référence.  P7.
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ً: الخُُِم الخدصُلي.  في نهاًت الخٍٕى

ُت الخدىالث. خٓت وإلاغا٢بتاإلاٗىُين َما اإلاخ٩ىن واإلا٩ىن إلاال   هٖى

 
ّ

 بطا بيُت ؤصاة الىنى٫. وسجل ؤن ال ًم٨ً بىاء ؤصاة الاهُال١ بال

( ومً الًغوعي جدضًض حغص )٢اثمت( opérationnaliserال بض لىا مً جُٟٗل الهضٝ الٗام )

 (.démarchesؾيروعاث )

م ال٨ٟاءة َى ؤزظ اإلاٗلىماث في زالزت سجالث:   ج٣ٍى

 ٠ُ٦ ًٟٗل اإلاخ٩ىن. -1-

  ماطا ًٟٗل اإلاخ٩ىن. -2-

ى اإلاكغوٕ ألاو٫( -3-  اإلاٗجا التب ٌُٗيها اإلاخ٩ىن إلاا ًٟٗله، إلااطا ًٟٗل طل٪؟ )َو

 :ً  بلذ الخٍٕى

هه في الىا٢٘ الؿاا٫ بؾىىاث.  5ؤو  4بما حٗلمٍى بٗض  ٞغاصاإلاهم َى ما ًم٨ً ؤن ًٟٗله ألا 

 ،ً ً، ًسو جهض٤ًالغثِسخب ًُغح ٢بل ب٢امت ٧ل الخ٩ٍى  ٍسو جدىالث الىٓام. و  الخ٩ٍى

 ؤمثلت: 

 ٖلى ماطا جدهل اإلاخ٩ىن مً الخُٛير؟  -1-

 ماطا ٧ان ًيبغي ؤن وُٗه للم٩ىهين )اإلاٗلمين( للىنى٫ بلى طل٪؟  -2-

 (1)( لخد٤ُ٣ َظا الهضٝ؟ٞغاصما كي خاحت اإلاخ٩ىهين )ألا  -3-

ني: 2.6.1.3  مِاًِغ جُُِم ًاكلُت البرهامج الخٍٕى

 ً ً مً ال٣ًاًا ألاؾاؾُت التب ًجب ٖلى بصاعة الخ٩ٍى حٗخبر ٞٗالُت وج٣ُُم بغامج الخ٩ٍى

ظؤن جىلي لها ؤَمُت  لها مً زال٫ ٖملُت الخ٣ُُم ؤن حٗٝغ مضي  اختا ًدؿج ازانت، َو

ً لألَضاٝ  ً هظ٦غ مً بين الخد٤٣ مً ٞٗالُت هٓام  ياإلاؿُغة، ؤجد٤ُ٣ الخ٩ٍى الخ٩ٍى

  م٣اًِـ الخ٣ُُم ما ًلي:

ً، خُث ًخم جىػَ٘ ٢ُاؽ  - جب بٗض اهتهاء الخ٩ٍى عصوص ٞٗل اإلاكاع٦ين في البرهامج الخ٩ٍى

جب، جخًمً ؤؾئلت خى٫ مدخىي البرهامج ومضي  اؾخماعاث مٗلىماث لخ٣ُُم البرهامج الخ٩ٍى

ً وؤؾلىبه وصعحت الخٟاٖل بين اإلا٩ّىن واإلاخ٩ّىن  غ١ الخ٩ٍى ٞاثضة اإلادخىي، اإلاخضعبين َو

يُت. وصعحت مالثمت ً ومى٢ٗه واإلاؿخلؼماث اإلاؿخسضمت في الٗملُت الخ٩ٍى  ٞترة الخ٩ٍى

                                                           
 [.الرابط. 65/7/6057، ]en ligne]. متاح عمى الخط المباشر]6057. التقكيـ في التككيف ( 1)
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بن َظا اإلا٣ُاؽ مً بين اإلا٣اًِـ الظاجُت الظي ٌٗخمض ٖلى وحهاث هٓغ ألاٞغاص 

اإلاخ٩ىهين في البرهامج، ولظل٪ ٞةن هخاثج َظا اإلا٣ُاؽ ٢ض ح٨ٗـ صعحت ٞاٖلُت البرهامج 

ُت ونض١. جب بمىيٖى  الخ٩ٍى

ت اؾخٟاص - جب  ًخم مً زال٫  ة ألاٞغاص اإلاخ٩ىهينإلاٗٞغ للمدخىي اإلادضص لهم في البرهامج الخ٩ٍى

البا ما ج٩ىن َظٍ الازخباعاث  جب،  ٚو بحغاء ازخباعاث ججغي بٗض الاهتهاء مً البرهامج الخ٩ٍى

اث التب جم ج٣ضًمها في البرهامج، ومً زم جدضًض صعحت  ٦خابُت جخًمً ؤؾئلت خى٫ اإلاىيٖى

٤ هخاثج الازخباعاث.اؾدُٗاب َظا اإلادخ  ىي  ٞو

ت صون  بن َظا اإلا٣ُاؽ ٢ض ال ٩ًىن قمىلُا ٞهى ًغ٦ؼ ٖلى اإلاٟاَُم وألاؾـ الىٍٓغ

جدضًض بم٩اهُت جُب٣ُها مً ٢بل ألاٞغاص اإلاخ٩ىهين في الىا٢٘ الٗملي، بط ؤن الاؾخسضام 

ت كي ألاؾاؽ والهضٝ الظي حؿعى مٗٓم البرامج الخ٩ يُت والخُب٤ُ لهظٍ اإلاٟاَُم الىٍٓغ ٍى

 بلى جد٣ُ٣ه.

ظا ًخم جدضًضٍ - بٗض اهتهاء  اؾخسضام اإلاهاعاث الجضًضة  واإلاٗاٝع التب جم ا٦دؿا ها َو

٣اعن  ً  ومماعؾت الٗمل، بط ًخم ٢ُاؽ ؤصاء الٟغص اإلاخ٩ّىن بٗض مماعؾخه الٗمل ٍو الخ٩ٍى

ضة واو٩ٗاؾها ٖلى ؾير الٗمل صازل اإلااؾؿت اإلاؿخسضمت. ُّ  بمغصوصًخه الج

خماص ٖليها لخدضًض الٟاٖلُت بن َظا اإلا ُت التب ًم٨ً الٖا ٣ُاؽ مً بين اإلا٣اًِـ اإلاىيٖى

جب.  (1)ؤلاحمالُت للبرهامج الخ٩ٍى

3.6.1.3  : ًٍـ  أَــذاي جُُِم بشهامج الخٕى

ً جمض ؤلاصاعة بمٗلىماث واُٞت خى٫ مؿخىي ٞٗالُخه،  بن ٖملُت الخ٣ُُم لبرهامج الخ٩ٍى

َظا البرهامج في الخ٨م ٖلى هجاخه ؤو ٞكله في جد٤ُ٣ ٦ما حؿاٖضها ٖلى ؤزظ ال٣غاع بكإن 

ت الى٣اثو التب ٧اهذ ؾببا مباقغا في  ما نمم مً ؤحله، جم٨ىىا َظٍ الٗملُت مً مٗٞغ

الخض مً ٞاٖلُت البرهامج  وبالخالي اإلاؿاَمت في جدضًض وا٢تراح البضاثل اإلاالثمت ٖىض بٖاصة 

 جُب٣ُه في الٟتراث اإلا٣بلت.

جب ؾىاء في حؿاٖضها َظٍ الٗم لُت ؤًًا في ال٨ك٠ ًٖ ؤي زلل في البرهامج الخ٩ٍى

ت ؤو ٖىض الخُب٤ُ اإلاُضاوي، ٦م ًم٨ىىا َظا الخ٣ُُم مً  امغخلت ج٣ضًم الضعوؽ الىٍٓغ

ٗا٫ لخُب٣ُه في اإلاؿخ٣بل. جب حُض ٞو  جهمُم بغهامج ج٩ٍى

 الُت:وفي ألازير وختا هًمً ٞٗالُت ؤ٦بر لٗملُت الخ٣ُُم ًجب مغاٖاة اإلاباصت الخ
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ًجب ؤن ججغي ٖملُت الخ٣ُُم ٖلى يىء ألاَضاٝ اإلادضصة ؾلٟا للبرهامج، وبٗباعة ؤزغي  -

جب ٢بل البضء في ٖملُت الخ٣ُُم جمثل ؤَمُت ويغوعة  ت ؤَضاٝ البرهامج الخ٩ٍى ٞةن مٗٞغ

 ال ٚجا ٖنها.

ً قامال ل٩ل اإلاخ٩ىهين ول٩ل ٖىانغ البرهامج  - ًجب ؤن ٩ًىن الخ٣ُُم لٗملُت الخ٩ٍى

جب.ا  لخ٩ٍى

ً ٌؿاَم في الىنى٫ بلى ص٢ت الخ٣ُُم،  - بن اؾخٗما٫ ؤ٦ير مً ؤؾلىب لخ٣ُُم ٞٗالُت الخ٩ٍى

يُت  ؤن ا٦م اؾخٗما٫ هٟـ ألاؾالُب اإلاؿخٗملت زال٫ مغخلت جدضًض الاخخُاحاث الخ٩ٍى

ض مً َظٍ الض٢ت.    ًٍؼ

ً ال٣اثمين ٖلى ٖملُت الخ٣ُُم للخ٣لُل مً نٗىبت َظٍ الٗملُت  - والخٛلب ٖلى ًجب ج٩ٍى

 وألازُاء اإلاخٗل٣ت  ها. الهٟىاث

-  ً غاٝ اإلاٗىُت بالخ٩ٍى ًجب ؤن ج٩ىن ٖملُت الخ٣ُُم ٖملُت حٗاوهُت بين مسخل٠ ألَا

ظا الخٗاون قٍغ ؤؾاسخب للىجاح. ً ...( َو  )اإلا٩ىن، اإلاخ٩ىن ومؿاو٫ الخ٩ٍى

ًجب ؤن ٩ًىن الجهض الخ٣ُُمب حهضا مؿخمغا، بطا ٧ان ًغجي مً وعاء الخ٣ُُم وي٘  -

جب ؤن ٩ًىن الخ٣ُُم مدضصا  يُت، ٍو غ البرامج الخ٩ٍى ؤؾاؽ ؾلُم لخدؿين وجٍُى

جب والخدضًض  ُا، ٞالخٗمُم ال ًم٨ً ؤن ًاصي بلى جدؿين البرهامج الخ٩ٍى جدضًضا هٖى

ًٖ هخاثج جىضر ه٣اٍ ال٠ًٗ وه٣اٍ الخٟى١ الىىعي ًخُلب ؤن حؿٟغ ٖملُت الخ٣ُُم 

 ٖلى ؾبُل الخدضًض والخهغ وؤزيرا ًجب الىٓغ بلى هخاثج الخ٣ُُم ٖلى ؤجها 

غ والخدؿين. ٤ للخٍُى  وؾُلت ولِؿذ ٚاًت ألن َظٍ الىخاثج كي الٍُغ

لُه ً ٖملُت نٗبت وم٣ٗضة ٦ما ؤجها ٖملُت  ٖو ٞةهىا وؿخيخج ؤن ج٣ُُم ٞٗالُت الخ٩ٍى

ظا لًمان ٞٗالُت بغهامج  َامت لظا ًجب ٖلى بصاعة اإلااؾؿت ؤن جىلي لها ؤَمُت بالٛت َو

ً وزانت بطا ٖلمىا ؤجها الخل٣ت ألازيرة لهظا البرهامج.  (1)الخ٩ٍى

 :تهٍٕلٕجٗا اإلعالً ٔاالتصاه يف التهَٕٖ 2.3

ً مً زال٫ مؿاٖضة اإلااؾؿاث  ا في الخ٩ٍى جلٗب ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث صوعا خٍُى

٣ت مؿاولت ؤ٦ير مً زال٫ اٖخماص  الخٗلُمُت والخ٩ىماث والكغ٧اث ٖلى اؾخسضامها بٍُغ

ػمت ؤو باٖخماص 
ّ

ج٣ىُاث ج٣خهض في اؾتهال٥ الُا٢ت، وطل٪ مً زال٫ قغاء اإلاّٗضاث الال
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للُا٢ت. وج٨مً الٟغنت َىا في مجالين عثِؿين: مغا٦ؼ  ؾلى٦ُاث حّٗؼػ الاؾخسضام الظ٧ي

 البُاهاث وجىػَ٘ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث.

ٖاث:  -Green IT-جٕىىلىحُا اإلاللىماث الخظشاء  1.2.3  /اُخصاد الؽب

 ً حكمل ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث "الخًغاء" اإلاىخجاث واإلاماعؾاث بالتر٦يز ٖلى مؿاٍع

ت  ازىين: اإلاؿاع ألاّو٫ ٌؿعى بلى زٌٟ آلازاع البُئُت إلاّٗضاث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الًغوٍع

لل٣ُام باليكاَاث الا٢خهاصًت، ُٞما اإلاؿاع الثاوي ًُّب٤ خلى٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث 

اؾؿاث والكغ٧اث بما ًجٗل ألاوحه ألازغي مً وكاَاتها الُىمُت "الخًغاء" ٖلى اإلا

نض٣ًت ؤ٦ير للبِئت. مثال: ًم٨ً للماجمغاث الخىانلُت ؤن جدّض مً الخاحت بلى الخى٣ّل 

والؿٟغ ٖبر الؿماح ألشخام مىحىصًً في ؤما٦ً مخٟغ٢ت بااللخ٣اء اٞترايُا. وجلجإ 

ٟي ها بالٗمل بضوام حؼجي ؤو ٧امل مً بُىتهم ألامغ الكغ٧اث الُىم ؤ٦ير ٞإ٦ير بلى الؿماح إلاْى

ٟين الُىمُت وجضاُٖاتها البُئُت.   ٌ جى٣الث اإلاْى ّٟ ي ًس
ّ
 الظ

ل ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ؤؾاؾا 
ّ
ؤما اإلاثا٫ الخالي مغجبِ بالخضماث الال٨تروهُت: حك٩

ت الال٨تروهُت والخ٩ىمت الال٨ترو ظٍ ليكاَاث ّٖضة مثل الخجاعة الال٨تروهُت والهيٞر هُت. َو

ٌ اؾتهال٥ الىع١ والخاحت بلى ٞغوٕ وؤما٦ً لدؿخُُ٘ الكغ٧اث زضمت ٖمالئها  ّٟ ها جس
ّ
٧ل

٘ مؿخىي عضخا الٗمالء.  (1)واإلاؿاَمت في ٞع

خ٣ُ٣ُت في اإلااؾؿت خُث م٨ىذ مٗٓم  تل٣ض ؤنبدذ الخىمُت اإلاؿخضامت اؾتراجُجُ

غ ؤٖمالها في ألاؾىا١ الجضًضة زانت  م٘ بصزا٫ ج٨ىىلىحُا اإلااؾؿاث ال٨بري مً جٍُى

اصة الخضماث اإلاؿخضامت في  اإلاٗلىماث التب ؤنبدذ كي ألازغي مً الضٖاماث ألاؾاؾُت لٍؼ

 اإلااؾؿت.

وال٨ثير مً اإلااؾؿاث في الى٢ذ الخالي ٌؿخسضم ما ٌؿما ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث 

ى مٟهىم خضًث ًإزظ في الخؿبان  -informatique verte-ؤو  - - Green ITالخًغاء  َو

الم آلالي اإلاؿخسضمت  ؤلاه٣ام مً اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغباثُت واهبٗار الٛاػاث إلاٗضاث ؤلٖا

ت الؿلبُت ٖلى البِئت.   في اإلااؾؿاث بُٛت الخ٣لُل مً آلازاع البكٍغ

ت مً الُغ١، بغمجُاث،  وهجض ؤن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الخًغاء جخٗل٤ بمجمٖى

الم آلالي التب جسٌٟ مً ؤزغ ؤهٓمت الخاؾىب ٖلى البِئت مً زال٫ مٗضاث  وزضماث ؤلٖا

جخمثل في  ”Démarche SI écoresponsable“بحغاءاث لىٓام اإلاٗلىماث مؿاو٫ بُئُا 
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الخهمُم البُئب، الا٢خهاص في اؾتهال٥ الُا٢ت وحؿُير الىٟاًاث الخانت بإحهؼة الخاؾىب 

  لمٗضاث...وػٍاصة مضة الخُاة والاؾخسضام ل

ملُاع  300"الجضًض و/ ؤو ا٢خهاص الكب٩اث هإزظ َظا اإلاثا٫  ص٢خهاوإلبغاػ ؤَمُت ؤلا

ا،  َى الا٢خهاص الظي ًم٨ً جد٣ُ٣ه  في ؤوعوبا بيؿبت  ٪  بًٟل حٗمُم   100ًىعو ؾىٍى

٣ا لخى٢ٗاث  ةالٟاجىع  ظا ٞو اث ؤلال٨تروهُت لألؾىا١ الٗمىمُت َو ؤلال٨تروهُت واإلاكتًر

مً ألامثلت الاًجابُت هجض الُابٗت ؤو ال٨خاب ؤلال٨ترووي التب حؿاَم و  .وعوبُتاإلاٟىيُت ألا 

٤ بالغابِ بين ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  .في الخ٣لُل مً اؾخسضام الىع١
ّ
ؤّما ما ًخٗل

غجً  في الجضو٫  والاجهاالث )ع٢مُت ؤو ال( والبُئُت  ٢اما بجغصَا وجهيُٟها بغزىث َو

 :الخالي

Tableau 4 : Les liens entre TIC (numérique ou non) et environnement 

م )  ًبّين الٗال٢ت بين ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ )ع٢مب ؤو ال( والبِئت. (:10حذ٘و ُس

 Impacts positifs Impacts negatives 

Effets de 

premier 

ordre 

Applications 

environnementales des TIC 

comme par exemple le 

monitoring 

الخُب٣ُاث في بِئت ث ب و ب قبيهت 

 بٗملُت الّغنض.

Impacts écologiques de la 

production des TIC tels que les 

DEEE 

 جإزير الخلّىر البُئب الّىاحم ًٖ ث ب و ب.

Effets de 

deuxième 

ordre 

Dématérialisation, changement 

structurel tels que  

l„administration électronique 

حّٛير ٩َُل الاصاعة بلى اٞترايُت ؤو 

 بل٨تروهُت.

Les produits TIC s„ajoutent aux 

produits existants 

غ  مىخجاث ث ب و ب بداحت بلى جٍُى

 )خُاتها ٢هيرة(

Effets de 

troisième 

ordre 

Changement dans les modes de 

vie tel que consumérisme «vert» 

حُٛير في همِ الخُاة الاؾتهال٦ُت 

 )الخ٨ىىلىحُا الخًغاء(.

« Effet rebond » comme par 

exemple la croissance du 

voyage à longue distance 

 جإزير الاعجضاص.
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ً اإلاىاسد البؽٍشت وجٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘: 2.2.3  اللالُت بين جٍٕى

ىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث في ألاوكُت الا٢خهاصًت  ًاصي بلى بن اؾخسضام ج٨ىىل

وكىء ال٨ثير مً ألامل للخ٩ىماث، الكغ٧اث، وألاٞغاص في مجا٫ جدؿين ال٣ضعة الخىاٞؿُت 

ب الباخثين ًٖ ٖمل في َظٍ  للكغ٧اث، وبالخالي اهسٟاى البُالت مً زال٫ جضٍع

اث٠ اإلا٣ٟىصة  باؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة. العجؼ في الْى

ل مً زال٫ الخهى٫ ٖلى خهو حضًضة مً  والاجهاالث ًخم حٗبئخه ٖلى اإلاضي الٍُى

٤ نىاٖت َظٍ الخ٨ىىلىحُاث والخضماث.  ألاؾىا١ ؤو خهو ؤؾىا١ بضًلت ؤو ًٖ ٍَغ

الٟجىة الغ٢مُت بين البلضان اإلاخ٣ضمت والبلضان الىامُت مغجٟٗت حضا وحؿخمغ في الخىؾ٘، 

٣ُت، الٟ ىحه "نىعة مدكاثمت للبلضان ألاٍٞغ ٣ُا، كي ٧اعزت. ٍو جىة الغ٢مُت زهىنا في ؤٍٞغ

 التب ًىحض زلثين منها في مازغة الجضو٫ الظي ٢ام بةوكاثه الاجداص الضولي لالجهاالث.

ً جىٓم الُىم خى٫ مهً ماؾؿاث. ل٣ض قهضها مىظ مىخه٠ ال٣ٗض  اإلا٣اعباث للخ٩ٍى

ت اإلاهً. حٗمل مباقغة  ُٟت حضًضة في الكغ٧اث: مضًٍغ ألاو٫ مً َظا ال٣غن ْهىع ْو

الم آلالي. َظٍ اإلا٣اعباث حٗخمض ٖلى مؿاع الٗملُاث اإلاهىُت  اهُال٢ا  ُٟت ؤلٖا بالخٗاون م٘ ْو

ً ًىًم ٦مثا٫ ًٖ. مً بصاعة مٗاٝع اإلاؿخسضمين خى٫  الكب٩اث الاٞترايُت ؤًً الخ٩ٍى

 .( 3و 2َظٍ ألاهٓمت )حضو٫ 
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م )  الكب٨ت اإلادلُت وجهيُٟاتها. (:11حذ٘و ُس

ُت ٕت اإلادل     الؽب

ٕت ًا الؽٖل الهىذس ي اظم الؽب ىب اإلاضا  الُل

ُت      LANقب٨ت مدل

 

  ُت ٖال ٖت جغاؾل   ؾغ

  ُاهـــاث ؾـــهىلت الاجهـــا٫ وجبـــاص٫ الب

 بين مؿخسضمي الكغ٦ت 

  الكــــــــــــب٨ت بلــــــــــــى ٍ ــــــــــــظ جمخــــــــــــضَ 

 ً ٞت ؤ٢ل م ُلىمتر. 10مؿا ٦ 

ُت   ٕت اإلادل ٌاث الؽب  جصُي

ُت  ٕت الخؼ     BUSالؽب

 

 

 

  ٘ ــــــــــــــ ؤلاقــــــــــــــاعاث جغؾــــــــــــــل فــــــــــــــي حُم

َاث بضازل الكب٨ت  .الاججا

  ٖلـــــى خاؾـــــىب ٗخمـــــض  الكـــــب٨ت ال ح

 .مغ٦ؼي 

  ً ُت جدــــضص مـــــ ُبــــ٤ بــــغامج بؿــــُ ج

 ٌؿخلم ؤلاقاعة

  ٗمـــــل ً ال ــــ جى٢ــــ٠ الكـــــب٨تٖ 

هــاله  ٘ الؿــل٪ ؤو اٟه ــ فـي خــا٫ ٢ُ

ٞه. َغا  في ؤخض ؤ

ُت  ٕت الذاةشٍت أو الخِل  الؽب

 

PC3 

PC2 

PC1 

PC4  

   بلــــــــى ٘ ً مى٢ــــــــ ُاهــــــــاث جيخ٣ــــــــل مــــــــ الب

٘ اإلاىالي  .اإلاى٢

   ٖلــــى خاؾــــىب ٗخمــــض  الكــــب٨ت ال ح

 .مغ٦ؼي 

   ُاهـــــــاث جى٣ـــــــل فـــــــي ٢ىـــــــاة واخـــــــضة الب

ٗها ٗامل م ِ وؾهىلت الخ ٣ٞ 

   ٗمـــــــل ً ال ـــــــ جى٢ـــــــ٠ الكـــــــب٨تٖ 

ل  .ؤخض ألاحهؼة بؿبب ُٖ

   ـــــــــــت ٖمُل ٖملهــــــــــا ؤزىــــــــــاء   ٝ ٣ًــــــــــا ب

ٗها. ـ  جىؾُ

ُت ٕت الىجم  STAR الؽب

 

 

 

 

 

  ٖبــر الخاؾــىب ٧ــل الاجهــاالث جمــغ 

 .اإلاغ٦ؼي 

  بطا خهـــــــــــــــــل زلـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي ؤخـــــــــــــــــض

ٖلـــــــى  ـــــــازغ  ــــــاـلً  ُٞـــــــتٞ  ُغ الخىاؾـــــــِب ال

ُت  الكب٨ت.  ب٣

  ً ٕ مـــــــــــــــ ـــــــــــــــظا الىــــــــــــــى ــــــــــــــتَ  ج٩ٟل

ٟٗــــت زانــــت  ٗخبــــر مغج ُم ح الخهــــام

 .في خالت ٦بر الكب٨ت
 

ُت  ٕت الهشم  الؽب

 

  ٖلــى وخــضة جد٨ــم مغ٦ٍؼــت  جدخــىي

ٕ الكب٨ت ٞغ ٘ ؤ  جخد٨م في حُم

  ً ٕ مــــــــــــــــ ــــــــــــــــظا الىــــــــــــــــى ــــــــــــــــتَ  ج٩ٟل

ٟٗــــت زانــــت  ٗخبــــر مغج ُم ح الخهــــام

 في خالت ٦بر الكب٨ت

ُت  ٕت الالظٕل   WI-FIالؽب

 

 الخغٍت في الخى٣ل ً ٞير صعحت م  جى

  ـــــــت ٖمُل ل  ٞير ألاؾــــــاـل٥ وحؿــــــُـه جـــــــى

ٟتجىنُل ألاحهؼة   .اإلاسخل

 ُت ٣ُت الخُٛ ٕ مى  احؿا

  

  ٟت ُٗ ُت يــــ الكــــب٨ت الالؾــــل٨

 ً ـــــــــــت وٍم٨ـــــــــــ ً الىاخُـــــــــــت ألامُى مـــــــــــ

ٗغيها للدكَىل  ازترا٢ها وح

  ــــــــازغ ـ خُــــــــثً  ٣ُ جخـــــــإزغ بــــــــال

 ٖلى جى٣ل الكب٩اث

  الخــــــــــإزيراث ً ــــــــــض مــــــــــ ًٗض لهــــــــــا ال

ٖلى صخت ؤلاوؿان  ُت   الؿلب

ِئت  ُىان والب  والخ

 

P

C 

P

C 

P

C 

P

C 
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م )  الكب٨ت الىاؾٗت وجهيُٟاتها. :(12حذ٘و ُس

ت  الىاظلت     الؽٕب

ت ًا الؽٖل الهىذس ي اظم الؽٕب  اللُىب اإلاضا

ٖاث الىاظـــــــــــــــــــــــــــلت  الؽـــــــــــــــــــــــــــب

WAN 

 

  ٖلى ٢ىـىاث اجهـا٫ ٗخمض  ح

ٚيــــــــــــــر مدــــــــــــــضوصة  الؾــــــــــــــل٨ُت و

ُٖت  ــــــا١ ٧األ٢مــــــاع الهــــــىا الُى

 واإلاىحاث ال٣هيرة

  ت وخُـضة ًىحض ؾُـل ال 

 .جخد٨م بالكب٨ت

 الكب٨ت ً  ؤم

ت  ٌاث الؽٕب   الىاظلتجصُي

 ً ت الىاظـــــــــــلت كـــــــــــ الؽــــــــــٕـب

ّ مىحه   routeurػٍش

 

  ً ـــــت مـــــ ِ بـــــين مجمٖى ًـــــغب

ت   .الكب٩اث اإلادُل

 

  ٖىـــــــــــــض ز٣ــــــــــــل الكـــــــــــــب٨ت 

ضة مىحهاث. ما٫ٖ   اؾٗخ

ّ ألاُماس الصىاكُت ً ػٍش  ك

ت الاهتراهذ  ؼٕب
 ROUTEUR 

 

  الــــــــــــــضزى٫ بــــــــــــــغ٢م ؾــــــــــــــغي

ِ٣  للمؿخسضمينٞ 

  جدؿــــــــــــــــــــــين الاجهـــــــــــــــــــــــاالث

 الضازلي في اإلااؾؿت.

  لىخـــــــــت جد٨ـــــــــم للخهـــــــــى٫

ُاث.   ٖلى ؤلاخهاث

  ً ؾـــــىء اؾـــــخسضامها مـــــ

ٟين.  ٢بل اإلاْى

   الكب٨ت ِ  مسُ

ً ماؾؿـــــت بلـــــى  ًسخلـــــ٠ مـــــ

 ؤزغي 

ت الآعتراهذ  ؼٕب

 

  ٖلـــى زهىنـــُت  ٔ جدــٞـا

 ٧ل قب٨ت بهتراهذ.

 .٠ُْ  زضماث الخى

  ـــت ـــاث ؤلاصاٍع مُل حؿـــهل اٗل

مــــــــــــــــاـلء ٘ اٗل ٗامـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــ   والخ
 ً  الكغ٧اث في واإلاىعصً

  .الكب٨ت ً  ؤم

   َا م٩لـــــــــــــــــــــــــــ٠ ـــــــــــــــــــــــــــظ ُٟ جى

 للكغ٦ت

  ل٣ــــــــــــــــــاء ً ــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــ الخ٣ُل

 اإلااؾؿت بؼباثنها ومىعصحها

ت الاهترهذ  ؼٕب

 

 

  ــــــــت مثــــــــل زــــــــضماتها اإلاسخٟل

ــاث، البدــث، ـــض  ه٣ــل اإلاٟل البًر

 الال٨ترووي...

  اؾــــــــــخسضام الكــــــــــب٨ت فــــــــــي

ً اإلاجـــــــــــــــــــاـلث  ضًــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــ اٗل

 خ٩ىمت ا٢خهاص،

  م٨ىـــــــــــــــــــــــه ؤي شــــــــــــــــــــــخوً 

 الىنى٫ بليها

  ت وخُــضة ًىحــض ؾـُـل ال 

 جخد٨م بالكب٨ت.

  ؾـــــــــــــــــــــــــٍـغت ال ً ــــــــــــــــــــــــــم ًً

ً زـــــــــــــــــــاـل٫  الغؾــــــــــــــــــــالت مــــــــــــــــــــ

 اؾخسضام ؤصواث ألامً
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بن الكب٩اث )اهتراهذ، بهترهذ( ٦جؼء مً ج٨ىىلىحُاث الاجهاالث الخضًثت كي ٖامل 

ت في اإلااؾؿت، ٣ٞض ؾاَمذ  ٘ مً ال٨ٟاءة واإلاهاعة لضي اإلاىاعص البكٍغ مهم ٌؿاَم في الٞغ

ب ًٖ بٗض، والدؿُير الال٨ترووي  وؾاٖضث اؾخسضاماث َظٍ الكب٩اث ٧الخٗلم والخضٍع

ي اهتهاج اإلااؾؿت بلى الاؾخٛال٫ ال٣ٗالوي للمىاعص والخ٣لُل مً للىزاث٤، الٗمل ًٖ بٗض...( ف

 الخ٩ال٠ُ الىاحمت ًٖ قغائها ومخابٗت ألازغ البُئب لها.

وبةصزا٫ َظٍ الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت حٛيرث الٗضًض مً اإلاٟاَُم الخ٣لُضًت بط حٛير 

الؿهل  مٟهىم الى٢ذ واإلا٩ان في اإلااؾؿت ٞإنبدذ اإلااؾؿاث ؤ٦ير قٟاُٞت وؤنبذ مً

البلٙى إلاغ٦ؼ اإلاٗلىمت وبٗثذ عوح الخٗاون  اإلاكاع٦ت والٗمل الجماعي مً زال٫ َظٍ 

ت وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  مً  ً اإلاىاعص البكٍغ م٨ً ججؿُض الٗال٢ت بين ج٩ٍى الكب٩اث ٍو

ى جم٨ً  ألاٞغاص صازل اإلااؾؿت مً عبذ الى٢ذ وال٣ضعة ٖلى الخٗلم،  زال٫ مثا٫ بؿُِ َو

ً ًٖ بٗض ؾٝى الخىُٓم واإلاكا ع٦ت بًٟل اؾخسضام قب٩اث الاهتراهذ، ٟٞي خالت الخ٩ٍى

جخجىب اإلااؾؿت الخى٣ل لٗضة ٦ُلىمتراث مما ًًمً ؾالمت ألاٞغاص وصختهم والخض مً 

خىاصر وزُغ الُغ٢اث صون ؤن هيسخا اإلاداٞٓت ٖلى خٓيرة الؿُاعاث لضحها خُث جب٣  

ظٍ اإلابرعاث الؿاب٣ت ؾى  اصة عبدُت صاثما في ويُٗت حُضة، َو ٝ حؿاٖض ٧لها  ٖلى ٍػ

 اإلااؾؿت والخ٣لُل مً الخ٩ال٠ُ.

٠ وجىٓم في الٗام  1000في ٞغوؿا مثال بطا ٧ان َىا٥ ماؾؿت حكٛل   10مْى

ت ًدًغ ٞيها  جب واخض في الٗام ًدًٍغ  15احخماٖاث حهٍى ٞغص ل٩ل احخمإ واحخمإ َو

ىن بًٟل الاحخمإ ًٖ بٗض ًَ مً زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غب 240ٞغص ٞةجها ؾتربذ ؤ٦ير مً  100

ؾُاعة  100حٗاص٫ هٕؼ  co2ًَ مً  240شجغة و 180ٌٗاص٫ ٚغؽ  co2وواخض ًَ مً 

 (1)مً خغ٦ت اإلاغوع.

ً اإلاىاسد البؽٍشت: 3.2.3  أهىاق جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث اإلاعخخذمت في جٍٕى

تب حكمل َظٍ بهىا وِٗل في ٖهغ الاهٟجاع اإلاٗغفي والخ٣جب ؤي ٖهغ الخ٨ىىلىحُا وال

ـ في مسخل٠ اإلاضاعؽ والجامٗاث  ً والخضَع ألازيرة حمُ٘ اإلاجاالث بما ٞيها هٓم الخ٩ٍى

لظل٪ ٞمً واحبىا الخد٨م في َظٍ الخ٨ىىلىحُا مً ؤحل مىا٦بت َظٍ الخُىعاث والخٗاٌل 

                                                           
. تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في التككيف: دراسة حالة مؤسسة اتصاالت 6055رفاع مقراف؛ حريزم فاركؽ. (  1)

الجزائر، مداخمة في  كرشة "تككيف المكارد البشرية في ظؿ التنمية المستدامة كتحقيؽ التشغيؿ الكامؿ" تحت المحكر 
 .6055نكفمبر  :59/5رة البطالة )جامعة المسيمة بالجزائر(، الثالث التنمية المستدامة كظاى
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ذ ّٖضة حؿمُاث مً بُنها: ج٣ىُاث وج٨ىىلىحُا  م٘ الخىمُت والغقي و٧ل َظٍ ألازيرة ٖٞغ

.ً  الخ٩ٍى

ً ٧ل حٍٗغ٠ خؿب وحهت هٓغ  ٟاث إلاٟهىم ج٨ىىلىحُا الخ٩ٍى ل٣ض ويٗذ ّٖضة حٍٗغ

٨ُت: والتب جغي ج٨ىىلىحُا  ت ألامٍغ ٟاث هظ٦غ: حٍٗغ٠ اإلاىؾٖى مُٗىت ومً َظٍ الخٍٗغ

 ً ً " كي الٗلم الظي ٌؿعى بلى صمج اإلاىاص الخٗلُمُت وألاحهؼة لخىُٟظ ٖملُت الخ٩ٍى الخ٩ٍى

ين َما: ألاحهؼة واإلاىاص الخٗلُمُت التب جدخىي ٖلى البرمجُاث وجدؿُنها وكي ج٣ىم ٖلى ٖامل

تها ٖلى الىدى  يُت ". ؤما مىٓمت الُىوؿ٩ى ٣ٞض ٖٞغ والهىع مً ؤحل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخ٩ٍى

مها ٩٦ل جبٗا ألَضاٝ  يُت وجىُٟظَا وج٣ٍى الخالي: " مىخى هٓامي لخهمُم الٗملُت الخ٩ٍى

ً والاجها٫ البكغي مؿخسضمت في طل٪  مدضصة هابٗت مً هخاثج ألابدار في مجا٫ الخ٩ٍى

ضا مً الٟٗالُت". ً مٍؼ ت مً ؤحل ا٦ؿاب الخ٩ٍى ير البكٍغ ت ٚو  اإلاىاعص البكٍغ

ً كي بمٗىاَا الكامل  ٟاث وؿخيخج ؤن ج٨ىىلىحُا الخ٩ٍى ومً زال٫ ٧ل َظٍ الخٍٗغ

ؤو مسخل٠ الىٓم والُغ١ وألاصواث واإلاىاص وألاحهؼة والخىُٓماث اإلاؿخسضمت في هٓام 

يُت مدّضصة. جب مّٗين بٛغى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ج٩ٍى  بغهامج ج٩ٍى

ً هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ  ومً ؤَم الخ٣ىُاث التب ًم٨ً اؾخسضامها في الخ٩ٍى

ألاهترهذ، ألا٢ماع الهىاُٖت، الُٟضًى الخٟاٖلي، ألا٢غام اإلاضمجت، والىؾاثِ اإلاخّٗضصة، 

هىاجج جُب٤ُ الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت في اإلا٨خباث اإلا٨خباث الغ٢مُت، َظٍ ألازيرة حّٗض ؤَم 

ً بمسخل٠  والتب حٗخبر مً الىؾاثل الخضًثت التب ٌٗخمض ٖليها في صٖم وجغ٢ُت الخ٩ٍى

 (1)اإلااؾؿاث والجامٗاث.

جخُلب  ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث وكير بلى ؤجها جدؿم بابخ٩اعاث مخ٨غعة حضا.

ً حض مٗخبر َىا٫ الخُاة اإلاهىُت ُٟت ؤزغي في اإلااؾؿت. ج٩ٍى  ؤ٦ير مً ؤي ْو

ذي لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٚير زابذ أل "  ن الجم٘ بينًم٨ً ؤلاقاعة بلى ؤن الخُىع الخاٍع

 مؿنن ،ٚير مىخٓمجىحه  البرمجُاث والاجهاالث( ٌُُٗىا ، الخ٨ىىلىجي )ألاحهؼةالخ٣ضم 

ى ًسخل٠ ًٖ   ،ومضعج، ٞمً الهٗب حضا صعاؾخه ؤػمىت:  في ؤعبٗتاإلاىخٓم  " S مىدجا "َو

 .والاهسٟاىابخ٩اع، همى، هطج، 

ٌؿما مً ٢بل ٖلماء  ألا٢غب بلى  ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالثٞاإلاىدجا 

ايُاث مىدج الك٩ل الخالي و   infernale) قُُاهُت) " la courbe du diable "  الكُُانا الٍغ

 ."االثًبين الخمثُل الؼمجب لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  والاجه

 

                                                           
 .570مرجع سبؽ ذكره.ص  المكتبات الرقمية كالنشر اإللكتركني لمكثائؽ.. 6055الحمزة، منير. (  1)
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م ت مً  الؼمجب "لاله٨ؿاعاث الخمثُل  (:9) الؽٖل ُس الخ٨ىىلىحُت مً ٢بل مجمٖى

  .)الخجهيزاث، البرمجُاث، الاجهاالث( لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث

بؿبب ٣ٞضان اإلاخسههين  ٦ظل٪ ْاَغة ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث جضٖمذ

ً الم آلالي ؤًً ٖضة بلضان لجإث بلى اإلاهاحٍغ ألاصبُاث …اؾخسضمذ الهجغة. "و  في ؤلٖا

الٗلمُت جى٣ؿم بلى ويٗين مً حهت بٌٗ اإلادللين ٣ًترخىن ج٣ُم ٦مب لىي٘ ؾى١ 

ت ال٣ٟضان، الٗمل. ضاٞٗىن ٖلى ما ًم٨ً حؿمُخه هٍٓغ مً حهت  وًبِىىن ويُٗت يِٛ ٍو

ت ال٣ٟضان ". ؤزغي باخثين  ًإزظون ج٣ُم هىعي ٦مؿخدُل و هظا ال ًا٦ضون هٍٓغ

ت  ً اإلاىاعص البكٍغ ومً بين ألاهىإ الٗضًضة  لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث اإلاؿخسضمت في ج٩ٍى

ً  ؤلا٦ؿتراهذ، هجض الاهتراهذ، ً ًٖ بٗض ؤو الخ٩ٍى قب٨ت الاهترهذ، الخٗلُم والخ٩ٍى

     ؤلال٨ترووي.

مل ًىي٘ ٖلُه الٗضًض مً الخُب٣ُاث والبرامج التب حؿاٖض في والاهتراهذ كي بمثابت خا

ت ؤو اإلاالُت. ْهغ اإلاٟهىم ألانلي لالهتراهذ في الٗام  حؿُير اإلااؾؿت ؾىاء   إلاىاعصَا البكٍغ

غ1996م وبإ٦ير ص٢ت في ماعؽ 1990 ه بإهه  « Full service Intranet »  م في ج٣ٍغ الظي ٌٗٞغ

حٛير ٖام في البروجى٧ىالث وألاصواث اإلاٗمى٫  ها في الاهترهذ مً زال٫ قب٩اث مدلُت زانت 

باإلااؾؿاث، بالخالي الاهتراهذ َى اهترهذ زام باإلااؾؿت ٌؿمذ بخ٣ؿُم اإلاٗلىماث والبلٙى 

بليها بهٟت زانت لٗضص مً ؤًٖاء اإلااؾؿت وباقي ألاشخام في اإلااؾؿت البض مً 

ذ الؾخسضام الاهتراهذ. خهى   لهم ٖلى عزهت وجهٍغ

ت قب٩اث بهتراهذ جغجبِ ببًٗها  ؤما ؤلا٦ؿتراهذ كي الكب٨ت اإلا٩ىهت مً مجمٖى

٤ الاهترهذ وجداٞٔ ٖلى زهىنُت ٧ل قب٨ت بهتراهذ م٘ مىذ ؤخ٣ُت  البٌٗ ًٖ ٍَغ

 الكغا٦ت ٖلى بٌٗ الخضماث واإلالٟاث ُٞما بُنها.

ًٖ ً بٗض والظي له ٖضة حؿمُاث كي: الخٗلُم  ومً ؤَم ألاهىإ هجض الخ٩ٍى

ب يالال٨تروو ً الال٨ترووي  ؤو الخضٍع ، الخٗلم ًٖ بٗض، الخٗلم الاٞتراضخب، ؤو الخ٩ٍى
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ً ًٖ بٗض مً زال٫ اؾخسضام بإهه م ؤلال٨ترووي ٣ًُهض بالخٗلالال٨ترووي.  ٖملُت ج٩ٍى

 مً ًدخاحه الٟغص بما، خُث جؼوص Intranetؤلاهتراهذ قب٨ت ؤو Internetؤلاهترهذ لكب٨ت

٘ بٛغى اإلاسخاع، الازخهام ؤو اإلاىخ٣اة اإلاىاص مسخل٠ في مٗاٝع  بٛغى ؤو الٗلمب اإلاؿخىي  ٞع

 اإلاخٗضصة الىؾاثِ الُٟضًى، باؾخسضام حهاػ ال٨مبُىجغ والهىث، وطل٪ الخإَُل،

ض بل٨تروهُت ٦خب اإلالخُمُضًا،و  اث ؤلال٨ترووي، البًر    .الى٣افو  الضعصقت مجمٖى

ً ؤلال٨ترووي ٞٗملُت ض مً بم٩اهُت ونى٫  (e-learning)ؤو  (e-formation)الخ٩ٍى جٍؼ

ٗت وبخ٩ال٠ُ مىسًٟت، باإلياٞت  ٣ت ؾَغ خم طل٪ بٍُغ ً والخٗلُم، ٍو ٟين بلى الخ٩ٍى اإلاْى

يُت.  (1)بلى بقغا٦هم في الٗملُت الخ٩ٍى

 التهَٕٖ ٔالتخدٖات التهٍٕلٕجٗٛ داخن شتتمف االدازات: 3.3

ً؟:ؤلاداسة  1.3.3  كلم ًو

٤ ؤوال بين الٗلم والًٟ.  لإلحابت ٖلى َظا الؿاا٫ ًجب الخٍٟغ

  ًت م بت والهٟاث الصخهُت ٞدؿب وبهما َى مجمٖى ٞالٗلم: ال ٌٗخمض ٖلى اإلاَى

ت في مجا٫ ما مً اإلاجاالث مثل:  م مٗٞغ
ّ
ال٣ىاٖض وال٣ىاهين وألاؾـ واإلاباصت التب جىٓ

لم لم الىٟـ، ٖو ظٍ الٗلىم  ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث، ٖو ايُاث، َو لم الٍغ ألاخُاء ٖو

اث جسً٘ للخُىع والخجضًض لخخالءم م٘ ْغوٝ اإلاجخم٘ وج٣ىم ٖلى ؤؾـ  والىٍٓغ

ت.  ٖلمُت وؤؾلىب البدث الٗلمب لخل اإلاك٨الث وصعاؾت اإلاىا٠٢ الاصاٍع

  ظا ًدخاج بلى اث َو ٠ الًٟ: َى اإلاهاعة في جُب٤ُ َظٍ اإلاباصت وال٣ىاهين والىٍٓغ حٍٗغ

ىبت ًدؿم ناخبها بالخُا٫ وخؿً الخهٝغ لخل اإلاك٨الث وال٣ضعة شخهُت ٢ ت مَى ٍى

ٖلى الابخ٩اع والابضإ وال٣ُام بالخيؿ٤ُ والخىُٓم واؾخسضام الام٩اهُاث اإلاخاخت 

هم الؿلى٥ الاوؿاوي واهتهاج ألاؾالُب الاوؿاهُت  ا بإ٢صخا صعحت مم٨ىت، ٞو واؾدثماَع

ً في بخه  الىابٗت مً طاجه في حٗامله م٘ آلازٍغ الٗمل وؤن ٖلى عحل الاصاعة ن٣ل مَى

٤ الٗمل والخبرة واإلاماعؾت.  (2)وجىمُتها ًٖ ٍَغ

ت  2.3.3  :  Knowledge managementئداسة اإلالًش

هىع الخ٨ىىلىحُا الخضًثت اإلاخُىعة والهاثلت وزهىنا في مجا٫  م٘ جُىع الهىاٖت ْو

ُا اإلاٗلىماث والخٗامل م٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث ؤنبذ مً الًغوعي مىا٦بت ٖهغ ج٨ىىلىح

                                                           
 رفاع مقراف؛ حريزم فاركؽ. المرجع السابؽ. ( 1)

 .58كمات. عماف: دار كنكز المعرفة. ص. اتجاىات حديثة في ادارة المعرفة كالمعم6050بدير، جماؿ يكسؼ. (  2)
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٣ت ٖلمُت مؿاًغة للخُّىع الخ٨ىىلىجي الهاثل وبالخالي ْهغث الخاحت بلى بصاعة  البُاهاث بٍُغ

مخسّههت حٗمل ٖلى مٗالجت البُاهاث واإلاٗلىماث وخٟٓها وجىز٣ُها والخٗامل مٗها بٗىاًت 

ت. بن بصاعة ٞاث٣ت ٞٓهغث ما ٌؿما بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ؤو بصاعة اإلاٗلىماث ؤو ب صاعة اإلاٗٞغ

نها  ت جبدث في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ اإلاٗلىماث وألاع٢ام والبُاهاث والخهى٫ ٖليها وجسٍؼ اإلاٗٞغ

وخٟٓها للُلب. ل٣ض ؤنبدذ ٧اٞت الضواثغ واإلااؾؿاث ؾىاء ٧اهذ ماؾؿاث ال٣ُإ 

الٗام مً وػاعاث وصواثغ خ٩ىمُت وقغ٧اث ٖامت ؤو ماؾؿاث ال٣ُإ الخام مً مىٓماث 

يكأث وماؾؿاث عبدُت ؾىاء نىاُٖت اهخاحُت ؤو زضماجُت مثل اإلاهاو٘ والبىى٥ وم

ما٫ الظي حهضٝ بلى الغبذ، ؤنبدذ ٧ل َظٍ اإلااؾؿاث  ا مً ٢ُإ ألٖا يَر والٟىاص١ ٚو

ت  ت، ٞةصاعة اإلاٗٞغ ُٗت اإلاؿخىي مخسههت ًُل٤ ٖليها اؾم بصاعة اإلاٗٞغ بداحت بلى بصاعة ٞع

لخهى٫ ٖلى البُاهاث واإلاٗلىماث وخٟٓها وزؼجها حؿخسضم ٧اٞت الىؾاثل اإلاخاخت ل

ا لخٗمل في زضمت اإلاىٓمت وجد٤ُ٣ ؤَضاٞها. وحهخم ٖلماء الاصاعة  هظٍ  َغ واؾترحاٖها وجٍُى

ين:  اإلاٗاٝع في مىيٖى

كي جل٪ اإلاٗاٝع التب  Organization technologyألاو٫: ما ٌؿمىهه: بالخ٨ىىلىحُا اإلاىٓمُت 

 جى٨ٗـ ٖلى ق٩ل وجهمُم اإلاىٓمت.

غ  ى البدث والخٍُى غ َظٍ  Research and developmentالثاوي: َو ى الجهض اإلاىحه لخٍُى َو

ت لإلهخاج. بن اإلاٗاٝع التب جى٨ٗـ ٖلى ق٩ل وجهمُم  اإلاٗاٝع زانت اإلاٗاٝع الًغوٍع

ا ومهام الٗاملين  غ ٖلى صواثَغ
ّ
٣ت ٖملهم.اإلاىٓمت كي التب جاز ٍغ  (1)َو

ٞالٛالبُت مً ألاٞغاص ٌٗملىن في مهام وؤٖما٫ حٗخمض في هجاخها ٖلى اإلاٗلىماث التب ًخم 

ت  جخٗاْم ٦مُا و٦ُُٟا مً زال٫ ٖملُاث الترا٦م اإلاخخالي م٘  Knowledgeجغحمتها بلى مٗٞغ

ما٫ واإلاهام مثل الخضَعـ واإلاداؾبت وال٣ًاء وؤلاصاع  اث٠ وألٖا ة، حٗخمض مغوع الى٢ذ. ٞالْى

 في جىُٟظَا اٖخماصا ٦بيرا ٖلى الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث. 

٨ُت ٣ًّغع ؤن  ما٫ التب  %53في بدث ٖلمب ؤحغي في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ مً ألٖا

حك٩ل الضزل للخ٩ىمت طاث اعجباٍ وز٤ُ باإلاٗلىماث ؤو بمٗجا آزغ حٗخمض ٖلى اإلاٗلىماث 

غ البدث ؤن ٢ُإ حكُٛل اإلاٗلىماث َى ؤؾٕغ  بهىعة ؤو بإزغي. ٦ظل٪ حاء في هٟـ ج٣ٍغ

اث٠ الجضًضة ٧اهذ  %90ال٣ُاٖاث جُّىعا ٖلى مؿخىي الٗالم، ٦ظل٪ وحض ؤن  مً الْى

ت والخضماث اإلاخٗل٣ت  هما وؤن زانت بىٓم  اث٠  %05اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ ٣ِٞ مً الْى

 (2)٧اهذ في ٢ُإ الهىاٖت.

                                                           
 .86 -:. عماف: دار الراية لمنشر كالتكزيع. ص5. طإدارة المعمكمات كالمعرفة. 6050الطاىر، عالء فرج. (  1)
 .5. عماف: دار الفكر ناشركف كمكزعكف. ص5. طتقنية نظـ المعمكمات. 6056محمد بدر، محمد إبراىيـ.(  2)
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 اإلدازٚ اإللهرتٌٔٗٛ واذا تعين ٔواِ٘ عٍاصسِا؟:  4.3

ت  ل الٗمل ؤلاصاعي الٗاصي مً بصاعة ًضٍو كي مىٓىمت ال٨تروهُت مخ٩املت تهضٝ لخدٍى

ت حؿاٖض في بلى بصاعة آلُت باؾخسضام الخاؾب، وطل٪ با خماص ٖلى هٓم مٗلىماجُت ٢ٍى اٖل

٘ وبإ٢ل الخ٩ال٠ُ، مً طل٪ الاؾخٗاهت بكب٩اث الخاؾىب،  اجساط ال٣غاع ؤلاصاعي بك٩ل ؾَغ

 ؤو ألاهترهذ.

 أَذاًها:  1.4.3

 جدؿين الخضماث والىنى٫ للمٗلىماث بؿهىلت. -1

ما٫ الىع٢ُت. -2 غ ؤلاصاعة الٗامت والٗمل ٖلى زٌٟ ألٖا  جٍُى

الا٢خهاصي مثل بجاخت الٟغنت للكغ٧اث اإلاخىؾُت والهٛيرة لضزى٫ جدؿين الخىاٞـ  -3

 اإلاىاٞؿت، واؾخسضام ألاهترهذ للخجاعة الٗاإلاُت.

٠، مثل ج٩امل الىٓم لضٖم الاحغاءاث الضازلُت والخاعحُت. -4  جسٌُٟ اإلاهاٍع

 مٕىهاث الاداسة الالٕتروهُت: 2.4.3

ت وآمىت ًم٨ً الضزى٫ بليها بؿهىلت البيُت الخدخُت الخ٣ىُت: بيُت جدخُت للخ٣ىُت مغ٦ٍؼ -

 مً ٢بل الجهاث الخ٩ىمُت وال٣ُاٖاث الخانت واإلاىاَىين اإلاهّغح  هم.

ضٖم الخ٩ىمت الال٨تروهُت. - ض ٍو ٗاث وألاهٓمت: اله٩ُل الظي ًاٍّ  ٩َُلت الدكَغ

ت بالخ٩ىمت ؤلال٨تروهُت. - يُت حّٗؼػ ال٨ٟاءة واإلاٗٞغ م: البرامج الخ٩ٍى
ّ
ُت والخٗل  الخٖى

ؾتراجُجُت الخىُٓمُت: جىُٓم آلالُت وجيؿ٣ُها التب حؿاٖض ٖلى جُب٤ُ اؾتراجُجُت الا  -

 الخ٩ىمت الال٨تروهُت.

 زىابذ الاداسة الالٕتروهُت:  3.4.3

 تتمّثل يف التايل:
  ض الال٨ترووي وألاصلت، واإلا٨ٟغاث بصاعة بال وع١: خُث جخ٩ىن مً ألاعق٠ُ والبًر

هٓم الخُب٣ُاث آلالُت التب حٗخمض ٖلى الخ٣ىُاث الال٨تروهُت، والغؾاثل الهىجُت، و 

 الخضًثت.

  ،)ل في الهىاج٠ الظ٦ُت اإلادمى٫ الجضًضة )الجُل الثالث
ّ
بصاعة بال م٩ان: وجخمث

لُت. ُّ  واإلااجمغاث الال٨تروهُت والٗمل ًٖ بٗض مً زال٫ اإلااؾؿاث الخس

  ؾاٖت، ولم ٌٗض لها م٩ان. 24بصاعة بال ػمان: حؿخمغ زضماتها 
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  بال جىُٓماث حامضة: ٞهب حٗمل مً زال٫ اإلااؾؿاث الكب٨ُت واإلااؾؿاث بصاعة

ت.  الظ٦ُت التب حٗخمض ٖلى نىاٖت اإلاٗٞغ

 ٍُٓ جخّم جؼبُِاث الخٕىمت الالٕتروهُت ؟ 4.4.3

 :٤  جخم ًٖ ٍَغ

 .الخد٤٣ّ مً مهضع اإلاٗاملت 

 .الخد٤٣ مً ؾالمت اإلاٗاملت مً الٗبث ؤو الخُٛير 

  اإلاٗاملت.يمان ٖضم به٩اع مهضع 

 .ت اإلاٗاملت  يمان ؾٍغ

 .(1)الخد٤٣ّ مً ٖضم جسُي الهالخُاث اإلامىىخت 

 التهَٕٖ ادتاوع٘ ٔحتّدٙ البٗئٛ السقىٗٛ: 5.3

ً الجامعي: 1.5.3  أَذاي الخٍٕى

ضاص اإلاخ٩امل لغؤؽ اإلاا٫ البكغي ال٣اصع ٖلى  ت تهضٝ بلى الٖا الجامٗت ٦ىىاة خًاٍع

ومً َىا ًم٨ً جدضًض ألاَضاٝ الاؾتراجُجُت  بًها٫ عؾالخه في بيُت ٖالُت الخ٣ُٗض،

 للخٗلُم الجامعي ُٞما ًلي:

  ا وز٣اُٞا مخىا٣ٞا م٘ اإلاخٛيراث ٨ٍغ ىا ٖلمُا وج٣ىُا ٞو ت  ج٩ٍى ً ال٩ىاصع البكٍغ ج٩ٍى

 والخدضًاث الجضًضة.

  ٘ا وؤزال٢ُا وصًيُا لخل٤ اإلاىاًَ اإلاؿدىير واؾ بىاء شخهُت الاوؿان وبٖضاصٍ جغبٍى

بُٗخه واججاَاجه.ألا٤ٞ ال٣اصع ٖ  لى جٟهم ٖاإلاه اإلاٗانغ َو

  ٠ُ الؿلُم للبدث الٗلمب وجىمُت ال٣ضعاث الٗلمُت واؾخدضار الخ٣ىُاث التب الخْى

ض مً ٢ضعاث الخىاٞؿُت.  حؿهم في خل مك٨الث اإلاجخم٘ وجٍؼ

  ٘الخإ٦ُض ٖلى عؾالت الجامٗت الهامت اإلاخمثلت في بغامج الخٗلُم اإلاؿخمغ وزضمت اإلاجخم

 والبِئت.

  ٖمل جىاػن بين الخٗلُم الجامعي ألا٧اصًمب والخٗلُم الٟجب الخُب٣ُي و٦ظل٪ الخيؿ٤ُ

 والخ٩امل بُنهم.

 .حُٗٓم صوع الجامٗاث ٦مغا٦ؼ حٗلُم وجث٠ُ٣ وجىىٍغ 

                                                           
 .656-=60المرجع السابؽ. صبدير، جماؿ يكسؼ.  ( 1)



 التكويً األكادميي احلديث لألرشيفييـً يف البيئة الرقنية الفصل الثالث

 129 

 

لت  ٍى ُت ٢هيرة ومخىؾُت َو ٦ما ؤن بصاعة الخٗلُم الٗالي جهى٘ في الٗاصة ؤَضاٞا ْٞغ

ت  غ البدث الٗلمب وزضمت ٢ًاًا اإلاجخم٘.اإلاضي جغجبِ بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ  وجٍُى

مُت: 2.5.3  جدّذي البِئت الُش

 La Fractureفي بَاع الخدغ٥ الٗالمب وؤلاخؿاؽ بما ؤيخى ٌؿما بااله٨ؿاع الغ٢مب "

Numérique بض٫ الٟجىة الغ٢مُت، ويمً الٗمل الضئوب لهىضؾت مؿخ٣بل ع٢مب مخىاػن "

لُم الٗالي والتربُت بًغوعة وي٘ زُت جداو٫ ًىاصي الٗاملىن والباخثىن في خ٣ل الخٗ

ُت اإلاغحىة في الخٗلُم الٗالي. ٗت لخد٤ُ٣ الىٖى  بخضار ج٨ُٟاث ؾَغ

ت لخضاع٥ الٟجىة، وبصعا٥ َظا الخ٣ٗض الخ٨ىىلىجي  ل٣ض حٗضصث اإلاضازل الخىٓيًر

"، ٞهىا٥ مً ًُالب Environment and Technology Complexity Managementوالبُئب "

ت بصعا٦ُت لٟهم اخخُاحاث الخٗلُم الٗالي "بىي٘  "، Architecture Cognitive Globaleزاَع

غ الخجاعة " ت مثل جدٍغ غ اإلاٗٞغ ىا٥ ٞئت جُالب بخدٍغ  Libéralisation des Connaissanceَو

ىا٥ مً ًُالب بخٗلُم مً هٕى آزغ، حٗلُم ٢اثم ٖلى الابضإ والخجّضص والظ٧اء  "، َو

 الاحخماعي.

ـ ؤًام يمً َظا ا ظٍ الاق٩الُت او٣ٗض بباَع اإلالخ٣   2006ماي  22/24لخدّضي َو

"، ومً   L„université à L„ère du Numériqueالضولي خى٫: " الجامٗت في الًٟاء الغ٢مب 

ؤَم ال٣ًاًا التب َغخذ مؿإلت " ال٨ؿغ الغ٢مب"، و٦ُُٟت حبٍر باإلياٞت بلى مؿاثل حض 

باٖت مٗانغة مثل: الجامٗاث الغ٢مُت في ا ً البُضاٚىجي الغ٢مب، بهخاج َو لٗالم، الخ٩ٍى

ألاؾاجظة وزالًا اإلاهاصع الغ٢مُت، الخ٨م الغاقض للجامُٗت الغ٢مُت، الخٗاون بين 

المُت الاجهالُت صازل الخٗلُم الغ٢مب، خُث َالب الؿُض "  Joél deالخ٨ىىلىحُا الٖا

Rosnayٟـ اإلالخ٣  بةٖاصة جهمُم " مؿدكاع مضًغ مضًىت الٗلىم والهىاٖت بباَعـ زال٫ ه

ُت الخٗلُمُت الغ٢مُت الجامُٗت واهخ٣ض الخالت الخٗلُمُت الجامُٗت الٟغوؿُت مثل  للخٍغ

ُٚاب الخٗلُم الغ٢مب، واإلاجالث الغ٢مُت، والجغاثض الغ٢مُت، واإلا٨خباث الغ٢مُت.)لالؾتزاصة 

 (1) ًغجى جهٟذ مى٢٘ اإلالخ٣  ٖلى الغابِ ؤصهاٍ(

ؿين ؤصاء اإلاىعص البكغي، ٚير ؤهه ًالخٔ ؤن اإلاضاعؽ ل٣ض حٗضصث اإلاضازل لخد

ُاهُت وال٨ىضًت، ٢ُٗذ ؤقىاَا ٦بيرة في َظا الاججاٍ، ؾىاء مً خُث  ٨ُت والبًر ألامٍغ

ت وجىمُت مهاعاجه و٢ضعاجه الٗلمُت،  غ َغ١ جل٣ي ألاؾخاط للمٗٞغ الُغح اإلاٗغفي، وطل٪ بخٍُى

الظي اججه ألاوعوبُىن مازغا بلى مداولت ؤو مً خُث الخٗاَي م٘ الخ٣ىُت ٦إصاة، في الى٢ذ 

                                                           
)1(  
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ب٢امت مىٓىمت حٗلُمُت ؤوعوبُت ال جؼا٫ حٗاوي في الى٢ذ الخالي مً ؤػمت حٗلُمُت ًُل٤ ٖليها 

ت   ". Crise D„identitéالٟغوؿُىن: " ؤػمت ٍَى

وجبظ٫ خضًثا حهىص خثِثت لخُب٤ُ ؾُاؾاث ٖلمُت عقُضة لخثمين ال٣ُمت الٗلمُت 

اع ؤَل٤ مٗهض " مىهخاوي  La Valeur a jetée de Savoirاإلاًاٞت "  Institut"، في َظا الَا

Motaigne  الٟغوسخب مكغوٕ الجبهت ألاوعوبُت الؾخضعا٥ الخإزغ، وؤَل٤ ٖلى َظٍ اإلاباصعة "

"، وتهضٝ َظٍ اإلاباصعة لدصجُ٘ وجُٟٗل جىمُت مغا٦ؼ الامخُاػ  Newtonمكغوٕ "هُىجً 

٘ البدثُت ألاوعوبُت  الجامُٗت، وجثمين البدث ألاوعوبي، ل اإلاكاَع وجدضًض مجاالث جمٍى

خماص، مٗاًير وج٣ُُم ألابدار الٗلمُت. غ١ الٖا  (1)َو

 خصائص التهَٕٖ يف العصس السقى٘: 6.3

ت مً الخهاثو ًم٨ً بًجاػ ؤَمها ُٞما ًلي: ً في الٗهغ الغ٢مب بمجمٖى  ًخمّيز الخ٩ٍى

 الخاحت ئلى ُاكذة كلمُت وجٕىىلىحُت مخِىت: 1.6.3

ُٟت ج٣لُضًت مً آلاباء  م مهىت ؤو ْو
ّ
ً ٖملُت بؿُُت ٌؿمذ لىا بخٗل لم ٌٗض الخ٩ٍى

ت طاث مخُلباث حض م٣ّٗضة جدخاج  اث٠ الٗهٍغ ُين اإلاهغة، بل ؤنبدذ اإلاهً والْى والخٞغ

ض مً الظ٧اء والابضإ ٖلى  ُّ بلى ٢اٖضة ٖلمُت مخِىت، وزبراث مهىُت جُب٣ُُت، ومؿخىي ح

٠ م٘ اإلاؿخجضاث ال ُّ  خ٨ىىلىحُت الخضًثت. الخ٨

ً كلى جِىُاث دُُِت مخؼىسة: 1.6.3  الخٍٕى

ً ؤحهؼة وج٣ىُاث مخسلٟت  ل٣ض اؾخٗملذ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ومسخل٠ مغا٦ؼ الخ٩ٍى

وؿبُا ٖما ونلذ بلُه الخ٨ىىلىحُا في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، والُىم في ْل الاهٟخاح ٖلى 

ت بلى الخٗامل الا٢خهاص الٗالمب ومٗاٌكت الٗمل، ٞؿٝى ًدخاج ألاٞ غاص ؤو ال٩ىاصع البكٍغ

م٘ ؤحهؼة حض مخُىعة ؤٞغػتها الخُب٣ُاث في مسخل٠ اإلاجاالث ال ؾُما اإلاٗلىماجُت 

ظٍ الخُىعاث،  ً ؤن ج٩ىن مجهؼة بما ًخماشخا َو والاجهالُت. لهظا ٖلى ماؾؿاث الخ٩ٍى

 وؤن ج٩ىن في مؿخىي مخُلباث الٗهغ الغ٢مب. 

 

 

 

                                                           
. عماف: مركز الكتاب 5. طتنمية المكارد البشرية في ظؿ العكلمة كمجتمع المعمكمات. 6050قكل، بكحنية.(  1)

 .>70 -;70 -56األكاديمي. ص
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ً كلى جِىُاث  2.6.3  مخويرة ومخجّذدة:الخٍٕى

ً ؤٞغاص إلاّضة مُٗىت. ًخ٣ً الٟغص ؤو الٗامل ؤو الٟجب  ً ٦ما ؾاب٣ا، ؤي ج٩ٍى لم ٌٗض الخ٩ٍى

مهاعة ٌؿخٗملها ب٣ُت خُاجه اإلاهىُت. بل ؤنبدذ الخ٨ىىلىحُا في جُىع مؿخمغ، وؤنبذ مً 

ً الٟغص م٘ ما ًخماشخا ومخُلباث َظا الٗهغ. ب وج٩ٍى  (1)الًغوعي بٖاصة جضٍع

كير  ً ًخٟاٖل م٘ مخٛيراث، مما ٌؿخضعي  ؤن ًخه٠ بالخُٛير َو َظا اإلابضؤ بلى ؤن الخ٩ٍى

والىؾاثل ... ٞاإلاخ٩ىن ًخٛير ؾلى٦ه  ثوالخجضًض ؾىاء في ألاؾالُب ؤو في الاؾتراجُجُا

اث٠ التب ؾٝى ٌكٛلها اإلاخ٩ىهين جخٛير  اصاجه و٦ظا مهاعاجه وعٚباجه، باإلياٞت بلى ؤن الْى ٖو

 ثت اإلاخٛيراث الا٢خهاصًت والخ٨ىىلىحُت، ٦ما جخٛير ؾُاؾاث واؾتراجُجُاكي ألازغي إلاىاحه

ت مؿاولت ًٖ ج٠ُُ٨  اإلااؾؿت وؤَضاٞها وخهُلت ٧ل طل٪ ؤن جهبذ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ً م٘ َظٍ اإلاخٛيراث وطل٪ مً زال٫:  هٓام الخ٩ٍى

ــــت والٟىُــــت فــــي اإلااؾؿــــت والخٛيــــر فــــي ؤو  - حــــه وكــــاَها الخٗــــٝغ اإلاؿــــخمغ ٖلــــى ألاويــــإ ؤلاصاٍع

 وؤؾالُب الٗمل ٞيها.  

ً اإلاؿخسضمت. - يُت وؤؾالُب ومٗضاث الخ٩ٍى  الخجضًض اإلاؿخمغ في ؤهماٍ البرامج الخ٩ٍى

ً وؽاغ معخمش  4.6.3  الخٍٕى

ُٟت  ت مً ؾلؿلت الخل٣اث جبضؤ مً جدضًض اإلاىانٟاث الْى ً خل٣ت خٍُى بن الخ٩ٍى

الظي جٟصر الازخباعاث اإلاسخلٟت ًٖ وحُٗين مخُلباث قٛلها، زم جخجه بلى ازخُاع الٟغص 

ُُٟت،  غ جل٪ اإلاخُلباث لضًه، ومً وحىص اخخما٫ ٢ىي لىجاخه في جىُٟظ واحباث ْو جٞى

 ٠ يُت ؤولُت إلاؿاٖضة اإلاْى ضاص والتهُئت للٗمل ٦مغخلت ج٩ٍى وبٗض طل٪ جإحي ٖملُاث ؤلٖا

ُٟخ اث٠ ألا  هالجضًض ٖلى اؾخ٨كاٝ َبُٗت الٗمل وبصعا٥ مى٢٘ ْو زغي باليؿبت للْى

ىا٥ خل٣ت ؤزغي وكي ال٣ُاصة، ؤلاقغاٝ والخىحُه للٟغص في  وقغوٍ وؤؾالُب ألاصاء، َو

مماعؾت ٖمله، زم جإحي خل٣ه جسو ج٣ُُم ألاصاء والخ٨م ٖلى مضي ٦ٟاءة الٟغص في ٖمله، 

ُٟي وا٦دؿاب الٟغص اإلاهاعاث  ً مغة ؤزغي ٦إصاة لخٗضًل الؿلى٥ الْى وبالخالي ًبرػ الخ٩ٍى

ضاصٍ وتهُئخه للترقي بلى وال٣ضعاث الت ُٟخه الخالُت ؤو إٖل ب ًدخاحها لخدؿين ؤصاثه في ْو

ً ًمثل وكاَا عثِؿُا  ُٟت ؤٖلى، ؤو الاهخ٣ا٫ بلى مى٢٘ جىُٓمب حضًض، لظا ٞةن الخ٩ٍى ْو

اث٠  ُُٟت اإلاسخلٟت بضءا مً قاٚلي ْو اث الْى مؿخمغا مً مىُل٤ قمىله للمؿخٍى

                                                           
 .585الحمزة، منير. مرجع سبؽ ذكره. ص(  1)
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ت الىؾُ ، ال٣اٖضة الخىُٟظًت، مغوعا باألٞغاص و  اث٠ ؤلاصاٍع اث٠ اإلاٗاوهت والْى قاٚلي الْى

اث٠ ال٣مت وؤلاصاعة الٗلُا.  (1)واهتهاء بكاٚلي ْو

 وؤطسات املشتكبن يف الٍظاط األنادمي٘ لتدّصص املهتبات ٔاملعمٕوات: 7.3

جىاحه اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث جدّىال حضًضا في ؤَضاٞها ووْاثٟها وزضماتها وهمِ 

ُٟضًً، و٢ض او٨ٗؿذ َظٍ الخٛيراث بك٩ل مباقغ ٖلى َبُٗت ٖمل ج٣ضًمها للمؿخ

اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث والٗاملين ٞيها، ٦ظل٪ َظٍ اإلااؾؿاث جخإزغ وحؿخجُب إلاا ًُغؤ 

 (2)ٖلى مجخمٗها مً حٛيراث ؾىاء ٧اهذ احخماُٖت ؤم ا٢خهاصًت ؤم ج٣ىُت.

ت مً ؤَم الى٣اٍ الىاحب الاَخمام  ها في جسهو اإلا٨خباث  واإلاٗلىماث كي مٗٞغ

اٖضاص ازخهانُين في اإلاٗلىماث، لهم ال٣ضعة ٖلى ال٣ُام حل الخُىعاث الخانلت مً ؤ

اح الخُٛير جبضؤ  .باإلاهام اإلاىخٓغة مؿخ٣بال ٞةهه ال بض مً  الٗالي الخٗلُم بةنالحوبما ؤن ٍع

ت مً اإلااقغاث مً قإجها ؤن جًمً  الاَخمام م٨ً  ألاصاءبمجمٖى ؤن الجُض للمهىت ٍو

 ًلي: هلخهها ُٞما

ال٢ت ٖلم  • الضمج بين الخٗلُم في اإلا٨خباث واإلاٗلىماث وجدضًض ألاَضاٝ اإلاغاص جد٣ُ٣ها ٖو

 اإلا٨خباث بالٗلىم ألازغي.

لهم للخٗامل م٘ آلاالث ووؾاثل جىُٓم اإلاٗلىماث. •  ا٦ؿاب الخغحين مهاعاث الخٗامل جَا

الٟىعي واإلاباقغ ًٖ جىؾُ٘ البرامج وال٣ضعاث الضعاؾُت مثل م٣غعاث البدث  •

 اإلاٗلىماث، والكب٩اث والبىى٥ والاخهاء، وؤلاصاعة.

ب ٢ُام اإلااّؾ  • ت ا٣ًإ  إلاىا٦بتؿاث ألا٧اصًمُت بةٖضاص بغامج اٖاصة الخٗلُم والخضٍع ؾٖغ

 ومً زّم  هاخخُاحاج ًىا٦ب ججٗل ازخهاصخب اإلاٗلىماث مّما ألاخضار في الخسهو

 (3)ؤلاخاَت اإلاؿخمغة  هظٍ الخُىعاث

ت خى٫ الخسهّ  جدب٘ • و زانت جُىع مؿاعاث البرامج واإلا٣غعاث واإلاخٛيراث الجاٍع

ؤزغي لم ج٨ً مبرمجت في عاث م٣غّ  ةياٞتالخ٣ضم الخ٨ىىلىجي، ٞةهه َىا٥ جى٢ٗاث ب

 الؿاب٤.

                                                           
 ادية. مرجع سبؽ ذكره.التككيف كأىميتو في المؤسسة االقتص(  1)

 .=بدير، جماؿ يكسؼ. مرجع سبؽ ذكره. ص(  2)
: االتجاىات، العالقات، المكتبات كالمعمكمات في الدكؿ المتقدمة كالنامية. ;>=5محمكد، أسامة السيد.(  3)

 .58المؤسسات، االنتاج الفكرم. القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع. ص 
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ؾخدُذ ؤحهؼة ج٨ىىلىحُا الخٗلُم آٞا١ حضًضة في الٗملُاث الخانت بةٖضاص  •

 ازخهانُين للمٗلىماث.

ا مً  الخٗلُم اإلاؿخمغ والخٗلُم ّن ؤفي ألازير  ؾٝى هجض  • يَر اإلابرمج، والخٗلُم الظاحي ٚو

ت الخضًثت ؾٝى ٩ًىن له الضوع الهام في جضَعـ اإلا٨خباث  والاججاَاثألاؾالُب  التربٍى

 واإلاٗلىماث.

ً ازخهان • خى٫ ؤَمُت ز٣اٞت اإلاٗلىماث ؾُاصي بلى جدؿين مؿخىي  ُينبن ج٩ٍى

اصة اإلاؿخ٣بلُت إلاهىت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث.  الٍغ

• ً ً آلازٍغ  (1).ٖلى ازخهاصخب اإلاٗلىماث ؤن ًخٗلم ٦ُُٟت ج٩ٍى

ً لٗلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث جا٦ض ٖلى يغوعة حٗل  الاججاَاثبن  الخضًثت في الخ٩ٍى

اث ؤ٦ير مً ؤي شخبء آزغ م٘ جإمين صعاؾاث مخخابٗت الضعاؾت جخجه هدى اإلاىاص واإلاى  يٖى

ٟين اإلاىحىصًً جدذ  ً اإلاْى ً مؼصوحت وصٖم ج٩ٍى ير مخخابٗت ًٞال ٖلى اًجاص هٓم ج٩ٍى ٚو

ت ٞٗالُاث الخٗاون. ً وج٣ٍى  (2)الخمٍغ

 املبادئ العاوٛ لصٗاغٛ الرباوج التهٍٕٖٗٛ يف عمي املهتبات ٔاملعمٕوات: 8.3

جب  بب ال بّض ؤن حهخّم مىٓمٍى بثالر حىاهب عثِؿُت مهّمت للٛاًت كي:بن ؤي بغهامج ج٩ٍى  ؤو جضٍع

 الجاهب الىـشي:  1.8.3

هم ٞلؿٟخه  ت لالَاع الىٓغي لٗلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ٞو وطل٪ لبىاء زلُٟت ٨ٍٞغ

 وؤَضاٞه الٗلمُت والاحخماُٖت وجدضًض مُاصًً البدث والضعاؾت في مجاالجه.

 الجاهب اللملي: 2.8.3

ُٟها في مُاصًً الٗمل وال ؾُما اؾدُٗاب واؾخسضام  اًخه حٗلُم اإلاهاعاث اإلاهىُت وجْى ٚو

 ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في مغا٦ؼ اإلاٗلىماث واإلا٨خباث.

 الجاهب اإلاعاهذ:  3.8.3

اًخه بٚىاء الجاهبين الىٓغي والٗملي بىؾاثل وؤؾالُب للخ٨ٟير والٗمل مؿخ٣اة مً  ٚو

ت ٌؿدىض بل  يها ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث.ٖلىم ومهً مخىٖى

                                                           
)1(  

Bruce, H. and Lanpson, M. 2002. Information professionals as agents for formation literacy. Educa-

tion for information, vol. 20. N. 02. p.81.    
التككيف العالي في عمـك المكتبات كالمعمكمات: أىدافو، أنكاعو، كاتجاىاتو . 6006صكفي، عبدالمطيؼ. (  2)

 .8;الجزائر: دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع عيف مميمة. ص الحديثة.
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غ ما َى مىحىص منها ًجب ؤن جدضص  و٢بل وي٘ البرامج اإلا٣غعة ؤو حٗضًل ؤو جٍُى

 ٤ غ ٞو وجضعؽ الٗىامل اإلاازغة في َظٍ البرامج بٗىاًت ٞاث٣ت وجخسظ ٢غاعاث الهُاٚت والخٍُى

 ما جىضخه هخاثج َظٍ الضعاؾاث.

 كىامل أخشي: 4.8.3

م في بىاء مً ح T.D.wilsonًغي ولؿً 
ّ
ان مً الٗىامل جخد٨ امٗت قُٟلض ؤن َىا٥ هٖى

غ اإلا٣غعاث الضعاؾُت وكي:  وجٍُى

 كىامل خاسحُت:  1.4.8.3

هٟها البٌٗ  مثل خاحت ؾى١ الٗمل و٢ًاًا الؿاٖت والىي٘ اإلانهب اإلاخسهو، ٍو

بالخُىعاث الخاعحُت وجخمثل في مسخل٠ الخٛيراث التب ج٣٘ في اإلادُِ الخاعجي ٧الخُىعاث 

 ...تخ٨ىىلىحُت، الاحخماُٖت، الث٣اُٞت والا٢خهاصًال

 كىامل داخلُت: 2.4.8.3

مثل الاخاَت بالٗىامل الخاعحُت واججاَاتها واإلاىاٞؿاث مً الٗلىم وألا٢ؿام ألازغي،  

و٢ض ػاصث خضة اإلاىاٞؿت هٓغا للخُىعاث في ألاهٓمت الا٢خهاصًت، الٗىإلات والخ٨خالث 

 (1)الا٢خهاصًت...

ؿُت كي اإلاغآة الخ٣ُ٣ُت إلاا ونل بلُه الٗلم مً جُىع في حاهبُه وحّٗض  اإلاهاعاث الخضَع

الىٓغي والخُب٣ُي وؤن البدث الٗلمب والٗمل اإلاُضاوي َما اإلانهل الظي حؿخمّض مىه 

ا ومٟغصاتها، وؤن ما ٣ًا٫ ًٖ اإلا٣غعاث الضعاؾُت كي او٩ٗاؽ إلاا ًدضر في  اإلا٣غعاث ٖىانَغ

ؤن ٩ًىن صخُدا ؤن مهمت الخضَعـ كي عبِ الٗلم بالٗمل ًم٨ً   (2)مُضان الٗمل

ت بالخُب٤ُ، و٦ظل٪ ال ًجىػ ؤن ٌٗخمض الخُىع ألا٧اصًمب للٗلم ٖلى ما ًجغي في  والىٍٓغ

 ماؾؿاجه اإلاُضاهُت ٣ِٞ بل اإلاُلىب بٖضاص نىٟين مً اإلاخسههين. 

:  َم اإلاؿاولىن ًٖ ٖملُت بًها٫ اإلاٗلىماث بلى اإلاؿخُٟضًً. الصىٍ ألا٘و

٣ّىمىجها  :الصىٍ الثاوي َم الظًً ًضعؾىن َغاث٤ وؤؾالُب ٖملُت بًها٫ اإلاٗلىماث ٍو

خٗل٤ ألامغ باألٞغاص اإلا٩ىهين لتهُئتهم ا، ٍو َغ بخ٨غون ؤؾالُب جدؿُنها وجٍُى لل٣ُام  ٍو

ً ٖلى  خم التر٦يز في َظا الىٕى مً الخ٩ٍى يُت اإلاسخلٟت ٍو بضوعَم يمً البرامج الخ٩ٍى

ت والخبراث بلى اإلاخ٩ىهين، ٦ما جؼوٍضَم بمهاعاث ؾل ى٦ُت وطَىُت حؿهل ٖملُت ه٣ل اإلاٗٞغ

                                                           
)1(  

Wilson, T.D.1978.Kesearch its influence on curriculum design and development. In the British library 

research and development report. No. 5439.p85.
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ً ٖلى حىاهب جخٗل٤ بٗلم الىٟـ والٗال٢اث ؤلاًجابُت وألاؾالُب  ٌكمل َظا الخ٩ٍى

.ً ٘ صعحت ٦ٟاءتهم في الخٗامل م٘ ألاٞغاص الخايٗين للخ٩ٍى ت بٛغى ٞع  التربٍى

ٗ ت الخُىع العجباَها بالخ٣ضم الٗلمب وبما ؤن ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث مً الٗلىم الؿَغ

جين.  والخ٨ىىلىجي لظا ال بّض ؤن حٗض مضاعؾه وؤ٢ؿامه الٗلمُت َظًً الهىٟين مً الخٍغ

ل٣ض جُىعث بغامج ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في حامٗاث الٗالم بهىعة ٦بيرة وبك٩ل ًىاػي 

ت والٗمل  (1)ُت.الخُّىع اإلاىيىعي الظي قهضٍ َظا الٗلم في مجاالجه الىٍٓغ

 وعاٖري اعتىاد الرباوج التهٍٕٖٗٛ يف دزاسٛ املهتبات ٔاملعمٕوات: 9.3

٨ُت البرهامج اإلا٣ّضم لالٖخماص  جلؼم لجىت اٖخماص البرامج بجمُٗت اإلا٨خباث ألامٍغ

ت الالػمت  خماص، م٘  -بٗض الٟدو الكامل –باالمخثا٫ بلى اإلاٗاًير الؿخت اإلاىيٖى إلاىذ الٖا

بالًغوعة ؤن ج٩ىن ٧ل البرامج اإلاخ٣ضمت لالٖخماص حكبه بًٗها البٌٗ، اإلاالخٓت ؤهه لِـ 

خماص بلى  ٣خه الخانت في الٗغى والخ٣ضًم، ألامغ الظي صٞ٘ بلجىت الٖا بط ؤن ل٩ل بغهامج ٍَغ

 ( كي:06وي٘ َظٍ اإلاٗاًير لاللتزام  ها واجباٖها. اإلاٗاًير الؿخت )

 : Missions, Goals, and Objectivesاإلاهام وألاَذاي والواًاث  1.9.3

اًاث البرهامج واإلااؾؿت مىضخا  ٌؿخلؼم يغوعة بٖضاص بُان مُبٕى إلاهام وؤَضاٝ ٚو

 ُٞه الخسُُِ الاؾتراجُجي.

 :  Curriculum اإلاىهج الذساس ي 2.9.3

ٌكتٍر جىن٠ُ واضر للمىاهج وللم٣غعاث م٘ بٖضاص همىطج إلاسغحاث ٧ل م٣ّغع ٖلى 

ت للخسّهو، وون٠ مسخهغ للٟغم  خّضة، ووي٘ ٢اثمت للم٣غعاث ألاؾاؾُت والازخُاٍع

غ ومغاحٗت اإلاىاهج واإلا٣غعاث، ويغوعة  التب جدُدها صعاؾت َظٍ اإلا٣غعاث م٘ اقتراٍ جٍُى

٠ُ اإلاخسغحين مً  الخ٣ُُم الضوعي للُالب والٗاملين بالبرهامج م٘ مخابٗت حمُ٘ ؤهىإ جْى

 البرهامج.

 : Facultyأكظاء َُئت الخذَسغ  3.9.3

ـ بالبرهامج،  يغوعة بٖضاص ٢اثمت ب٩ل ؤًٖاء َُئت الخضَعـ اإلاؿخٗان  هم للخضَع

ؾىاء بىٓام الضوام ال٨لي ؤو الضوام الجؼجي ؤو باالزىين مٗا، َُئت الخضَعـ اإلاكاع٦ين 

                                                           
)1(  

Fondin, h.1984. The impact  of new information system training of future in formation professional S.J 
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 التكويً األكادميي احلديث لألرشيفييـً يف البيئة الرقنية الفصل الثالث

 136 

 

٠ُ ؤًٖاء َُئت الخضَعـ والُغ١ واإلاؿا ٖضًً، م٘ جبُين ؾُاؾت اإلااؾؿت في حُٗين وجْى

 والًىابِ اإلاٗمى٫  ها.

 : Studentsالؼالب  4.9.3

ٌكتٍر وي٘ ال٣ىاٖض واإلاٗاًير والؿُاؾاث والاحغاءاث اإلاٗمى٫  ها الخانت ب٣بى٫ 

الُالب في البرهامج، وؤًًا جل٪ اإلاخٗل٣ت بسخبهم مىه، م٘ جبُين بحغاءاث الاعقاص الٗلمب 

وألا٧اصًمب للُالب، وجبُين حمُ٘ اإلاٗلىماث الخانت بؿير ج٣ضمهم و٦ظل٪ الخانت 

 بخسغحهم.  

 : Administration and Financial Supportالذكم اإلاالي ؤلاداسة و  5.9.3

جخٗل٤ بالبُاهاث واإلاىاص طاث الٗال٢ت بميزاهُت البرهامج، الخغاثِ الخىُٓمُت للبرهامج 

ولل٣ؿم، مدايغ احخماٖاث بصاعة البرهامج، اإلاٗلىماث الخانت بةجاخت اإلاىذ البدثُت 

، اإلاٗلىماث الخانت بمغجباث وخىاٞؼ وج٩ال٠ُ الؿٟغ، و٦ظل٪ اإلاؿاٖضاث اإلااصًت للُالب

ا  َغ ؤًٖاء َُئت الخضَعـ، و٦ظل٪ الٗاملين بالبرهامج، ون٠ للٟغم والام٩اهُاث التب جٞى

ًاء َُئت الخضَعـ والٗاملين والُالب.  اإلااؾؿت أٖل

  :Physical Resources and Facilitiesاإلاىاسد والدعهُالث اإلاادًت 6.9.3

ىاب٤ اإلااؾؿت الخايىت ٌكتٍر ج٣ضًم ون٠ واضر إلاضي ز ًٕى وامخثا٫ مباوي َو

اث واإلا٣خيُاث  للبرهامج للمىانٟاث واإلاٗاًير اإلاثالُت للمباوي، م٘ خهغ لجمُ٘ اإلاجمٖى

اإلا٨خبُت والخىاؾِب واإلاٗضاث والخ٨ىىلىحُا اإلاؿخسضمت واإلاؿاهضة لل٣ؿم وللبرهامج، 

ا وجدُدها اإلااؾؿت ل٩ل مً ؤًٖاء  َغ َُئت الخضَعـ والٗاملين وون٠ للدؿهُالث التب جٞى

 (1)والُالب.

 

 

 

 

 

                                                           
تبات األمريكية العتماد برامج الماجستير في دراسات المكتبات . معايير جمعية المك=600منصكر، عصاـ. (  1)

 .>58-;58، ص 8، ع. مجّمة دراسات المعمكماتكالمعمكمات: الحاجة إلى نظرة تأمؿ عربية لالعتبار كلمعمؿ
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 (1)(: يوّضح دورة اعتماد البرامج التكوينية األكاديمية.10الشكل التالي رقم )

 
 وشتكبن عمي ٔوٍّٛ األزطٗف يف ظن التطٕزات اذتاصمٛ ٔالتهَٕٖ املتاح: 10.3

ؤي بغهامج ًخم ويٗه لالؾخٟاصة مىه في حٗلُم وجغبُت الُالب في مجا٫ ٖلمب  بّن   

ىا٥ ؤَضاٝ  مٗين مثل الضعاؾاث ألاعقُُٟت، البض وؤن ٩ًىن له مهام وؤَضاٝ مدضصة، َو

ٖامت وؤزغي مخسههت ًُمذ البرهامج في جد٣ُ٣ها، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٞةن ألاَضاٝ الٗامت 

 جخمثل في: 

ت ًٖ ٧ل ·  حىاهب ؤلاصاعة ألاعقُُٟت.بُٖاء مٗٞغ

بٖضاص مخسههين في واخض ؤو ؤ٦ير مً حىاهب ؤلاصاعة ألاعقُُٟت، مثل بصاعة الىزاث٤ ·

سُت، بصاعة اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت.  الال٨تروهُت، بصاعة الىزاث٤ الخاٍع

ت ببرهامج الضعاؾاث ألاعقُُٟت مثل بغهامج  ٦ما ؤن َىا٥ بغامج طاث ٖال٢ت ٢ٍى

لم اإلا٨خباث واإلاخاخ٠،  سُت ٖو اث الخاٍع وبغامج ؤزغي طاث ٖال٢ت  ها مثل بغهامج اإلاسَُى

ت للماؾؿاث  ظٍ ألاَضاٝ الٗامت جً٘ ههب ؤُٖنها اإلاهام الث٣اُٞت وؤلاصاٍع اإلاٗلىماث َو

 في اإلاجخم٘ الظي حِٗل ُٞه.

وهدُجت ألَمُت ونٗىبت الٗمل ألاعقُٟي، ٞاهه ًخُلب مً ألاٞغاص الغاٚبين في الٗمل 

ت به ؤن ًدهلى  ا ٖلى مؿخىي ٖالي مً الخٗلُم ألاعقُٟي الظي ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗٞغ

ت اإلاؿخمضة مً الخسههاث  بالٗلىم ألاؾاؾُت لألعق٠ُ، م٘ يغوعة اؾخ٨ما٫ اإلاٗٞغ

                                                           
عداد الباحث.(  1)  مخّطط مف تصّكر كا 
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لم اإلا٨خباث  لم الا٢خهاص، ٖو لم ؤلاوؿان ٖو ش والاحخمإ ٖو ألازغي مثل ٖلم الخاٍع

 واإلاٗلىماث.

لالػم للٗمل ألاعقُٟي ٞاهه ًجب وي٘ بغهامج ومً ؤحل ؤن ًخل٣  الُالب الخٗلُم ا

 للضعاؾاث الٗلُا ًد٤٣ ألاَضاٝ واإلاهام آلاجُت : 

بهم ٖلى  -1 بمضاص الُالب باألؾاؽ الىٓغي والٗلمب والٗملي للضعاؾاث ألاعقُُٟت وجضٍع

 طل٪. 

ت ًٖ الٗلىم  -2 ت وجضُٖم َظا ألاؾاؽ مً زال٫ الٗمل ٖلى ب٦ؿاب الُالب اإلاٗٞغ ج٣ٍى

 طاث الٗال٢ت. ألازغي 

مكاع٦ت الُالب في جىمُت مهاعاث اجساط ال٣غاعاث والخ٨ٟير الى٣ضي ًٖ الىزاث٤ الغؾمُت  -3

اع الث٣افي الٗام.  وألاوعا١ الٟغصًت ٦جؼء مً ؤلَا

ُت  -4 اصة وجىمُت ٢ضعاتهم اإلاٗٞغ بٖضاص الُالب إلصاعة وجىُٟظ ألابدار الضعاؾُت لٍؼ

بُت.   والخضٍع

ت ٚغؽ الكٗىع اإلانهب  -5 واإلاؿئىلُت الاحخماُٖت في ٣ٖى٫ الُالب وهٟىؾهم، واإلاٗٞغ

 بالجىاهب ال٣اهىهُت وألازال٢ُت 

ب ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي ألا٧اصًمب  حهخم الخٗلُم ألاعقُٟي للضعاؾاث الٗلُا ٦ثيرا بالخضٍع

٣لي لُم٨ً  بب، ٞهى ًً٘ بَاع طَجب ٖو لُه ٞاهه حهخم بالبدث الىٓغي والخجٍغ واإلانهب، ٖو

ب ٖلى الُالب مً  غ٦ؼ الخضٍع غ اإلاباصت ألاعقُُٟت. ٍو ٞهم ألا٩ٞاع التب جاؾـ إلاهىتهم ولخٍُى

ُت للُالب اٖخماصا ٖلى هماطج مكابه لالؾخٟاصة  ها  ا٦دؿاب اإلاهاعاث وػٍاصة الخىمُت اإلاٗٞغ

 في جىمُت الخسهو في حىاهب ؤزغي. 

باصت والخ٣ىُاث وبغهامج الضعاؾاث الٗلُا للضعاؾاث ألاعقُُٟت ًجب ؤن ٩ًىن مضع٧ا للم

اث٠ ألاعقُُٟت وجُب٣ُها في ٧اٞت اإلااؾؿاث التب جسخل٠  ألاعقُُٟت، إلم٩اهُت ال٣ُام بالْى

اث٠ التب جاصحها.   في َبُٗت الٗمل والْى

بُت الالػمت   والبرامج التب ال ج٣ضم صعاؾاث ٖلُا ال ج٣ضم ٧ل اإلاٗاٝع الٗلمُت والخجٍغ

ا ًجٗل الُالب ٨ًدؿبىا الٗضًض مً الهٟاث إلاماعؾيها، في خين بغهامج الضعاؾاث الٗلُ

غ اإلاهىت  اإلاهىُت الالػمت لهم مضي الخُاة، وجغحمتها في ق٩ل ؤ٩ٞاع وؤؾالُب حؿاٖض في جٍُى

غ خُاتهم. الاعقُُٟت، بل وفي جٍُى
(1) 

                                                           
في الدراسات األرشيفية. متاح عمى الخط . الدليؿ إلى برنامج الدراسات العميا >600محّمد عبدالمحسف، أشرؼ. (  1)

 [. الّرابط.07/6056/;0.]59،ع>600. مارس مجمة سبرايف[،  en ligneالمباشر]

http://www.journal.cybrarians.org/
 

http://www.journal.cybrarians.org/
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مً اإلاٗغوٝ ؤن مماعؾت الٗمل ألاعقُٟي ٢ض ؾب٤ ب٣غون ٖضًضة جىٓير وجإَير َظا 

اإلاهً التب جىُىي ٖلى ق٣ين ؤخضَما هٓغي ٞلؿٟي،  الٗمل، وقإهه قإن في طل٪ ٧ل

هغ  غ. ْو َا والثاوي جُب٣ُي ٖملي، بدُث ًماعؽ الٗمل ؤوال زم بٗض ٢غون ٖضًضة ًىٓغ ٍو

سُت.  ه َظا اإلاهُلر ٖبر مسخل٠ اإلاغاخل الخاٍع ٖلم ألاعق٠ُ ٦ىدُجت للخُىع الظي ٖٞغ

، الجاهب الٗلمب والجاهب ؤَل٣ذ حؿمُت "ٖلم ألاعق٠ُ " ٧ىن َظا ألازير ًخميز بجاهبين

 الخُب٣ُي.

ت  وألا٩ٞاع ألاؾاؾُت ًٖ  Theoreticalالجاهب الٗلمب والظي ًخٗل٤ بالىاخُت الىٍٓغ

َبُٗت َظا الٗلم. وكي اإلاٗلىماث واإلاهاعاث اإلا٨دؿبت ؤزىاء اإلاكىاع الضعاسخب ٖلى مؿخىي 

٤ باألعق٠ُ حؿاٖض ٖلى جىمُت الث٣اٞت 
ّ
اإلاٗاَض والجامٗاث مً زال٫ وي٘ بغامج جخٗل

ا، وجىحض زالزت مضاعؽ عاثضة في َظا اإلاجا٫: اإلاضعؾت َغ ُت لضي الضاعؽ وجٍُى  اإلاٗٞغ

٨ُت اإلاسخهت في ألاعق٠ُ الىؾُِ، واإلاضعؾت ال٨ىضًت التب ًُل٤ ٖلها اؾم اإلاضعؾت  ألامٍغ

اإلاخ٩املت، واإلاضعؾت الٟغوؿُت ؤو اإلاضعؾت الخ٣لُضًت وكي مً ؤ٢ضم اإلاضاعؽ ٣ٞض جُىعث 

َظٍ اإلاضعؾت في ٞغوؿا ؤوال زّم اهخ٣لذ بلى باقي الضو٫ ألاوعوبُت ألازغي، ولها الُىم الٗضًض 

ذي.مً اإلا  خدبٗين ٖبر الٗالم واَخمامها ًىدهغ في ألاعق٠ُ الخاٍع

ؤما الجاهب الخُب٣ُي، ٞهى ًخٗل٤ باإلا٩ىهاث الٗملُت واإلاىهجُت التب ٌؿخسضمها ؤزهاجي 

ألاعق٠ُ، و٢ض جخمسٌ ًٖ اإلاماعؾت ألاعقُُٟت ًٖ م٩ىهاث ٖلمُت َامت. ولهظا ٌٗخبر 

ألاعق٠ُ خ٣ال صعاؾُا ومهىت في خض طاجه، ٞالخ٣ل الضعاسخب ٦ما ٌؿخسضم ٖامت ٌكير بلى 

ت، وما ًميز الخ٣ل الضعاسخب ألاعقُٟي  ق٩ل صعاسخب له مىهج مخميز  حهضٝ بلى التزوٍض باإلاٗٞغ

ت لألعق٠ُ، ٞاإلاىهجُت ألاعقُُٟت  َى الٗال٢ت بين اإلاىهجُت ألاعقُُٟت وألا٩ٞاع الىٍٓغ

Archival methodology ت ألاعقُُٟت بِىما الضعاؾت   Archival theoryجإزظ ًٖ الىٍٓغ

اإلاىهجُت ألاعقُُٟت خُث حؿاٖض صاعسخب ألاعقُُٟت َما هخاج جُب٤ُ جل٪ واإلاماعؾت 

ت ًٖ َبُٗت الجاهب الىا٢عي مدل  ت َب٣ا لأل٩ٞاع الىٍٓغ ألاعق٠ُ ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

ً الىٓغي مهما ٧اهذ ٢ُمخه الٗلمُت ومّضجه (1)الضعاؾت ،لم ٌٗض ألاعقُٟي ٨ًخٟي بالخ٩ٍى

اعاث اإلاُضا هُت إلاغا٦ؼ ألاعق٠ُ الؼمىُت بل وحب ٖلُه ال٣ُام بإٖما٫ جُب٣ُُت مً زال٫ الٍؼ

ت الخ٣ُ٣ت اإلاُضاهُت، وؤزظ نىعة ّٖما ًيخٍٓغ  الخابٗت لإلصاعاث الٗمىمُت واإلااؾؿاث إلاٗٞغ

                                                           
متاحة عمى الخط .المكسكعي في مصطمحات المكتبات كالمعمكمات المعجـ البنياكمالشامي،أحمد محمد.  ( 1)

: /http://www.elshami.com المباشر  .6056/>68/0تاريخ الزيارة يـك

http://www.elshami.com/
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ٌكير  .(1)مؿخ٣بال م٘ بم٩اهُت ٢ُامه بإٖما٫ ؤعقُُٟت بةقغاٝ ومؿاٖضة ألاعقُٟي اإلانهب

ؤن  بٌٗ اإلاخسههين في مجا٫ ٖلم ألاعق٠ُ بلى ؤن ٖلم ألاعق٠ُ َى ٖلم حضًض، والىا٢٘

 ٖلم ألاعق٠ُ ٢ضًم وبهما الجضًض ُٞه ؤن الخُىعاث التب خضزذ في مٗالجخه للىزاث٤
والاؾخٟاصة مً اإلاٗلىماث اإلاىحىصة ُٞه. ٦ما ؤن الخ٣ضم في هٓغ الخ٨م وؤلاصاعة اؾخىحب 

وؾاثل حضًضة للؿُُغة ٖلى ال٨م الهاثل مً الىزاث٤ اإلاىخجت، ٦ما اؾخىحب اؾخدضار 

( 2)بالىزاث٤ في مجا٫ الضعاؾاث الٗلمُت وألا٧اصًمُت اإلاسخلٟت ؤؾالُب حضًضة لالهخٟإ

ها ٖلم ألاعق٠ُ ؤنبذ ًلىح في ألا٤ٞ ٖلم ؤعقُٟي  وهدُجت للخُىعاث والخٛيراث التب ٖٞغ

ت الالػمت للخٗامل م٘ جدضًاث الٗهغ التب  مخُىع ومخجضص ؾٝى ٣ًضم ألاصواث الًغوٍع

٘   (3).ًٟغػَا ٖالم ًمىج بالخٛير الؿَغ
 
 ٖالُا

 
لين جإَُال وجخُلب َظٍ الخدضًاث مهىُين مَا

 مً 
 
ت ٞهم واؾدُٗاب اإلاباصت التب جد٨م الٗمل اإلاٗلىماحي، ول٨ً ؤًًا لِـ ٣ِٞ مً ػاٍو

ظا ألامغ  ت امخال٥ اإلاهاعاث الٟىُت اإلاُلىبت الؾخٛال٫ ٧اٞت بم٩اهاث الخ٨ىىلىحُا. َو ػاٍو

ُلب مً ؤ٢ؿام اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في الجا مٗاث الٗغبُت ؤن جُىع َغ١ ومدخىي ًا

ير الٗىهغ البكغي بالٗضص  الخإَُل ألا٧اصًمب لالزخهانُين، ٞٗليها ج٣٘ مؿاولُت جٞى

ُت التب جدىاؾب واخخُاحاث الؿى١ اإلاخٛيرة. وبالخالي ٞخٗلُم اإلا٨خباث  واإلاىانٟاث الىٖى

خخُاحاث التب واإلاٗلىماث مُلىب مىه ؤن ٩ًىن ٖلى اجها٫ ؤ٦ير بؿى١ الٗمل لخد٤ُ٣ الا 

ًخُل٘ بليها اإلاجخم٘ ومخابٗت ألاق٩ا٫ الجضًضة للٗمالت. بطا ما ؤعاصث ؤن حؿخمغ في جدمل 

ت اإلاهىُت اإلاُلىبت إلااؾؿاث اإلاٗلىماث مً م٨خباث  مؿاولُت بٖضاص وتهُئت الُا٢اث البكٍغ

غ واإلاىا٦ ً ال زالث لهما: ٞةما الخُٛير والخٍُى بت، وبما ومغا٦ؼ جىز٤ُ ومٗلىماث، ٞلها زُاٍع

 بؿى١ 
 
 وز٣ُا

 
الخالشخب والاجهُاع ؤمام َظٍ اإلاؿخجضاث والخ٨ىىلىحُاث التب اعجبُذ اعجباَا

ت. ت والجظٍع  (4)الٗمل، وبالخدىالث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت اإلادؿاٖع

 

                                                           
.تكنكلكجيا المعمكمات كتطبيقاتيا في مجاؿ األرشيؼ. رسالة ماجستار: قسـ عمـ =600بكسمغكف، إبراىيـ.(  1)

 .>;المكتبات بجامعة منتكرم قسنطينة.ص.
 .>5. بيركت: دار الجيؿ.ص.6ط. . إدارة الكثائؽ األرشيفية.6==5مالؾ، محمد محجكب.(  2)
.األرشيؼ اإلدارم في الجزائر : أىميتو، تنظيمو، حمايتو القانكنية ككاقعو: دراسة حالة 6006، كماؿ.دركاز(  3)

 .8;مصمحة األرشيؼ لكالية قسنطينة . رسالة ماجستار: قسـ عمـ المكتبات بجامعة منتكرم قسنطينة.ص.
ات في الكطف العربي مع .أضكاء عمى برامج تدريس عمـك المكتبات كالمعمكم;600جرجيس، جاسـ محمد. (  4)

،مارس en ligne] متاحة عمى الخط المباشر] مجمة سبرايفإشارة خاصة إلى دكلة اإلمارات العربية المتحدة.
 /http://www.journal.cybrarians.org[. الّرابط:09/06/6057،ص.]56،ع.;600

 

http://www.journal.cybrarians.org/
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 الخأَُل اإلانهي للىزاةُِين في الىػً اللشبي: 1.10.3

ً الٗغبي بضؤث جٓهغ بىاصع الخاحت بلى يف  صعاؾاث مخسههت في مجا٫ اإلاٗلىماث الَى

بمٗىاٍ الىاؾ٘ في مىخه٠ ألاعبُٗيُاث، خُث بضؤث بٌٗ الضو٫ الٗغبُت مثل: مهغ، 

والٗغا١، والؿىصان، وألاعصن، والجؼاثغ في جىُٟظ بٌٗ البرامج الخانت بٗلىم اإلا٨خباث 

 والىزاث٤، زم جلتها ب٣ُت الضو٫ الٗغبُت.

ٗجا منها بالجىاهب الخٗلُمُت ألا٧اصًمُت ؤو و٢ض جُىعث َظٍ البرامج، ؾىاء ما ٌ

:ً ً مخىاٍػ بُت في مؿاٍع  الجىاهب الخضٍع

: اإلاعاس الىىعي غ اإلاىاهج والىؾاثل الخٗلُمُت وبزًاٖها ألا٘و ٤ جٍُى ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ٗاث الالػمت لخد٤ُ٣ الخإَُل ألا٧اصًمب اإلاٗتٝر  ت الٗاإلاُت، وبنضاع الدكَغ للم٣اًِـ التربٍى

 به صولُا.

٤ حٗضص الخسههاث اإلاسخلٟت في صاثغة اإلاٗلىماث، ٞىجض مثال  ا: اإلاعاس الّٕمي،زاهُ ًٖ ٍَغ

اث. ا. ول٩ل مً َظٍ الضعاؾاث  ..اإلا٨خباث، وصعاؾاث الىزاث٤ وصعاؾاث اإلاسَُى يَر ٚو

ُت وبغامجها الخانت، ًٞال ًٖ حٗضص اإلاضاعؽ اإلاٗىُت بخضَعـ َظٍ  جسههاتها الٟٖغ

 الخسههاث.

 ع ٖلم الىزاث٤ ّٖضة اٖخباعاث ؤَمها:و٢ض ؾاٖض ٖلى جُىّ 

 .الخُىع الظي َغؤ ٖلى ٖلم ؤلاصاعة، وقمل ٖلم الىزاث٤ ٦إخض الٗلىم اإلاخٗل٣ت به 

  ير اججاٍ الضو٫ الٗغبُت هدى الخىمُت الكاملت في حمُ٘ ال٣ُاٖاث، ًدّخم بالًغوعة جٞى

 مٗلىماث مخ٩املت إلاخسظي ال٣غاعاث في الى٢ذ والك٩ل اإلاىاؾبين.

  اإلاضَل للمٗلىماث الظي لم ٌٗض مً الؿهل الؿُُغة ٖلُه بإؾالُب ج٣لُضًت.  الاهٟجاع

٣ا ألؾـ واٖخباعاث مىخضة.  بل ًخُلب جىُٓما ٖلمُا خضًثا ٞو

  ٘الخىؾ٘ في ٢ُإ الخٗلُم بهٟت ٖامت، وزانت الخٗلُم الجامعي وما ًىا٦به مً جىؾ

ير اإلاٗلىماث   وجِؿير الاؾخٟاصة منها.في مجا٫ البدىر والضعاؾاث، ًدّخم بالًغوعة جٞى

ظا ًا٦ض  ٗخبر ٖلم الىزاث٤ مً الٗلىم اإلاٗىُت بمٗالجت هٕى مٗين مً اإلاٗلىماث. َو َو

ش والاصاعة،  اعجباَه بٗلم اإلاٗلىماث، وفي هٟـ الى٢ذ ًغجبِ ٖلم الىزاث٤ ب٩ل مً الخاٍع

ا هجض ؤن و٦الَما ًيخمب بلى اإلاجخم٘، و٧ل منهما لضًه وؾاثله وجىُٓماجه الخانت به، ولهظ

ظا بضوعٍ ٨ٌٗـ ؤَمُت الىزاث٤  غوٝ اإلاجخم٘، َو ش وؤصًىلىحُاث ْو الىزاث٤ جخإزغ بخاٍع

 واخخُاج الضو٫ بلى زضماث وزاث٣ُت مخ٩املت.

 ومبضؤ "الخاحت" ٌٗخبر الخُىة ألاولى هدى بىاء ؤؾاؽ ٖلمب للمهىت.
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ترجب ٖلى مبضؤ الخاحت بلى الىزاث٤ بًجاص الىؾاثل الٗلمُت في ؾبُل  حم٘، وجىُٓم، ٍو

وخٟٔ، وجِؿير الىزاث٤ للمؿخُٟضًً منها. و هظا ًم٨ً ؤن هدّضص ؤن مهىت الىزاث٣ُين ال حٗضو 

 ٧ىجها "مهىت ٖلمُت".

ول٨ً َل ًىٓغ بلى اإلاهىت ٖلى ؤؾاؽ ٖلمب، ال ؾُما في الضو٫ الىامُت؟ ؤٖخ٣ض وب٩ل 

اث٠ الىزاث٤ في ؤؾ٠، ؤّن الجىاب بالىٟي، ٞماػا٫ ٖمل الىزاث٣ي ٖمال حاهُا، بل بن  ْو

ىب ٞيهم.  بٌٗ الضو٫ الٗغبُت حؿىض بلى ألاشخام اإلاُلىب جإصًبهم ؤو ٚير اإلاٚغ

م ؤَمُخه وزُىعجه ٦ظا٦غة زاعحُت  ٨ٗـ ٖضم اَخمام بٌٗ الضو٫ بالىزاث٤، بٚغ َو

لألمم والكٗىب، اهسٟاى اإلاسههاث اإلاالُت اإلاٗخمضة لهظا اليكاٍ، هاَُ٪ ًٖ ٖضم 

ؼة، وصعاؾاث ؤ٧اصًمُت الاَخمام بخإَُل الٗامل
ّ
بُت مغ٦ ٤ بًجاص بغامج جضٍع ين ُٞه ًٖ ٍَغ

 مخ٩املت.

ت  ول٣ض ٧ان لهظٍ ألاؾباب او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى اإلاهىت، بدُث ؤنبدذ ال٣ىة البكٍغ

غة بالك٩ل اإلاُلىب. ولم ج٨ً الضعاؾاث الىزاث٣ُت في  اإلاسههت في مجا٫ الىزاث٤ ٚير مخٞى

ا ا مً ٚيَر
ّ
ً الٗغبي بإخؿً خٓ في صو٫ الٗام ألازغي، خُث اٖتريها ٦ثيرا مً  الَى

 ال٣ٗباث ؤَمها:

  اوٗضام الىعي لضي بٌٗ اإلاؿاولين في الاصاعة الٗامت، زانت اإلاهىُين منهم بكاون

 الخسُُِ.

 .ىُت  جإزغ بٌٗ الضو٫ الٗغبُت في جإؾِـ صوع الىزاث٤ الَى

 ىُت اإلاىحىصة في بٌٗ الضو٫ الٗغبُت حم ُ٘ ؤَضاٞها، زانت لم جد٤٣ّ صوع الىزاث٤ الَى

 ُٞما ًخٗل٤ بالخٗلُم، وا٢خهغ صوعَا ٖلى حم٘ ما ًم٨ً الخهى٫ ٖلُه مً وزاث٤.

  ظا بضوعٍ ؾاٖض ٖلى ت الٟغم والخىاٞؼ اإلاخاخت للمخسههين في مجا٫ الىزاث٤. َو
ّ
٢ل

ت الغاٚبين في َظٍ الضعاؾاث.
ّ
 ٢ل

 َب، ها ُ٪ ًٖ الى٣و الخإَُل اإلاخضوي لبٌٗ ال٣اثمين ٖلى بغامج الخٗلُم والخضٍع

 الكضًض في ألاصب الىزاث٣ي الٗغبي.

  ي٠ٗ الخيؿ٤ُ والخٗاون بين اإلااؾؿاث الخٗلُمُت بًٗها البٌٗ، وبُنها وبين

 اإلااؾؿاث واإلاىٓماث اإلاهىُت.

 أظغ ومبادب جأَُل الىزاةُِين: 2.10.3

٣ا لٟلؿٟت الخٗلُم، واخخُاحاث  ًسخل٠ الخإَُل اإلانهب للىزاث٣ُين مً صولت ألزغي ٞو

ين مً البرامج:  الضولت، وام٩اهاتها. ولهظا هالخٔ هٖى
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ج مخسههين ٖلى مؿخىي الضعاؾاث الجامُٗت، ؤو مؿخىي بشامج مؼىلت:  تهضٝ بلى جسٍغ

الضعاؾاث الٗلُا. وجسخل٠ مّضة َظٍ البرامج مً صولت ألزغي، خُث هجض ؤن بٌٗ الضو٫ 

الٟىُت اإلاخسههت، ٖالوة ٖلى جدضص ؤعب٘ ؾىىاث للخإَُل ًؼّوص ٞيها الضاعؽ باإلاٗلىماث 

الخٗلُم الٗام. وبٌٗ الضو٫ جغي ج٨ث٠ُ َظٍ البرامج وازخهاع مضتها بلى ؾيخين ٣ِٞ، ؤو 

٣خهغ جؼوٍض الضاعؽ ٞيها ٖلى اإلاٗلىماث الٟىُت والخ٣ىُت ٣ِٞ، صون  زالر ؾىىاث، ٍو

 الالخٟاث بلى الخٗلُم الٗام.

ملين اإلاؿاٖضًً صون اإلاؿخىي وتهضٝ َضٍ البرامج بلى بٖضاص الٗا: بشامج ُصيرة

اإلاخسهو، ومضة َظٍ البرامج جتراوح بين ؤعبٗت، وزماهُت ؤؾابُ٘. وهالخٔ َظا الىمِ في 

٩ا، وفي بٌٗ الضو٫ الٗغبُت التب جىٟظ بغامج  ب الهُٟي ٦ما َى الخا٫ في ؤمٍغ الخضٍع

بُت زانت في ؤزىاء الخضمت.  جضٍع

يبغي كىذ ؤلاكذاد اإلانهي للىزاةُِين ألاخز  بلين الاكخباس باألظغ الخالُت: ٍو

غ اإلاؿخىي الث٣افي للٗاملين في مجا٫ الىزاث٤. أوال:  يغوعة الاَخمام بخٍُى

بٖضاص الٗاملين بك٩ل ٌؿاٖض ٖلى جدضًض صوعَم في صٞ٘ عجلت الخىمُت، والبدث زاهُا: 

 الٗلمب في مجالهم.

 ُت اإلاُلىبت للخىمُت.جدضًض صوع الىزاث٣ُين في مجا٫ الاصاعة والٗملُاث ألاؾاؾ زالثا:

 مكاع٦ت حمُ٘ الجهاث اإلاٗىُت في جسُُِ الخضماث والضعاؾاث الىزاث٣ُت. سابلا:

ت والٟىُت للٗاملين في َظا اإلاجا٫. خامعا: غ اإلاهاعاث وال٣ضعاث الاصاٍع  جٍُى

: جدضًض الاخخُاحاث الٟٗلُت مً ٞئت اإلاخسههين في مجا٫ الىزاث٤، والٟئت ظادظا

٣ا إلابضؤ "الخاحت".اإلاؿاٖضة لهم، وجسُ  ُِ البرامج اإلاىاؾبت ل٩ل ٞئت ٞو

ب ال بذ مً ألاخز بلين الاكخباس الخِاةّ آلاجُت:  ولخدُِّ أهشاض الخللُم والخذٍس

 .ب  الخىػَ٘ الجٛغافي ألما٦ً الخضٍع

 .ب ت للخضٍع  اإلاباوي والخجهيزاث وألاصواث الًغوٍع

 .ضاص اإلانهب اإلاخسّهو للمضعبين  الٖا

 ضاص الٟجب للمى  هج الضعاسخب.ؤلٖا

 .غاى الخٗلُم  جِؿير الىنى٫ بلى اإلاٗلىماث والىزاث٤ والاؾخٟاصة منها أٚل

 .بُت غ البرامج الخضٍع  مكاع٦ت صوع الىزاث٤، وؤحهؼة الضولت في بىاء وجٍُى

 .بُت غ البرامج الخضٍع ت والاحخماُٖت في جٍُى ىُت، والث٣اُٞت واللٍٛى  مغاٖاة الٟغو١ الَى
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  ( 1)الخضًثت في َظا اإلاجا٫.الاؾخٟاصة مً الخ٨ىىلىحُا 

 ٔاقع البٗئٛ التهٍٕلٕجٗٛ السقىٗٛ ٔظّٕز ٌٕع جدٖد وَ األزطٗف: 11.3

ل٣ض ؤنبدذ اإلااؾؿاث ألا٧اصًمُت في مجا٫ اإلا٨خباث واإلاٗلىماث مؿاولت ًٖ 

ت التب ؤخضزتها البِئت الغ٢مُت في الخسهو، لخّٛير مً  مىاحهت َظٍ الخٛيراث الجظٍع

ُضي بلى ؤؾالُب الخٗلم الخضًثت التب جبجا ٖلى ؤؾـ ًغاعى ٞيها ؤؾالُب الخٗلُم الخ٣ل

لين للٗمل واليكاٍ في البِئت الغ٢مُت  مؿخ٣بل مهىت ؤزهاجي ألاعق٠ُ بةٖضاص مَا

ت. الم آلالي وألاهترهذ ٖلى خض ؾىاء للىلىج في ٖالم اإلاٗٞغ  بالخٗامل م٘ ج٣ىُاث ؤلٖا

ٖهغها الظي وِٗكه الُىم، َى ٖهغ َىال٪ خ٣ُ٣ت البض مً الخإ٦ُض ٖليها وكي ؤن 

المُت واإلاٗلىماجُت، وجل٪  اإلاٗلىماث ؤو ٖهغ زىعة اإلاٗلىماث، ؤو ٦ما ٌؿّما ٖهغ الثىعة ؤلٖا

جخًمىه اإلاٗلىماث وج٨ىىلىحُاتها اإلاسخلٟت ٖلى مجمل الخُاة  خ٣ُ٣ت كي او٩ٗاؽ ما

ت.  (2)البكٍغ

ا في ق٩ل  الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت:ه٣هض ب "لٛت آلالت ٞاإلاٗلىمت اإلاغاص صعاؾتها ًخم حكٟيَر

ىض اؾخ٣بالها ج٣ىم آلالت بةػالت الدكٟير وبظل٪  (1-0زىاثُاث ) نها ٖو خُث ًخم يُٛها وجسٍؼ

ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان اإلاؿخ٣بل ٞهم مًمىن َظٍ اإلاٗلىمت ؾىاء ٧اهذ خغوٝ ؤو عمىػ ؤو 

 ( 3)ؤنىاث."

" جل٪ ألاصواث   un espace numérique de travailوه٣هض بالبِئت الغ٢مُت للٗمل"

ل للمؿخٗمل الىخضة ألاؾاؾُت لى٣ُت الضزى٫ والىلىج مً زال٫ 
ّ
الكاملت التب جمث

اث ألاصواث التب جدخىحها والخضماث الخُب٣ُُت اإلاخسههت في هٓم  الكب٩اث بلى مجمٖى

ُٟتها ؾىاء صا زل وزاعج الاصاعة ؤو اإلاٗلىماث التب لها ٖال٢ت مباقغة ؤو ٚير مباقغة م٘ ْو

 (4)اإلااؾؿت الكاٚلت.

                                                           
. القاىرة: مجمكعة 5. طإدارة الكثائؽ في عصر االتصاالت كتقنية المعمكمات. 6055بف ابراىيـ. العسكر، فيد (  1)

 .555->50النيؿ العربية، ص
. دراسة تككيف المستفيديف مف المعمكمة العممية كالتقنية بالمكتبات الجامعية. مرجع :600مقناني، صبرينة. (  2)

 سبؽ ذكره.)بتصّرؼ(.

دكر المكتبة الرقمية في دعـ التككيف كالبحث العممي بالجامعة الجزائرية: المكتبة الرقمية . >600الحمزة، منير.(  3)
 .65رسالة ماجستير: قسـ عمـ المكتبات بجامعة منتكرم قسنطينة.ص عبد القادر بقسنطينة نمكذجا. األميرلجامعة 

)4(  
Fierorthz  journée départementale des documentalistes 1er décembre 2009. Définition d’un espace 

numérique.(en ligne), visité le  [22/03/2013]. Disponible sue. 

Http://www.crdp.acbordeaux.fr/cddp64/jdocs/ENT.pdf 
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ا ؤمٓاَغ البِئت الال٨تروهُت )الخ٨ىىلىحُت( في عصوص ٞٗل مخباًىت ًم٨ً  ػجبر ن هىحَؼ

 آلحي: ٧ا

ت والاحخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت، خُث  ° ج٨ىىلىحُا  نبالخدضًاث ال٨ٍٟغ

اإلاجخمٗاث حِٗل زغي حٗلذ الٗضًض مً الخىاؾِب والخ٨ىىلىحُاث اإلاهاخبت ألا 

ا ما   .بِئت احخماُٖت ووُُْٟت م٣ٗضة هٖى

  .الخىا٢ًاث والخ٣ُٗضاث والاهٟهاماث الاًجابُت والؿلبُت مٗا° 

٣ًابله  ،َىال٪ اهبهاع قضًض واهضٞإ هدى َظا الىٕى مً الخ٨ىىلىحُا مً حاهب البٌٗ° 

اب ٦ظل٪ ٞهىال٪ اعج ،زغم٣اومت قضًضة ومخ٣ُٗت ؤخُاها مً حاهب البٌٗ آلا 

زغ ص مً الجاهب آلا ٝ وجغصّ ىّ و ختا ٢ىاٖت مكىبت بالخظع مً آلازغ ٣ًابله جسؤقضًض 

٨ظا.  َو

 ؤما اإلاٗىُىن بالبِئت الال٨تروهُت هلخهها في:

 الاصاعاث الٗلُا وؤلاصاعاث اإلاباقغة للماؾؿاث اإلاٗىُت بالخُٛير الجضًض.  

 ٟىن اإلاٗىُىن بالخٗامل م٘ اصزا٫ البُاهاث   .اإلاْى

  الخىاؾِب بمسخل٠ جىحهاتهم الهىضؾُت والبرمجُتازخهانُى.  

 ازخهانُى الخىز٤ُ واإلاٗلىماث اإلاٗىُىن بجم٘ وجىُٓم البُاهاث اإلاُلىبت. 

  اتهم اإلاؿخُٟضون النهاثُىن مً زضماث َظٍ اإلااؾؿت ٧الُلبت بمسخل٠ مؿخٍى

ً ُئاث الخٗلُم والباخثين آلازٍغ  (1).الخٗلُمُت َو

مُت: 1.11.3  مٌهىم البِئت الُش

كي هٕى زام مً البِئاث التب ج٩ىن مد٩ىمت ٧لُا بالهُا٧ل الاحخماُٖت للخ٨ىىلىحُاث  

خباعاث الىعازُت )الجُيُت( والك٩لُت وألاؾاؾُت. ؤي ؤجها حكير لِـ بلى وحىص  الغ٢مُت في الٖا

وجُىع َظٍ الخ٨ىىلىحُاث بظاتها ول٨ً لخضازلها وج٩املها في البىاء الا٢خهاصي والخًاعي 

 (2)والُب٣ي لل٨ُاهاث الاحخماُٖت. والؿُاسخب

ها اإلالىُىن  لًش ت اإلاخٟاوجت اإلاهام والازخهاناث  َو ت الٗىانغ البكٍغ بإجها مجمٖى

ت  ٤ مىٓىمت بصاٍع ُُٟت وال٣ىاٖاث وال٨ٟاءاث الٗلمُت اإلاخٟاٖلت ُٞما بُنها ٞو والضعحاث الْى

                                                           
كرىا في تطكير البحث العممي في ظؿ البيئة . المكتبات الجامعية كد6056نقال عف: عميمكر، سياـ. (  1)

رسالة ماجستير: قسـ عمـ المكتبات بجامعة منتكرم  .االلكتركنية: دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية لجامعة جيجؿ
 .90قسنطينة.ص

المكتبات  مجمةالمعمكمات الرقمية كأثرىا في تطكر البيئة األكاديمية العربية .  .6000الصباغ عماد عبدالكىاب.(  2)
 .59، ص.6،ع5، مجمدكالمعمكمات
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والغ٢مُت كي البٗض ؤلاوؿاوي إلهجاػ مهام مدضصة. وبٗباعاث ؤزغي ٞان البِئت الخ٨ىىلىحُت 

للخُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُت في اإلااؾؿاث، وجٟاٖل ؤلاوؿان و٢ىاٖاجه ومضي ج٣بله للخٛيراث 

 (1)الخ٨ىىلىحُت الجضًضة.

الم آلالي والاجها٫ في ؤلاصاعاث الٗمىمُت  ل٣ض ؤصي اؾخسضام ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ى ألاعق٠ُ الّغ٢مب الظي واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بلى ْهىع هٕى حضًض مً ألاعق٠ُ ؤال َو

ًغجبِ باليكغ ؤلال٨ترووي، قب٨ت ألاهترهذ، الٗمل ٖلى الخِ، وجُب٤ُ مبضؤ الخ٩ىمت 

٤ ألامغ باإلصاعاث الّغؾمُت ؤو ال٣ُإ الا٢خهاصي. ٞالٗالم الُىم مخجه 
ّ
ؤلال٨تروهُت ؾىاء حٗل

ٗامل م٘ للٗمل صازل الكب٩اث وزانت منها قب٨ت ألاهترهذ. ٞةطن ٞىدً م٣بلىن ٖلى الخ

ل به ويمان صًمىمخه. ّٟ ألاعق٠ُ الغ٢مب والظي ًُغح مىظ آلان ّٖضة جدضًاث للخ٨
(2) 

مُت: 2.11.3  مٌهىم الىزُِت الُش

ها مىٓمت  اء مٗلىماث ومُُٗاث  ISOحٗٞغ ت مخ٩ىهت مً خامل ؤو ٖو ٖلى ؤجها "مجمٖى

٣ت ٖاصة ما ج٩ىن صاثمت، وبك٩ل ٩ًىن م٣غوء مً َٝغ  اء بٍُغ مسجلت ٖلى َظا الٖى

ؤلاوؿان ؤو مً َٝغ آلالت. وال بض ٖلى الىز٣ُت ؤن جداٞٔ ٖلى ٧ل َظٍ الخهىنُاث مهما 

ٞت مدخٟٓت  ها ومسجلت ٖلى ٧ان ق٩لها" وفي حٍٗغ٠ آزغ لىٟـ اإلاىٓمت كي "٧ل مٗغ 

اثُت، ٦ُمُاثُت، ؤو  ٤ وؾُلت م٩ُاه٨ُُت، ٞيًز ٤ ال٨خابت ؤو ًٖ ٍَغ اء، ومثبخت ًٖ ٍَغ ٖو

 بل٨تروهُت حك٩ل وز٣ُت".

للمهاصع اإلا٨خبُت ؤلال٨تروهُت: "٧ل وز٣ُت في ق٩ل  ISO/CD 2789وفي حٍٗغ٠ مىانٟت 

ؤلال٨تروهُت: الىزاث٤ الغ٢مُت، بل٨ترووي جخُلب ججهيزاث زانت الؾخٗمالها. جًم اإلاهاصع 

الضوعٍاث ؤلال٨تروهُت، ٢ىاٖض اإلاٗلىماث، بغاءاث الازترإ في ق٩ل بل٨ترووي والىزاث٤ 

ت اإلاخاخت ٖبر الكب٩اث".  الؿمُٗت البهٍغ

مُت:  3.11.3  أهىاق الىزاةّ الُش

٣ت ؤلاهخاج وزاهُا: ين عثِؿُين مً الىزاث٤ الغ٢مُت َما: ؤوال: مً خُث ٍَغ  َىا٥ هٖى

 مً خُث همِ ؤلاجاخت.

 

                                                           
. إيماف، فاضؿ. تكنكلكجيا المعمكمات . تكنكلكجيا المعمكمات كتطبيقاتيا=600قندلجي، عامر ابراىيـ. (  1)

 .=6كتطبيقاتيا. عماف: مؤسسة الكراؽ. ص
)2( 

International Council on Archives,(2012).ICA :Les Archives numérique. Date of Visit( 20/0</2012) 

Available online :http://www.ica.org/?lid=1854&user=2940Date
 

http://www.ica.org/?lid=1854&user=2940%20Date
http://www.ica.org/?lid=1854&user=2940%20Date
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 مً خُث ػٍشِت ؤلاهخاج:  1.3.11.3

للىز٣ُت الغ٢مُت زالزت ؤوحه مسخلٟت، ؤو باألخغي للىز٣ُت الغ٢مُت زالزت ٦ُُٟاث ؤو َغ١ 

 إلهخاحها كي:

 الىز٣ُت ؤلال٨تروهُت اإلايكإ « né numérique »  كي الىز٣ُت التب جيكإ مباقغة :

ا بغهامج الدكُٛل الظي باؾخسضام الخاؾب آلالي والتب ال جد خىي بال ٖلى ٖىانغ ٌؿيَر

 ؤوكإَا، ؾىاء ٧اهذ ههُت ؤو نىع.

  الىز٣ُت اإلاغ٢مىت« numérisé » ًُِم٨ً بحغاء ٖملُت الغ٢مىت اهُال٢ا مً ؤي وؾ :

٧ان، ول٨ً في ٚالب ألاخُان الىز٣ُت اإلاغ٢مىت كي في ألانل وز٣ُت وع٢ُت )ؤو نىعة ؤو 

ا مً ؤحهؼة ُٞلم ...الخ( وجخم الغ٢مىت  يَر بىاؾُت الؿ٩اهير ؤو اإلااسخاث الًىثُت ٚو

ل الهىعة  (1)الالخ٣اٍ اإلاخُىعة. ٞالغ٢مىت حٗض الىؾُلت الخ٣ىُت التب حٗمل ٖلى جدٍى

الىع٢ُت ؤو ؤي مً الخىامل الخ٣لُضًت للىزاث٤ بلى نىعة بل٨تروهُت، والغ٢مىت تهخم ب٩ل 

م٨ً بحغاءَا اهُال٢ا مً مسخل٠ الخىام ل ٧الىع١، اإلاهٛغاث الُٟلمُت، الىزاث٤ ٍو

ا خُث ًخم طل٪ باؾخٗما٫  يَر ت الُٟضًى، الىؾاثِ، ٚو ت اإلاٛىاَِؿُت، ؤقَغ ألاقَغ

 (2)ؤصواث الالخ٣اٍ الغ٢مب.

  الىز٣ُت اإلاسخلُت« mixte »  ين الؿاب٣ين. ٢ض ج٩ىن : كي الىز٣ُت التب جمؼج بين الىٖى

آلالي والتب ًم٨ً ؤن هضمج  ها  ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ وز٣ُت ههُت ميكإة باؾخسضام الخاؾب

نىعا ع٢مُت، ٦إن ج٣ىم ب٨خابت بُان ؾيرج٪ الظاجُت باؾخسضام مٗالج الىهىم. زم 

لها بلى مل٠ ق٩ل بل٨ترووي لُضمج م٘ اإلال٠  ج٣ىم بغ٢مىت نىعج٪ الكمؿُت ؤي جدٍى

٣ت ؤلاصزا٫ باؾخسضام  يخج ٖىه وز٣ُت مسخلُت اٖخمضث ٖلى ٍَغ الىصخب اإلايكإ، ٍو

اجُذ لجهاػ الخاؾب آلالي وؤؾلىب الغ٢مىت لُضمج اإلالٟين ؤلال٨تروهُين في لىخت اإلاٟ

 مل٠ واخض، وطل٪ بُبُٗت الخا٫ لخثمين اإلادخىي اإلاٗلىماحي للىز٣ُت.

 ؤلاجاخت:  همؽ خُث مً 2.3.11.3

 offline ».(3) »والىزاث٤ اإلاخاخت زاعج الخِ  « online »هجض الىزاث٤ اإلاخاخت ٖلى الخِ 

                                                           
)1 ( 

Yves Prax,J.2004.La Gestion Electronique Documentaire.3e éd. Paris :Dunod, p 9;- .
 

)2(  
Le dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation.)en ligne), visité le 

[16/07/2012]. Disponible sue. http:// www.bbf.enssib.fr/consulter/bbf
 

)3(  
Yves Prax,J. Même reference.p67.

 

http://www.bbf.enssib.fr/consulter/bbf
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ت مً الىزاث٤ الغ٢مُت ؾىاء ؤهخجذ بك٩ل ال٨ترووي  بطن ٞاألعق٠ُ الغ٢مب َى مجمٖى

غ الغ٢مب(، ؤو وزاث٤ مسخلُت  ج٣ضم َظٍ الىزاث٤ ٖلى  مباقغة ؤو وزاث٤ جمذ ع٢مىتها )بالخهٍى

 ق٩ل هصخب، نىع، ؾمعي، ؤو ؾمعي بهغي...الخ.

 التخدٖات اليت تٕاجْ األزطٗف٘ يف احملٗط السقى٘: 12.3

 :Scaleجدّذي الدجم  1.12.3

اصة ؤٖباء  هدً في مىاحهت مٟخىخت م٘ الىمى الضاثم للمٗلىماث الغ٢مُت ٦ىدُجت لٍؼ

الٗمل في ماؾؿاث الضولت، ولِـ َىا٥ اخهاثُاث ص٣ُ٢ت خى٫ بحمالي ما ًخم بهخاحه مً 

مٗلىماث في ق٩ل ع٢مب صازل ؤلاصاعاث، ول٨ً م٘ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا الخاؾباث 

الاصاعاث الخ٩ىمُت وم٘ بضء اؾخٛال٫ قب٨ت ؤلاهترهذ في بجمام الٗضًض مً  واإلاٗلىماث في

ت، ؤنبدىا ؤمام ٦مُاث َاثلت مً اإلاٗلىماث الغ٢مُت التب  ما٫ الخجاٍع اله٣ٟاث وألٖا

ضا مً البدث والضعاؾت لىي٘ اإلاٗاًير الالػمت للخٗامل مٗها  جدخاج مً ألاعقُُٟين مٍؼ

ا وزاث٤ عؾمُت جدخاج بلى    خٟٓها.باٖخباَع
مُت  2.12.3  :Direstجدّذي الخىىق في الىزاةّ الُش

َىا٥ ؤهىإ مخٗضصة مً الىزاث٤ الغ٢مُت ٞهىا٥ اإلالٟاث الىهُت مثل ملٟاث مٗالجت 

وؤًا ٧ان ق٩ل اإلال٠ ٞةهه  PDF (Portal Document Formant)وملٟاث  MS Wordال٩لماث 

٨ُت   ASCHًجب ؤن ًخىا٤ٞ م٘ اإلاىانٟاث الضولُت ألق٩ا٫ اإلالٟاث مثل اإلاىانٟاث ألامٍغ

ىا٥ اإلالٟاث ٚير الىهُت مثل ملٟاث الهىع  وملٟاث  TIFF(Tagged Image file format)َو

 ،٦VIDما ؤن َىا٥ ملٟاث الُٟضًى  HTML, XMLمثل ملٟاث  Hyber Textالىو الٟاث٤ 

ٞلم حٗض الىزاث٤ ٢انغة ٖلى مجغص الىزاث٤ الىهُت ٣ِٞ بل امخضث لدكمل ؤهىاٖا مسخلٟت 

 مثل الهىع والخغاثِ.

ا مً الخ٣ُٗض في الخٗامل  ل السجالث الغ٢مُت ٢ض ؤوحض هٖى
ّ
بن حٗضص ألاق٩ا٫ التب جمث

٩ي الظي وحض هٟؿه مً بضاًت الدؿُٗيُاث ؤمام  ظا ما واحه ألاعق٠ُ ألامٍغ مٗها، َو

هىع قب٩اث اإلاٗلىماث ؤق٩ ت مً اإلاٗلىماث زانت م٘ ؤجمخت الٗمل ؤلاصاعي ْو ا٫ مخىٖى

ب مً 
ّ
ظا ًخُل والبِئت الاٞترايُت جدخٟٔ بٗضص ال جهاجي مً السجالث الغ٢مُت . َو

ض مً الجهض لىي٘ اإلاٗاًير والاحغاءاث ألعقٟت مثل َظٍ ألاهىإ مً  ألاعقُٟي بظ٫ مٍؼ

 الىزاث٤.
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 :Metadataجدّذي خٌف ظُاَ الىزُِت الّشُمُت  3.12.3

ّٟؿغ الىز٣ُت الغ٢مُت بال بطا ٧ان ٖلى ٖلم بالٓغوٝ ال ميك ن للمؿخُٟض ؤن ًٟهم ٍو

والبِئت التب ؤصث بلى وحىص الىز٣ُت الّغ٢مُت، ٞٗلى ألاعقُٟي ؤن ًدّضص الاصاعاث التب ؤهخجتها، 

ً بوكائها، وما ٖال٢تها بالىزاث٤ ألازغي، وؤن ًدّضص مىيٕى الىز٣ُت ووُْٟتها والٛغى م

ظٍ البُاهاث الؿُا٢ُت حؿما بما وعاء البُاهاث ؤو البُاهاث الىانٟت  ، ٞهب بما Metadataَو

ؤو  Databaseؤن جدٟٔ م٘ الىز٣ُت هٟؿها ؤو جدٟٔ مؿخ٣لت في نىعة ٢ىاٖض بُاهاث 

 جدٟٔ في ملٟاث مؿخ٣لت.

 :Obsoleteجدّذي الخِادم الخٕىىلىجي  4.12.3

جخٛير ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٧ل بًٗت ؤقهغ ال جخجاوػ ؤناب٘ الُض الىاخضة، مما ًسل٤ 

لت، وج٨مً  بِئت ٚير مؿخ٣غة تهضص اؾخمغاع الٗمل باألحهؼة والبرامج لٟتراث ػمىُت ٍَى

ت الخٗامل م٘ البُاهاث اإلاسؼهت وام٩اهُت اؾخسضامها  اإلاك٩لت َىا في يمان اؾخمغاٍع

الضوام وفي ؤي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ الغ٢مُت. جسً٘ السجالث بلى زالر  والىنى٫ بليها ٖلى

 ؤهىإ مً ال٣ضم كي:

ً  . ؤ ً لم حٗض حؿخسضم آلان مثل  Mediaج٣اصم وؾاثِ الخسٍؼ ٞهىا٥ وؾاثِ جسٍؼ

ذ مدله  5.5م٣اؽ  FDال٣غم اإلاغن 
ّ
ت 1.44وخل  ,DVD، و٦ظل٪ ألاؾُىاهت اإلاًَٛى

CD .ِوما ٌؿخجض مً وؾاث 

ت وؾاثِ  Hardwareج٣اصم ألاحهؼة  . ب اإلاؿخسضمت في الىنى٫ بلى السجالث وعٍئ

ً، وبمغوع الى٢ذ جهبذ َظٍ ألاحهؼة ٚير نالخت لالؾخسضام هدُجت لٓهىع  الخسٍؼ

تراوح ٖمغ َظٍ ألاحهؼة مً   ؾىىاث بٗضَا ًبضؤ الخ٣اصم. 05بلى  03ؤحهؼة ؤخضر منها ٍو

ً السج Softwareج٣اصم البرامج   . ث الث الّغ٢مُت والىنى٫ اإلاؿخسضمت في ٢غاءة وجضٍو

 Applicationوبغامج الخُب٣ُاث  operating systemبليها، وحكمل بغامج هٓم الدكُٛل 

Software  لى ؾبُل اإلاثا٫ بغهامج ٧ان ٌؿخسضم في بضاًت الثماهِىاث  Word starٖو

هغث انضاعاث مىه ؤ٦ير جُىعا مثل   Word 2010, Word 97ولِـ له وحىص آلان، ْو

٨ظا.  َو

ولٗل اإلابضؤ ال٣اثل بإن الىز٣ُت الغ٢مُت ؤ٢ل ٖمغا مً ألاحهؼة والبرمجُاث ٌٗض ٢ىال 

ل  له للخٟٔ ٍَى زاَئا ألهه ٢ض ًىحض مً الىزاث٤ الغ٢مُت ما ًمل٪ مً الخهاثو ما ًَا
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ؾىىاث  10بلى  05ألامض في خين ؤن مخىّؾِ ٖمغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ًتراوح ما بين 

با.  (1)ج٣ٍغ

ًاث ؤزغي في بغهامج طا٦غة الٗالم الهاصع ًٖ الُىهِؿ٩ى التب جبدث في و٢ض وعصث جدض

 اق٩الُت الغ٢مىت والخٟٔ الغ٢مب الٗالمب كي ٧اآلحي:

 :Le défi juridiqueجدذي ُاهىوي  5.12.3 

خباع  هٓغا ألَمُت جإمين وخماًت الىزاث٤ الغ٢مُت ال بّض لٗملُت الغ٢مىت ؤن جً٘ في الٖا

ل كي زايٗت إلابضؤ ّٖضة جدضًاث ٢اهىهُت ج ل في ما مضي مىزى٢ُت وؤنالت الىز٣ُت، َو
ّ
خمث

ل باإلم٩ان الخد٤٣ّ مً مهضع اإلاٗاملت،  الاصاعة الال٨تروهُت )الخ٩ىمت الال٨تروهُت( َو

ضم الٗبث  ا، والخد٤٣ّ مً ٖضم جسُي الهالخُاث اإلامىىخت ٖو ويمان ٖضم به٩اع مهضَع

ا. ت.   ها وجؼوٍَغ  اياٞت إلاٗى٢اث ٢اهىهُت مخهلت باإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

  :Le défi économiqueجدذي اُخصادي:  6.12.3

جخمثل ؤبغػ َظٍ الخدضًاث في ج٩ال٠ُ الخ٨ىىلىحُا، ج٩ال٠ُ الخبرة والخ٩ىًٍ، ج٩ال٠ُ 

 الغ٢مىت والخٟٔ، ج٩ال٠ُ الاؾخٗاهت بمهاصع زاعحُت.

 :Le défi politiqueجدّذي ظُاس ي:  7.12.3

ىُت واضخت لدؿُير وخٟٔ اإلاٗلىماث الغ٢مُت، وبن وحضث ج ل في اوٗضام ؾُاؾت َو
ّ
خمث

 ٞهب ها٢هت جخسللها ال٨ثير مً الثٛغاث، ٦ظل٪ ٖضم زباث ألاهٓمت الؿُاؾُت.

 :  Le défi culturel et professionnelجدّذي زِافي منهي: 8.12.3

عة ألاعقُٟي حُٛير وؾِ جخمدىع في الث٣اٞت ال٣ضًمت الؿاثضة خى٫ ألاعق٠ُ ؤي م٣ض

 (2)ًساٝ الجضًض ؤو ال ًإمً به )ألاعق٠ُ الغ٢مب(.

 

 

 

 

                                                           
.القاىرة:الدار 5.طاإلدارة الحديثة لمكثائؽ التاريخية: المعايير كاإلجراءات. 6055ؼ عبد المحسف. الشريؼ، أشر (  1)

 .699-696المصرية المبنانية.ص
)2( 

Le mémoire du monde à l’ère numérique : numérisation et préservation .(En ligne), visité le 

[05/09/6056]. Disponible sue.     http:// www.Ensib.fr/bibliotheque/documents/d
 

http://www.ensib.fr/bibliotheque/documents/d
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 أٔجْ التظابْ ٔاالختالف بني الدٔز التكمٗدٙ ٔالدٔز ادتدٖد ألخصائ٘ األزطٗف 13.3

جإزيراث  -ألاعق٠ُ الغ٢مب –ٖلى الٗمىم ل٣ض ؤخضر َظا الىٕى الجضًض مً ألاعق٠ُ 

مباقغة  ٖلى مهىت ألاعقُُٟين، زانت باإلا٣اعهت م٘ ألاعق٠ُ الخ٣لُضي، و٢ض جىاو٫ "مدمض 

ببغاَُم خؿً" في صعاؾخه خى٫ جإزير البِئت الغ٢مُت ٖلى بٖضاص ؤزهاجي اإلاٗلىماث: 

ن الازخالٝ بين الّضوع الخ٣لُضي والضوع الجضًض الزخهاصخب الخدضًاث واإلاخُلباث، وبيّ 

اإلاٗلىماث في البِئت الّغ٢مُت، و٢ض ؤوعصَا في حضو٫ ًبّين مالمذ الازخالٝ بين صوع 

با  ازخهاصخب اإلا٨خباث الخ٣لُضًت وازخهاصخب اإلا٨خباث الغ٢مُت التب حٗخبر كي هٟؿها ج٣ٍغ

بُئخين م٘ حُٛير ٠َُٟ في َبُٗت اإلاىاص مالمذ الازخالٝ باليؿبت ألزهاجي ألاعق٠ُ في ال

ت: 
ّ
 التب ًخٗامل مٗها والجضو٫ الخالي ًىّضر طل٪ ؤ٦ير ص٢
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م )  (1)ًبّين الازخالٝ بين الضوع الخ٣لُضي والضوع الجضًض ألزهاجي ألاعق٠ُ. :(13حذ٘و ُس

 كىاصش الاخخالي
أخصاتي ألاسؼٍُ في البِئت 

 الخِلُذًت
مُت  أخصاتي ألاسؼٍُ في البِئت الُش

 الىؿاةٍ -
 الٗمل ٦سبير مٗلىماث حم٘ الىزاث٤ وجىُٓمه وخٟٓها

 الٗمل ٦مالح مٗلىماحي بث الىزاث٤

 مغ٦ؼ ؤعق٠ُ اٞتراضخب)ع٢مب( ماؾؿت ألاعق٠ُ الخ٣لُضًت بِئت اللمل -

ً اإلالشفي -  بؿُِ الخٍٕى
ُت الخ٣لُضًت  ب )لُدىاؾب م٘ ألاٖو

ّ
مغ٦

 والخضًثت الّغ٢مُت(

مجخمم  -

 اإلاعخٌُذًً
ا ما  ٧ل مؿخُٟض ًخاح له الاجها٫ بالكب٨ت زابذ ومدضوص هٖى

 ٌؿخٛغ١ زىاوي في البِئت الغ٢مُت. ٌؿخٛغ١ مً ص٢اث٤ بلى ؾاٖاث. اظترحاق الىزاةّ. -

 خذود الخذماث -

 صازل الخضوص اإلا٩اهُت للماؾؿت. -

ل ختا ًخم  - اهخٓاع الٗمُل و٢ذ ٍَى

 اإلال٠ ؤو الىز٣ُت.اؾترحإ 

 في بَاع الكب٨ت مً ؤي م٩ان. -

في لخٓاث )جدؿين الخضمت اإلا٣ضمت  -

 للٗمالء(.

 مخىّىٕ ومٟخىح صون خضوص عوجُجب ومدضوص ػبُلت اللمل -

 وكِ مخّٗضص ؾلبب  همؽ الخذماث -

ت هاجج اللمل -  ؤعنضة ع٢مُت ؤعنضة مُبٖى

 ػبُلت اإلاىاد -

 ًخٗامل م٘ وزاث٤ زابخت وجخُىع ببِء.
ت  ًخٗامل م٘ وزاث٤ جخميز بالخٍُى

 الٟاث٣ت.

ُت  ًخ٩ىن اإلادخىي ؤؾاؾا مً ؤٖو

ت والىزاث٤  اإلاٗلىماث الىهُت واإلاُبٖى

 اإلاٟغصة.

ُت الغ٢مُت مً  جخ٩ىن مً ألاٖو

الىؾاثِ اإلاخٗضصة طاث ألاحجام 

ت بك٩ل حُض. ير مٗٞغ ت، ٚو  اإلاخىٖى

٣ت الخ٣لُضًت  ػبُلت الخذماث -  ؤلابداع في اإلاٗلىماث، ه٣لها وسخها... بجاخت الىزاث٤ بالٍُغ

 مغجٟ٘ مىسٌٟ  معخىي اللمل -

ًسخل٠ الضوع اإلاؿخ٣بلي ألزهاجي اإلاٗلىماث ٖلى صوع ؤزهاجي ألاعق٠ُ في مداولخه ال 

إلوكاء حُل مكّب٘ بالث٣اٞت اإلاٗلىماجُت. بهه شخو ٌؿاَم ب٣ىة في بىاء الٗالم الغ٢مب 

خٗامل بٟٗالُت  و٦ٟاءة م٘ حمُ٘ اإلاىاص الغ٢مُت وججهيزاتها وج٣ىُاتها والخٟاّ ٖلُه، ٍو

                                                           
 تأثير البيئة الرّقمية عمى إعداد أخصائي المعمكمات: التحديات كالتطمعات.. :600محّمد، محمد ابراىيـ حسف.(  1)

 [. )بتصرؼ( متاح عمى الرابط التالي: 6056/:07/0. ]5، ع:600 ، جانفي[en ligne]متاح عمى الخط المباشر 

http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=306
 

http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=306
http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=306
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الخضًثت مً حهت، وم٘ اإلاؿخُٟضًً بخىحيههم وبعقاصَم في بَاع مىٓىمت مخىاؾ٣ت مً 

، ٣ٞض  حهت ؤزغي. و٦ىدُجت لخٗضص ٦ٟاءاث ومهاعاث ازخهاصخب ألاعق٠ُ وحّٗضص ؤصواٍع

م٨ىىا ؤن ه٣ى٫  حٗضث ؤًًا ؤما٦ً ٖمله ومىا٤َ جىاحضٍ ٢ُإ ومُضان ألاعق٠ُ مً ؤن  ٍو

خُث الخىػَ٘ ٌكمل ٧اٞت اإلاجاالث الخُاجُت الاحخماُٖت، الث٣اُٞت، والؿُاؾُت...الخ. 

وبالخالي ٞإزهاجي ألاعق٠ُ هجضٍ في حمُ٘ ألاما٦ً واإلاىا٤َ وال٣ُاٖاث ٞهى ال ًسً٘ 

للم٩ان وال للؼمان، لهظا الؿبب ال بض ؤن ٩ًىن َظا الصخو ٢ض جل٣  وا٦دؿب ؤخؿً 

ًٍ لهظٍ اإلاهماث الىبُلت التب مً ؤبغػَا الؿعي لخٟٔ الترار الٗالمب زانت الترار ج٩ى 

 الغ٢مب.

الٕالٖات املتخدٚ  -فسٌشا -ىٗٛ زائدٚ يف التهَٕٖ اذتدٖح لألزطٗفٗني: نٍداـمناذج عال 14.3
 األوسٖهٗٛ.

 الٕىذًت( الىمىرج الٕىذي: مذسظت كلم اإلإخباث واإلاللىماث )حاملت مىتًرا٘ 1.14.3

 EBSI : Ecole de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information. 
 (: EBSIالخلٍشٍ بمذسظت كلم اإلإخباث واإلاللىماث ) 1.1.14.3

ا٫،  كي ٖباعة ًٖ مضعؾت مهىُت جابٗت ل٩لُت الٟىىن والٗلىم الخابٗت لجامٗت مىهتًر

التب جإؾؿذ  l„école des bibliothécairesؤنى٫ َظٍ اإلاضعؾت حٗىص الى مضعؾت اإلا٨خبُين 

ا٫، وفي ؾىت  1961وؤُٖض ٩َُلتها في ؾىت  1937ؾىت  وؤنبدذ حؼءا مً حامٗت مىهتًر

             خملذ اإلاضعؾت اؾم مضعؾت ٖلم اإلا٨خُاث واإلاٗلىماث. 1984

EBSI (Ecole de Bibliothéconomie et des Sciences de l„Information) 

 (:EBSIهىلىحُا اإلاذسظت)ٓشو  2.1.14.3

 : جإؾؿذ مضعؾت اإلا٨خبُين.1961

: ؤنضعث اإلاضعؾت " قهاصة ب٩لىعٍا في ٖلم اإلا٨خباث" ًخم الخهى٫ ٖليها 1970 -1961

م مً ؤن  بٗض ؾىت مً الضعاؾت لُهبذ بظل٪ الُالب م٣بىال في بغهامج اإلاضعؾت، وبالٚغ

٘ مً مكىاع الُالب ؾىت بإ٦مله ُّ ا، الا ؤن َظا يغوعي ل٩ي حٗاص٫ َظا الىٓام الضعاسخب ًً

ا مً الكهاصاث التب ج٣ضمها الجامٗاث ال٨ىضًت  الكهاصاث اإلاخاخت في َظٍ اإلاضعؾت ٚيَر

ً ؤزهاثُين في ٖلم اإلا٨خباث. ٨ُت في مجا٫ ج٩ٍى  وألامٍغ
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٨ُت 1969  ALA: هاخذ اإلاضعؾت في الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت حمُٗت اإلا٨خباث ألامٍغ

American Library Association  وبظل٪ ٧اهذ كي اإلاضعؾت ألاولى والىخُضة الٟغوه٨ٟىهُت

 ب٨ىضا التب خهلذ ٖلى َظٍ اإلاىا٣ٞت.

 un certificat en archivistique : ؤنضعث اإلاضعؾت قهاصة في ٖلم ألاعق٠ُ 1983

 M BIBL : un diplôme de: ؤنضعث اإلاضعؾت قهاصة ماحؿخير في ٖلم اإلا٨خباث1971-1984

maitrise en bibliothéconomie 

 EBSI :Ecole de: خملذ اإلاضعؾت اؾم مضعؾت ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث 1984

bibliothéconomie et des sciences de l„information 

 MBSI : maitrise en bibliothéconomie et sciences deوجدى٫ اؾم قهاصة اإلااحؿخير الى 

l„information 

 ٖلم اإلاٗلىماث. : ٢ضمذ اإلاضعؾت بغهامج ص٦خىعا1997ٍ

ى ماحؿخير 1998 : بٗض صعاؾت مٗم٣ت في بغهامج اإلااحؿخير ؤنضعث اإلاضعؾت صًبلىم حضًض َو

 MSI : maitrise en sciences de l„informationفي ٖلم اإلاٗلىماث 

 un " : ؤنضعث اإلاضعؾت قهاصة حضًضة وكي " قهاصة حؿُير اإلاٗلىمت الغ٢مُت2001

certificat en gestion de l„information numérique.(1) 

 (:EBSIبشامج اإلاذسظت ) 3.1.14.3

 les programmes de premièreبشامج الذوسة ألاولى والؽهاداث اإلامىىخت:  1.3.1.14.3

cycle 

 un certificat en archivistiqueشهادة في علم األرشيف:  -

ا٫ في  بن َضٝ اإلاضعؾت مً َظٍ الكهاصة َى بٖضاص ؤعقُُٟين ّٗ ٩ًىن لهم صوع باعػ ٞو

خباع  صٖم اإلااؾؿاث في  ٖملُت حؿُير، اؾخٛال٫ وخٟٔ اإلاٗلىماث م٘ ألازظ في ٖين الٖا

٢ُمتها الترازُت. ٞاألعقُٟي ًخضزل ٖىض اوكاء ألاعق٠ُ بلى خين خظٞه ؤو خٟٓه بهٟت 

 جهاثُت. 

 ٞاألعقُٟي اإلاخدهل ٖلى َظٍ  الكهاصة ًم٨ىه ؤن ًهبذ: 

ت اإلاؿخٛلت ًىمُا ؤو ؤخُاها )ألاعق٠ُ الجاعي ؤو مغقض لإلصاعا - ث في حؿُير اإلاٗلىمت ؤلاصاٍع

 الىؾُِ(.

                                                           
)1(  

Ecole de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information EBSI.2013. la définition de l'école. Dis-

ponible [en Ligne], Date de la visite (10/01/2013). http://www.ebsi.umontreal.ca/accueil/
  

http://www.ebsi.umontreal.ca/accueil/
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ت ؤو ؤهٓمت اٖالم آلي التب حؿخٗمل في حؿُير ألاعق٠ُ الجاعي  - ًهمم ؤهٓمت ًضٍو

 الىؾُِ ؤو النهاجي.

ٌكٝغ ؤو ًىٟظ مهام مخٗل٣ت باإلوكاء، الخ٣ُُم، الا٢خىاء، الخهي٠ُ، الخ٨ك٠ُ،  -

 .الخٟٔ والبث

غ ٧ل ما ؾب٤ ط٦ٍغ ٖلُه  بط ؤّن ٧ل مً َى مهخم بالخهى٫ ٖلى َظٍ الكهاصة التب جٞى

 .الدسجُل يمً َظا البرهامج
 ًشص اللمل:

مج الُالب مباقغة في ؾى١ بن الخهى٫ ٖلى قهاصة في ٖلم ألاعق٠ُ ٌؿمذ بض

ىُت بالٗمل،  ط ؤن ٖغوى الٗمل  في َظا اإلاجا٫ ج٩ىن م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿاث الَى

 عق٠ُ، الىػاعاث، البلضًاث، وؤًًا اإلاىٓماث الخانت.لأل 

 المقاييس المدرسة على مستوى شهادة في علم األرشيف:
مضزل الى ٖلم ألاعق٠ُ، َىبىلىحُا ألاعق٠ُ، ج٣ُُم ألاعق٠ُ، جهي٠ُ ألاعق٠ُ، 

ش ال٨خاب  ون٠ ألاعق٠ُ، بث واؾخٛال٫ ألاعق٠ُ، جغبو، بصاعة ألاعق٠ُ، جاٍع

اث، خٟٔ   ألاعق٠ُ، وكاَاث مىحهت، حؿُير ألاعق٠ُ الغ٢مب.واإلاُبٖى

 un certificat en  gestion de l’informationشهادة تسيير المعلومة الرقمية: -

numérique 

اث٠ حؿُير اإلاٗلىمت  ً  مماعؾين ٣ًىمىن بْى بن بغهامج َظٍ الكهاصة له َضٝ ج٩ٍى

ظا ما ٌؿمذ  التب ًم٨ً ٢غاءتها  ومٗالجتها باؾخسضام الخاؾىب )اإلاٗلىمت الغ٢مُت(. َو

ً ٦ٟاءاث صاثمت التب ج٣اوم الخُىع اإلاؿخمغ للخ٨ىىلىحُا.  بخ٩ٍى

ب في الخهى٫ ٖلى قهاصة حؿُير اإلاٗلىمت الغ٢مُت بدُث ًهبذ مخد٨ما  ٩ٞل مً ًٚغ

 في اوكاء، جىُٓم، خٟٔ، بدث، بث اإلاٗلىمت الغ٢مُت ٖلُه  الدسجُل في َظٍ اإلاضعؾت.

 ًشص اللمل:

قهاصة حؿُير اإلاٗلىمت  الغ٢مُت ٌؿمذ للُالب بالٗمل والاهضماج  بن الخهى٫ ٖلى

 مباقغة في ؾى١ الٗمل، بدُث ًهبذ بةم٩اهه ؤن ٌكٛل ٖضة مىانب:

ب. -  ٌؿخُُ٘ الٗمل ٦مؿير مىا٢٘ واب ؤو الٍى

 مغقض في حؿُير اإلاٗلىمت الغ٢مُت. -

 مؿاو٫ في حؿُير الىزاث٤ ؤلال٨تروهُت. -

 مدلل بُاهاث. -
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داحت صاثمت الى حؿُير اإلاٗلىمت الغ٢مُت، ٞةن اإلاىانب الؿالٟت وألن ٧ل اإلااؾؿاث ب

 الظ٦غ جىحض في ؤي هٕى مً اإلااؾؿاث.

مُت:  اإلاِاًِغ اإلاذسظت كلى معخىي ؼهادة في حعُير اإلاللىمت الُش

مضزل الى اإلاٗلىمت الغ٢مُت، بوكاء اإلاٗلىمت الغ٢مُت، جىُٓم اإلاٗلىمت الغ٢مُت، خٟٔ 

ٗلىمت الغ٢مُت، بث اإلاٗلىمت الغ٢مُت، الىز٣ُت اإلاه٩ُلت، اإلاٗلىمت اإلاٗلىمت الغ٢مُت، بدث اإلا

ب، حؿير ؤهٓمت اإلاٗلىماث في الكب٨ت.  )1)الغ٢مُت ومىا٢٘ الٍى

 programmes de cycles  supérieuresبشهامج الذساظاث الللُا 2.3.1.14.3

ى ًى٣ؿم الى:بن بغهامج الضعاؾاث الٗلُا ًدًغ الُالب لخ٨ملت مكىاٍع الٗلمب ؤو   اإلانهب، َو

 ماحؿخير في ٖلم اإلاٗلىماث. -

 ص٦خىعاٍ في ٖلم اإلاٗلىماث. -

 ًشص اللمل:

ا  ً مسخلٟت:  ٣ً250ضم ؾىٍى ظٍ الٗغوى جدمل ٖىاٍو ٖغى ٖمل لهظٍ اإلاضعؾت، َو

٠ُ م٨خبب، ؤعقُٟي، باخث في اإلاٗلىمت الغ٢مُت، مؿير وزاث٤، مدلل بُاهاث، مهىضؽ  جْى

 webmestreم٨ك٠، مٟهغؽ، مٗلىماث، ٣ًٔ مٗلىماحي، 

٦ما ؤن ٧ل اإلاخدهلين ٖلى قهاصة ص٦خىعاٍ في ٖلم اإلاٗلىماث ٌكٛلىن مىانب ؤزغي 

 بغوِٞؿىع، مؿدكاع في البدث.

 اإلاِاًِغ اإلاذسظت كلى معخىي الؽهاداث الللُا:

مضزل الى ٖلم اإلاٗلىماث، اإلاٗلىمت الىزاث٣ُت الغ٢مُت، مٗالجت وجدلُل وزاث٣ي، 

مهاصع وبدث اإلاٗلىمت، مضزل الى حؿُير مهالر اإلاٗلىماث، َغ١ البدث في ٖلم 

اإلاٗلىماث، ؾُاؾت حؿُير ألاعق٠ُ، جهي٠ُ ؤعقُٟي، ألاعق٠ُ الؿمعي البهغي والغ٢مب، 

اث، حؿُير جإؾِـ ٖلم ألاعق٠ُ، جىُٓم: اإلاٗلىمت  والىزاث٤، حؿُير وجىمُت اإلاجمٖى

الخ٨ىىلىحُاث في اإلا٨خباث، حؿير اإلاهالر في اإلا٨خباث، ٩َُلت اإلاٗلىمت الغ٢مُت، الخ٨ك٠ُ 

اث الغ٢مُت، ٣ًٓت اؾتراجُجُت، ؤهٓمت مٗلىماث  والاؾخسالم، ج٨ك٠ُ اإلاجمٖى

ث٤، الىزاث٤ ماؾؿاجُت، اإلا٨خباث الٗمىمُت، ٢ىاٖض البُاهاث الىزاث٣ُت، ون٠ الىزا

ً ٦ٟاءاث مٗلىماجُت، ا٢خهاص  ت، حؿُير م٣ضم إلاهالر اإلاٗلىماث، ج٩ٍى الؿمُٗت البهٍغ
                                                           

)1(  
Ecole de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information EBSI.2013. les programmes de première 

cycle : un certificat en archivistique ; un certificat en gestion de l’information numérique. Disponible [en 

Ligne], Date de la visite(10/01/2013). http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/premier-

cycle/certificat-en-archivistique/ 

http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/premier-cycle/certificat-en-gestion-information-

numerique/
 

http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/premier-cycle/certificat-en-archivistique/
http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/premier-cycle/certificat-en-archivistique/
http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/premier-cycle/certificat-en-gestion-information-numerique/
http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/premier-cycle/certificat-en-gestion-information-numerique/
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اث، بغمجت  ش ال٨خاب واإلاُبٖى الىزاث٤، خٟٔ ؾمعي بهغي وع٢مب، اإلا٨خبت اإلاضعؾُت، جاٍع

٘ في مهالر اإلاٗلىماث، جغبو، ملخ٣  في ٖلم اإلاٗلىماث، َغ١  وزاث٣ُت، حؿُير اإلاكاَع

 ىم مكغوٕ بدث.البدث، مٟه

 مخابش البدث:

 Laboratoire de l„archivistiqueمسبر ٖلم ألاعق٠ُ

الم آلالي الخىز٣ُي  Laboratoire d„informatique documentaireمسبر ؤلٖا

 التربصاث:

،  اط ؤن الخهى٫ ٖلى قهاصة في EBSIبن الىؾِ اإلانهب ًم٨ىه الاؾخٟاصة مً َالب 

ًىما  36ًىما وجُى٫ َظٍ اإلاضة لخهل الى  25جغبو إلاضة ٖلم ألاعق٠ُ ًلؼم الُالب احغاء 

 )1)باليؿبت للضعاؾاث الٗلُا.

اإلاذسظت الىػىُت الٌشوعُت الللُا لللم اإلاللىماث الىمىرج الٌشوس ي:  2.14.3

 ENSSIBواإلإخباث:

Ecole National Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques 

 : (ENSSIBالخلٍشٍ باإلاذسظت ) 1.2.14.3

ىُت الٟغوؿُت الٗلُا لٗلم اإلاٗلىماث واإلا٨خباث كي ٖباعة ًٖ ماؾؿت  اإلاضعؾت الَى

جسً٘ لىناًت وػاعة الخٗلُم الٗالي  1992حامُٗت طاث َاب٘ ٖمىمي جإؾؿذ في ؾىت 

ىاث الخالُت:  والبدث بٟغوؿا، جدُذ الخ٩ٍى

ٟي - ً بٗض احغاء مؿاب٣اث باليؿبت للمْى  ن ) مداٞٓي م٨خباث، م٨خبب صولت(.الخ٩ٍى

ً حامعي صعحت ماؾتر -  ج٩ٍى

زضماث مىحهت الى اإلاجخم٘ اإلانهب للم٨خباث والخىز٤ُ في ٖضة مجاالث: ٧ال٣ُٓت،  -

 اليكغ، اإلا٨خبت الغ٢مُت، ملخ٣ُاث، ؤًام صعاؾُت، ماجمغاث، مىذ صعاؾت.

 ؼشوغ ُب٘ى اإلاترشخين:

ًخم ٞدو ملٟاث حمُ٘ اإلاترشخين مً َٝغ لجىت ال٣بى٫ التب جسخاع اإلاترشر ٖلى 

لى الُلبت اإلا٣بىلين ؤن ًدضصوا جسهو الؿىت الثاهُت الظي  لباتهم، ٖو ؤؾاؽ ملٟاتهم َو

                                                           
)1(  

Ecole de Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information EBSI.2013. programmes de cycles supé-

rieures. Disponible [en Ligne], Date de la visite(10/01/2013). http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-

cours/cycles-superieurs/
 

http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/
http://www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/
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بىن به وجب٣  بٖاصة الخىحُه مدخملت في جهاًت ماؾتر ً مبضجي 1ًٚغ ، َظا اإلااؾتر مخاح ٦خ٩ٍى

ً.مٟخىح لُلبت ا و٦ظل٪ َى ً اإلاخىانل في بَاع الخإَُل ؤو بٖاصة الخ٩ٍى  لخ٩ٍى

 :ٓشوهىلىحُا كامت للمذسظت 2.2.14.3

ُُٟت في اإلا٨خباث 1879  CAFB : Certificat: بنضاع ؤو٫ قهاصة حؿما بكهاصة ال٨ٟاءة الْى

d„Aptitude aux Fonctions de Bibliothécaire 

 DTB : le Diplôme technique بُين: بنضاع قهاصة ؤزغي وكي الضًبلىم الخ٣جب للم٨خ1930

des Bibliothécaires 

 DSB : le Diplôme Supérieur des : انضاع قهاصة الضًبلىم الٗالي للم٨خبُين1950

Bibliothécaire 

ىُت الٗلُا للم٨خباث :1963  ENSB : Ecole Nationale Supérieure des اوكاء اإلاضعؾت الَى

Bibliothèques  

ت :1980  BBF : le Bulletin des Bibliothèques de اإلا٨خباث الٟغوؿُت  جإؾِـ وكٍغ

France  

ىُت الٗلُا لٗلم اإلاٗلىماث ENSSIB : خملذ  حؿمُت حضًضة وكي1992 اإلاضعؾت الَى

 ENSSIB : Ecole Nationale Supérieure des Sciences  de l„Information et des واإلا٨خباث

Bibliothèques الظي  1992 -1 -9اإلااعر في  25-92ع الخإؾِسخب ع٢م ، وطل٪ بةنضاع اإلايكى

ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ ٖلمب، ز٣افي ومنهب. وفي َظٍ الؿىت  statut ؤُٖ  لهظٍ اإلاضعؾت

ا  BBF ؤنبدذ  .جابٗت لهظٍ اإلاضعؾت ل٨نها لم حٛير م٣َغ

ؾب٤ وفي هٟـ َظٍ الؿىت ؤٖلىذ اإلاضعؾت ًٖ مؿاب٣اث جسو ٣ِٞ  باإلياٞت الى ما

 DCB  صعاؾت قهاصة صًبلىم مداٞٔ اإلا٨خباث إل٦ما٫  L„école national des chartes َالب

: Diplôme de conservateur des Bibliothèques 

 .ؤو٫ ٦خاب ENSSIB : ؤنضعث1993

 BBF : ؤنضع ؤو٫ وسخت ال٨تروهُت لــــ1995

 ENSSIB : اوكاء مى٢٘ وب لـــــ 1997

  CNFPT : centre National de la Fonctionو ENSSIB جم ٣ٖض اجٟا٢ُت بين :1998

Publique Territoriale   َالب ًخىحهىن مباقغة الى ٖالم الكٛل ً  .لخ٩ٍى
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ً في اإلا٨خباث  ENSSIB: جم صمج 1999  IFB : l„Institut de formation enومٗهض الخ٩ٍى

Bibliothèques(1( 

ً في اإلااظتر باإلاذسظت) 3.2.14.3  (:ENSSIBكشوض الخٍٕى

زمـ جسههاث للماؾتر وكي مٟخىخت للُلبت اإلاخدهلين ٖلى  ENSSIBج٣ترح 

ُما ًلي َظٍ الخسههاث:  لِؿاوـ بدث، ًخم صعاؾت ملٟاتهم بضون مؿاب٣اث. ٞو

ماؾتر ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث) الؿىت ؤولى ماؾتر(:  ًخٟٕغ الى زالر جسههاث وكي  -

(، ألاعق٠ُ الغ٢مب 2ب) ماؾتر(، اليكغ الغ٢م2اإلاٗلىمت الٗلمُت والخ٣ىُت )ماؾتر

 (.2)ماؾتر

 ؾُاؾت اإلا٨خباث والخىز٤ُ. 2ماؾتر -

 ز٣اٞت ال٨خابت والهىعة. 2ماؾتر -

جم ا٢تراح  اعجإًىا في َظٍ الضعاؾت حؿلُِ الًىء ٖلى ماؾتر ٖلم اإلاٗلىماث واإلا٨خباث

 SIB : Sciences de l„Information et الؿىت ؤولى ماؾتر جدذ اؾم ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث 

des Bibliothèques 

. بدُث ًخم صعاؾت الؿىت ألاولى ٦جظٕ مكتر٥ 1باإلقغا٥ م٘ حامٗت ٧لىع باعهاع لُىن 

 زم جخٟٕغ الى زالر جسههاث: اإلاٗلىمت الٗلمُت والخ٣ىُت، ألاعق٠ُ الغ٢مب، اليكغ الغ٢مب.

إلا٨خباث مىهج ؤؾاسخب لخٗلم ؤؾاؾُاث ج٣ضم الؿىت ألاولى مً ماؾتر ٖلم اإلاٗلىماث وا

ً ٖلى  ٩َُلت اإلاٗلىمت والخىز٤ُ، البيُت الخ٨ىىلىحُت، الث٣اٞت الٗلمُت والخ٣ىُت، والخ٩ٍى

لى  َظا ألاؾاؽ ٌؿمذ بالخسهو في الؿىت الثاهُت في مسخل٠ خ٣ى٫ حؿُير اإلاٗلىمت ٖو

 وحه الخهىم الؿُا١ الغ٢مب.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)1(  

Ecole National Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques ENSSIB. 2013. la défi-

nition de l'école. Disponible [en Ligne], Date de la visite(20/01/2013). http://www.enssib.fr/
 

http://www.enssib.fr/
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4.2.14.3  ً  )الىخذاث الخللُمُت(:جىـُم وجِعُم الخٍٕى

 العىت أولى ماظتر كلم اإلاللىماث واإلإخباث مِعمت الى ظذاظُين: 1.4.2.14.3

:  حظٕ مكتر٥ في زالر جسههاث ًخ٩ىن مً الىخضاث الخٗلُمُت الخالُت: العذاس ي ألا٘و

 textes et formalismesالىهىم والك٩لُاث -

- contextes de la médiation documentaire 

 ت واؾخٛال٫ اإلاٗلىماث وؤهٓمت اإلاٗلىماث.مٗالج -

ًم الىخضاث الخٗلُمُت الخالُت: العذاس ي الثاوي:  حظٕ مكتر٥ في زالر جسههاث ٍو

 الث٣اٞت الٗلمُت والخ٣ىُت. -

ت  - ذي ومٟاَُمب لٗلم اإلاٗلىماث )للُالب خٍغ ايُاث وبخهاء اإلاٗلىمت ؤو ههج جاٍع ٍع

 الازخُاع لضعاؾت اخضي َظًً اإلا٣ُاؾين(.

ت. -  اهجليًز

٘ وزاث٣ُت. -  حؿُير مكاَع

مي 2.4.2.14.3  العىت زاهُت ماظتر: جخصص أسؼٍُ ُس

ً في َظا الخسهو زال٫ الؿىت زاهُت ماؾتر وجم ا٢تراخه مً َٝغ  ًخم الخ٩ٍى

ENSSIB  ىُت الٟغوؿُت  وبالضٖم الجضي مً َٝغ مهالر بالخٗاون م٘ اإلا٨خبت الَى

 ألاعق٠ُ بٟغوؿا.

ُالب بخل٣ي مٗلىماث مخٗل٣ت باألعق٠ُ الغ٢مب بن َظا الخسّهو ٌؿمذ لل

ى ًغ٦ؼ ٖلى بق٩الُت ع٢مىت وبجاخت ألاعق٠ُ الغ٢مب ٖلى هُا١ واؾ٘ ٦ما  للماؾؿاث، َو

 ًدىاو٫ بق٩الُاث ألاعقٟت والىب التب جُغخها ألاهترهذ، والخٟٔ الغ٢مب.

 ًشص اللمل:

اث  ٩ىهه في مُضان حؿُير اإلاجمٖى الغ٢مُت، خٟٔ َظا الخسهو ًدًغ الُالب ٍو

 اإلاُُٗاث الغ٢مُت وألاعقٟت ؤلال٨تروهُت.

وباٖخباع اإلااؾؿاث ج٣ىم بدؿُير ٦مُت متزاًضة مً اإلاٗلىماث ٖليها ؤن ج٣ىم بترجُبها، 

ً ٖلى ؤن  ٩ّىن َلبت ٢اصٍع ٩َُلتها، بتها وجثمُنها. وفي َظا الؿُا١ بن َظا الخسّهو ٌّٗض ٍو

مؿاو٫ حؿُير الخض٤ٞ الغ٢مب باإلااؾؿاث،  ًخ٣لضوا ٖضة مىانب ٦مؿاو٫ هماطج اله٩ُلت،

 مهمم ؾلؿلت ألاعقٟت.
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مي(: ت البُذاهىحُت لهزا الخخّصص )ألاسؼٍُ الُش  الٌُش

ً في  ىُت الٟغوؿُت، ENSSIBؤؾاجظة مدايٍغ ، مؿاو٫ مهلخت الغ٢مىت باإلا٨خبت الَى

ىُت الٟغوؿُت، مؿاو٫ ؤلاًضإ  ٘ الغ٢مىت وألاعقٟت ؤلال٨تروهُت باإلا٨خبت الَى مؿاو٫ مكاَع

  BNF l„école nationale des chartesال٣اهىوي الغ٢مب ب 

 جىـُم وجِعُم الخٕىًٍ )الىخذاث الخللُمُت(:

 ين:ج٣ؿم الؿىت الجامُٗت الى ؾضاؾُ

 :  ًًم الىخضاث الخٗلُمُت الخالُت:العذاس ي ألا٘و

 مضزل الى ألاعق٠ُ الغ٢مب. -

 اليكغ الغ٢مب. -

 (BNFخٟٔ وؤعقٟت الىزاث٤ الغ٢مُت )وخضة حٗلُمُت بالخٗاون م٘  -

 اجاخت ألاعق٠ُ ٖلى الىب. -

 (BNFمؿخسضمي ألاعق٠ُ الغ٢مب) وخضة حٗلُمُت بالخٗاون م٘  -

 ًًم ما ًلي:العذاس ي الثاوي: 

ا مً بين الىخضاث الخٗلُمُت في الخسههاث ألازغي. -  وخضة حٗلُمُت خغة ًخم ازخُاَع

 جغبو منهب إلاضة ؤعبٗت ؤقهغ. -

 )1)مظ٦غة جسغج. -

 دًبلىم مإظعت "ؤلاػاس الدؽوُلي للمٕخبت والخىزُّ" 3.4.2.14.3

Diplôme d’établissement cadre opérationnel de bibliothèque et de la documentation 

غاى مهىُت. l„ENSSSIBٞخدذ  2012في ؾىت  ً حضًض مً اإلاؿخىي الثاوي أٚل  ج٩ٍى

 :أَذاًه
اث٠ الخإَير في اإلا٨خباث  َظا الضًبلىم حهضٝ الى اؾخ٣ُاب مهاعاث ؤؾاؾُت ج٣ىم بْى

ومغا٦ؼ الخىز٤ُ، باإلياٞت الى َظا بةم٩ان الُالب ا٦دؿاب مهاعاث في حؿُير اإلاٗلىمت، جإَير 

٤ مكغوٕ. ٦ما ؤن َظا الضًبلىم حهخم بالخُىعاث اإلاخٗل٣ت بالجاهب الغ٢مب في اإلاهىت  .ٍٞغ
 الجمهىس اإلاعتهذي:

 م٨خباث اإلااؾؿاث، م٨خباث الجمُٗاث، اإلا٨خباث الٟغوؿُت والٟغوه٨ٟىهُت في الخاعج.  -

- .
ّ
 م٨خباث الجامٗاث الخانت
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 مجا٫ اإلا٨خباث والخىز٤ُ. اإلاهىُين ألاحاهب الظًً ًبدثىن ًٖ جإَُل ٞغوسخب في -

 ًشص اللمل:

اث٠ التب ًم٨ً ؤن ٌكٛلها اإلاخ٩ىن في َظا الضًبلىم كي: مؿاو٫ وخضة وزاث٣ُت،  الْى

مؿاو٫ اإلاهاصع الىزاث٣ُت، مؿير اإلاىاعص، مؿاو٫ اإلاكغوٕ، مؿاو٫ ال٣ُٓت، مضًغ 

الم آلالي الخىز٣ُي.  البُاهاث، مؿاو٫ ؤلٖا

 جىـُم وجِعُم الخٕىًٍ:

 ًٍ في َظا الضًبلىم ؾىت م٣ؿمت بلى ؾضاؾُين:مضة الخ٩ى 

:  ًًم الىخضاث الخٗلُمُت الخالُت: العذاس ي ألا٘و

الم آلالي وؤلاخهاء، الؿُاؾت الىزاث٣ُت، الخد٨م في الٟهاعؽ  ت، ؤلٖا ؤلاهجليًز

ً اإلاؿخسضمين.  والخ٨ك٠ُ، حؿُير مكغوٕ، حٗلُم وج٩ٍى

 لُت:ًخ٩ىن مً الىخضاث الخٗلُمُت الخا العذاس ي الثاوي:

اث والخضماث، حؿُير الخضماث، الغ٢مىت واليكغ ٖلى  جغبو منهب، جثمين اإلاجمٖى

غافي.  الخِ،  بهخاج بِبلُٚى

 ػَش الخُُِم:

ت ٢ض جم جل٣ُنها وؤن اإلاهاعاث  ٣ت جغج٨ؼ ٖلى الخإ٦ض مً ؤن اإلاٗٞغ بن الخ٣ُُم مىٓم بٍُغ

 ا٦دؿبذ،  بدُث ؤن ٖملُت الخ٣ُُم جخم ٖلى مغخلخين :

م -  ا٫ الٟغصًت والجماُٖت اإلاد٣٣ت زال٫ الؿىت.ج٣ُُم ألٖا

غ في جهاًت الؿىت. -  البض ٖلى اإلاتربو ج٣ضًم ج٣ٍغ

ً كلى مذي الخُاة  la formation tout au long de vie : الخٍٕى

ً ٖلى مضي الخُاة"، بط مً زالله  ى " الخ٩ٍى ً َو جدُذ اإلاضعؾت هٕى ممخاػ مً الخ٩ٍى

غ ٦ٟاءاتهم. جخاح الٟغنت إلاهىحب هم وجٍُى  اإلا٨خباث والخىز٤ُ بخجضًض مٗاٞع

ً ًٖ بٗض، اإلاهاص٢ت ٖلى  ً اإلاخىانل، الخ٩ٍى ً ًضوع خى٫ زالزت مداوع: الخ٩ٍى َظا الخ٩ٍى

 )1)الخبرة.
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ٖي: )حاملت امبًرت( مذسظت ئداسة اإلإخباث واإلاللىماث. 3.14.3  الىمىرج ألامٍش

The emporia state university 

The school of Library and information management 

 the emporia state universityالخلٍشٍ بجاملت 1.3.14.3

بغهامجا لىُل صعحت الب٩الىعٍا،  170وكي حامٗت مٗخمضة جمىذ  1868جإؾؿذ في ؾىت 

اللِؿاوـ واإلااحؿخير مً ٧لُاث الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت و٧لُت الخجاعة و٧لُت اإلاٗلمين ومضعؾت 

ما٫  ومضعؾت اإلا٨خباث وبصاعة ألا  ٨ُت ل٩لُاث بصاعة ألٖا ٖما٫ اإلاٗخمضة مً الجمُٗت ألامٍغ

اإلاٗلىماث. حٗض َظٍ الجامٗت قاملت. ج٣ضم زضماتها للُالب اإلادلُين وؤلا٢لُمُين والضولُين 

ىا زانا ٌٗضَم لخُاة مهىُت هاجخت بدُث ًخمخ٘ الُالب ببِئت حٗلم  الغاٚبين في جل٣ي ج٩ٍى

  ُت ومخجضصة.صًىام٨ُ
 مميزاث الجاملت: 2.3.14.3

ُت وحىصة بغامجها الخٗلُمُت. -  َظٍ الجامٗت مٗغوٞت بىٖى

 حٗلُم ًدؿم بالجىصة وبغامج ؤ٧اصًمُت مغمى٢ت. -

 ج٣ضًم بغامج مبخ٨غة وصوعاث قاملت ٖبر ألاهترهذ. -

اإلاُا. -  بغامج مٗخمضة مدلُا ٖو

 الخلٍشٍ بمذسظت ئداسة اإلإخباث واإلاللىماث 3.3.14.3

the school of Library and information management 

، حٗض ؤ٢ضم empria state university، وكي جابٗت 1902٫جإؾؿذ َظٍ اإلاضعؾت ؾىت 

.٦ما  حٗخبر مضعؾت ٖلم  the western halfمضعؾت لخٗلُم ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في 

حمُٗت ALA American Library Associationاإلا٨خباث الىخُضة اإلاهاص١ ٖليها مً َٝغ 

٨ُت.  اإلا٨خباث ألامٍغ

 (1)ٌؿخُٟضون مً ٞغم حٗلم جخماشخا م٘ ج٨ىىلىحُا الخٗلُم اإلاخُىعة.  ٦SLIMما ؤن َالب 
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 (:SLIMالؽهاداث اإلاِذمت مً ػشي اإلاذسظت ) 4.3.14.3

 ماظتر كلم اإلإخباث: 1.4.3.14.3

لين للٗمل في ٧ل ؤهىإ اإلا٨خباث  ً َالب مَا  وو٧االث اإلاٗلىماث.ج٩ٍى

 PH. Dدٓخىساٍ في الٌلعٌت  2.4.3.14.3ـ

ت  ًخم جدًير الُلبت إلحغاء بدىر ٖلمُت للمكاع٦ت في جإؾِـ ألاؾـ الىٍٓغ

لم اإلاٗلىماث جماقُا م٘ مكا٧ل اإلاهً اإلاٗانغة، الخٗلُم في البِئت ألا٧اصًمُت،  للم٨خباث ٖو

غ اإلاخسههين مً احل جىُٓم اإلا٨خباث واإلاٗلىم  اث.وجٍُى

 Archives Studies Certificate (1)ؼهادة في كلم ألاسؼٍُ: 3.4.3.14.3ـ

وم٨خب الضعاؾاث  SLIMعنُضا بالخيؿ٤ُ م٘  18ًخ٩ىن بغهامج َظٍ الكهاصة مً 

. حهضٝ َظا البرهامج الى جدًير الُالب وتهُئتهم للٗمل مؿخ٣بال في ٢ُإ حض ESU الٗلُا ٫

اث زانت حضا ج اث اإلا٨خبت. و٢ض نممذ مهم والخٗامل م٘ مجمٖى سخل٠ ًٖ مدخٍى

صوعاث َظٍ الكهاصة لخلبُت اخخُاحاث الُلبت الخ٣لُضًت ؤو ٚير الخ٣لُضًت > البِئت الغ٢مُت< 

 بدُث ًخل٣  الُالب حٗلُما في الجىاهب الخالُت:

 َغ١ خٟٔ وبجاخت ألاعنضة طاث ال٣ُمت الخاٍعسُت والتب حك٩ل الظا٦غة الث٣اُٞت للمجخم٘. -

 وجىُٓم ألاعنضة ألاعقُُٟت.َغ١ ون٠  -

 اؾتراجُجُاث خٟٔ ألاعق٠ُ في البِئت الغ٢مُت. -

 َغ١ الخٗامل م٘ ألاق٩ا٫ اإلاخٗضصة للمىاص ألاعقُُٟت > وع٢ُت، م٨ُغوٞىعم، ع٢مُت...< -

 ؼشوغ الدسجُل في َزٍ الؽهادة:

ًم٨ً للُلبت بضء الدسجُل في بغهامج َظٍ الكهاصة في هٟـ و٢ذ مكاع٦تهم في بغهامج 

تر ٖلم اإلا٨خباث ؤو بٗض خهىلهم ٖلى َظٍ الكهاصة، ٦ما ؤهه ًم٨ً لُالب الضعاؾاث ماؾ

ظا بٗض اإلاغوع ٖلى لجىت ال٣بى٫.   الٗلُا لجامٗت امبىعٍا ؤو مً حامٗاث ؤزغي الدسجُل َو

 اإلاِشس الخللُمي:

 :ًخ٩ىن مً الضوعاث الخٗلُمُت الخالُت ASCبغهامج 
 ؤعنضة< 3> مذخل ئلى ألاسؼٍُ -

                                                           
)1(  

The school of Library and information management SLIM.2013. Certificates provided by the school: 

Master of Library Science, Doctor of Philosophy, certificate in the archive . Available [Online] Date of 

visit (09/02/2013).  http://slim.emporia.edu/index.php/want-to-earn-a-phd-at-emporia-state-university/
 

http://slim.emporia.edu/index.php/want-to-earn-a-phd-at-emporia-state-university/


 التكويً األكادميي احلديث لألرشيفييـً يف البيئة الرقنية الفصل الثالث

 165 

 

 ؤعنضة<3>  صٍ ألاسؼٍُجىـُم وو  -

ؤعنضة<، مً اإلاؿخدؿً الخدّهل ٖلى ؤعنضة صوعة مضزل  3>  اظتراجُجُاث الخٌف -

 الى ألاعق٠ُ ٢بل الدسجُل في َظٍ الضوعة.

 ؤعنضة< 3>  اإلاللىماث ئداسة -

ب اللملي -  ؤعنضة<5>  الخذٍس

٦ما ؾب٤ الظ٦غ ٞان الهضٝ مً بغهامج َظٍ الكهاصة َى تهُئت الُلبت إلاؼاولت مهىت 

ألاعق٠ُ مؿخ٣بال، وال ًم٨ً للُالب الدسجُل في َظٍ الضوعة الا بٗض الخدّهل ٖلى 

ؤعنضة حمُ٘ الضوعاث الؿاب٣ت. اهُال٢ا مما ؾب٤ ؾىُٗي لهظٍ الضوعة خ٣ها مً 

 ؼ ٖلى ما ا٦دؿبه زال٫ َظٍ الضوعة.الخٟهُل ألن خُاة الُالب اإلاهىُت جغج٨

ب اللملي ٌؿاٖض الُالب ٖلى ا٦دؿاب زبرة ٖملُت جدذ ؤلاقغاٝ واإلاغا٢بت مً  ًالخذٍس

 ؤحل يمان الخبرة الٗملُت اإلا٨دؿبت لضي الُالب وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلادضصة.

ب الللمي:  خؼت الخذٍس

ب الٗملي بال٣ُام بما ًلي: جدض ًض ألاَضاٝ ؤي ا٢امت البض ٖلى الُالب الخدًير للخضٍع

ً ًسو ألاعق٠ُ في البِئت الخ٣لُضًت ؤو ألاعق٠ُ في البِئت الغ٢مُت للخٗٝغ ٖلى  ج٩ٍى

الخ٣ىُاث والخ٨ىىلىحُاث الخضًثت التب ؤصزلذ ٖلى ٢ُإ ألاعق٠ُ، مغاحٗت ألاَضاٝ م٘ 

ميؿ٤ بغهامج الكهاصة. والبض ٖلى ميؿ٤ البرهامج ومكٝغ اإلااؾؿت اإلاؿخ٣بلت الٗمل في 

ضة مخ٩املت مً ؤحل جىحُه الُالب والخإ٦ض مً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ. م٘ الٗلم ؤن حمُ٘ وخ

الجهاث > ميؿ٤ البرهامج، الُالب، اإلااؾؿت اإلاؿخ٣بلت< مُالبت باإلاكاع٦ت في وي٘ زُت 

ب الٗملي.  الخضٍع

ب اللملي:   مذة دوسة الخذٍس

ب الٗملي  ظا  5ؾاٖت >  120ًخُلب اؾخ٨ما٫ صوعة الخضٍع المخال٥ الخبرة ؤعنضة< َو

 اإلاهىُت ال٩اُٞت.

ب الٗملي َى ؤهه ٖباعة ًٖ وكاَاث ٌؿخ٨مل  ها الُالب  بن الٟاثضة مً الخضٍع

صعاؾخه ألا٧اصًمُت، بدُث ٌؿمذ للُالب بةزباث ال٨ٟاءة في اإلاهاعاث ؤو إلاٗالجت ؤوحه 

تراٝ ىا٥ حؼء مً اإلاؿاولُت ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الُالب وكي الٖا  ال٣هىع في اإلاهاعاث، َو

ُت الخبرة واإلاٗلىماث  غ لضًه  وؤن ٣ًىم بخدضًض هٖى باإلاهاعاث التب جدخاج بلى جدؿين وجٍُى

لى ميؿ٤ بغهامج الكهاصة ج٣ضًم الضٖم والدصجُ٘ للُالب  التب ًىص الخهى٫ ٖليها. ٖو

ب الٗملي م٘ جهاًت البرهامج اإلادضص لىُل الكهاصة.  الؾخ٨ما٫ صوعة الخضٍع
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ب اللملي:  أَذاي دوسة الخذٍس

ير الخىحُه اإلانهب ؤي ؤن ٌٗمل الُالب ٧ل خؿب مُىالجه، وجىمُت اإلاهاعاث اإلاىاؾبت  - جٞى

 ل٩ل َالب مً زال٫ الخبرة اإلاُضاهُت.

ً زلُٟت مهىُت حؿاٖضٍ ٖلى اؾدُٗاب اإلاٟاَُم الٗامت  - جىؾُ٘ مىٓىع الُالب وج٩ٍى

 اإلاخٗل٣ت بمهىت ألاعق٠ُ.

غ اإلاهىت حصجُ٘ الُالب ٖلى ب٢امت اجهاالث م٘ ألاعقُُٟي - ن اإلاهىُين للمكاع٦ت في جٍُى

والخٗٝغ ٖلى اؾتراجُجُاث ٖمل مخٗضصة جخماشخا م٘ اخخُاحاث مهالر ألاعق٠ُ 

 اإلاسخلٟت.

جؼوٍض الُالب بخجغبت الخ٣ُُم اإلانهب باالؾدىاص بلى الخٗلُم الظي جل٣اٍ وبلى الخبرة  -

 وال٨ٟاءة اإلاهىُت التب ا٦دؿبها.

ً في اهجاػ اإلاهام اإلاى٧لت بلُه. ب٦ؿاب الُالب ال٣ضعة ٖلى الخٗامل -  م٘ آلازٍغ

 (1)مً زال٫ الخبرة اإلاُضاهُت. بُٖاء الُالب ٞغنت الخ٣ُُم الظاحي إلاماعؾاجه وؤصاءٍ -
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 :خالصٛ الفصن

لــــــت، حكــــــير حمُــــــ٘ الــــــضالثل بلــــــى  ت مىخجــــــت ومَا ً َــــــام ويــــــغوعي لبىــــــاء ٢ــــــىة بكــــــٍغ الخ٩ــــــٍى

 ً ً وبلـــى الخاحــت اإلااؾـــت بلـــى مسخهـــين فــي ال٣ُـــام بـــه. طلـــ٪ ؤن الخ٩ـــٍى الاَخمــام ال٨بيـــر بـــالخ٩ٍى

ألا٧اصًمب الخضًث لألعقُُٟين للٗمل في البِئت الّغ٢مُت يغوعة ؤؾاؾـُت لبىـاء ٦ٟـاءة ألاٞـغاص 

ً وجُـــــٍى ُُٟــــــت جُٟـــــض الٟـــــغص مــــــً هاخُـــــت وخٟـــــٔ الــــــظا٦غة واإلاؿـــــيًر غا ل٣ــــــضعاتهم بلـــــى مغا٦ـــــؼ ْو

الّغ٢مُـــت للماّؾؿـــت مـــً هاخُـــت ؤزـــغي، و٢ـــض جُٟـــً الٗضًـــض مـــً اإلاؿـــاولىن بلـــى مـــضي ؤَمُـــت 

ل في الٗملُـت الدؿـ ت وبالخـالي ه٣ـى٫ ؤن اإلااؾؿـت التـب جملـ٪ ُيالٗىهغ البكغي اإلا٩ىن واإلاَا ًر

لـــت كـــ ـــاعاث اإلاَا ي التـــب حٗـــٝغ جد٣ُ٣ـــا ألَـــضاٞها الٗامـــت. ٞلـــم ٌٗـــض َىـــا٥ ؤ٦يـــر ال٨ٟـــاءاث وؤلَا

ـــ٠ ٖلـــى مـــضي مؿـــاًغة ماؾؿـــاتها 
ّ
ؤصوـــ  قـــ٪ فـــي ؤّن ج٣ـــّضم الكـــٗىب واػصَـــاع اإلاجخمٗـــاث ًخى٢

ألخـــضار الخُـــىعاث فـــي اإلاجـــاالث الٗلمُـــت اإلاخهـــلت بجمُـــ٘ حىاهـــب الخُـــاة، وبمـــا ؤن اإلا٨خبـــاث 

ً ومغا٦ـــؼ اإلاٗلىمـــاث حٗخبـــر بمثابـــت ال٣لـــب الىـــابٌ صازـــل م ىٓىمـــت اإلاجخمـــ٘. وبّن صٖـــم الخ٩ـــٍى

غ اإلااّؾؿــاث الىزاث٣ُــت، وألن الخُــاع  وجغ٢ُــت البدــث الٗلمــب ًيبغــي ؤن ًىُلــ٤ مــً ٢اٖــضة جُــٍى

ــــــا ومــــــازغا ٞةهــــــه لؼامــــــا ٖلــــــى اإلا٨خبــــــاث  هدــــــى الٗــــــالم ؤلال٨ترووــــــي ؤو الٗــــــالم الّغ٢مــــــب ؤنــــــبذ ٢ٍى

ظٍ الخُــىعاث والتــب وماؾؿــاث اإلاٗلىمــاث ؤن جخٟاٖــل مٗــه وجُــّىع هٟؿــها بمــا ًخماشــخا مــ٘ َــ

 وحــــضث هٟؿــــها زــــاعج 
ّ

ً وبوكــــاء َــــظا الجُــــل الجضًــــض مــــً ألاعقــــُُٟين، وبال ٖلــــى عؤؾــــها ج٩ــــٍى

 الخلبت ب٩املها.

 

             
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 رالّيشأة والتطو .يف ظل ىظاو ل.و.د يةاجلزائر باجلامعةتكويً وتدريص األرشيف  الفصل الّرابع

169 

 

ّٕز.  تهَٕٖ ٔتدزٖص األزطٗف بادتاوعٛ ادتزائسٖٛ يف ظن ٌعاً ه.ً.د: الٍّظأٚ ٔالتط

  : ومدص الفصن

ت مً زال٫ ٖملُت الخدى٫ مً  ت جدىالث حظٍع حكهض مىٓىمت الخٗلُم الٗالي الجؼاثٍغ

هٓام الخٗلُم ال٣ضًم بلى هٓام الخٗلُم بالهُٛت الجضًضة، الظي ٌٗٝغ بىٓام ٫.م.ص 

ب٩اٞت  2004/2005)لِؿاوـ، ماؾتر، ص٦خىعاٍ( التب اهُل٣ذ ابخضاء مً الؿىت الجامُٗت 

ثغ، بُٛت بنالح مىٓىمت الخٗلُم الٗالي وجد٤ُ٣ اإلاىاءمت ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بالجؼا

ً والاخخُاحاث الخ٣ُ٣ُت لٗالم الكٛل بمسخل٠ ٢ُاٖاجه ومجاالجه.  بين الخ٩ٍى

ً الجامعي بمجا٫ ألاعق٠ُ في ْل هٓام   LMDًدىاو٫ َظا الٟهل ؤَمُت الخ٩ٍى

اإلاجا٫ ويغوعة بالجؼاثغ، مً ؤحل مىاحهت الخُىع الٗلمب والخ٨ىىلىجي الظي ٌكهضٍ َظا 

ً ٖلى ؤصاء الٗمل ب٨ٟاءة وا٢خضاع، لخد٤ُ٣ حملت مً ألاَضاٝ مً  وحىص مخسههين ٢اصٍع

زال٫ بخضار جإَُل هىعي لِـ بالٗمل الُضوي الخ٣لُضي ٞدؿب، بل الٗمل اإلاٗخمض ٖلى 

 الىؾاثل وألاحهؼة الخضًثت في مجا٫ ج٣ىُاث اإلاٗلىماث والاجها٫.

ً زال اهُال٢ا مما ؾب٤ ؾىداو٫ مً ٫ َظا الٟهل بل٣اء الًىء ٖلى بغامج ج٩ٍى

مً زال٫ اإلا٣اًِـ اإلا٣ّغعة بإ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث  LMDألاعقُُٟين في ْل هٓام 

ت مضي مىاءمتها واوسجامها م٘ وا٢٘ الكٛل وؾى١ الٗمل، مبرػًٍ في  في الجؼاثغ ومٗٞغ

ً مخسههين هٟـ الى٢ذ ؤَم اإلاكا٧ل والهٗىباث التب ح٤ُٗ الؿير الخؿً لخ ٩ٍى

 خاملين لهٟاث جخىا٤ٞ وجيسجم م٘ الاخخُاحاث الٗملُت. 

ُت  ت مً الا٢تراخاث وآلاٞا١ لخدؿين هٖى وفي زاجمت َظا الٟهل ؾىىعص مجمٖى

ج ت مً ؤحل جسٍغ ً ألاعقُُٟين بالجامٗت الجؼاثٍغ ت طاث ال٨ٟاءة  ج٩ٍى اعاث البكٍغ ؤلَا

ٗخبر َظا الٟهل وال٣اصعة ٖلى مىاحهت الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت والاعج ٣اء باإلاهىت ألاعقُُٟت. َو

ُاء هٓغة  صلُل مّٟهل ًٖ مسخل٠ ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بالجؼاثغ حهضٝ إٖل

اث مً ؤحل الاؾخٟاصة منها  يُت ٞيها ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى ً البرامج الخ٩ٍى قاملت ٖنها ٖو

غ ؤو ؤي هٓغة مؿخ٣بلُت للخ٩ٍى  ً.والاعج٩اػ ٖليها في بخضار ؤي جٍُى
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 : تــىـّـٗـد

ؤمام حٗاْم صوع ماّؾؿاث ومغا٦ؼ ألاعق٠ُ في زضمت الخىمُت والخٗلُم والبدث 

لين في ٢ُإ ألاعق٠ُ، ْهغث  غ في مجخمٗاث الُىم وجًا٠ٖ الخاحت بلى اإلاَا والخٍُى

ً في جسهو "ج٣ىُاث ؤعقُُٟت" إلاىاحهت الخُىع الٗلمب والخ٨ىىلىجي  َىا٥ يغوعة الخ٩ٍى

َظا ال٣ُإ، ٞٓهغ جسّهو ألاعق٠ُ ٦إخض الخسههاث يمً ؤ٢ؿام ٖلم الظي ٌكهضٍ 

ت مً وزاث٤ ومٗلىماث بازخالٝ  ت البكٍغ اإلا٨خباث واإلاٗلىماث التب حٗجا بكتا ؤنىاٝ اإلاٗٞغ

ً في ألاعق٠ُ هدُجت خاحت جل٪  ؤق٩الها وؤهىاٖها ومىايُٗها، وبغػث ؤَمُت الخ٩ٍى

ل٩اٞت اإلاجاالث الخُاجُت  ٢ؿام اإلاؿيرةاإلااؾؿاث واإلاغا٦ؼ واإلاهالر واإلا٩اجب وألا

ً ٖلى ؤصاء الٗمل  ت والؿُاؾُت...الخ بلى مخسههين ٢اصٍع الاحخماُٖت، الث٣اُٞت، التربٍى

ومً زّم حُُٛت اخخُاحاث ؾى١ الكٛل وال٣ًاء ٖلى حل اإلاكا٧ل التب حٗاهيها جل٪ 

التب جدخىحها...  الاصاعاث واإلااؾؿاث مً ج٨ضؽ للىزاث٤ ويُاٖها وؾىء اؾخٛال٫ اإلاٗلىماث

ً وبين اخخُاحاث ؾى١ الٗمل ًخُلب  ومً زّم ٞةن جد٤ُ٣ اإلاىاءمت ما بين بغامج الخ٩ٍى

بغامج صعاؾُت مبيُت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت جدؿم بالخضازت لخإَُل ازخهاصخب ألاعق٠ُ ألصاء 

زضماث ؤعقُُٟت ومٗلىماجُت ٞٗالت، وجلبُت خاحاث اإلاؿخُٟضًً زهىنا منهم ؤٞغاص 

ش وماعزين...، لخ٣ضًم مٗلىماث اإلاجخم٘ ألا٧ ين وباخثين في الخاٍع اصًمب مً ؤؾاجظة وبصاٍع

ت  آهُت وص٣ُ٢ت، ٧ل خؿب خاحخه في ْل الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت واإلادؿاٖع

لى مُضان ألاعق٠ُ بهٟت  وجإزيراتها البلُٛت ٖلى ٢ُإ اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بهٟت ٖامت ٖو

ا مىظ بؼوٙ ٞجغ ال٨خابت وازترإ الىع١ وآلت زانت. وألن َظا ألازير ٌٗخبر مجا ال خٍُى

الُباٖت بلى ًىمىا َظا، ٣ٞض ؤٞغص له م٩اها بين الخسههاث اإلاسخلٟت في هُا١ ٖلىم 

ت في بَاع هٓام  بهٟخه ٌٗخبر  LMDاإلا٨خباث واإلاٗلىماث اإلاضّعؾت في الجامٗت الجؼاثٍغ

يُا جُب٣ُُا  ، ووُْٟت.م٣ُاؾا ًضّعؽ، وجسهها حٗلُمُا، ومجاال ج٩ٍى

 حٗاٚ التعمٗي يف ادتزائس بعد االستكاله: 1.4

ٖٝغ الخٗلُم في الجؼاثغ حّٗضص الىٓم ومىهجُاث الخضَعـ خُث ٖٝغ زالر مغاخل مىظ 

والتب جميزث بإجها ٞترة اهخ٣الُت حغي زاللها  1976الاؾخ٣ال٫: مً اؾخٗاصة الؿُاصة وختا 

جُت ٖلى الىٓام التربىي اإلاى  عور ًٖ الٗهض الاؾخٗماعي، وطل٪ جمهُضا بصزا٫ حٗضًالث جضٍع

جب ؤنُل خُث ؾعى بلى بًجاص ميكأث حٗلُمُت حضًضة  هضٝ حٗمُم  إل٢امت هٓام جغبىي َو

الخٗلُم وؾعى بلى ج٠ُُ٨ مًامين الخٗلُم اإلاىعوزت ًٖ الىٓام الخٗلُمب الٟغوسخب م٘ 

ت للمجخم٘ الجؼاثغي و٧ان الؿعي  هدى حؼؤعة بَاعاث اإلا٣ىماث الضًيُت والث٣اُٞت والخًاٍع
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 16/04/1976اإلااّعر في  76-35وبضاًتها باألمغ ع٢م  1976الخٗلُم. لخليها الٟترة الثاهُت مً 

ً بالجؼاثغ ٦ّغؽ ألامغ الّؿاب٤ مجاهُت الخٗلُم في حمُ٘  واإلاخًّمً جىُٓم التربُت والخ٩ٍى

اث واإلاغاخل وبلؼامُت الخٗلُم ألاؾاسخب ويماهه إلاّضة حؿٗت  اث، ٦ما ؤعسخا ؾىى  09اإلاؿخٍى

 الازخُاعاث والخىحهاث ألاؾاؾُت للتربُت:

 حٗلُم جدًيري ٚير بحباعي. -

 ؾىىاث. 09حٗلُم ؤؾاسخب بلؼامي إلاضة حؿٗت  -

 حٗلُم زاهىي ٖام. -

 حٗلُم زاهىي ج٣جب. -

 .1981-1980قٕغ في جُب٤ُ ؤخ٩ام َظا ألامغ اٖخباعا مً الؿىت الضعاؾُت 

 ى آلان همّيز في َظٍ اإلاغخلت و٢ٕى زالزت ؤخضار:بل 2003وبضؤث اإلاغخلت الثالثت مً جهاًت  

ت. - ىُت إلنالح اإلاىٓىمت التربٍى  حك٨ُل لجىت َو

- .ً  جىُٓم التربُت والخ٩ٍى

ىُت. -  (1)نضوع ال٣اهىن الخىحُهب للتربُت الَى

ُت في الخٗلُم  ت التب ؾٗذ بليها الضولت ل٩ي ججّؿض ٢ٟؼة هٖى َظٍ كي اإلاىٓىماث التربٍى

ت اإلاىخهجت  م ما جسللها مً ؾلبُاث وبًجابُاث، و٦ىدُجت لهظٍ اإلاىٓىمت التربٍى في الجؼاثغ ٚع

ت اعجٟإ ٦بير في الؿىىاث ألازيرة. ذ وؿبت الالخدا١ بالجامٗت الجؼاثٍغ  ٣ٞض ٖٞغ

ّٕز  2.4  ادتاوعٛ ادتزائسٖٛ.ٌظأٚ ٔتط

مً ٧ان ٌٗخ٣ض بإن البلض الظي ٧ان ال ًدخىي بال ٖلى حامٗت ًدُمت ٚضاة الاؾخ٣ال٫ في 

ؤي بٗض مغوع زمؿين  2013َالب ٣ِٞ، ناعث الُىم في ؾىت  2500بدىالي  1962ؾىت 

( ماؾؿت للخٗلُم الٗالي، مىػٖت ٖلى زماهُت 91ؾىت مً الاؾخ٣ال٫ جدصخب واخض حؿٗىن )

جب. وجٓم ؾبٗت وؤعبٗىن )48)وؤعبٗىن  ( 10( حامٗت، ٖكغة)47( والًت ٖبر التراب الَى

ىُت ٖلُا وزمؿت )19مغا٦ؼ حامُٗت وحؿٗت ٖكغ ) ( مضاعؽ ٖلُا لألؾاجظة 05( مضعؾت َو

كغة ) ت و٢ؿمان )10ٖو ان مضمجان.2( مضاعؽ جدًيًر  (2)( جدًيًر

                                                           
، مجّمة القمـ االلكتركنية. 6057التعميـ في الجزائر بيف الكاقع كالمراد: حياة التعميـ في الجزائر بعد االستقالؿ. ( 1)
  .الرابط.en ligne ،[57/0;/6057]]]. صفحة القمـ االلكتركنية متاحة عمى الخط المباشر65ص ،>ع

Facebook.com/page/ االلكتركني -القمـ -صفحة  

(2) 
Site du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique de l'Algérie. Université 

algérienne réseau, Disponible en ligne,  (Date de la visite le 07/02/2011). 

http://www.mesrs.dz/arabe_mesrs/etablissements_a.php?eetab=1
 

http://www.mesrs.dz/arabe_mesrs/etablissements_a.php?eetab=1
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ت جىالى جإؾِؿها بٗض الاؾخ٣ال٫، من ها حامٗت الؿاهُـــت مٗٓم الجامٗاث الجؼاثٍغ

ـــغان التب ٧اهذ ٖباعة ًٖ مغ٦ؼ حامعي جاب٘ لجامٗت الجؼاثغ، الظي جإؾـ بمىحب ألامغ  بَى

ش  67-278 مبر ، 20الهاصع بخاٍع وجدى٫ بلى حامٗت بمىحب اإلاغؾىم الهاصع  1967هٞى

ش  غ٦ؼ وهٟـ ألامغ باليؿبت لجامٗت ٢ؿىُُىــت، التب ٧اهذ ٖباعة ًٖ م 1975صٌؿمبر  15بخاٍع

ش  57-69حامعي جاب٘ لجامٗت الجؼاثغ، والّتب جدىلذ بلى حامٗت بمىحب ألامغ  الهاصع بخاٍع

 . 1969حىان  17

 ول٣ض ٖٝغ ٣ٖض الؿبُٗىاث بوكاء ٖضص مً الجامٗاث اإلاهمت وكي:  

حامٗت َـىاعي بىمــضًً للٗلىم والخ٨ىىلىحُا في الجؼاثغ الٗانمت، التب ؤوكئذ ألو٫ مغة  -

ل  59-74بمىحب ألامغ  .1974الهاصع في ؤٍٞغ

ـــغان للٗلىم والخ٨ىىلىحُا التب جإؾؿذ ألو٫ مغة بمىحب ألامغ  - الهاصع  27-75حامٗت َو

ل  29في   .1975ؤٍٞغ

 .1976-1975حامٗت ٖىابـــت جإؾؿذ في الؿىت الجامُٗت  -

َظٍ الجامٗاث حٗض مً ؤ٢ضم وؤَم الجامٗاث في الجؼاثغ، ؾىاء مً خُث ال٣ضم ؤو  

الخىؾ٘ مما ًجٗلها جدخل الهضاعة في َظا الخهىم وكي الجامٗاث التب ؤبغمذ الخُىع ؤو 

الٗضًض مً ال٣ٗىص والاجٟا٢ُاث م٘ مسخل٠ ال٣ُاٖاث والكغ٧اء الاحخماُٖين 

ُض ٖال٢اتها باإلادُِ الاحخماعي والا٢خهاصي خُث خ٣٣ذ  والا٢خهاصًين. مّما ؤّصي بلى جَى

ُت في َظا اإلاجا٫.  ٢ٟؼة هٖى

ىا٥ حامٗاث ؤزغي جم جإؾِؿها في ٣ٖض الؿبُٗىاث مغث بٗضة مغاخل ٢بل ؤن جخدى٫  َو

 بلى حامٗاث، هظ٦غ مً بُنها الجامٗاث آلاجُت: 

٦مغ٦ؼ  1978حامٗت باجىـت في قغ١ البالص، والتب جإؾؿذ ألو٫ مغة في قهغ ؾبخمبر  -

ىُت للخٗلُم الٗالي ؾىت   1990، وفي ؾىت 1985حامعي، زم جدىلذ بلى مٗاَض َو

 بلى حامٗت.جدىلذ 

 1978حامٗت ؾُـضي بلٗبـاؽ في ٚغب البالص والتب اٞخخدذ ألو٫ مغة في قهغ ؾبخمبر  -

ىُت للخٗلُم الٗالي، زم جدىلذ بلى  ٦1984مغ٦ؼ حامعي زم جدىلذ في ؾىت  بلى مٗاَض َو

 .1989اإلااعر في ؤوث  89-41حامٗت بمىحب اإلاغؾىم ع٢م: 
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ىُت للخٗلُم الٗالي، زم  1984حامٗت بؿـ٨غة التب اهُل٣ذ ألو٫ مغة ؾىت  - ٦مٗاَض َو

-98جدىلذ بمىحب ألامغ ع٢م:  1998بلى مغ٦ؼ حامعي، وفي ؾىت  1992جدىلذ ؾىت 

 (1)بلى حامٗت. 07/07/1998اإلااعر في  219

ش حامٗت ؾ٠ُُ:  -  هبظة ًٖ جاٍع

ل 09اإلااّعر في  78/133جإؾـ اإلاغ٦ؼ الجامعي بؿ٠ُُ بمىحب اإلاغؾىم ع٢م   ؤٍٞغ

َالبا ٣ِٞ مىػٖين ٖلى زالر جسههاث وكي: الجظٕ  250باقغ الٗمل الٟٗلي بـ 1978

وبم٣خطخا  1984اإلاكتر٥ للخ٨ىىلىحُا، الٗلىم الا٢خهاصًت، اللٛاث ألاحىبُت. وفي ؾىت 

الم  84/248-234اإلاغاؾُم  ىُت للخٗلُم الٗالي وكي: ؤلٖا جّمذ ٩َُلت الجامٗت بلى مٗاَض َو

( 01ىلىحُا، الٗلىم الا٢خهاصًت، الال٨تروهُ٪، اإلا٩ُاهُ٪، وفي ألاو٫ )آلالي، ال٨ُمُاء، البُ

ىُت للخٗلُم الٗالي بؿ٠ُُ بلى حامٗت. وزال٫  1989مً قهغ ؤوث  جدّىلذ اإلاٗاَض الَى

وجُب٣ُا للخىُٓم اله٨ُلي الجضًض للخٗلُم الٗالي والبدث  1999/2000الؿىت الجامُٗت 

٢ّؿمذ حامٗت  1998صٌؿمبر  02إلااّعر في ا 98/393الٗلمب، وبمىحب اإلاغؾىم ع٢م 

ُاث وفي بَاع اله٩ُلت الجضًضة للجامٗت م٘ مُل٘ الؿىت الجامُٗت 06ؾ٠ُُ بلى ؾذ )
ّ
( ٧ل

ىُين. وو٣ٞا للمغؾىم 08ناعث الجامٗت جًم زمان ) 2010/2011 ( ٧لُاث ومٗهضًً َو

مبر  404-11الخىُٟظي ع٢م  لُه ٣ٞ2ض ج٣ّغع بوكاء حامٗت ؾ٠ُُ  2011في قهغ هٞى ، ٖو

 . 2وؾ٠ُُ ٣ٞ1ض جدّىلذ حامٗت ٞغخاث ّٖباؽ بلى حامٗتب ؾ٠ُُ

( 03َالبا مىػٖين ٖلى زالر ) ٧250اهذ جًم حامٗت ؾ٠ُُ ٖىض وكإتها ٖلى 

َى  2012جسّههاث لُخُّىع الٗضص بهىعة مظَلت خُث ؤنبذ ٖضص َلبت الخضعج ؾىت 

ٞغ بالجامٗت، و٢ض جسّغج ( جسهو مخى 18َالبا مىػٖين ٖلى ؤ٦ير مً زماهُت ٖكغ ) 49744

، ؤما َلبت ما بٗض الخضّعج اإلاسجلين في اإلااحؿخير والض٦خىعاٍ 2011َالب ؾىت 11775

 (2)َالب باخث.2466ٞٗضصَم 

ه  اظخيخاج: ىت للخُىع الظي حٗٞغ ُّ سُت ًٖ حامٗت ؾ٠ُُ ٖ حّٗض َظٍ الىبظة الخاٍع

ً ؤو الخإَير، ٞٗضص  ت ألازغي بٗض الاؾخ٣ال٫ ؾىاء في  مجا٫ الخ٩ٍى الجامٗاث الجؼاثٍغ

ٗت هدُجت لتزاًض ٖضص الُلبت الجضص مً ؾىت بلى ؤزغي، مما  الجامٗاث جؼاًض بىجيرة ؾَغ

اعجٟ٘  1987مضًىت حامُٗت ؾىت  25ضن الجامُٗت، ٞمً ؤصي بلى التزاًض الخانل في ٖضص اإلا

                                                           
(1) 

Site du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique de l'Algérie. Index des 

textes législatifs et réglementaires pour l'enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique. Dispo-

nible en ligne, (Date de la visite le 05/02/2011).  

http://www.mesrs.dz/arabe_mesrs/text_reglementaires_a.php
 

صادرة عف جامعة فرحات 6056 ->;=5رة إحصائية . نش6056شكيب أرسالف باقي، داكد حرز اهلل كآخركف.   (2)
.09، ص عّباس سطيؼ

 

http://www.mesrs.dz/arabe_mesrs/text_reglementaires_a.php
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مضًىت ٖبر ٧امل  48بلى  2013لُهل في ؾىت  1997مضًىت حامُٗت ؾىت  31الٗضص بلى 

جب بيؿبت حُُٛت  ت ما بين حامٗت ومغ٦ؼ حامعي  %100التراب الَى ل٩ل الىالًاث الجؼاثٍغ

ت و  ىُت ٖلُا ومضاعؽ ٖلُا لألؾاجظة ومضاعؽ جدًيًر ؤ٢ؿام مضمجت، و٢ض جم ومضاعؽ َو

اإلاغاٖاة في جىػَ٘ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي الخ٣ؿُم الجهىي بما ًخماشخا م٘ اليؿُج 

ضص الُلبت.     الا٢خهاصي، الاحخماعي ٖو

خطر حلُا مً زال٫ ال٣ٟغاث الؿاب٣ت ؤن َظا الخُىع الًؼا٫ مخىانال وؾِخىانل،  ٍو

ذ يُٛا ٦بيرا مً  هاخُت الهُا٧ل البُضاٚىحُت. زانت في الؿىىاث ألازيرة والتب ٖٞغ

ى  ُشابت ٞاإلاؿاولىن في الجؼاثغ ًخدضزىن في اإلاضة ألازيرة ًٖ الٗضص ؤلاحمالي للُلبت، َو

مما ًجٗل الىػاعة الىنُت ج٣ىم مً خين آلزغ بخىؾُ٘  ملُىن وهصٍ ملُىن ػالب

 اإلااؾؿاث الهٛيرة بلى ماؾؿاث ٦بيرة بةم٩اجها اؾدُٗاب ٖضص ؤ٦بر، ٦ما َى الخا٫ في

 ٘ ىُت للخٗلُم الٗالي، و٦ظل٪ بوكاء مكاَع الٗضًض مً اإلاغا٦ؼ الجامُٗت واإلاٗاَض الَى

مال٢ت مىّحهت لل٣ُإ منها ما جّم حؿلُمه ومنها ما َى ٢ُض ؤلاهجاػ ومنها ما َى  ضخمت ٖو

 ٖلى م٩اجب الضعاؾاث.

ّٕز ومخٕظ":  LMDٌظأٚ الٍعاً العامل٘  3.4  "تازٖذ قصري، تط

ل في بغهامج ٢بلي 
ّ
٢بل ؤن ًىطج هٓام الخٗلُم ٫.م.ص بإوعوبا ٧اهذ لبيخه ألاؾاؾُت جخمث

و٢ض ٧اهذ  1987( ْهغ في ٖام Erasmus Mundusاؾمه:" بغهامج بًغاؾمىؽ ماهضوؽ)

مهمخه جًُٟل الخىاع وجدؿِىه بين الث٣اٞاث. ٌؿمذ َظا البرهامج لثالر حامٗاث ؤوعبُت 

صة ماؾتر مكتر٦ت ًخم ا٢تراخها ٖلى َلبت حامٗت عابٗت ٚير باالجداص مً ؤحل جدًير قها

ُت صولُت ًٟخذ اإلاجا٫ لالٖتراٝ به في البلضان  ؤوعوبُت. واإلااؾتر اإلامىىح في ألازير طا هٖى

ًاء.  ألٖا

 ٘.م.د وظُلت للخُُِم واإلاِاسهت: ( وهـام Bologneاُتراح بىلىن ) 1.3.4

الن ٖىه ًىم  مً  حاملت العىسبىن إلوكاء  800لظ٦غي بمىاؾبت ا 1998ماي  25جم ؤلٖا

ُاهُا.  َٝغ ؤعبٗت صو٫ ؤوعوبُت كي: ٞغوؿا، ؤإلااهُا، بًُالُا، بٍغ

تراٝ الضولي بمىٓىمت  الخىنُت الغثِؿُت إلامثلي الضو٫ اإلاجخمٗت زلهذ بلى ؤن "الٖا

الخٗلُم الٗالي ألوعوبا وبم٩اهُت حظب َلبت صو٫ ؤزغي هدى َظٍ ال٣اعة مغجبُت مباقغة 

وم٣غوثُت الكهاصة اإلادًغة صازلُا وزاعحُا. بدُث ٩ًىن الىمِ ٌٗغى َىعًٍ  بىيىح

عثِؿُين مخمثالن في ما ٢بل اللِؿاوـ وما بٗضَا لدؿهُل ٖملُت اإلا٣اعهت واإلاٗاصلت ٖلى 

 اإلاؿخىي الضولي". 
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 الخؼّىس الخاٍسخي لىـام ٘.م.د:  2.3.4

و جُّىع الىٓام في زمؿت 
ّ
 لخىالي:هضواث مهّمت وكي ٖلى ا 05هلخ

بُان الؿىعبىن جم ؤلامًاء واإلاهاص٢ت ٖلُه مً َٝغ  (:1998هذوة العىسبىن )ماي  . ؤ

ُاهُا. البُان الظي هاصي بدغ٦ت  وػعاء الخٗلُم الٗالي ل٩ل مً ٞغوؿا، ؤإلااهُا، بًُالُا، بٍغ

حماُٖت ومىّخضة مً ؤحل الىنى٫ لخغ٦ُت الجامُٗين ومٗاصلت الكهاصاث بخُب٤ُ 

يخهب بالض٦خىعاٍ.هٓام الُىعًٍ اللِؿا  وـ زم اإلااؾتر ٍو

، 1999حىان  19( في Bologneاو٣ٗضث هضوة بىلىن ) (:1999هذوة بىلىن )حىان  . ب

خُث جّم ٖغى مّٟهل لألَضاٝ اإلاغحىة مً هضوة الؿغبىن. قاع٥ في َظٍ الىضوة صو٫ 

ؤزغي باإلياٞت بلى اللجىت ألاوعوبُت والاجداصاث الجامُٗت مً ؤحل جبّجب بُان مكتر٥ 

 دخىي ٖلى الٗضًض مً اإلاباصت. ً

ؤؾابُ٘  2001ماعؽ 19( في Pragueاو٣ٗضث هضوة بغاٙ ) (:2001هذوة بشان )ماسط  . ث

ذ  ٢300لُلت بٗض ب٢غاع ؤ٦ير مً  ماؾؿت ؤوعوبُت للخٗلُم الٗالي، وجّم اٖخماص جهٍغ

ذ ؾالمى٪ ذ ٌٗٝغ بخهٍغ  مكتر٥ ًضٖى لًغوعة مالثمت الكهاصاث، َظا الخهٍغ

"Salamanque  ". 

ظا  (:2003هذوة بشلين ) . ر في هضوة بغلين ٢ّغع اإلاجخمٗىن اإلاكاع٧ىن، حعجُل الا٢تراخاث َو

لُه ابخضاء مً ؾىت  ًُلب مً حمُ٘  2005بخدضًض ألاَضاٝ ٖلى اإلاضي ال٣هير. ٖو

 البلضان اإلامًُت ٖلى اإلاكغوٕ ال٣ُام بما ًلي: 

خباعاث ؤلانالخاث في  .1  َىع الض٦خىعاٍ.جبجب الىٓام بُىعًٍ م٘ ألازظ بٗين الٖا

جي الجامٗت إلالخ٤ بالكهاصة باللٛت ألا٦ير  .2 الدؿلُم اإلاجاوي وألاوجىماج٩ُي ل٩ل زٍغ

 اهدكاعا.

ُت. .3  اإلاباصعة في وي٘ هٓام يمان الىٖى

ً في النروٍج مً  (:2005هذوة باسهً )ماي  . ج ، 2005ماي  20بلى  19او٣ٗضث هضوة باٚع

. خىنلذ 2010ة بلى ٚاًت ؾىت لخ٣ُُم هه٠ مؿل٪ ؤلانالح وجدضًض ألاَضاٝ اإلاغحى 

 اإلاغخلت ؤ٦ضث ٖلى ما ًلي:  جُُِم

حسجُل نٗىباث في اإلاٗاصلت بين هٓم بٌٗ الكهاصاث. َالب الاحخمإ الخ٩ىماث  .1

اصة ٢ضعة حكُٛل خانلي قهاصاث اللِؿاوـ،  واإلاخٗاملين الاحخماُٖين واإلااؾؿاث بٍؼ

 الٗمىمُت.م٘ ام٩اهُت الالخدا١ بمىانب مالثمت في اإلاهالر 

ُت لضي مسخل٠ الضو٫، مبجب  .2 ُت، خُث سّجل وي٘ هٓام لًمان الىٖى يمان الىٖى

 ٖلى مٗاًير مىخضة ؾُغث في بَاع احخمإ بغلين.
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تراٝ بالكهاصاث وبٟتراث الضعاؾت في ٚالبُت الضو٫ اإلاىٓمت للمكغوٕ. الاحخمإ  .3 الٖا

 ًىصخب الضو٫ الٛير اإلاىٓمت في الخعجُل بااللخدا١ باإلاكغوٕ.

اث اإلادضصة في الاحخمإ ٧ان التر٦يز ٖلى ؤَمُت الخٗلُم الٗالي مً ؤحل م ً بين ألاولٍى

حٗم٤ُ ؤ٦بر للبدث. َظا ألازير ٌٗخبر حجغ ألاؾاؽ للخٗلُم الٗالي ٌٗمل ٖلى الخُّىع 

ٗمل ؤًًا ٖلى الىنى٫ للمخاهت الاحخماُٖت اإلاغحّىة.  (1)الا٢خهاصي والث٣افي للمجخمٗاث َو

 ٗل ٌعاً الـــ ه.ً.د بادتاوعٛ ادتزائسٖٛ:اٌتّاج ٔتطب 4.4

ال ًم٨ً للجؼاثغ ؤن جب٣  ٚير مبالُت بالخدىالث ال٨بري الخانلت في َظا اإلاجخم٘ 

اإلاٗىلم. ٞهب مثل حمُ٘ الضو٫ التب صزلذ في ج٨ٟير ٖم٤ُ خى٫ ه٣اٍ ال٣ّىة وال٠ًٗ في 

ي في بالصها بلى جبجب هٓام حٗلُمها الٗالي. ٞمثل َظا الخ٨ٟير ؤصي بمؿاولي الخٗلُم الٗال

 واهتهاج هٓام ٫.م.ص خؿب الترحمت ألاوعوبُت له.

ت وجىحيهاث اإلاسُِ  ىُت إلنالح اإلاىٓىمت التربٍى ٖلى يىء جىنُاث اللجىت الَى

ل  30الخىُٟظي الظي ناص١ ٖلُه مجلـ الىػعاء في حلؿخه اإلاى٣ٗضة في  ، خضصث 2002ؤٍٞغ

غ ال٣ُإ للٟترة وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمب اؾتراج ت لخٍُى ، 2013-2004ُجُت ٖكٍغ

م٤ُ  وجخًمً َظٍ الاؾتراجُجُت في ؤخض مداوعَا ألاؾاؾُت بٖضاص وجُب٤ُ بنالح قامل ٖو

ل اإلاغخلت ألاولي لهظا ؤلانالح في وي٘ ٩َُلُت حضًضة للخٗلُم طاث زالر ؤَىاع 
ّ
للخٗلُم، جخمث

يُت: لِؿاوـ، ماؾتر، ص٦خىعاٍ، ؤي ٩َُلُت حؿخجُ ب للمٗاًير الضولُت، ج٩ىن مصخىبت ج٩ٍى

ّٗض  بخدُين وجإَُل مسخل٠ البرامج الخٗلُمُت، وباٖخماص جىُٓم حضًض للدؿُير البُضاٚىجي، َو

ٗت لم ٨ًً اعججالُا، بل الهضٝ  َظا ؤلانالح الظي قٕغ ُٞه في مدُِ ًدّؿم بخدىالث ؾَغ

م في الخ٨ىىلىحُاث ال
ّ
خضًثت للمغوع بالبالص بلى بّغ مىه زل٤ اؾتراجُجُت إلج٣ان الٗلىم والخد٨

 ًغمي َظا الانالح بلى: (2)ؤلابضإ، الابخ٩اع واإلاىاؾٟت.

ُت لضًم٣غاَُت الالخدا١ بالخٗلُم الٗالي واإلاخُلباث  - اإلاىاءمت بين اإلاخُلباث الكٖغ

ً هىعي للجمُ٘، مً ؤحل بصماج منهب ؤًٞل. ت لًمان ج٩ٍى  الًغوٍع

 جدضًض مٟهىم الخىاٞـ وألاصاء. -

                                                           
.نظاـ ؿ.ـ.د ليسانس، ماستر، دكتكراه: معجـ كامؿ لممصطمحات >600حرز اهلل عبدالكريـ، بدارم كماؿ.(  1)

. أصؿ الكتاب فرنسي كترجـ بكاسطة 67-60، 57المطبكعات الجامعية. ص. فرنسي. الجزائر: ديكاف -عربي
 عبدالكريـ حرز اهلل ككماؿ بدارم.

(2) 
Site du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique de l'Algérie. Réforme de 

l'enseignement supérieur. Document Internet disponible en ligne,p.7(Date de la visite le 04/02/2011). 
http://www.umbb.dz/index_fichiers/reform_LN.pdf

 

http://www.umbb.dz/index_fichiers/reform_LN.pdf
http://www.umbb.dz/index_fichiers/reform_LN.pdf


 رالّيشأة والتطو .يف ظل ىظاو ل.و.د يةاجلزائر باجلامعةتكويً وتدريص األرشيف  الفصل الّرابع

177 

 

الجامٗت في الخىمُت اإلاؿخضامت للبالص، والخّٟخذ ؤ٦ير ٖلى الخُىعاث الٗاإلاُت بقغا٥  -

٣ت بالٗلىم والخ٨ىىلىحُا.
ّ
 زانت جل٪ اإلاخٗل

ت مً ؤن جهبذ مً حضًض ٢ُب لإلقٗإ الث٣افي والٗلمب ٖلى  - جم٨ين الجامٗت الجؼاثٍغ

٤ جضُٖم اإلاهمت الث٣اُٞت  ىُت وؤلا٢لُمُت والضولُت، ًٖ ٍَغ للجامٗت مً ألانٗضة الَى

زال٫ جغ٢ُت ال٣ُم الٗاإلاُت، ال ؾُما منها جل٪ اإلاخٗل٣ت بالدؿامذ واخترام الٛير في بَاع 

 ٢ىاٖض ؤزال٢ُاث اإلاهىت الجامُٗت وآصا ها.

غ ٧ل الخٟاٖالث اإلام٨ىت ما بين  - الخّٟخذ ٖلى اإلادُِ الا٢خهاصي الاحخماعي، ٖبر جٍُى

غ آلُاث الخ٠ُُ٨ اإلا الم الكٛل وجٍُى  ؿخمغ م٘ جُىعاث اإلاهً.الجامٗت ٖو

ٗها. -  حصجُ٘ الخباص٫ والخٗاون الضولي وجىَى
 (1.)بعؾاء ؤؾـ الخ٨م الغاقض للماؾؿاث، الظي ٌؿدىض ٖلى اإلاكاع٦ت والدكاوع  -

 ارتطٕات العىمٗٛ اليت اعتىدتّا ادتزائس إلصالح التعمٗي العال٘ ٔتهٗٗفْ وع ِرا الٍعاً: 5.4

الخٗلُم الظي مً قإهه ؤن ًجٗل الجامٗت جلٗب اهُل٤ ٢ُإ الخٗلُم الٗالي في بنالح 

٘  اإلاىاَىين الؾُما ٞئت الكباب هدى بىاء مكغوٕ 
ّ
ا ًخمثل مً حهت في جُل صوعا مغ٦ٍؼ

ت الهضماج ؤمثل في ؾـى١  الث يغوٍع ً ٖالي هىعي ًمضَم بمَا مؿخ٣بلي باالؾخٟاصة مً ج٩ٍى

٢خهاصي الظي ًُمذ بلى الكٛل، ومً حهت ؤزغي في جلبُت مخُلباث ال٣ُإ الاحخماعي الا

ُت ٢اصعة ٖلى الخجضًض وؤلابضإ، م٘  ت هٖى ظا بةمضاصٍ بمىاعص بكٍغ الخىاٞؿُت والىجاٖت َو

 . الخ٨ٟل بجاهب َام في مؿعى اػصَاع البدث الٗلمب والخىمُت

َظٍ الضواٞ٘ ؤصث بلى جبجب ٖلى ٚغاع مٗٓم البلضان اإلاجاوعة، اإلاىٓىمت الٗاإلاُت للخٗلُم 

ٖاصا كلى  دٓخىساٍ -ماظتر –لِعاوغ  هـام : الٗالي . خُث باؼشث الجضاةش الاصالخاث اسج

بٖاصة جىُٓم الخٗلُم، ج٣ُُم وجإَُل ٖغوى  ٩َُلت حضًضة للخٗلُم، الىِاغ الخالُت:

.ً ً، مًامين مجضصة للبرامج البُضاٚىحُت، بىاء وجىُٓم ٖغى الخ٩ٍى  الخ٩ٍى

 َُٖلت حذًذة للخللُم: 1.5.4

م ص  للخٗلُم، كي بؿُُت جدُذ م٣غوثُت ؤًٞل للكهاصاث في ؾى١ بن ٩َُلت هٓام  ٫  

ً. الكٛل َىع زاوي  ًخىج  -َىع ؤو٫ ًخىج بكهاصة لِؿاوـ - :وجخمدىع في زالر ؤَىاع للخ٩ٍى

 .َىع زالث  ًخىج بكهاصة الض٦خىعاٍ -بكهاصة اإلااؾتر

                                                           
في . أىمية أسمكب المعاينة في الدراسات اإلحصائية: دراسة تطبيقية حكؿ الحككمة 6050مقيدش، نزيية. (  1)

 .  0=الجامعة الجزائرية مف خالؿ سبر اآلراء. رسالة ماجستير: جامعة فرحات عّباس سطيؼ. ص.
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 ئكادة جىـُم الخللُم: 2.5.4

ىاث في مُاصًً ًىٓم الخٗلُم الٗالي في ؾضاؾُاث، ًخًمً و   ٘ الخ٩ٍى خضاث حٗلُمُت. وججممل

ىاث في  ً َى بىاء مخجاوـ ٌُٛي ٖضة جسههاث ج٣ضم الخ٩ٍى ً. بن مُضان الخ٩ٍى ج٩ٍى

 ً ، جسهو. ال ٣ًاؽ الخٗلُم والخ٩ٍى ً، جخٟٕغ بلى: مُضان، ٕٞغ ق٩ل ٖغوى ج٩ٍى

  :اإلادهلين بؿىىاث الضعاؾت وبهما باألعنضة بط

 . لى اللِؿاوـعنُضا للخهى٫ 180ًٖجب ا٦دؿاب  -

 . عنُضا للخهى٫ ٖلى اإلااؾتر120ًجب ا٦دؿاب  -

بن ألاعنضة كي وخضة خؿاب حؿمذ ب٣ُاؽ ٖمل الُالب زال٫ الؿضاسخب )صعوؽ، 

ؤٖما٫ مىحهت، ؤٖما٫ جُب٣ُُت، جغبو، بدث، ٖمل شخصخب...( وألاعنضة ٢ابلت 

ل مً مؿاع آلزغ.  لال٦دؿـاب والخدٍى

3.5.4 :ً  جُُِم وجأَُل كشوض الخٍٕى

٣ترح مً ٢بل اإلااؾؿت في ق٩ل صٞتر   ً، ٍو ً مً ٢بل ٞغ٢ت الخ٩ٍى ًخم بىاء ٖغى الخ٩ٍى

 .ًسً٘ صٞتر الكغوٍ إلحغاء الخ٣ُُم والخإَُل.قغوٍ

ت للخ٣ُُم،  - ٖلى اإلاؿخىي الجهىي : جخم صعاؾت الخبرة والخ٣ُُم مً ٢بل اللجان الجهٍى

ت للجامٗاث  .زم اإلاهاص٢ت مً ٢بل الىضواث الجهٍى

ىُت للخإَُلٖلى اإلاؿخى  - جب: اإلاهاص٢ت والخإَُل مً َٝغ اللجىت الَى  .  ي الَى

   مظامين مجّذدة للبرامج البُذاهىحُت: 4.5.4

ت، حؿخجُب لخلبُت الخاحاث اإلاخٗضصة ألاق٩ا٫  اث البرامج مهمممل ًيبغي ؤن ج٩ىن مدخٍى

 .للمجخم٘ والا٢خهاص

5.5.4 ً  :بىاء كشض الخٍٕى

ً الٗالي٣ًضم ؤلانالح صًىام٨ُُت حضًضة في   .بىاء ٖغوى الخ٩ٍى

 :وفي َظٍ اإلا٣اعهت، ًى٧ل بلى

الىػاعة لخدضًض الاؾتراجُجُت ال٩املت للخٗلُم الٗالي لغؾم زٍُى مىحهت إلاسُِ  -

ً الٗالي جب جىحُهب للخ٩ٍى  .َو

ً والبدث باالعج٩اػ  - ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي لخدضًض وا٢تراح ؾُاؾتها الخانت في الخ٩ٍى

 .اإلاُُٗاث وؤلام٩اهُاث التب ًدُدها اإلادُِ ٖلى ٦ٟاءاتها و٦ظا ٖلي
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ىُت للخإَُل لل٣ُام بخ٣ُُم واإلاهاص٢ت ٖلى  - ت للخ٣ُُم وبلى اللجىت الَى اللجان الجهٍى

ىاث اإلاالثمت ىاث اإلا٣ترخت وال٣ُام بخإَُل ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي لًمان الخ٩ٍى  .الخ٩ٍى

ً الٗالي، في اإلا٣ام ألاو٫، بالىٓغ  - خم حؿُير الخ٩ٍى لألَضاٝ ألا٧اصًمُت لالؾخجابت ٍو

لخاحاث الجامٗاث و/ؤو ؤَضاٝ مهىُت ختا حؿخجُب لخاحاث ال٣ُإ الاحخماعي 

اث  والا٢خهاصي، زم جترحم بلى بغامج حٗلُم ًًٗها اإلاضعؾىن ؤهٟؿهم في بَاع مجمٖى

ا :  ت ووؾاثل ماصًت ومالُت التب ًجب حسخيَر غث مىاعص بكٍغ ً بطا ما جٞى ٞغ١ ج٩ٍى

ً وال٩ل ٣ًضم  .في ق٩ل ٖغوى ج٩ٍى

ً في اللِؿاوـ طو ٚاًت بّما ؤ٧اصًمُت ؤو مهىُت  .بن ٖغى الخ٩ٍى

خٟٕغ بلى جىحهين  ٖلى مسابغ البدث للجامٗت ٍو
 
ً في اإلااؾتر ؤؾاؾا  :ًغج٨ؼ ٖغى الخ٩ٍى

 .جىحه طو ٚاًت ؤ٧اصًمُت وجىحه طو ٚاًت مهىُت

6.5.4  ً  :جىـُم كشض الخٍٕى

ً في ق٩ل   .مؿاعاث همىطحُت مخٗضصة ومالثمت* ًىٓم ٖغى الخ٩ٍى

ت  ت، ا٦دكاُٞه ؤو ازخُاٍع * ٧ل مؿاع َى جغ٦ُبُت لىخضاث حٗلُمُت ؤؾاؾُت ؤو بحباٍع

 .وؤ٣ُٞت

ً في مُضان مدضص ٞةن  * جدضص اإلااؾؿت َظٍ التر٦ُبُت جبٗا الؾتراجُجُتها في الخ٩ٍى

  :التر٦ُباث اإلاسخلٟت حؿمذ بـ

 بجاخت ازخُاع مؿاعاث مخٗضص. *

 مً الاه *
 
 َاما

 
خ٣ا٫ مً مى٤ُ اإلاؿاع ؤلاحباعي بلى مى٤ُ مؿاع ؤ٦ير مغوهت ًخًمً ٢ؿُا

 الخّٟغص.

   * ًضمج م٣اعباث  مخٗضصة الخسههاث.

 إلاكغوٖه اإلانهب ؤو الصخصخب  * خؿب
 
جي للُالب جبٗا اإلاهىت خُث ٩ًىن الخىحُه الخضٍع

 (1)مً زال٫ هٓام مٗابغ بين مسخل٠ اإلاؿاعاث.

 : ٔتعمٗي عمي املهتبات ٔاألزطٗف يف ادتزائس بداٖات التهَٕٖ 6.4

جب وحٗلُمب مىظ ٞترة لِؿذ بال٣هيرة. ؤًً ًخطر  اَخمذ الجؼاثغ باألعق٠ُ ٦مؿاع ج٩ٍى

ت  طل٪ مً زال٫ مُُٗاث وا٢ُٗت ؤبغػَا وؤَمها خاصزت بجالٝ سجالث ألامال٥ ال٣ٗاٍع

٤  9-64، خُث نضع الىو ال٣اهىوي 1962إلاضًىت ؾُضي بلٗباؽ ووَغان في حىان 
ّ
اإلاخٗل

                                                           
(1) 

Site du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique de l'Algérie. La nouvelle 

structure de l'enseignement supérieur : System LMD. Disponible en ligne, (Date de la visite le 

07/02/2011). http://www.mesrs.dz/arabe_mesrs/ensup_ref_LMD_a.php
 

http://www.mesrs.dz/arabe_mesrs/ensup_ref_LMD_a.php


 رالّيشأة والتطو .يف ظل ىظاو ل.و.د يةاجلزائر باجلامعةتكويً وتدريص األرشيف  الفصل الّرابع

180 

 

غ الّغنُض ألاعقُٟ وعّبما حاء َظا الاَخمام ٦ظل٪ ( (1ي لهالر ال٣ٗاع الٟالحي.بةٖاصة جٍُى

الٟغوسخب اإلابٗىر مً َٝغ الُىهِؿ٩ى لٗغى  Yves Pérotinجبٗا إلاهمت الؿُض ب٠ً بيروجان 

غح٘ ؤو٫  ت ٖلى مؿخىي مهالر ألاعق٠ُ الجؼاثغي. ٍو خا٫ ألاعنضة ألاعقُُٟت اإلادْٟى

ً بلى مكاع٦ت ا ً في مؿاع ألاعق٠ُ زاعج الَى لجؼاثغ في التربو الخ٣جب الضولي ج٩ٍى

٠ بدؿُير مهلخت ألاعق٠ُ  1965في ؾىت   (STIAلألعق٠ُ بٟغوؿا )
ّ
لهالر اإلاداٞٔ واإلا٩ل

ت اإلا٨خباث وألاعق٠ُ  ا الىالًت خالُا، والتب ٧اهذ جدذ جهّغٝ مضًٍغ جب التب ٧ان م٣َغ الَى

جب آهظ٥.  (2)الخابٗت لىػاعة الخىحُه الَى

هىع الىو بلى حاهب خاصزت بجالٝ ألا  عق٠ُ ال٣ٗاعي إلاضًىت بلٗباؽ ووَغان ْو

٣ت 
ّ
ًّ ؤًًا بٌٗ الىهىم اإلاخٗل ، هجض ؤن اإلاكّغٕ الجؼاثغي ٢ض ؾ ال٣اهىوي الؿاب٤ ط٦ٍغ

اث الجهاث  171-66ببٌٗ الخاالث الخانت مثل اإلاغؾىم  ل مدْٟى ٤ بخدٍى
ّ
اإلاخٗل

ل٣اضخب بةخضار ا 175-70ال٣ًاثُت بلى ٦ّخاب يبِ اإلاجالـ ال٣ًاثُت، ٦ظل٪ اإلاغؾىم 

ُت لألعق٠ُ بمهالخها جابٗت لألماهت الٗامت...الخ ت ٖٞغ  (3)مضًٍغ

ً اإلا٨خبُين وألاعقُُٟين  غح٘ ج٩ٍى بالجؼاثغ ٢بل اٞخخاح ألا٢ؿام اإلاخسههت بلى ٖهض  ٍو

اث وبسانت ٖلى  الاؾخ٣ال٫، خُث ؤولذ الجؼاثغ ؤَمُت بالٛت للخٗلُم ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى

اإلاؿخىي الجامعي، خُث سخغث الجامٗاث ٧ل َا٢اتها وام٩اهاتها خغنا منها ٖلى يمان 

ً حُض لُلبتها اإلاتزاًضة ؤٖضاصَم مً ؾىت بلى ؤزغي. وفي ؾ بُل طل٪ " قهضث البالص ج٩ٍى

خغ٦ت م٨خبُت حؿخد٤ الخ٣ضًغ، وؤنبدذ جدخاج بلى بٖضاص حُل مً اإلا٨خبُين واإلاسخهين 

في اإلاٗلىماث إلصاعة وجىُٓم َظٍ اإلااؾؿاث، جلبُت خاحاث اإلاترصصًً ٖليها مً َلبت، 

م في ؤؾٕغ و٢ذ، مما حٗل اإلاؿاولين ًضع٧ىن ؤَمُت جىاٞغ  يَر وؤؾاجظة، وباخثين. ٚو

ً في ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماثمجاال  بىن في الخسهو ؤو الخ٩ٍى ً للظًً ًٚغ . وفي (4)ث الخ٩ٍى

ً في مجا٫ اإلا٨خباث بُٛت حُُٛت الى٣و  1963ؾىت  ىُت جغبها للخ٩ٍى هٓمذ اإلا٨خبت الَى

 ً في الُض الٗاملت للٗمل ٖلى مؿخىي اإلا٨خباث ومغا٦ؼ الخىز٤ُ وألاعق٠ُ. وبضؤ َظا الخ٩ٍى

                                                           
(1)  

Loi N° 64-9 du 11 Juilet 1964 Ayant Pour objet La Reconstitution des Archives des Bureaux des Hy-

potheques d'oran et de sidi Bel Abbas Détruites au Cours de la Guerre , In , Journal officiel Algérie.  
: نشرية إعالمية داخمية عف . مسار التعميـ األرشيفي بالجزائر. ىمزة كصؿ. الجزائر6055كارة، دحماني.(  2)

 .67،ص.>5مؤسسة األرشيؼ الكطني،ع.
(3) 

Décret N° 70-175 du 16 Novembre 1970 Portant Création D'Une Sous-Direction a la Documentation et 

Des Archives.  
العربية الثالثة لالتحاد العربي . المعمكمات في خدمة التنمية بالبالد العربية، أعماؿ الندكة 9==5بكمعرافي، بيجة.  (4)

 .58:لممكتبات كالمعمكمات )تكنس: مركز التكثيؽ القكمي، زغكاف(، ص.
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 Diplôme professionnel de)خُث نضع ؤو٫ صًبلىم ج٣جب للم٨خباث  1964عؾمُا ٖام 

technicien en bibliothèques et Archive). 

ل  24و٧ان طل٪ في  ىُت بياٞت بلى (1)1964ؤٍٞغ ً في اإلا٨خبت الَى . و٢ض ٧ان م٣غ الخ٩ٍى

ً اإلا٨خبُين والىزاث٣ُين وألاعقُُٟين ببرج  مٗهضي الٟىىن الجمُلت بالٗانمت ومغ٦ؼ ج٩ٍى

 ال٨ُٟان.

ىُت، ٚير ؤهه في ؾىت  ً يمً مؿاولُاث اإلا٨خبت الَى ل٣ض ٧ان الاقغاٝ ٖلى َظا الخ٩ٍى

ً في َظا  1970 جىلخه وػاعة الث٣اٞت بٗضما ؤؾىضث مهمت جغ٢ُت اإلاُالٗت الٗمىمُت والخ٩ٍى

ً ٖلى ى مٟخىح للخاثٍؼ ً مضة ٖام صعاسخب، َو ىُت. ًضوم َظا الخ٩ٍى  اإلاجا٫ بلى اإلا٨خبت الَى

قهاصة البا٧الىعٍا. ٚير ؤهه وؤمام الخاحت اإلاتزاًضة واإلالخت بلى اإلاخسههين للٗمل في 

 .ً اإلا٨خباث وألاعق٠ُ، ٞخدذ اإلاؿاب٣ت لظوي اإلاؿخىي الثالث زاهىي لاللخدا١ بالخ٩ٍى

ت في ألازير بتربو  ً في َظا اإلاؿخىي ًخًمً مدايغاث وؤٖماال جُب٣ُُت مخبٖى "والخ٩ٍى

كمل البرهامج م٣اًِـ في مجا٫ اإلا٨خباث،  مُضاوي إلاضة قهغ في ىُت. َو اإلا٨خبت الَى

ش ال٣ضًم، ومضزل بلى الخهي٠ُ، وجدلُل  غاُٞا، وألاعق٠ُ، والخاٍع والخىز٤ُ، والبِبلُٚى

ً بالخدّهل ٖلى صبلىم في ج٣ىُاث  يخهب الخ٩ٍى ش اإلاخاخ٠ وج٣ىُاث ال٨خاب، ٍو وزاث٣ي، وجاٍع

اث، َظا بٗض ؤن ًٞى ً في الامخداهاث التب جخًمً اإلا٨خباث واإلادْٟى ٤ اإلالخد٣ىن بالخ٩ٍى

ت. ولّٗل ما مّيز الؿىىاث الٗكغ ألاولى بٗض الاؾخ٣ال٫  (2)ازخباعاث م٨خىبت، جُب٣ُُت وقٍٟى

دت ب٣ُإ ألاعق٠ُ، بلى ٚاًت ؾىت  ش جدضًض  1971َى ُٚاب ال٣ىاهين الخانت الهٍغ جاٍع

َظا الاَخمام اإلابضجي في جدؿين  اإلاكّغٕ الجؼاثغي إلاٟهىم ألاعق٠ُ ٧ىزاث٤، خُث ؾاَم

الىٓغة بلى ألاعق٠ُ ٦مجا٫ ومُضان وحب جسهُو ؤما٦ً لجمٗه وخٟٓه والاَخمام به 

 10اإلااّعر في  36-71وجّم طل٪ بمىحب بنضاع الغثِـ الغاخل َىاعي بىمضًً: ألامغ ع٢م 

للىزاث٤ واإلاخًّمً بخضار ماؾؿت  1971ًىهُى ؾىت  03اإلاىا٤ٞ لـــ 1391عبُ٘ الثاوي ٖام 

ذي والث٣افي اإلاخمثل في  ىُت لِك٩ل ؤو٫ جضبير مسهو لهُاهت الترار الاصاعي والخاٍع الَى

 (3)الىزاث٤ الىاعصة مً مجمٕى ماؾؿاث البالص.

                                                           
المضمف تأسيس دبمـك تقني لممكتبييف كاألرشيفييف. الجريدة  8:=5أفريؿ  68مؤرخ في  8:-579مرسـك رقـ:  (1)

 .58:.ص.8:=5مام  >6. الصادرة يـك 88الرسمية لمجميكرية الجزائرية.ع.
(2) 

Chafai, Rouchdy.1984. La formation en matière de de bibliothéconomie et de documentation en Algé-

rie : Problématique et perspectives. Revue maghrébine de documentation. Tunis : Institut supérieur de 

documentation,p.69.
 

(3)
 Ordonnance N° 71-36 Du 03 Jun 1971 Portant Institution D'un Fonds des Archives Nationales, In, 

Journal officiel Algérie 
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ً ؤهٟؿهم ًٖ  وإلاضة ٖكغ ؾىىاث مايُت اؾخُإ اإلا٩لٟىن بمهالر ألاعق٠ُ ج٩ٍى

إل ٖلى ال٨خب واإلاجالث والضوعٍاث والاحتهاصاث و  ٤ الَا اإلاباصعاث الصخهُت. ؤما بٗض ٍَغ

1974  ً قاع٥ اإلا٩لٟىن باألعق٠ُ في التربو الضولي بٟغوؿا صوعٍا مما ؾاٖضَم في ج٩ٍى

يُت خى٫ اإلاباصت ألاولُت.  ىان واإلا٩لٟىن باألعق٠ُ الجؼاثغي وطل٪ بة٢امت صوعاث ج٩ٍى ألٖا

عق٠ُ الىالثُت وبٗض بوكاء مهالر ألا  (1)باإلياٞت بلى جىُٓم ملخ٣ُاث وؤًام صعاؾُت صوعٍت.

َب٣ا إلاا حاء في 1977ماعؽ ؾىت  20اإلااّعر في  77-67والبلضًت بمىحب مغؾىم ع٢م 

  اإلااصجين الخالُخين:

اث في ٧ل والًت. : 32اإلااصة   جيكإ ماؾؿت للمدْٟى

اث م٩ل٠ بدٟٔ : : 33اإلااصة   ًاؾـ في م٣غ ٧ل والًت مؿخىصٕ للمدْٟى

ت  - ت ألانلُت للىهىم ؤلاصاٍع والخىُٓمُت و٦ظل٪ مضاوالث اإلاجالـ الكٗبُت اإلاجمٖى

 الىالثُت .

 اإلاهاصع الىزاث٣ُت للمجالـ ال٣ًاثُت واإلادا٦م اإلادلُت. -
اإلاهاصع الىزاث٣ُت اإلا٨دؿبت مً ألابدار آلاجُت مً الخاعج قغاء ؤو َبت ؤو ونُت ؤو  -

ا ما ل َىا هٖى ّٟ عئؾاء  بمىحب مباصلت ز٣اُٞت في ال٣ُغ الجؼاثغي ؤو في الخاعج. خُث ج٨

 (2)اإلاهالر واإلا٩اجب بخ٣ضًم بٌٗ التربهاث والخىحيهاث لهالر ؤٖىان ألاعق٠ُ.

، 1975و٢ض ؤخضر ألو٫ مغة في الجؼاثغ قهاصة اللِؿاوـ في ٖلىم اإلا٨خباث ؾىت 

وؤنضع وػٍغ الخٗلُم الٗالي آهظا٥ بٗض طل٪ ٢غاعا بةوكاء مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ 

ؿمذ بالد سجُل في الخسهو لخاملي قهاصة البا٧الىعٍا، ٚير ؤهه ؾمذ بجامٗت الجؼاثغ، َو

 Diplôme professionnel de technicien)للخانلين ٖلى قهاصة ج٣جب اإلا٨خباث وألاعق٠ُ 

en bibliothèques et Archive). 

ً بٗض  خُث ًدهل الُلبت  (3)ؾىىاث مً الٗمل اإلاُضاوي. 03بااللخدا١ بالخ٩ٍى

الضاعؾين باإلاٗهض لكهاصة لِؿاوـ بٗض الضعاؾت إلاضة ؤعب٘ ؾىىاث صون الخسهو في مُضان 

ألاعق٠ُ. ٦ما ٧ان الخى٢ُذ اإلاسهو إلااصة ألاعق٠ُ يئُال حضا خُث ًهل بلى زالر 

ُا م٣ؿمت بين الىٓغي والخُب٣ُي م٣اعهت باإلاىاص ألازغي. ٦ظل٪ ج٨ٟل مٗهض  ؾاٖاث ؤؾبٖى

ش  ً الخ٣جب اإلا٨خبب لألعق٠ُ الخاٍع بخضَعـ ماصة ألاعق٠ُ، ومً حهت ؤزغي ججّضص الخ٩ٍى

                                                           
 .68. مسار التعميـ األرشيفي بالجزائر. المرجع السابؽ .ص.6055نكارة، دحماني.(  1)
 بإنشاء مصالح األرشيؼ الكالئية كالبمدية.المتعّمؽ  ;;=5مارس  60المؤّرخ في  ;;-;:مرسـك رقـ  ( 2)

يتضمف فتح تخصص اقتصاد المكتبات كتنظيـ الدراسات  9;=5جكيمية  68المؤرخ في  9; -0=مرسـك رقـ  ( 3)
 .9;=5أكت  05فيو. الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية. 
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(DTBA( بلى حاهب قهاصة ج٣جب ؾامي في الخىز٤ُ وألاعق٠ُ )T.S َظٍ ألازيرة اؾخمغ )

ت  ً اإلانهب الجؼاثٍغ وحىصَا بلى الى٢ذ الخالي خُث ح٠٨ٗ مٗاَض ومغا٦ؼ الخٗلُم والخ٩ٍى

ج ؤٖى  ً وجسٍغ ان الخىز٤ُ وألاعق٠ُ ؤو مؿاٖضي الىزاث٣ُين ؤمىاء لخإَير َظا الخ٩ٍى

اث لإلصاعة ؤلا٢لُمُت، ٦ما ٧اهذ جىحض ؾاب٣ا قهاصة حامُٗت للضعاؾاث الخُب٣ُُت  اإلادْٟى

(DUEA) ترة الضعاؾت  ها مدضصة بـــــ ؾىىاث. وللٗلم ٣ٞض ٧ان اإلاخٟى٢ين ألاواثل في َظٍ 03ٞو

ٖلى قهاصة اللِؿاوـ و٢ض ػا٫ َظا الكهاصة ًدٓىن بٟغنت مؼاولت الضعاؾت للخهى٫ 

ً. وخالُا ٣ٞض ٞخذ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت  مؿاب٣ت  02الخ٩ٍى

ىُت ً مً ؤحل DUEAلخاملي قهاصة الضعاؾاث الخُب٣ُُت ) َو ( للٗىصة والالخدا١ بالخ٩ٍى

عي ؤٞغاص للمىؾم الجام 07وجّم جدضًض الٗضص بؿبٗت LMDالخهى٫ ٖلى قهاصة لِؿاوـ 

٤ قغوٍ مُٗىت جًٗها بصاعة اإلاٗهض، وفي هٟـ اإلاىؾم الجامعي سّجلىا  2013-2014 ٞو

ً في 05هجاح زمؿت ) ( َلبت مّمً صعؾىا في الىٓام ال٨الؾ٩ُي جّم الخدا٢هم في الخ٩ٍى

 الؿىت ؤولى مً مغخلت اإلااؾتر في بخضي الخسّههاث اإلاخاخت باإلاٗهض.

ً في ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه في الؿىىاث ألاو  لى لبضاًاث الخ٩ٍى

اؾخٟاص ال٨ثير مً الخانلين ٖلى قهاصة لِؿاوـ في مسخل٠ الكٗب مً الخهى٫ ٖلى 

م الخسهو بما في اإلا٨خبت ؤو ألاعق٠ُ DSBقهاصة ٖلُا لٗلم اإلا٨خباث ) ( بٗض ازخُاَع

ين ٖلى قهاصة ص٦خىعاٍ وؤ٦ملىا صعاؾاتهم الٗلُا وآلان ؤٚلبُتهم ؤؾاجظة بالجامٗت ومخدهل

 صولت ومنهم مً َى بضعحت البروِٞؿىع "ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي بالجامٗت".

ً  2010وفي ؾىت  جب الجؼاثغي ػمام ألامىع في ج٩ٍى اجسظث ماؾؿت ألاعق٠ُ الَى

ت الخانلين ٖلى مىانب ٖمل  جي ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث بالجامٗت الجؼاثٍغ اإلا٩ىهين "زٍغ

ت والاصاعاث واإلاغا٦ؼ ألاعقُُٟت مً ؤحل الاؾخجابت للُلب اإلاتزاًض بمسخل٠ اإلااؾؿاث الضول

ً ألاعقُُٟين. ً في ج٩ٍى  ٖلى مؿخىي الَى

ً ال٣هــير ٣ٞــِ ؾــىاء مــً زــال٫ مــا جــّم ط٦ــٍغ ؾــاب٣ا  وعــخيخج ؤن الجؼاثــغ اهخ٣لــذ مــً الخ٩ــٍى

ُٗت اإلاىٓمــت ل٣ُــإ ألاعقــ٠ُ وجــىالي  هــىع بٗــٌ الىهــىم الدكــَغ ً ؤو صازلــه ْو زــاعج الــَى

وعَا، بلـــــى اٖخمـــــاص ألاعقـــــ٠ُ فـــــي ؾُاؾـــــتها الخٗلُمُـــــت، زانـــــت ٖلـــــى مؿـــــخىي الجامٗـــــاث نـــــض

ً الـغاٚبين للٗمـل فـي ٢ُـإ  ً والخٗلُم اإلانهبظ مً زال٫ الخيؿ٤ُ مٗها في ج٩ـٍى ومغا٦ؼ الخ٩ٍى

ـت وألاؾــاجظة الجـامُٗين واإلاــاعزين. ومـ٘ ْهــىع  ألاعقـ٠ُ بةقـغاٝ مــً مغا٦ـؼ ألاعقــ٠ُ الجهٍى

ــــــت ؤصعج ألاعقــــــ٠ُ ٦م٣ُــــــاؽ ًــــــضعؽ يــــــمً  جسهــــــو ٖلــــــم اإلا٨خبــــــاث فــــــي الجامٗــــــاث الجؼاثٍغ

 ً البرهـــامج الخٗلُمـــب الٗـــام للخسهـــو بخـــإَير مـــً بٗـــٌ اإلاخسههـــين فـــي ألاعقـــ٠ُ الؿـــاٍَغ

مــــض ألاعقــــ٠ُ ٦خسهــــو ٢ــــاثم  ــــت واإلاخــــاخ٠، ومــــا ٞتــــئ ؤن اٖخا ٖلــــى حؿــــُير ألاعقــــُٟاث الجهٍى
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ٖلـى  ٘ ُعـم فـي ألاسؼـٍُأو بظاجه يمً الخسهو الٗام لٗلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث. لُٓهغ 

ي 
ّ
ً الـــظ مبر  12اإلاـــاعر فـــي  424ؤوصـــخئ بمىحـــب ال٣ـــغاع الـــىػاعي ع٢ـــم مؿـــخىي الـــَى  2012هـــٞى

.  بلـى حاهـب 02ًضّعؽ َظا الازخهام جاب٘ إلاٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

  ٢ؿم اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث.

 أِداف التهَٕٖ يف عمي األزطٗف. 7.4

ألاؾاسخب ألي هٓام حٗلُم في ؤي مجا٫ ٧ان َى بٖضاص مهىُين حضص وحٗلهم بن الهضٝ 

ً ٖلى جضبير ؤمىع مهىتهم بهىعة مؿخمغة، ٞبهظٍ الهىعة ًم٨ً حٛظًت اإلاهً  م٣خضٍع

غ َظٍ اإلاهً  لت جإَُال ٖلمُا لخٍُى ت اإلاَا غ البكٍغ ت في اإلاجخم٘ بال٨ٟاءاث وألَا اإلاخىٖى

٣هض باألَضاٝ "الهٟا (1)وجيكُُها. ث والؿماث الظَىُت والؿلى٦ُت التب ٨ًدؿبها ٍو

ً، وكي جغجبِ  ً التب ًغاص له ؤن ًد٣٣ها بىٟؿه ٖىض جهاًت الخ٩ٍى اإلا٩ىن زال٫ ٞترة الخ٩ٍى

م٨ً الخمُيز بين ألاَضاٝ  ت به، ٍو ُُٟا بالٗمل الظي ًخىالٍ واإلاؿاولُت اإلاىَى اعجباَا ْو

ت والؿلى٦ُت باٖخباع ؤن ألاولى كي ال٣ىام الى ٓغي للمىيٕى في مؿخىي البدث ال٨ٍٟغ

، (2)والخدلُل، ؤما الثاهُت ٞهب ؤؾاؽ الجاهب الخُب٣ُي له في مؿخىي اإلاماعؾت والٗمل"

ً في َظا اإلاجا٫ بلى جد٤ُ٣ حملت مً ألاَضاٝ هظ٦غ منها:   لظل٪ ٌؿعى الخ٩ٍى

  ٤ الخاحاث والخهاثو التب ًخمخ٘  ها اإلاجخم٘ الظي ىُت ٞو جىاٞغ ٢ضعاث ؤ٧اصًمُت ٞو

 جسضمه اإلااّؾؿاث والاصاعاث ومغا٦ؼ ألاعق٠ُ.

  ٤ اإلاىاهج والاججاَاث غ الخضماث ٞو جىمُت ٢ضعة الضاعؾين ٖلى الخ٠ُ٨ الؿلى٧ي وجٍُى

 الخضًثت التب جىا٦ب اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث.

  ٢ضعة الضاعؾين ٖلى ازخُاع وجُب٤ُ ألاؾالُب اإلاىاؾبت في جىمُت اإلاٗلىماث لخدؿين

ت للمؿخُٟضًً وعّواص مغا٦ؼ الٟٗالُت في ا لخضماث خؿب جلبُت الخاحاث اإلاخىٖى

 وماؾؿاث ألاعق٠ُ.

  ت واإلاغا٦ؼ واإلااؾؿاث غ ٢ضعة الىحىص الٟٗا٫ في اإلاهالر واإلااؾؿاث الاصاٍع جٍُى

 ألاعقُُٟت.

                                                           
. دراسات في تعميـ المكتبات كالمعمكمات. القاىرة: المكتبة 9==5عبداليادم محمد فتحي، محمكد أسامة السيد. (  1)

 .=6األكاديمية.ص.
. المكتبات كالمعمكمات: أسس عممية حديثة كمدخؿ منيجي عربي. الرياض: درا 5==5اليجرسي، سعد محمد. (  2)

 .=50المريخ.ص.
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  بُت ٤ الضوعاث الخضٍع الخىمُت اإلاؿخمغة لخبراث ؤزهاجي ألاعق٠ُ واإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ

لجضًضة التب جىا٦ب الخُىعاث الخضًثت في جسهو ألاعق٠ُ واإلا٣غعاث الضعاؾُت ا

 واإلاٗلىماث.

  بت الضاعؾين في الاؾخمغاع في الضعاؾت والبدث في مجا٫ ألاعق٠ُ واإلاٗلىماث جىمُت ٚع

ـ في  ٤ جىُٓم الضعاؾاث الٗلُا وبٖضاص هسب ٢اصعة لاليُإل بمهماث الخضَع ًٖ ٍَغ

 ((1اإلاجا٫.

  تالخم٨ً مً جلبُت اخخُاحاث ؾى١ وخؿب  ،الٗمل خؿب الخهىنُاث الجهٍى

 الخىػَ٘ الجٛغافي للُلبت اإلاخسغحين.

  لدؿهُل الخ٠ُ٨ ً ل وخضاث الخٗلُم ٖىض حُٛير هٕى الخ٩ٍى الخم٨ً مً اؾخٛال٫ وجدٍى

 م٘ اإلاخُلباث الجضًضة لؿى١ الٗمل.

 واإلاهالر ألاعقُُٟت الخابٗت إلاسخل٠ اإلااؾؿاث  يمان الدؿُير الٟٗا٫ للىخضاث

جب. الٗمىمُت  والخانت ٖلى مؿخىي ٧امل التراب الَى

  م ؤزهاجي اإلاٗلىماث وألاعق٠ُ -جم٨ين الُلبت اإلاخسغحين الجضص مً  -باٖخباَع

٘ في اإلاؿاعاث الخضًثت لالجها٫، مً زال٫ الخد٨م في الُغ١ والىؾاثل  الاهضماج الؿَغ

 (2)الخضًثت للبدث ًٖ اإلاٗلىماث.

ً في ٖلم ألاعق٠ُ حهضٝ بلى وي٘  الخسهو في م٩اهخه الصخُدت بين باقي ٞالخ٩ٍى

ت ألاَضاٝ والٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها في ؾبُل 
ّ
الخسههاث. ولً ٩ًىن طل٪ بال بىيىح وص٢

ضاص ال٠٨ء لإلَاعاث ألاعقُُٟت.  ؤلٖا

 ٌظأٚ أقشاً عمًٕ املهتبات ٔاملعمٕوات يف ادتاوعٛ ادتزائسٖٛ: 8.4

لى ٚغاع الضو٫ الٗغبُت بن اٞخخاح ؤ٢ؿام اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بالجامٗت الجؼاثغ  ٍت ٖو

ألازغي حاء مدهلت ٖىامل احخماُٖت وحٗلُمُت وا٢خهاصًت وؤَمها الخىؾُ٘ في الخٗلُم 

 الجامعي إلاالخ٣ت الخىمُت التب قهضتها البلضان الٗغبُت ٢اَبت.

                                                           
. تقنية المعمكمات كمكتبة المستقبؿ. اإلسكندرية: مكتبة كمطبعة اإلشعاع، :==5اليكش، أبك بكر محمكد. ( 1)

 .)بتصّرؼ(=67ص.

معيد عمـ المكتبات  التككيف األكاديمي ألخصائي األرشيؼ في البيئة الرقمية: تجربة. 6056شكاك، عبدالباسط.  ( 2)
بمجمة عمـ المعمكمات أجؿ النشر  . )الجزائر(. دراسة معّدة مفLMDكالتكثيؽ بجامعة قسنطينة في ظؿ نظاـ 

 .57. صالمغربية
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لت للٗمل في اإلا٨خباث  بًماها بإَمُت ؤ٢ؿام اإلا٨خباث في بٖضاص ال٣ىي الٗاملت اإلاَا

ث ٣ٞض باصعث الجؼاثغ بٟخذ ؤ٢ؿام ٖلىم اإلا٨خباث بجامٗاتها و٧ان َظا ٣ٖب ومغا٦ؼ اإلاٗلىما

اٞخخاح ؤ٢ؿام ممازلت في بٌٗ الضو٫ الٗغبُت بؿىىاث ٢لُلت خُث ٧اهذ مهغ الؿبا٢ت في 

، زم جلتها 1951الخٗلُم ألا٧اصًمب للم٨خباث واإلاٗلىماث و٢ض اٞخخذ ؤو٫ مٗهض ؾىت 

. ل٣ض ٢1974ؿم باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؾىت ، زم ٣ٖبها اٞخخاح 1966الؿىصان ؾىت 

٧ان اٞخخاح ٢ؿم ٖلىم اإلا٨خباث بالجؼاثغ جدذ اؾم "مٗهض ٖلىم اإلا٨خباث والخىز٤ُ" ؾىت 

، زم ؤخضزذ مٗاَض ؤزغي لخإَُل اإلا٨خبُين ؤخضَم في ٢ؿىُُىت ٞخذ ؤبىابه ؾىت 1975

ً به ؾىت  1982 غان قٕغ في الخ٩ٍى لخلبُت الخاحت اإلاتزاًضة و٧ان طل٪  1983وآلازغ في َو

لين في َظا اإلاجا٫. م٘ بضاًت ألالُٟت الثاهُت جإّؾؿذ الٗضًض مً ؤ٢ؿام ٖلىم و (1)بلى اإلاَا

اإلا٨خباث واإلاٗلىماث الٟخُت في الجؼاثغ ٖلى ٚغاع ٧ل مً ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم 

-2007مُٗت بضؤ وكاَه الٟٗلي في الؿىت الجاالىزاث٣ُت بجامٗت باجي مسخاع بٗىابت و٢ض 

مً زال٫ ؤلاقغاٝ ٖلى جضَعـ بٌٗ م٣اًِـ ٖلم اإلا٨خباث في الؿىت ؤولى للجظٕ  2008

٤ هٓام  ت  LMD. ؤما في الؿىت زاهُت LMDاإلاكتر٥ في الٗلىم ؤلاوؿاهُت ٞو هجض ٞيها مجمٖى

مً الٟغوٕ ؤو الكٗب )الخسههاث(: جسهو ٖلم اإلا٨خباث، بلى حاهب جسهو ٖلم 

ً في جسهو ٖلم اإلا٨خباث لىُل قهاصة اللِؿاوـ  ش، وبضؤ الخ٩ٍى الم والاجها٫ والخاٍع الٖا

ً ُٞه جمخض لؿيخين بمّٗض٫ ؾضاؾُين ل٩ل ؾىت. لُإحي  (2)في َظا الازخهام، ومّضة الخ٩ٍى

لُت  01اإلااّعر في  218 ال٣غاع ع٢م واإلاخًمً بوكاء ألا٢ؿام اإلا٩ىهت ل٩لُت آلاصاب  2010حٍى

والٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت بجامٗت ٖىابت، مً بين َظٍ ألا٢ؿام ؤوكإ ٢ؿم ٖلم 

 (3)اإلا٨خباث والٗلىم الىزاث٣ُت لُهبذ بٗض طل٪ وبمىحب َظا ال٣غاع ٢ؿما مؿخ٣ال بظاجه.

ً في ٖلم اإلا٨خ ٌٗخبر الؿضاسخب  2007باث بجامٗت جبؿت ٣ٞض بضؤ وكاَه ؾىت ؤما الخ٩ٍى

ً جىحُهب في  ألاو٫ والثاوي َما للجظٕ اإلاكتر٥ ٖلىم اوؿاهُت، ؤّما الثالث والّغاب٘ ٞهما ج٩ٍى

 ً "قٗبت ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث"، ؤّما الؿضاسخب الخامـ والّؿاصؽ ٞهما للخ٩ٍى

خضًثت". وفي مغخلت اإلااؾتر جًمً حامٗت اإلاخسّهو "ؤهٓمت اإلاٗلىماث والخ٨ىىلىحُا ال

                                                           
 .=6. المعمكمات في خدمة التنمية بالبالد العربية، المرجع السابؽ، ص.9==5بكمعرافي، بيجة. (  1)
مقابمة بالبريد االلكتركني مع األستاذ لزىر بكشارب بكلداني. نائب رئيس القسـ مكّمؼ بالبيداغكجيا بقسـ عمـ (  2)

: المكتبات   .6056/:0/:5كالعمـك الكثائقية بجامعة باجي مختار عنابة. يـك
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية  6050جكيمية  05المؤّرخ في  >65القرار رقـ (  3)

 كاالجتماعية بجامعة عنابة.
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ً في جسّهو  ت في اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث"" جبؿت الخ٩ٍى ؤما حامٗت  (1)اصاعة اإلاٗٞغ

ً في قٗبت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث جسّهو "ج٨ىىلىحُا  مدمض زًُغ ببؿ٨غة ٣ٞض بضؤ الخ٩ٍى

الخاج لخًغ بباجىت  ؤما حامٗت (2).2009- 2008وؤهٓمت اإلاٗلىماث" في اإلاىؾم الجامعي 

. ٧ل َظٍ الخسههاث 2009ٞاٖخمضث الخسهو في قٗبت "ٖلم اإلا٨خباث والىزاث٤" ؾىت 

ت في ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في َظٍ الجامٗاث جضزل في بَاع الجظٕو  ُّ ىاث الٟخ والخ٩ٍى

اإلاكتر٦ت للٗلىم الاوؿاهُت ما ٖضا ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم الىزاث٣ُت بجامٗت باجي 

 خاع بٗىابت.مس

يمً مىاهجها الضعاؾُت بما في طل٪ ٢ؿمب ٖلم اإلا٨خباث  ٦LMDما جم اٖخماص هٓام 

غان وحامٗت الجؼاثغ يُت ل٩ل َظٍ ألا٢ؿام في 02بجامٗت َو ، ؾُإحي جىاو٫ البرامج الخ٩ٍى

. ؤما الؿّبا١ في جبجب َظا الىٓام الٗالمب ٫.م.ص واٖخماصٍ َى ٖىانغ مؿخ٣لت ٧ّل ٖلى خضي

اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت ؾاب٣ا ومٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ خالُا. ٢ؿم ٖلم 

خُث ؤوكإ يمً َظا اإلاٗهض ٢ؿمين: ٢ؿم اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث و٢ؿم ج٣ىُاث 

 35ألاعق٠ُ، َظا ألازير ٌٗجا بخضَعـ م٣اًِـ ٦ثيرة مخسّههت في مجا٫ ألاعق٠ُ )

ً لِؿاوـ واإلااؾ ُه اإلانهب والخٗلُمب( ل٩ُىن بظل٪ ؤو٫ م٣ُاؾا َُلت مؿاع الخ٩ٍى تر بىٖى

جب الجؼاثغي في َظا الازخهام، وجم طل٪ في اإلاىؾم  ٢ؿم ٖلى مؿخىي التراب الَى

 12اإلااعر في  424، وؤوكئا ال٣ؿمان بمىحب ال٣غاع الىػاعي ع٢م 2013-2012الجامعي 

مبر  ش بضاًت الخسّهو الٟٗلي في "الخ٣ىُاث ألا 2012هٞى عقُُٟت" ؾىت . بِىما ٌٗىص جاٍع

ش جسّغج ؤّو٫ صٞٗت ٖلى مؿخىي اإلاٗهض في َظا الازخهام(.  2008 ى جاٍع  )َو

التطٕز التازخي٘ ملٍاِج التهَٕٖ يف عمي املهتبات بادتزائس ٔاعتىاد التهَٕٖ يف ختصص  9.4
 األزطٗف:

ً في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث: بين في صعاؾاجه بؼىػ ٓما٢٘ؿمها الض٦خىع  "الخ٩ٍى

ً، وجدّضي مخُلباث ؾى١ الكٛل )ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث  يغوعة جدضًث م٣غعاث الخ٩ٍى

مغخلت الخإؾِـ زم مغخلت التر٦يز  بلى ؤعبٗت مغاخل ٧اآلحي:  واإلاٗلىماث في الجؼاثغ همىطحا(."

                                                           
. حكؿ 08/07/6057النسانية بجامعة تبسة. يـك مقابمة ىاتفية مع األستاذة بادم سياـ. أستاذة بقسـ العمـك ا(  1)

 فترة بدأ اعتماد التككيف في شعبة المكتبات كالمعمكمات بجامعة تبّسة.

مقابمة ىاتفية مع األستاذ بكعافية السعيد. أستاذ كمسؤكؿ فرقة شعبة التككيف بقسـ العمـك االنسانية بجامعة محمد (  2)
 بدأ اعتماد التككيف في شعبة المكتبات كالمعمكمات بجامعة بسكرة. . حكؿ فترة07/06/6057خيضر بسكرة . يـك 
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زم مغخلت الاهُال١ وخخمُت الخسهو، ومغخلت ؤلانالخاث الجامُٗت )اٖخماص هٓام 

LMD.) 

 مشخلت الخأظِغ:1.9.4

ً في  ت، َب٤ ؤو٫ بغهامج للخ٩ٍى ٖلى بزغ اٞخخاح جسهو اإلا٨خباث بالجامٗت الجؼاثٍغ

َظا الخسهو و٢ض جميز بىٓام الؿضاؾُاث لبٌٗ اإلا٣اًِـ و٦ثاٞت اإلا٣اًِـ ٚير 

اإلاخسههت خُث ٧اهذ ٖباعة ًٖ صعاؾاث ٖامت. ٧ان َضٝ جل٪ البرامج َى ا٦ؿاب 

ت والخبرة باإلا٣ىماث ألاؾاؾُ اتها اإلا٩ىهين اإلاٗٞغ ت للخسههاث ألا٧اصًمُت ٖامت في مىيٖى

اتها. لهظا ٣ٞض جميزث َظٍ اإلاغخلت باإلاُل بلى جضَعـ اإلاىاص ٚير الخسههُت  وحؿمُاتها وهٍٓغ

التب جمـ اإلاٗاٝع والٗلىم ألازغي. والجضوالن اإلاىالُان ًبِىان جىػَ٘ اإلاىاص اإلاضعؾت ٖلى 

.ً  (1)الؿىىاث ألاعب٘ للخ٩ٍى

م )  للؿيخين ألاولى والثاهُت لِؿاوـ.الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة  ًىضر  :(14حذ٘و ُس

 ٘  وخذاث العذاس ي الشابم. وخذاث العذاس ي الثالث وخذاث العذاس ي الثاوي وخذاث العذاس ي ألاو

 ٖغبُت. -

 ٞغوؿُت. -

ش الخًاعاث ال٨بري. -  جاٍع

 ٞلؿٟت ٢ضًمت. -

ش وهماطج  - اإلااؾؿاث جاٍع

 الىزاث٣ُت.

 .01الٟهغؾت -

ت/ ؤإلااهُت.-  بهجليًز

اعاث مُضاهُت.-  ٍػ

 ٖلم الىٟـ. -

 ألاصب الٗالمب. -

 ٞلؿٟت خضًثت. -

ش الخًاعاث ال٨بري. -  جاٍع

جىُٓم اإلااؾؿاث -

 الىزاث٣ُت.

 .02الٟهغؾت  -

ت/ اإلااهُت. -  بهجليًز

اعاث مُضاهُت. -  ٍػ

 بىاء وججهيز اإلا٨خباث. -

ش  -  .2+1اإلاٛغبجاٍع

 .03الٟهغؾت  -

 جاٍعش نىاٖت ال٨خاب. -

غاُٞا ٖامت. -  بِبلُٚى

ايُاث. -  ٍع

ت/ ؤإلااهُت. -  بهجليًز

 جغبهاث.-

مىهجُت الٗلىم  -

 الاحخماُٖت.

الم. - ت ؤلٖا  هٍٓغ

ش اإلاٛغب  -  .4+3جاٍع

 الخهاء. -

 .04الٟهغؾت  -

جاٍعش نىاٖت ال٨خاب  -

 اإلاٗانغ.

ت/ اإلااهُت.-  بهجليًز

غاُٞا الٗلىم - بِبلُٚى

 ؤلاوؿاهُت.
 

 

 

 

 

                                                           
. التككيف في عمـك المكتبات كالمعمكمات بيف ضركرة تحديث مقررات التككيف، كتحدم >600بطكش، كماؿ. (  1)

507، ص.06،ع.مجمة إعمـمتطمبات سكؽ العمؿ: أقساـ عمـ المكتبات كالمعمكمات في الجزائر نمكذجا. 
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م )ح  الثالثت والغابٗت لِؿاوـ. للؿيخينالىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة  ًىضر :(15ذ٘و ُس
 

وخذاث العذاس ي 

 الخامغ

وخذاث العذاس ي 

 العادط

وخذاث العذاس ي 

 العابم.

وخذاث العذاس ي 

 الثامً.

مضزل بلى الخدلُل  -

 الا٢خهاصي.

الم آلالي. -  مضزل بلى ؤلٖا

مضزل بلى اإلاىاهج  -

 الىزاث٣ُت.

 اللؿاهُاث الٗامت. -

غاُٞا الٗلىم  - بِبلُٚى

 الض٣ُ٢ت.

 .01لٛاث جىز٣ُُت  -

 ألاسؼٍُ. -

ت/ ؤإلااهُت. -  بهجليًز

 جغبهاث. -

ً في البدث  - جماٍع

غافي.  البِبلُٚى

 لؿاهُاث الخىز٤ُ. -

 ا٢خهاصًاث اإلاكغوٕ. -

غاُٞا اإلاٛغب. -  بِبلُٚى

 اليكاٍ الث٣افي. -

 ؤصب الكباب. -

 .02لٛاث جىز٣ُُت  -

 جِىُاث أسؼٌُُت. -

ت/ ؤإلااهُت. -  بهجليًز

 جغبهاث. -

غاُٞت. -  بدىر بِبلُٚى

الم. -  قب٩اث ؤهٓمت ؤلٖا

 ج٨ىىلىحُا الخىز٤ُ.-

ش ال٨خاب الٗغبي. -  جاٍع

ً في الخدلُل - جماٍع

 الىزاث٣ي.

ً في  -  الخهي٠ُ.جماٍع

 ألاجمخت.-

 .05الٟهغؾت -

 ملخ٣  / مظ٦غة. -

الم آلالي والبدث - ؤلٖا

 الىزاث٣ي.

 الدؿُير. -

ش الخِ الٗغبي. -  جاٍع

ؤقهغ  06جغبو إلاضة  -

بةخضي اإلااؾؿاث 

 الىزاث٣ُت.

 مظ٦غة جهاًت الضعاؾت. -

 حللُّ الباخث:   

َُلت الؿىىاث ألاعبٗت  وخضة 65ًّخطر ؤّن ٖضص الىخضاث اإلاضّعؾت في َظٍ اإلاغخلت َى 

لت اإلاضي ومظ٦غة الخسّغج، وما ًم٨ً  اعاث اإلاُضاهُت والتربهاث ال٣هيرة والٍُى بما ٞيها الٍؼ

اؾخيخاحه اهُال٢ا مً َظٍ اإلاغخلت َى ه٣و اإلا٣اًِـ باليؿبت لخسهو ألاعق٠ُ خُث 

ؿاصؽ ا٦خٟيمل بخضَعـ م٣ُاؾين )ألاعق٠ُ، والخ٣ىُاث ألاعقُُٟت( في الؿضاسخب الخامـ وال

ظا ًغح٘ بالضعحت ألاولى بلى ه٣و %3.07مً َظٍ اإلاغخلت ؤي بمّٗض٫  -في الؿىت زالثت – ، َو

اإلاخسههين في َظا اإلاجا٫، و٦ظل٪ ٖضم ويىح خضوص وؤبٗاص جسهو ٖلم اإلا٨خباث 

وألاعق٠ُ، والاججاٍ بهٟت زانت بلى بٖضاص ؤٞغاص للٗمل في مسخل٠ اإلا٨خباث التب جؼاًضث 

الخٗلُم والبدث والخاحت بظل٪ بلى اإلاخسههين في ٖلم اإلا٨خباث وبَما٫ م٘ جؼاًض خغ٦ت 

 03حاهب ألاعق٠ُ. ؤّما باليؿبت للىخضاث اإلاغجبُت بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ُٞالخٔ وحىص 

الم آلي والبدث  الم آلي، ج٨ىىلىحُا الخىز٤ُ، ؤلٖا ـّ َظا اإلاىيٕى )مضزل بلى ؤلٖا وخضاث جم

 .%4.61الىزاث٣ي( ؤي بيؿبت 
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يز:  2.9.4  مشخلت التٓر

ل٣ض وحضث َظٍ اإلاغخلت جماقُا م٘ البرهامج الضعاسخب لىُل قهاصة اللِؿاوـ بمىحب 

بط جم حٗضًل البرهامج الؿاب٤ بةياٞت م٣اًِـ حضًضة  (1).1991حىان  05ال٣غاع الهاصع في 

اث اإلا٣اًِـ واٖخماصَا ٦ىٓام ؾىىي، وحُٛير حؿمُاث بٌٗ  وخظٝ ؤزغي وجدضًث مدخٍى

وخضاث مً يمً ال٣اثمت  03ها، وبجاخت الٟغنت لُلبت الؿىت الغابٗت الزخُاع زالر من

ظا ما ًٟخ٣غ بلُه البرهامج  اإلا٣ترخت مً َٝغ ألاؾاجظة بٗض مىا٣ٞت اإلاجلـ الٗلمب، َو

 الؿاب٤، والجضو٫ الخالي ًىضر طل٪ ؤ٦ير ص٢ت:

م )  الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىىاث ألاعب٘ لِؿاوـ. ىضرً :(16حذ٘و ُس

 

 وخذاث العىت الشابلت. وخذاث العىت الثالثت. وخذاث العىت الثاهُت. وخذاث العىت ألاولى.

 لٛاث ؤحىبُت. -

الم  - مضزل بلى ٖلىم ؤلٖا

 والاجها٫.

ٞهغؾت اإلاالٟين  -

 واإلاضازل اإلابهمت.

الم آلالي. -  مضزل بلى ؤلٖا

مضزل بلى اإلاىاهج  -

غاُٞت .  الببُلُٚى

جىُٓم وحؿُير  -

الم.  ماؾؿاث ؤلٖا

 .01لٛاث جىز٣ُُت  -

 ج٣ىُاث الخٗبير. -

ت. - ت اإلاٗٞغ  هٍٓغ

 بخهاء. -

 لٛاث ؤحىبُت. -

 ٞهغؾت. -

غاُٞا مخسههت. -  بِبلُٚى

 .02لٛاث جىز٣ُُت  -

 .01بٖالم آلي جىز٣ُي  -

 أسؼٍُ. -

ٖلم  -

غاُٞا(.  ال٨خاب)بِبلُٚى

 لؿاهُاث الخىز٤ُ. -

اعاث مُضاهُت. -  ٍػ

 لٛاث ؤحىبُت. -

 .02بٖالم آلي جىز٣ُي -

 .03لٛاث جىز٣ُُت  -

الم  - ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

 والخىز٤ُ.

 جِىُاث أسؼٌُُت. -

مىاهج وج٣ىُاث  -

 البدث.

الم. - اث ؤلٖا  هٍٓغ

ٖلم الىٟـ الاحخماعي  -

 الاجها٫.

مهاصع اإلاٗلىماث في  -

ً الٗغبي.  الَى

الم.ج٣ُُم ا-  هٓمت ؤلٖا

قب٩اث ؤهٓمت  -

 اإلاٗلىماث.

 مظ٦غة جسغج. -

 حللُّ الباخث:

ت في  ما ًم٨ً مالخٓخه ٖلى َظا البرهامج ؤهه ٨ًؿب الُالب اإلاٗاٝع والخبرة الىٍٓغ

مجا٫ اإلا٨خباث بهٟت زانت وبَما٫ حاهب ألاعق٠ُ خُث ا٦خٟي بم٣ُاؾين ٣ِٞ ًضعؾان 

في الؿىت الثاهُت والثالثت مً َظٍ اإلاغخلت وكي هٟـ مالخٓت اإلاغخلت الؿاب٣ت )مغخلت 

ضاث اإلاغجبُت بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫، ُٞالخٔ وحىص الخإؾِـ(. ؤّما باليؿبت للىخ

                                                           
. يتضمف البرنامج البيداغكجي لنيؿ شيادة الميسانس في اقتصاد 5==5جكاف  09القرار الكزارم المؤرخ في (  1)

 المكتبات.
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. وباإلا٣اعهت %12.9وخضة، ؤي بيؿبت  31ؤعب٘ وخضاث ٣ِٞ جسو اإلاىيٕى مً مجمل 

بالبرهامج الخام بمغخلت الخإؾِـ، هجض ؤهه ؤ٦ير جسّهها مً ؾاب٣ه ل٨ً في مجا٫ 

 ، وبَما٫ الٗاّمت منها.اإلا٨خباث ولِـ في ألاعق٠ُ وطل٪ باٖخماصٍ الىخضاث اإلاخسّههت

ً في جخّصص ألاسؼٍُ: 3.9.4  مشخلت الاهؼالَ وخخمُت اكخماد الخٍٕى

ً في ؿل هـام اإلالاَذ:  1.3.9.4  الخٍٕى

في َظا الهضص هدىاو٫ الخضًث ًٖ البرهامج البُضاٚىجي لىُل قهاصة اللِؿاوـ في 

ًخًمً ٞخذ  والظي .1997ؾبخمبر  19جسهو اإلا٨خباث، الهاصع بمىحب ٢غاع ماعر في 

٩ىن  الم الٗلمب والخ٣جب، ألاعق٠ُ، اإلاُالٗت الٗمىمُت. ٍو قٗب حضًضة واإلاخمثلت في ؤلٖا

ؾىىاث ًسخاع الُالب بخضي َظٍ  03طل٪ زال٫ الؿىت الغابٗت خُث بٗض صعاؾت زالر 

الٟغوٕ. ٦ما جميز َظا البرهامج بةخضار هٕى مً الخُٛير في جىػَ٘ اإلا٣اًِـ زال٫ الؿىىاث 

مىاػهت م٘ البرهامج الؿاب٤ وبياٞت م٣اًِـ حضًضة زهىنا للؿىت ألازيرة مً الثالزت 

ً، َظا ما ؤصي بلى ج٨ث٠ُ البرامج. والجضوالن الخالُان ًبِىان بالخٟهُل اإلا٣غعاث  الخ٩ٍى

 (1)البُضاٚىحُت لهاجه اإلاغخلت.

م )  الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىىاث الثالر ألاولى للِؿاوـ. ًىضر :(17حذ٘و ُس

 وخذاث العىت الثالثت. وخذاث العىت الثاهُت. وخذاث العىت ألاولى.

 ٞهغؾت. -

مضزل بلى اإلاىاهج  -

غاُٞت.  البُلُٚى

جىُٓم وحؿُير ماؾؿاث  -

الم.  ؤلٖا

 لٛاث جىز٣ُُت. -

 ٞغوؿُت. -

ت. -  بهجليًز

الم  -  آلالي.مضزل بلى ؤلٖا

الم  - مضزل بلى ٖلىم ؤلٖا

 والاجها٫.

 أسؼٍُ. -

اعاث مُضاهُت.-  ٍػ

 ٞهغؾت. -

غاُٞا مخسههت. -  بِبلُٚى

 جِىُاث أسؼٌُُت. -

 لٛاث جىز٣ُُت. -

 ٞغوؿُت. -

ت. -  بهجليًز

الم  - مضزل بلى ٖلىم ؤلٖا

 والاجها٫.

 ألاسؼٍُ. -

اعاث مُضاهُت. -  ٍػ

 لٛاث جىز٣ُُت. -

 بٖالم آلي جىز٣ُي. -

الم. - اث ؤلٖا  هٍٓغ

ت. -  اهجليًز

 جِىُاث أسؼٌُُت. -

 مىاهج وج٣ىُاث البدث. -

 ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث. -

 جدلُل وزاةِي. -

 ج٣ُُم ؤهٓمت اإلاٗلىماث. -

الم في الٗالم الٗغبي. -  مهاصع ؤلٖا
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م ) الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىت عابٗت لِؿاوـ  ًىضر :(18حذ٘و ُس

 )الخسههاث الثالزت(.

العىت سابلت جخصص: جىزُّ 

 وئكالم كلمي وجِني.

العىت سابلت جخصص مؼاللت 

 كامت.
 العىت سابلت جخصص أسؼٍُ.

 قب٩اث ؤهٓمت اإلاٗلىماث.-

٤ اإلاٗلىماث.-  حؿٍى

مغ٦ؼ الخىز٤ُ واإلا٨خباث  -

 اإلاخسههت.

والخىز٤ُ الؿمعي الخيكُِ  -

 البهغي.

 نىاٖت اإلاٗلىماث.-

الم الٗلمب والخ٣جب. -  لؿاهُاث ؤلٖا

 ملخ٣  مىهجُت البدث. -

 جغبهاث مُضاهُت.-

 مظ٦غة جسغج. -

 قب٩اث ؤهٓمت اإلاٗلىماث.-

٤ اإلاٗلىماث.-  حؿٍى

الخيكُِ والخىز٤ُ الؿمعي  -

 البهغي .

 م٨خباث ٖامت. -

 ؤصب الكباب.-

 الٗت.ؾ٩ُى ؾىؾُىلىحُا اإلاُ -

 ملخ٣  مىهجُت البدث. -

 جغبهاث مُضاهُت. -

 مظ٦غة جسغج. -

 قب٩اث ؤهٓمت اإلاٗلىماث.-

٤ اإلاٗلىماث. -  حؿٍى

خ اإلاإظعاث الثِاًُت  - جاٍس

ت.  الجضاةٍش

 جِىُاث أسؼٌُُت. -

الخٕىىلىحُا الخذًثت في  -

 ألاسؼٍُ.

 الللىم اإلإملت لألسؼٍُ. -

 ملخ٣  خى٫ جسهو ملخ٤. -

 مُضاهُت.جغبهاث  -

 مظ٦غة الخسغج. -

 حللُّ الباخث:

جب وطل٪ في  ما ًمّيز َظٍ اإلاغخلت َى بصزا٫ الخسّهو في ألاعق٠ُ في البرهامج الخ٩ٍى

الؿىت عابٗت، وما ًم٨ً مالخٓخه ٖلى َظٍ البرامج ؤجها ج٨ؿب الُالب اإلاٗاٝع والخبرة 

ت الٗامت في مجا٫ ألاعق٠ُ زال٫ الؿىىاث ألاولى والثاهُت والثالثت ٖلى الخىالي مً  الىٍٓغ

ؾىىاث مً مغخلت اللِؿاوـ بمٗض٫  03م٣اًِـ َُلت ٞترة  05زال٫ صعاؾت زمؿت 

ً في الؿىت عابٗت  م٣ُاؽ وهه٠ ل٩ل ؾىت في َظا اإلاجا٫، ٢بل اٖخماصٍ ٦كٗبت للخ٩ٍى

لى. و هظا وسجل ألو٫ مّغة في الجؼاثغ جُىع وحٛير  ٤ البرهامج اإلاٗلً ٖىه في ألٖا لِؿاوـ ٞو

مىؽ في الاَخمام بخضَعـ ألاعق٠ُ بالجامٗت بةصزا٫ ؤعبٗت م٣اًِـ حضًضة في اإلاجا٫ مل

ش اإلااؾؿاث  كي: الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ألاعق٠ُ والٗلىم اإلا٨ملت لألعق٠ُ، وجاٍع

ت، والخدلُل الىزاث٣ي، لم ج٨ً مىحىصة مً ٢بل باإلياٞت بلى جىُٓم  الث٣اُٞت الجؼاثٍغ

الترّبو اإلاُضاوي وبٖضاص مظ٦غة الخسّغج في اإلاجا٫ ملخ٣  خى٫ جسّهو ألاعق٠ُ و 

اإلاخسّهو صون ؤن هيسخا ط٦غ م٣ُاسخب ألاعق٠ُ والخ٣ىُاث ألاعقُُٟت. ٞإنبدذ بظل٪ 

ً في ْل  ٖضص اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في ازخهام ألاعق٠ُ َُلت َظٍ اإلاغخلت )مغخلت الخ٩ٍى

وخضة باخدؿاب  38 م٣ُاؾا مً مجمل 12هٓام اإلاٗاَض( بما ٞيها مغخلت الخسّهو َى 

 . %31.57التربو اإلاُضاوي ومظ٦غة الخسّغج ، ؤي بمّٗض٫ 
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ت:  2.3.9.4 ً في ؿل هـام الٖلُاث وؿهىس الجزوق اإلاؽتٓر  الخٍٕى

ت عا٣ٞه ْهىع الجظٕو اإلاكتر٦ت. ٣ٞض اهدؿب  بن ْهىع هٓام ال٩لُاث بالجامٗت الجؼاثٍغ

، ومً زم ؤنبذ جسهو اإلا٨خباث في ٢ؿم اإلا٨خباث بلى ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت

الم والاجها٫. َظا  لىم ؤلٖا  مً ٖلم اإلا٨خباث، والٗلىم الؿُاؾُت، ٖو
ّ

الجظٕ اإلاكتر٥ ًًم ٦ال

 ما ؤصي بلى انضاع بغهامج حضًض ًدضص اإلا٣غعاث اإلاٗخمضة في مسخل٠ الؿىىاث ومضة الضعاؾت.

ت مً  وما ًميز َظا البرهامج ؤن الؿىت ألاولى للجظٕ اإلاكتر٥ حكمل ٖلى مجمٖى

لم اإلا٨خباث،  اإلا٣اًِـ ألاؾاؾُت في ٧ل مً الخسههاث اإلاكتر٦ت: ٖلىم ؾُاؾُت، ٖو

الم والاجها٫. ٦ما ًخميز باالجٟا١ ٖلى الخسههاث ؤو الكٗب في الؿىت الغابٗت  لىم ؤلٖا ٖو

وكي: قٗبت الخىز٤ُ، وقٗبت اإلاُالٗت الٗمىمُت، وقٗبت ألاعق٠ُ. ٦ظل٪ هالخٔ ؤن َظا 

اصة ٖضص اإلا٣اًِـ مما ؤٞغػ يُٛا ٖلى الؿىىاث الثاهُت والثالثت،  البرهامج ًخميز بٍؼ

زهىنا خين ؤصمجذ بٌٗ اإلا٣اًِـ التب ٧اهذ جضعؽ ؾاب٣ا في ألاولى بلى َاجين الؿيخين 

ً في ْل الجظٕو  ُما ًلي اإلا٣غعاث البُضاٚىحُت لبرهامج الخ٩ٍى )الثاهُت والثالثت(. ٞو

 (1)اإلاكتر٦ت:

م )  الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىىاث الثالر ألاولى للِؿاوـ. ( ًىضح:19حذ٘و ُس

 وخذاث العىت الثالثت وخذاث العىت الثاهُت وخذاث العىت ألاولى

الم  - مضزل بلى ٖلىم ؤلٖا

 والاجها٫.

 مضزل بلى الٗلىم الؿُاؾُت. -

 مىهجُت الٗلىم الاحخماُٖت. -

 الاحخمإ. مضزل بلى ٖلم -

ش ال٨ٟغ الؿُاسخب ختا  - جاٍع

 19ال٣غن 

 مضزل بلى الٗلىم ال٣اهىهُت. -

الم. -  جىُٓم وحؿُير ؤهٓمت ؤلٖا

 ا٢خهاص ؾُاسخب. -

 لٛت ؤحىبُت. -

 ؤلاخهاء الخُب٣ُي. -

 الٟهغؾت. -

 لٛاث جىز٣ُُت.-

مضزل بلى اإلاىاهج  -

غاُٞت.  البِبلُٚى

الم آلالي. -  مضزل بلى الٖا

 ألاسؼٍُ. -

 ٖلم ال٨خاب. -

 ٖلم الىٟـ الاحخماعي لالجها٫. -

 لٛت ؤحىبُت. -

الم. -  جىُٓم وحؿُير ؤهٓمت الٖا

غاُٞا مخسههت. -  بِبلُٚى

 لٛاث جىز٣ُُت. -

الم آلالي الخىز٣ُي. -  ؤلٖا

 قب٩اث اإلاٗلىماث. -

الم. -  ج٣ُُم ؤهٓمت ؤلٖا

 الخدلُل الىزاةِي. -

 .جِىُاث ألاسؼٍُ -

٤ اإلاٗلىماث. -  حؿٍى

 الٟهغؾت. -

 لٛاث ؤحىبُت. -

 

                                                           
 .>50بطكش، كماؿ . المرجع السابؽ. ص.(1)
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م ) الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىت الغابٗت للِؿاوـ  ( ًىضح:20حذ٘و ُس

 )الخسههاث الثالزت(.

( جخصص ؼلبت 4العىت )

 جىزُّ.

( جخصص ؼلبت 4العىت )

 مؼاللت كامت.

( جخصص ؼلبت 4العىت )

 أسؼٍُ.

الخيكُِ والخىز٤ُ الؿمعي  -

 البهغي.

 نىاٖت اإلاٗلىماث. -

 اإلاٗالجت اللِؿاهُت. -

مغا٦ؼ الخىز٤ُ واإلا٨خباث  -

 اإلاخسههت.

ً الٗغبي. - الم في الَى  مهاصع ؤلٖا

 جغبهاث. -

 مظ٦غة جسغج. -

الخيكُِ والخىز٤ُ الؿمعي  -

 البهغي.

 اإلا٨خباث الٗامت. -

 ؤصب الكباب. -

 ؾ٩ُى ؾى ؾُىلىحُا اإلاُالٗت. -

الم في - ً الٗغبي. مهاصع ؤلٖا  الَى

 جغبهاث . -

 مظ٦غة جسغج. -

ت. - خ اإلاإظعاث الجضاةٍش  جاٍس

الخٕىىلىحُا الخذًثت في  -

 ألاسؼٍُ.

 كلم ألاسؼٍُ الخاص. -

 الللىم اإلإملت لألسؼٍُ. -

ً الٗغبي. - الم في الَى  مهاصع ؤلٖا

 جغبهاث مُضاهُت.-

 مظ٦غة جسغج. -

 حللُّ الباخث:  

هىع ما ًم٨ً مالخٓخه ٖلى َظٍ البرامج يمً  ً في ْل هٓام ال٩لُاث ْو الخ٩ٍى

ت الٗامت في مجا٫ ألاعق٠ُ  الجظٕو اإلاكتر٦ت ؤجها ج٨ؿب الُالب اإلاٗاٝع والخبرة الىٍٓغ

( م٣اًِـ َُلت ٞترة زالر 03زال٫ الؿيخين الثاهُت والثالثت ٖلى الخىالي مً زال٫ صعاؾت  )

ً في ْل  اوـ بىا٢و م٣ُاؾين في َظٍ اإلاغخلت م٣اعهتؾىىاث مً مغخلت اللِؿ 03 بالخ٩ٍى

 هٓام اإلاٗاَض.

ً في الؿىت عابٗت لِؿاوـ، ؤنبذ بظل٪  بٗضَا ًخّم اٖخماص ألاعق٠ُ ٦كٗبت للخ٩ٍى

ً في ْل  ٖضص اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في ازخهام ألاعق٠ُ َُلت َظٍ اإلاغخلت )مغخلت الخ٩ٍى

وخضة باخدؿاب  36م٣اًِـ مً مجمل  09َى  هٓام اإلاٗاَض( بما ٞيها مغخلت الخسّهو

 . %25التربو اإلاُضاوي ومظ٦غة الخسّغج ، ؤي بمّٗض٫ 

م جُب٣ُه في اإلاىؾم الجامعي  ٣ٞض جم  2001-2000ؤما ًٖ البرامج الظي ٧ان ًٖؼ

ل ؾىت  جب في ؤٍٞغ ، خُث جم الاجٟا١ ٖلى 2000ويٗه مً َٝغ اإلاجلـ البُضاٚىجي الَى

ألاعبٗت وؤب٣  ٖلى الخسههاث باليؿبت بلى الؿىت الغابٗت، ٚير بغامج الؿىىاث الضعاؾُت 
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جب، ولم ًخم اٖخماصَا  ؤهه ب٣ي مجغص جىنُت ويٗذ مً َٝغ اإلاجلـ البُضاٚىجي الَى

 (1)مً َٝغ وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمب.

 (: LMDمشخلت ؤلاصالخاث الجاملُت )اكخماد هـام  4.9.4

ذ وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمب في الجؼاثغ في حملت  2004ابخضاء مً ؾىت  قٖغ

ً الظي حاء  LMDمً ؤلانالخاث خُث قهضث  جبجب هٓام  واجساطٍ مىهجا حضًضا للخ٩ٍى

مبر  21اإلاىا٤ٞ لـ:  1425قىا٫  08اإلااعر في  371-4بم٣خطخا اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  هٞى

والهضٝ َى ج٠ُُ٨ ( 2)صة اللِؿاوـ في الىٓام الجضًضالظي ًخًمً بخضار قها 2004

الىٓام الجامعي الجؼاثغي م٘ الىٓام الٗالمب، ال ؾُما الىٓام الجامعي ألاوعوبي، ومً 

ً الجامعي والاهٟخاح ٖلى  هاخُت ؤزغي الخ٠ُ٨ م٘ مخُلباث الٗىإلات في مجا٫ الخ٩ٍى

ين في الجامٗاث اإلاؿخجضاث الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت و٦ظل٪ حؿهُل اهضماج الُ لبت الجؼاثٍغ

 ألاحىبُت. ومً الىخاثج اإلاىخٓغة مً زال٫ َظٍ الانالخاث:

ت، وخؿب    - الخم٨ً مً جلبُت اخخُاحاث ؾى١ الٗمل خؿب الخهىنُاث الجهٍى

 الخىػَ٘ الجٛغافي للُلبت اإلاخسغحين.

ً لدؿهُل الخ٠ُ٨   - ل وخضاث الخٗلُم ٖىض حُٛير هٕى الخ٩ٍى الخم٨ً مً اؾخٛال٫ وجدٍى

٘ والٟٗا٫ صازل  م٘ اإلاخُلباث الجضًضة لؿى١ الٗمل بما ًم٨ً مً الاهضماج الؿَغ

 البِئت اإلاهىُت.

ً ٖام لٟخذ آٞا١ بدثُت مؿخ٣بلُت   - تهضٝ الخسههاث اإلا٣ترخت بلى ج٣ضًم ج٩ٍى

ً في اإلااؾتر والض٦خىعاٍ.للُلبت، ٦مغخلت ؤولى جم  هُضا للخ٩ٍى

٘ في اإلاؿاعاث الخضًثت   - جي ؤ٢ؿام اإلا٨خباث واإلاٗلىماث مً الاهضماج الؿَغ جم٨ين زٍغ

 لالجها٫، مً زال٫ الخد٨م في الُغ١ والىؾاثل الخضًثت للبدث ًٖ اإلاٗلىماث.

ً بهُٛت  بلى ٞخذ مجا٫ الدكاوع، وجباص٫ آلاعاء م٘ مسخل٠  ٦LMDما ٌؿعى الخ٩ٍى

الجهاث اإلاؿاولت ًٖ الهُئاث الٗمىمُت، واإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الا٢خهاصي. باإلياٞت 

امت، ومضعؾُت، وحامُٗت،  ىُت، ٖو بلى مداٞٓي ومضًغي اإلا٨خباث بمسخل٠ ؤهىاٖها)َو

وبدثُت، ومخسههت، ومغا٦ؼ الخىز٤ُ واإلاٗلىماث...( ومغا٦ؼ ألاعق٠ُ، لغنض اخخُاحاتها 

                                                           
المكتبات كالمعمكمات. عضك  . كضع مقترح برامج السنكات الدراسية األربعة لعمـ6005بطكش، كماؿ. (  1)

 بالمجمس البيداغكجي الكطني آنذاؾ.)تكصية لـ يتـ اعتمادىا مف طرؼ كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي(.

، يتضمف إحداث شيادة 6008نكفمبر 65ػ المكافؽ ل 5869شكاؿ  >0، المؤرخ في 5;7-08مرسـك تنفيذم رقـ:( 2)
 ليسانس بالنظاـ الجديد.



 رالّيشأة والتطو .يف ظل ىظاو ل.و.د يةاجلزائر باجلامعةتكويً وتدريص األرشيف  الفصل الّرابع

196 

 

ً اإلا٣ غاٝ وج٠ُُ٨ مدخىي الخ٩ٍى ترح مٗها. وتهضٝ َظٍ الكغا٦ت بين ؤ٢ؿام اإلا٨خباث وألَا

 ألازغي بلى:

٨ت.  - ً ًخماشخا م٘ اخخُاحاث الجهاث الكٍغ  ج٨ٟل ؤ٢ؿام اإلا٨خباث بخ٣ضًم ج٩ٍى

ً مً زال٫ اؾخ٣با٫ الُلبت   - ٨ت باإلؾهام في ٖملُت الخ٩ٍى ج٨ٟل الجهاث الكٍغ

 (1)اإلاتربهين.

ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي جدهل ٢ 2005/2006ٟٞي اإلاىؾم الجامعي 

٢ؿىُُىت ؾاب٣ا )ومٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ خالُا( ٖلى اإلاىا٣ٞت مً وػاعة الخٗلُم 

ً الجضًض في نُٛت " ت لخبجب بغهامج الخ٩ٍى " و هظا ٩ًىن ؤو٫ مٗهض   LMDالٗالي الجؼاثٍغ

جب في ازخهام اإلا٨خباث والخىز٤ُ ًُب٤ الىٓام الٗالم ٗخمضٍ  LMDب ٖلى اإلاؿخىي الَى َو

ؿُت.  يمً بغامجه الخضَع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. )تاريخ المباشر ، جامعة منتكرم قسنطينة، متاحة عمى الخط عمـ المكتبات قسـالتككيف ؿ.ـ.د ب مشركع عرض(  1)
  docwww.umc.edu.dz/facshs/images/docs11/offre/licbiblio.:(. الرابط6056/=0/>0الزيارة يـك 

http://www.umc.edu.dz/facshs/images/docs11/offre/licbiblio.doc
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 :LMDبساوج أقشاً عمًٕ املهتبات ٔاملعمٕوات يف ادتاوعٛ ادتزائسٖٛ ٔتطبٗل ٌعاً  10.4

البرامج الخذَسعُت في ؼلبت كلم اإلإخباث واإلاللىماث بجاملت جبعت في ؿل هـام  1.10.4

LMD. 

 اوعاهُت :بشهامج الجزق مؽتْر كلىم  1.1.10.4

م ) للىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿضاؾُاث الؿخت إلاغخلت  (:21حذا٘و جىطُدُت ُس

 (1)اللِؿاوـ بجامٗت جبّؿت.

 (.2العذاس ي الثاوي ) (.1العذاس ي ألا٘و )

 وخذاث الخللُم ألاًُِت. وخذاث الخللُم ألاًُِت.

  .1لٛت ؤحىبُت -

الم  -  آلالي.مضزل بلى ؤلٖا

 .2لٛت ؤحىبُت  -

الم آلي جىز٤ُ. -  مضزل بلى ؤلٖا

 وخذاث الخللُم  ألاظاظُت. وخذاث الخللُم  ألاظاظُت.

 .1جىُٓم وحؿُير ؤهٓمت اإلاٗلىماث -

ش الجؼاثغ اإلاٗانغ ١ -  .1. 20-19جاٍع

الم  - ش وؾاثل ؤلٖا  .1جاٍع

ش الخًاعاث. -  مضزل بلى جاٍع

الم  -  والاجها٫.مضزل بلى ٖلىم ؤلٖا

غاُٞت  -  .1مضزل بلى اإلاىاهج الببلُٚى

 .2جىُٓم وحؿُير ؤهٓمت اإلاٗلىماث  -

ش الجؼاثغ اإلاٗانغ ١ -  .2. 20-19جاٍع

ش خًاعة اإلاٛغب ؤلاؾالمي. -  جاٍع

الم  - ش وؾاثل ؤلٖا  .2جاٍع

الم .  -  ٖلم احخمإ ؤلٖا

غاُٞت  -  .2مضزل بلى اإلاىاهج الببلُٚى

 وخذاث الخللُم اإلاىهجُت. وخذاث الخللُم اإلاىهجُت.

 .2مضاعؽ ومىاهج  - .1مضاعؽ ومىاهج -

 وخذاث الخللُم الاظخٕؽاًُت. وخذاث الخللُم الاظخٕؽاًُت.

 .2حٛغاُٞا اإلاٛغب الٗغبي- حٛغاُٞا ٖاّمت.-
 

 

 

 

 

 

                                                           
. بطاقات تنظيـ السداسيات الستة لمرحمة بجامعة تبسة عرض تككيف ؿ.ـ.د في شعبة عمـ المكتبات كالمعمكمات(  1)

 (. الرابط:6056/=0/>0. )تاريخ الزيارة يـك المباشر متاحة عمى الخطالميسانس، 

http://www.facebook.com/Sciences.humaines
 

http://www.facebook.com/Sciences.humaines
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 بشهامج ؼلبت كلم اإلإخباث واإلاللىماث: 2.1.10.4 

 (.4العذاس ي الشابم ) (.3العذاس ي الثالث) 

 وخذاث الخللُم ألاًُِت. وخذاث الخللُم ألاًُِت.

 .3لٛت ؤحىبُت  -

 ج٨ىىلىحُا الاجها٫ واإلاٗلىماث والخىز٤ُ.  -

الم آلي الخىز٣ُي. -  مضزل بلى ؤلٖا

 .4لٛت ؤحىبُت  -

 وخذاث الخللُم الاظخٕؽاًُت. وخذاث الخللُم الاظخٕؽاًُت.

ش ألا٩ٞاع  -  .1جاٍع

ش الجؼاثغ  -  الث٣افي.مضزل بلى جاٍع

 زضماث اإلاٗلىماث. -

ش مهاصع الاوؿان. -  جاٍع

 وخذاث الخللُم ألاظاظُت. وخذاث الخللُم ألاظاظُت.

 .1ٞهغؾت -

غاُٞا مخسههت في الٗلىم الاوؿاهُت. -  ببلُٚى

 .1 -جهي٠ُ -لٛاث جىز٣ُُت -

 ٖلم ؤلاخهاء. -

 .2ٞهغؾت  -

 ألاهٓمت آلالُت في اإلا٨خباث. -

 .2 –ج٨ك٠ُ  –لٛاث جىز٣ُُت  -

٤ اإلاٗلىماث. -  حؿٍى

 وخذة مىهجُت. وخذة مىهجُت.

 .2مىهجُت وج٣ىُاث البدث  - .1مىهجُت وج٣ىُاث البدث -

 بشهامج جخّصص أهـمت اإلاللىماث والخٕىىلىحُا الخذًثت: 3.1.10.4

 (.06العذاس ي العادط ) (.05العذاس ي الخامغ )

 وخذة الخللُم الاًُِت. وخذة الخللُم ألاًُِت.

 .5لٛت ؤحىبُت -

ب -  .1جهمُم مى٢٘ الٍى

 .6لٛت ؤحىبُت  -

ب -  .2جهمُم مى٢٘ الٍى

 وخذة اظخٕؽاًُت. وخذة اظخٕؽاًُت.

 اليكغ ؤلال٨ترووي واإلالخُمُضًا. -

 مجخم٘ اإلاٗلىماث. -

 الٗىإلات اإلاٗلىماجُت. -

 اؾتراجُجُت البدث الىزاث٣ي ٖلى الخِ. -

 الخللُم ألاظاظُت.وخذاث  وخذاث الخللُم ألاظاظُت.

 البرمجُاث الىزاث٣ُت. -

 ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث. -

 الاصاعة الاؾتراجُجُت إلاغا٤ٞ اإلاٗلىماث. -

 ا٢خهاصًاث اإلاٗلىماث.  -

 اإلااّؾؿاث الىزاث٣ُت الاٞترايُت. -

 قب٩اث اإلاٗلىماث. -

 الدؿُير الال٨ترووي للىزاث٤. -

٤ الال٨ترووي للمٗلىماث. -  الدؿٍى

 وخذاث الخللُم اإلاىهجُت. وخذاث الخللُم اإلاىهجُت.

غافي للىؾاثِ الخضًثت -  .1الىن٠ البِبلُٚى

 مىهجُت وج٣ىُاث البدث. -

غافي للىؾاثِ الخضًثت  -  .2الىن٠ البِبلُٚى

 مظ٦غة جسّغج وجغّبو ٢هير اإلاضي. -



 رالّيشأة والتطو .يف ظل ىظاو ل.و.د يةاجلزائر باجلامعةتكويً وتدريص األرشيف  الفصل الّرابع

199 

 

ؤّما الثالث  ٌٗخبر الؿضاسخب ألاو٫ والثاوي َما للجظٕ اإلاكتر٥ ٖلىم اوؿاهُت،مالخـت: 

ً جىحُهب في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث، و٦ظل٪ الخامـ والّؿاصؽ  والّغاب٘ ٞهما ج٩ٍى

ً اإلاخسّهو ؤهٓمت اإلاٗلىماث والخ٨ىىلىحُا الخضًثت.  ٞهما للخ٩ٍى

ت في اإلإخباث ومشآض اإلاللىماث: 4.1.10.4  بشهامج مشخلت اإلااظتر جخّصص اداسة اإلالًش

(: للىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿضاؾُاث ألاعبٗت  إلاغخلت 22حضاو٫ جىيُدُت ع٢م )

 (1)اإلااؾتر بجامٗت جبّؿت.

 (.2العذاس ي الثاوي ) (.1العذاس ي ألا٘و )

 وخذاث الخللُم ألاظاظُت. وخذاث الخللُم ألاظاظُت.

ت. -  بصاعة اإلاٗٞغ

٤ اإلاٗلىماث. -  حؿٍى

 هٓام اإلاٗلىماث. -

 

 الدؿُير الال٨ترووي للىزاث٤. -

ً اإلاؿخُٟضًً. -  ج٩ٍى

 ببُىلىحُا. -

 ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث. -

 وخذاث الخللُم اإلاىهجُت. وخذاث الخللُم اإلاىهجُت.

 .1مىهجُت -

ت مخسّههت.-  اهجليًز

 .2مىهجُت  -

 بدث وزاث٣ي. -

 وخذاث الخللُم الاظخٕؽاًُت. وخذاث الخللُم الاظخٕؽاًُت.

ت.مل٨ُت  -  ٨ٍٞغ

 ؤزال٢ُاث مهىت اإلا٨خباث.-

ت. -  اهجليًز

 

 (.4العذاس ي الشابم ) (.3العذاس ي الثالث) 

 وخذاث الخللُم ألاظاظُت. وخذاث الخللُم ألاظاظُت.

 َىضؾت مباوي اإلااؾؿاث الخىز٣ُُت. -

 الكب٩اث والخ٨خالث اإلا٨خبُت. -

- Animation des bibliothèques et centres 

d’informations 

 الٗمل الصخصخب. -

 الترّبو في اإلااؾؿت. -

 مظ٦غة الخسّغج. -

 

 وخذة مىهجُت.

 البدث الىزاث٣ي الصخصخب.   -

 

                                                           
. بطاقات تنظيـ السداسيات األربعة بجامعة تبسة عرض تككيف ؿ.ـ.د في شعبة عمـ المكتبات كالمعمكمات(  1)

 (. الّرابط:6056/=0/>0. )تاريخ الزيارة يـك المباشر متاحة عمى الخطلمرحمة الماستر، 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256212214410097&set=a.256212161076769.67144.24563936

5467382&type=1&ref=nf
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256212214410097&set=a.256212161076769.67144.245639365467382&type=1&ref=nf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256212214410097&set=a.256212161076769.67144.245639365467382&type=1&ref=nf
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 حللُّ الباخث:

ً جىحُهب في الؿضاسخب الثالث والّغاب٘ في  ٌٗخمض َظا البرهامج في ألاؾاؽ ٖلى ج٩ٍى

الجظٕ اإلاكتر٥، زّم قٗبت ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بٗض صعاؾت الؿضاسخب ألاو٫ والثاوي في 

ًخم الخسّهو في الؿىت الثالثت لِؿاوـ بالًبِ في الؿضاؽ الخامـ والؿاصؽ في 

با حمُ٘ اإلا٣اًِـ في َظٍ اإلاغخلت  ؤهٓمت اإلاٗلىماث والخ٨ىىلىحُا الخضًثت خُث حٗخبر ج٣ٍغ

طاث ٖال٢ت بالخ٨ىىلىحُا والخ٣ىُاث الخضًثت، لُخّم بٗض احخُاػ َظٍ اإلاغخلت مً َٝغ 

ت في اإلا٨خباث ومغا٦ؼ الُلب ت الاهخ٣ا٫ والضعاؾت في مغخلت اإلااؾتر في جسّهو بصاعة اإلاٗٞغ

 اإلاٗلىماث.

ج٣ّضع ٖضص الىخضاث اإلاغجبُت بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً الؿىت ؤولى في الجظٕ اإلاكتر٥ 

ت بما ٞيها التربهاث ومظ٦غة الخسّغج بــــ  بلى جهاًت مغخلت اإلااؾتر في جسّهو بصاعة اإلاٗٞغ

 .%24.05وخضة مٗخمضة ؤي بيؿبت  79م٣ُاؽ مً مجمل 19

 وما ًالخٔ مً زال٫ َظا البرهامج َى اوٗضام ولى م٣ُاؾا واخضا ًخدّضر ًٖ ألاعق٠ُ.
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البرامج الخذَسعُت في ؼلبت كلم اإلإخباث واإلاللىماث بجاملت مدمذ خُظش بعٕشة  2.10.4

 .LMDفي ؿل هـام 

 مؽتْر كلىم اوعاهُت: بشهامج الجزق 1.2.10.4

(: للىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿضاؾُاث الؿخت  إلاغخلت 23حضاو٫ جىيُدُت ع٢م )

 (1)اللِؿاوـ بجامٗت بؿ٨غة.

 (.2العذاس ي الثاوي ) (.1العذاس ي ألا٘و )

 وخذة زِاًُت. وخذة زِاًُت.

  .1لٛت ؤحىبُت -

الم آلالي. -  مضزل بلى ؤلٖا

 .2لٛت ؤحىبُت  -

الم آلي جىز٤ُ. -  مضزل بلى ؤلٖا

 وخذة أظاظُت. وخذة أظاظُت.

 .1جىُٓم وحؿُير ؤهٓمت اإلاٗلىماث -

ش الجؼاثغ اإلاٗانغ ١ -  .1. 20-19جاٍع

الم  - ش وؾاثل ؤلٖا  .1جاٍع

ش الخًاعاث. -  مضزل بلى جاٍع

الم والاجها٫. -  مضزل بلى ٖلىم ؤلٖا

غاُٞت مضزل بلى اإلاىاهج  -  .1الببلُٚى

 .2جىُٓم وحؿُير ؤهٓمت اإلاٗلىماث  -

ش الجؼاثغ اإلاٗانغ ١ -  .2. 20-19جاٍع

ش خًاعة اإلاٛغب ؤلاؾالمي. -  جاٍع

الم  - ش وؾاثل ؤلٖا  .2جاٍع

الم .  -  ٖلم احخمإ ؤلٖا

غاُٞت  -  .2مضزل اإلاىاهج الببلُٚى

 وخذة مىهجُت. وخذة مىهجُت.

 .2ومىاهج مضاعؽ  - .1مضاعؽ ومىاهج -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
في شعبة عمـ المكتبات كالمعمكمات: بطاقة تنظيـ سداسيات التعميـ. كمية  عرض تككيف ؿ.ـ.د ليسانس أكاديمية(  1)

 .65-;5. ص.6050/=600 -بسكرة–اآلداب كالعمـك االنسانية كالعمـك االجتماعية. جامعة محّمد خيضر 
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 بشهامج ؼلبت كلم اإلإخباث واإلاللىماث: 2.2.10.4

 (.4العذاس ي الشابم ) (.3العذاس ي الثالث) 

 وخذة كامت. وخذة كامت.

 .1لٛت ؤحىبُت  -

 ج٨ىىلىحُا الاجها٫ واإلاٗلىماث.  -

الم آلي الخىز٣ُي. -  مضزل بلى ؤلٖا

 .2لٛت ؤحىبُت  -

 وخذة زِاًُت. وخذة زِاًُت.

ش ألا٩ٞاع  -  .1جاٍع

ش الجؼاثغ الث٣افي. -  مضزل بلى جاٍع

ش ألا٩ٞاع  -  .2جاٍع

 مضزل بلى اإلاجخم٘ والا٢خهاص الجؼاثغي. -

 وخذة أظاظُت. وخذة أظاظُت.

 .1ٞهغؾت -

غاُٞا مخسههت في الٗلىم الاوؿاهُت. -  ببلُٚى

 .1 -جهي٠ُ -لٛاث جىز٣ُُت -

 ٖلم ؤلاخهاء. -

 .2ٞهغؾت  -

ش الجؼاثغ.مضزل بلى  -  مهاصع جاٍع

 .2 –ج٨ك٠ُ  –لٛاث جىز٣ُُت  -

٤ اإلاٗلىماث. -  حؿٍى

 وخذة مىهجُت. وخذة مىهجُت.

 .2مىهجُت وج٣ىُاث البدث  - .1مىهجُت وج٣ىُاث البدث -

 بشهامج جخّصص جٕىىلىحُا وأهـمت اإلاللىماث. 3.2.10.4

 (.06العذاس ي العادط ) (.05العذاس ي الخامغ )

 كامت. وخذة وخذة كامت.

 .1لٛت ؤحىبُت -

 ٖلم الىٟـ الاحخماعي. -

 .2لٛت ؤحىبُت  -

 وخذة اظخٕؽاًُت. وخذة اظخٕؽاًُت.

 اإلا٨خباث الغ٢مُت واليكغ ؤلال٨ترووي.-

 .1ج٣ُُم ؤهٓمت اإلاٗلىماث  -

 .1قب٩اث اإلاٗلىماث  -

 .2ج٣ُُم ؤهٓمت اإلاٗلىماث  -

 .2قب٩اث اإلاٗلىماث  -

 وخذة أظاظُت. وخذة أظاظُت.

 .1الخدلُل الىزاث٣ي والاؾخسالم -

 .3الٟهغؾت ؤلال٨تروهُت  -

 كلم ألاسؼٍُ. -

 . 1البِبلُىلىحُا  -

 .2الخدلُل الىزاث٣ي والاؾخسالم  -

 .4الٟهغؾت الال٨تروهُت  -

 .2البِبلُىلىحُا  -

 جِىُاث ألاسؼٍُ. -

 وخذة مىهجُت. 

 مظ٦غة الخسغج ؤو جغبو مُضاوي.-
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 حللُّ الباخث:

الؿضاسخب ألاو٫ والثاوي َما للجظٕ اإلاكتر٥ ٖلىم اوؿاهُت، ؤّما الثالث والّغاب٘  ٌٗخبر 

ً جىحُهب في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث، ؤّما الؿضاسخب الخامـ والّؿاصؽ  ٞهما ج٩ٍى

ً اإلاخسّهو ج٨ىىلىحُا وؤهٓمت اإلاٗلىماث.  ٞهما للخ٩ٍى

ًضّعؽ في الؿضاسخب الخامـ  ما ًم٨ً مالخٓخه مً َظا البرهامج اإلاُّب٤ ؤن ألاعق٠ُ

ً الخانت باللِؿاوـ،  والؿاصؽ بمّٗض٫ م٣ُاؾين ٣ِٞ َُلت اإلاغخلت ألاولى مً الخ٩ٍى

دمل اإلا٣ُاؾين اؾمب : ٖلم ألاعق٠ُ، وآلازغ ًدمل اؾم ج٣ىُاث ألاعق٠ُ ٦ما َى مبّين  ٍو

 الجضو٫ ؤٖالٍ.  في 

جاملت الخاج لخظش باجىت في البرامج الخذَسعُت في ؼلبت كلم اإلإخباث والىزاةّ ب 3.10.4

 .LMDؿل هـام 

م ) للىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿضاؾُاث الؿخت  إلاغخلت  (:24حذا٘و جىطُدُت ُس

 (1)اللِؿاوـ بجامٗت باجىت.

 (.2العذاس ي الثاوي ) (.1العذاس ي ألا٘و )

 وخذة أظاظُت. وخذة أظاظُت.

ش الجؼاثغ اإلاٗانغ -  .1جاٍع

الم  - ش وؾاثل ؤلٖا  .1جاٍع

 .1جىُٓم وحؿُير ؤهٓمت اإلاٗلىماث  -

ش الخًاعاث. -  مضزل بلى جاٍع

غاُٞت  -  .1مضزل مىاهج بِبلُٚى

الم. -  مضزل ٖلىم ؤلٖا

غاُٞا. -  بِبلُٚى

 حؿُير ؤهٓمت اإلاٗلىماث. -

ش الجؼاثغ الخضًث. -  جاٍع

ش وخًاعة اإلاٛغب ؤلاؾالمي. -  جاٍع

الم. - ش وؾاثل ؤلٖا  جاٍع

المي. -  ٖلم الاحخمإ ؤلٖا

 وخذة الثِاًُت اللامت. وخذة الثِاًُت كامت

 لٛت ؤحىبُت. -

 مضزل بلى الٗالم آلالي. -

ت. -  اللٛت ؤلاهجليًز

 بٖالم آلي. -

 وخذة مىهجُت. وخذة مىهجُت.

 .2مضاعؽ ومىاهج  - .1مضاعؽ ومىاهج  -

 وخذة اظخٕؽاًُت. وخذة اظخٕؽاًُت.

 الضولت واإلاجخم٘ في اإلاٛغب الٗغبي. - الٗغبي.حٛغاُٞت اإلاٛغب -
 

 

                                                           
ت .)معمكماLMDالبرامج التدريسية في شعبة عمـ المكتبات كالكثائؽ بجامعة الحاج لخضر باتنة في ظؿ نظاـ  (1)

المكسـ 6050(. -احدل خريجي ىذه الجامعة-مستقاة مف كشؼ نقاط الطالبة مشاشة فاطمة الزىراء
 .6050/6055الجامعي
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 (.04العذاس ي الشابم ) (.03العذاس ي الثالث )

 وخذة مىهجُت. وخذة مىهجُت.

 .2مىهجُت وج٣ىُاث البدث  - .1مىهجُت وج٣ىُاث البدث  -

 وخذة أظاظُت. وخذة أظاظُت.

 ؤهترهذ.-

غاُٞا. -  بِبلُٚى

 .1ٞهغؾت  -

 .1لٛاث جىز٣ُُت -

- .٤  حؿٍى

 .2ٞهغؾت  -

 .2لٛاث جىز٣ُُت  -

ش الجؼاثغ. -  مضزل بلى مهاصع جاٍع

 وخذة اظخٕؽاًُت. وخذة اظخٕؽاًُت.

ش الجؼاثغ الث٣افي. -  جاٍع

ش ألا٩ٞاع -  .1جاٍع

ش ألا٩ٞاع  -  .2جاٍع

 مضزل بلى اإلاجخم٘ والضولت. -

 وخذة الثِاًُت اللامت. وخذة الثِاًُت كامت.

 .2اإلاٗلىماث والاجها٫ ج٨ىىلىحُا  -

 لٛت ؤحىبُت. -

 .2ج٨ىىلىحُا الاجها٫ واإلاٗلىماث  -

 لٛت ؤحىبُت. -

 (.06العذاس ي العادط ) (.05العذاس ي الخامغ )

 وخذة الثِاًُت كامت. وخذة الثِاًُت كامت.

 لٛت ؤحىبُت.-

 .1ٖلم الىٟـ الاحخماعي لل٣غاءة  -

 لٛاث ؤحىبُت. -

 وخذة أظاظُت. وخذة أظاظُت.

 .1بِبلُىلىحُا -

 .1الخدلُل الىزاث٣ي والاؾخسالم -

 كلم ألاسؼٍُ. -

 .3ٞهغؾت  -

 .2بِبلُىلىحُا  -

 .2الخدلُل الىزاث٣ي والاؾخسالم  -

 .4ٞهغؾت  -

 جِىُاث ألاسؼٍُ. -

 وخذة اظخٕؽاًُت وخذة اظخٕؽاًُت

 .1ج٣ُُم اهٓمت اإلاٗلىماث -

 .1قب٨ت اإلاٗلىماث  -

 واليكغ ؤلال٨ترووي.اإلا٨خباث الغ٢مُت  -

 مهً اإلا٨خباث. -

 .2ج٣ُُم ؤهٓمت اإلاٗلىماث  -

 .2قب٨ت اإلاٗلىماث  -

 وخذة مىهجُت. 

غ./-  ج٣ىُاث ال٣غاءة والخدٍغ

 مظ٦غة جسغج ؤو جغبو. -

 حللُّ الباخث: 

با  LMDبن البرهامج اإلاُب٤ بجامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة في ْل هٓام  َى هٟؿه ج٣ٍغ

ظا ما  البرهامج اإلاُب٤ في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث والىزاث٤ بجامٗت الخاج لخًغ بباجىت َو
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جىضخه الجضاو٫ ؤٖالٍ، وبالخالي وسجل هٟـ اإلاالخٓت للم٣اًِـ ألاعقُُٟت اإلاضّعؾت ًىحض 

٤ بإوحه الازخالٝ بُنه
ّ
ما "م٣ُاؾين ٣ِٞ َما: ٖلم ألاعق٠ُ وج٣ىُاث ألاعق٠ُ. ؤما ما ًخٗل

٨ُٞمً في حؿمُت ألاؾماء الكاملت للىخضاث مثال هجض اؾم الىخضاث الاؾخ٨كاُٞت في 

بغهامج باجىت ؤما بغهامج بؿ٨غة ُُٞل٤ ٖليها حؿمُت الىخضة الث٣اُٞت، و٦ظل٪ الخٓىا 

وخضة مً  53ازخالٝ في الٗضص الاحمالي للىخضاث اإلاضّعؾت ٟٞي حامٗت بؿ٨غة ًخّم صعاؾت 

كتر٥ خّتا الؿضاسخب الخامـ والؿاصؽ مً مغخلت اللِؿاوـ ؤي الؿىت ؤولى للجظٕ اإلا

ظٍ  57وخضاث ًٖ بغهامج حامٗت باجىت التب ًبلٜ ٖضصَا الاحمالي  04بىا٢و  وخضة َو

اإلا٣اًِـ كي: حٛغاُٞا اإلاٛغب الٗغبي/ الضولت واإلاجخم٘ في اإلاٛغب الٗغبي/ مهً اإلا٨خباث/ 

غ.  ج٣ىُاث ال٣غاءة والخدٍغ

ٍُ بِعم كلم اإلإخباث والللىم الىزاةُِت بجاملت باجي مخخاس بلىابت جذَسغ ألاسؼ 4.10.4

 .LMDفي ؿل هـام 

مً زال٫ ؤلاقغاٝ ٖلى  2008-2007بضؤ وكاٍ ال٣ؿم الٟٗلي في الؿىت الجامُٗت 

جضَعـ بٌٗ م٣اًِـ ٖلم اإلا٨خباث في الؿىت ؤولى للجظٕ اإلاكتر٥ في الٗلىم ؤلاوؿاهُت 

٤ هٓام  ت مً الٟغوٕ )الخسههاث(:  LMDاهُت . ؤما في الؿىت زLMDٞو هجض ٞيها مجمٖى

 ً ش، وبضؤ الخ٩ٍى الم والاجها٫ والخاٍع جسهو ٖلم اإلا٨خباث، بلى حاهب جسهو ٖلم الٖا

ً ُٞه  في جسهو ٖلم اإلا٨خباث لىُل قهاصة اللِؿاوـ في َظا الازخهام، ومّضة الخ٩ٍى

لُت  01اإلااّعر في  218جمخض لؿيخين بمّٗض٫ ؾضاؾُين ل٩ل ؾىت. لُإحي ال٣غاع ع٢م  حٍى

واإلاخًمً بوكاء ألا٢ؿام اإلا٩ىهت ل٩لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت  2010

بجامٗت ٖىابت، مً بين َظٍ ألا٢ؿام ؤوكإ ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم الىزاث٣ُت لُهبذ 

 (1)بٗض طل٪ وبمىحب َظا ال٣غاع ٢ؿما مؿخ٣ال بظاجه.

 عُا بِعم اإلإخباث باجي مخخاس كىابت:ألاسؼٍُ مُِاظا جذَس 1.4.10.4

جب  ٌٗخمض ٢ؿم اإلا٨خباث والٗلىم الىزاث٣ُت بجامٗت باجي مسخاع ٖلى البرهامج الخ٩ٍى

ػم الٗمل  ها في َظا الىٓام   LMDالٗام لىٓام 
ّ

٣ت الدؿُير ٖلى ال٣ىاهين الال مً خُث ٍَغ

ؿها وحجمها الؿاعي ألاؾ بُٗت جضَع بىعي والٟهلي مً خؿً ازخُاع هٕى اإلا٣اًِـ َو

 ً ً ألاعق٠ُ بال٣ؿم ٣ُٞخهغ ٖلى م٣ُاؾين ٣ِٞ َُلت ٞترة الخ٩ٍى والؿىىي، ؤما ج٩ٍى

يمً جسهو لِؿاوـ ٖام، ؤًً ؤصعج ألاعق٠ُ بهىُٟه )ٖلم ألاعق٠ُ، وج٣ىُاث 

                                                           
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية  6050جكيمية  05المؤّرخ في  >65القرار رقـ (  1)

 كاالجتماعية بجامعة عنابة.
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ألاعق٠ُ( يمً وخضة الخٗلُم ألاؾاؾُت م٘ بم٩اهُت ؤن ًضعج في اإلااؾتر ٦خسهو ؤو 

جب ٖام في اإلاؿخ٣  بل.٦مىيٕى ج٩ٍى

 ػٍشِت الخذَسغ:  2.4.10.4

( ؾاٖت وزمؿت 54ًضّعؽ في الؿضاسخب الخامـ بمٗض٫ ؤعبٗت وزمؿين )أ. كلم ألاسؼٍُ: 

( ٢غوى. ؤًً ًخم ج٣ضًم اإلا٣ُاؽ في ق٩ل مدايغاث وجُب٣ُاث وؤٖما٫ جىحيهُت َُلت 05)

 الؿضاسخب، وج٩ىن اإلاداوع والضعوؽ اإلا٣ضمت في ق٩ل مٗلىماث ٖامت خى٫ ألاعق٠ُ ٦ٗلم

سُت التب مّغ  ها،  و٦مجا٫ مً زال٫ الخُغ١ بلى اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت باألعق٠ُ واإلاغاخل الخاٍع

ت التب جمغ  ها، م٘ الخُغ١ بلى م٩اهت  وؤهىإ وزاث٤ ألاعق٠ُ وؤنىاٞها واإلاغاخل الٗمٍغ

ٗاث الخانت بظل٪، م٘ ؤلاقاعة  ت وال٣ىاهين والدكَغ ت الجؼاثٍغ ألاعق٠ُ في اإلاىٓىمت ؤلاصاٍع

غ١ ب٢امتها والكغوٍ الىاحب مغاٖاتها في بلى  الهُئاث الضولُت والٗاإلاُت لألعق٠ُ وبىاًاجه َو

ما٫ الخُب٣ُُت والخىحيهُت ب٩ل ما له ٖال٢ت باألعق٠ُ مً خُث الىن٠  طل٪. وجغجبِ ألٖا

الٗام والخهغ اإلاٗلىماحي ال٨مب، م٘ بصعاج ٧ل ما له ٖال٢ت بالخ٨ىىلىحُا الخانت اإلاخٗل٣ت 

 الىزاث٤.باألعق٠ُ و 

( ؾاٖت 54ًضّعؽ في الؿضاسخب الؿاصؽ بمٗض٫ ؤعب٘ وزمؿين )ب. جِىُاث ألاسؼٍُ: 

( ٢غوى. ؤًً ٣ًضم اإلا٣ُاؽ في ق٩ل مدايغاث وجُب٣ُاث وؤٖما٫ جىحيهُت 05وزمؿت )

ما٫ الٟىُت  م٘ التر٦يز ٖلى َظٍ ألازيرة ٖلى ؤؾاؽ ؤن م٣ُاؽ ٞىُاث ألاعق٠ُ ًخٗل٤ باأٖل

ٟجب والخهي٠ُ والخظٝ الخانت باألعق٠ُ مً خُث اإلاٗالجت والخىُٓم والىن٠ ال

ا مً اليكاَاث اإلاُضاهُت التب جغجبِ بالٗمل ال٨ٟغي ٖلى وزاث٤  يَر والخبلُٜ والضٞ٘، ٚو

ب ٖلى ؤٖما٫ الٟغػ  ألاعق٠ُ، م٘ بًالء الاَخمام ؤزىاء جضَعـ َظا اإلا٣ُاؽ بٗملُت الخضٍع

 والترجِب للىزاث٤ و٦ُُٟت بهجاػ وؾاثل بدث. 

 ً ألاسؼٍُ في ؿل هـام الخللُم الجامعي الجذًذ)٘.م.د(:البرهامج اإلاِترح لخٍٕى 3.4.10.4

بٗض صعاؾت الُالب للؿىت ألاولى بجامٗت باجي مسخاع ٖىابت في الجظٕ اإلاكتر٥ في 

مُضان الٗلىم ؤلاوؿاهُت ًخىحه في الؿىت الثاهُت لضعاؾت قٗبت ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم 

خامـ والؿاصؽ( ًم٨ىه الخسهو في الىزاث٣ُت، وباالهخ٣ا٫ بلى الؿىت الثالثت )الؿضاسخب ال

يُا زانا في طل٪ هىضر َظا  ألاعق٠ُ ٦مجا٫ ٖام بطا ازخاع طل٪، ؤًً ؾُدّب٘ بغهامجا ج٩ٍى

 اإلا٣ترح في الجضو٫ الخالي ٦ما ًلي: 
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م ) للىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣ترخت للؿضاؾُين الخامـ  (:25حذ٘و جىطُدُت ُس

 عق٠ُ بجامٗت ٖىابت.والؿاصؽ لخسهو ألا 

 (06العذاس ي العادط ) (05العذاس ي الخامغ )

 وخذة والخللُم ألاظاظُت وخذة الخللُم ألاظاظُت.

 ؤعق٠ُ. -

 ج٣ىُاث ألاعق٠ُ. -

ش اإلااؾؿاث. -  جاٍع

 ج٨ىىلىحُا ألاعق٠ُ. -

ٗاث في مجا٫ ألاعق٠ُ. -  الدكَغ

 ألاعق٠ُ. -

 ج٣ىُاث ألاعق٠ُ. -

 ألاعق٠ُ.جىُٓم وحؿُير مغا٦ؼ  -

 ج٨ىىلىحُا ألاعق٠ُ. -

 مٗالجت الىزاث٤ ألاعقُُٟت. -

 وخذة الخللُم الاظخٕؽاًُت. وخذة الخللُم الاظخٕؽاًُت.

 ٞترة جغبو + مظ٦غة جسغج. - جًّم م٣ُاؾين.-

 وخذة الثِاًت اللامت. وخذة الثِاًت اللامت.

ت ؤو الٟغوؿُت. -  واخضا في اللٛت ألاحىبُت.م٣ُاؾا  - م٣ُاؾا واخضا في اللٛت ؤلاهجليًز

ٚير ؤن ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم الىزاث٣ُت بجامٗت باجي مسخاع بٗىابت لم ًلجإ بٗض 

غ ٖلى ٖضص ٦بير مً  بلى َظا الخُاع لّٗضة اٖخباعاث منها: ؤن ال٣ؿم ال ًؼا٫ ٞخُا وال ًخٞى

باتهم ٖلى الخسههاث اإلاخاخت. ٦ما ؤن  ٤ ٚع ه٣و الُلبت، ما ٌؿمذ بخ٣ؿُمهم ٞو

يٍر مً  ؤلام٩اهُاث البُضاٚىحُت والىؾاثل ال ٌؿاٖض ٖلى بصعاج جسهو ألاعق٠ُ ٚو

ٍغ ٖلى َظٍ ؤلام٩اهُاث  الخسههاث يمً البرهامج الخٗلُمب الٗام لل٣ؿم في اهخٓاع جٞى

 ً الالػمت. باإلياٞت بلى طل٪ ؤن جسهو ألاعق٠ُ ًخُلب وؾاثال وؤما٦ىا زانت للخ٩ٍى

ظا ما ال ًخٞى غ بٗض لضي ٢ؿم اإلا٨خباث والٗلىم الىزاث٣ُت بجامٗت باجي مسخاع الخُب٣ُي، َو

 (1)ٖىابت.

شان في ؿل هـام   5.10.4  :LMDبشهامج مُِاط: مذخل كام ئلى ألاسؼٍُ بجاملت َو

 (Introduction générale à l'Archivistique) 

الخىز٣ُُت ًخّم ج٣ضًم م٣ُاؽ مضزل ٖام بلى ألاعق٠ُ ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم 

 ( ٞهى٫ ٖلى الىدى الخالي:09ب٩لُت الٗلىم الاوؿاهُت والخًاعة الاؾالمُت في حؿٗت )

                                                           
:تجربة قسـ عمـ  LMD.تدريس األرشيؼ بالجامعة الجزائرية في ظؿ نظاـ 6055بكشارب. بكلداني، لزىر(  1)

المكتبات كالعمـك الكثائقية بجامعة باجي مختار بعنابة نمكذجا. كرقة عمؿ مقدمة إلى الممتقى الكطني مناىج التككيف 
قسـ العمـك اإلنسانية: جامعة  )الجامعي في عمـك المكتبات كالمعمكمات : بيف معطيات الكاقع كطمكحات التطكير 

 .6055نكفمبر  58/59 (تبسة
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: ش  هـشة كامت خ٘ى ألاسؼٍُ: ًخّم جىا٘و ًُه اللىاصش الخالُت: الٌصل ألا٘و جاٍع

ش ألاعق٠ُ في الجؼاثغ/ حٍٗغ٠ ألاعق٠ُ ومٟهىمه. ألاعق٠ُ/  جاٍع

ألاعق٠ُ    جىا٘و ًُه اللىاصش الخالُت:أهىاق ألاسؼٍُ: ًخّم  الٌصل الثاوي:

جب/   ألاعق٠ُ الخام. البلضًت/  ؤعق٠ُ الجماٖاث اإلادلُت، الىالًت، الَى

وؽأة ألاسؼٍُ وألاسؼٍُ الىظُؽ: ًخّم جىا٘و ًُه اللىاصش  الٌصل الثالث:

ٟه/   الخالُت: ً/ حٍٗغ حؿُير الىزاث٤، جىُٓم وجغجِب الىزاث٤/  ويُٗت ألاعق٠ُ ٢ُض الخ٩ٍى

ل الىزاث٤/ اإلاؿخىصٖاث الىؾُُت ؤو الخٟٔ صو  عة خُاة الىزاث٤)عػهامت الخٟٔ(/ جدٍى

ً والخٟٔ/ ٢ُمت الىزاث٤/ جىُٓم وحؿُير الىزاث٤ الىؾُُت.  اإلاا٢ذ/مكا٧ل الخسٍؼ

الضٞ٘ ؤلاصاعي اإلاىٓم  دًم ألاسؼٍُ: ًخّم جىا٘و ًُه اللىاصش الخالُت: الٌصل الشابم:

ت الضٞ٘ الجُض(/ ر الٗاصي: الىناًا والهباث، الكغاء/ اؾخٗاصة ألاعق٠ُ الضٞ٘ ٚي )هٍٓغ

٠ به، الك٩ل    والخ٣ضًم، همىطج لجضو٫  واإلاُالبت به/ الخباص٫/ حضو٫ الضٞ٘: الخٍٗغ

 الضٞ٘.

الخٍٗغ٠   الٌشص وؤلاجالي: ًخّم جىا٘و ًُه اللىاصش الخالُت: الٌصل الخامغ:

 ؤلاجالٝ. الٟغػ/مٗاًير           وبحغاءاث  ؤٖما٫ الٟغػ/ بالٗملُت/

ُم: ًخّم جىا٘و ًُه اللىاصش الخالُت: الٌصل العادط: ٠ بالٗملُت/    الترجِب والتُر الخٍٗغ

 ؤٖما٫ الترجِب والتر٢ُم.

ؤهىإ وؾاثل  ًخّم جىا٘و ًُه اللىاصش الخالُت: وظاةل البدث: الٌصل العابم:

إل ؤلاصاعي، البدث/  الجمهىع.اَإل  جبلُٜ ألاعق٠ُ: الخىُٓم، الَا

٠ بىاًت  بىاًت ألاسؼٍُ: ًخّم جىا٘و ًُه اللىاصش الخالُت: الٌصل الثامً: حٍٗغ

 مدالث الخٟٔ والخجهيزاث. بغهامج بىاًت ألاعق٠ُ/ ألاعق٠ُ/

َظا اإلا٣ُاؽ ألازير ًمصخب َىا٫ الؿىت وم٘ .اإلاصؼلخاث ألاسؼٌُُت الٌصل الخاظم:

 الخ٣ضم في الضعوؽ.

 حللُّ الباخث:

ـــــــل وال ؤْـــــــً ؤن الى٢ـــــــذ ؾـــــــ٨ُٟي إلجهـــــــاء ٧ـــــــل َـــــــظٍ  ٦مـــــــا هـــــــغي وهالخـــــــٔ ؤّن اإلادخـــــــىي ٍَى

ــــغان   الٗىانــــغ اإلا٣ترخــــت. ً فــــي مؿــــاع زــــام باألعقــــ٠ُ بجامٗــــت َو ــــ٤ بــــالخ٩ٍى
ّ
ؤّمــــا مــــا ًخٗل

ً، ل٨ــــــــً َىــــــــا٥ اخخمــــــــا٫ ٞخدــــــــه  الجامُٗــــــــت اإلا٣بلــــــــت، ٦مــــــــا ؤن  الؿــــــــىتال ًىحـــــــض َــــــــظا الخ٩ــــــــٍى
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٘ جـــــــّم ج٣ـــــــضًمها ؤخـــــــ ـــــــ٤ باألعقـــــــ٠ُ َىـــــــا٥ مكـــــــغوٕ ماؾـــــــتر مـــــــً يـــــــمً زالزـــــــت مكـــــــاَع
ّ
ضَا مخٗل

ت.  (1)٢ض ٢بل مً َٝغ الىضوة الجهٍى

في ؿل هـام  2بِعم كلم اإلإخباث والخىزُّ بجاملت الجضاةش الخذَسعُتالبرامج  6.10.4

LMD : 

ً في معاس حزق مؽتْر كلم اإلإخباث. 1.6.10.4  الخٍٕى

م ) اإلا٣غعة للؿضاؾُاث الؿخت إلاغخلت : للىخضاث البُضاٚىحُت (26حذا٘و جىطُدُت ُس

 (2).02اللِؿاوـ بجامٗت الجؼاثغ 

 (.2العذاس ي الثاوي ) (.1العذاس ي ألا٘و )

 وخذة أظاظُت. وخذة أظاظُت.

ُت اإلاٗلىماث. - ن ألٖو
ّ
 الىن٠ اإلا٣ن

 جىُٓم وحؿُير ؤهٓمت اإلاٗلىماث. -

غاُٞت. -  مضزل للمىاهج البِبلُٚى

 مذخل لألسؼٍُ. -

ُت اإلاٗلىماث.الىن٠  - ن ألٖو
ّ
 اإلا٣ن

 جىُٓم وحؿُير ؤهٓمت اإلاٗلىماث. -

ٛاث الخىز٣ُُت. -
ّ
 الل

غافي. -  البدث البِبلُٚى

 وخذة كمىمُت. وخذة كمىمُت

 بٖالم آلي. -

 الٟغوؿُت. -

ت. -  الاهجليًز

 بٖالم آلي. -

 الٟغوؿُت. -

ت. -  الاهجليًز

 وخذة اظخٕؽاًُت. وخذة اظخٕؽاًُت.

 بخهاء. -

الم والاجها٫. مضزل -  لٗلىم ؤلٖا

 مضزل لخ٣ىُاث البدث. -

 بغمجُاث ؤلاخهاء. -

 

 

 

 

 

                                                           
مقابمة بالبريد االلكتركني مع األستاذ قاضي عبدالقادر. أستاذ مقياس األرشيؼ بقسـ عمـ المكتبات كالعمـك (  1)

محتكل برنامج مقياس: مدخؿ عاـ إلى األرشيؼ، كمعرفة كيؼ  . حكؿ67/07/6057التكثيقية بجامعة كىراف، يـك 
 .ريسو بالقسـيتـ تد

.)معمكمات مستقاة مف LMDفي ظؿ نظاـ  06البرامج التدريسية بقسـ عمـ المكتبات كالتكثيؽ بجامعة الجزائر (  2)
جامعي المكسـ ال6050(. -أحد متفّكقي القسـ كخّريج ىذه الجامعة -كشؼ نقاط الطالب: عمر ترشيف

6055/6056. 
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 (.04العذاس ي الشابم ) (.03العذاس ي الثالث )

 وخذة أظاظُت. وخذة أظاظُت.

 ؤلاصاعة الٗلمُت ألهٓمت اإلاٗلىماث. -

 اللٛاث الخىز٣ُُت. -

- .٠
ّ
 اليكغ وخ٣ى١ اإلاال

ُت اإلاٗلىماث. - ن ألٖو
ّ
 الىن٠ اإلا٣ن

 جِىُاث ألاسؼٍُ. -

 اللٛاث الخىز٣ُُت. -

ُت اإلاٗلىماث. - ن ألٖو
ّ
 الىن٠ اإلا٣ن

٤ ؤهٓمت اإلاٗلىماث. -  حؿٍى

 جِىُاث ألاسؼٍُ. -

 وخذة اظخٕؽاًُت. وخذة اظخٕؽاًُت.

 بٖالم آلي جىز٣ُي. -

 قب٩اث اإلاٗلىماث. -

 بٖالم آلي جىز٣ُي. -

 زضماث ألاهترهذ. -

 وخذة اهخِالُت. وخذة أًُِت.

ت. -  بهجليًز

 ٞغوؿُت. -

ت. -  اهجليًز

 ٞغوؿُت. -

 مىاهج وج٣ىُاث البدث. -

ً في معاس ألاسؼٍُ. 2.6.10.4  الخٍٕى

 (.06العذاس ي العادط ) (.05العذاس ي الخامغ )

 وخذة أظاظُت. وخذة أظاظُت.

 بصاعة وحؿُير ألاعق٠ُ. -

 تهُئت وججهيز مغا٦ؼ ألاعق٠ُ. -

ن لألعق٠ُ. -
ّ
 الىن٠ اإلا٣ن

 اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت. ؤعق٠ُ -

ٗاث ألاعقُُٟت. -  الدكَغ

 الخهي٠ُ وعػهامت الخٟٔ. -

 وخذة اظخٕؽاًُت وخذة اظخٕؽاًُت

 جغبو جُب٣ُي. -

 لٛت ؤحىبُت. -

 الدؿُير الال٨ترووي لألعق٠ُ. -

 وخذة أًُِت. وخذة أًُِت.

 لٛت ؤحىبُت. - الدؿُير الال٨ترووي لألعق٠ُ. -

 مظ٦غة جسغج جُب٣ُُت. -

 حللُّ الباخث:

حٗخبر الؿضاؾُاث ألاعبٗت ألاولى للجظٕ اإلاكتر٥ ٖلم اإلا٨خباث، ؤّما الؿضاسخب الخامـ 

ً اإلاخسّهو مؿاع ألاعق٠ُ.  والّؿاصؽ ٞهما للخ٩ٍى

ما ًم٨ً مالخٓخه مً َظا البرهامج اإلاُّب٤ ؤن ألاعق٠ُ ًضّعؽ ٦م٣ُاؽ في الؿضاسخب 

ُاث ؤعقُُٟت في الؿضاسخب الثالث والغاب٘ ألاو٫ زّم ًضّعؽ م٣ُاؽ آزغ ًُل٤ ٖلُه اؾم ج٣ى

ي ًدخىي ٖلى ازىتب ٖكغ 
ّ
ؤما الخامـ والؿاصؽ ُٞخّم الخسّهو في مؿاع ألاعق٠ُ الظ

( ماّصة لها ٖال٢ت بمُضان ألاعق٠ُ. وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مخٟىقي الخسّهو ًخّم 12)
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 02جامٗت ٢ؿىُُىتجىحيههم الؾخ٨ما٫ الضعاؾت في اإلااؾتر بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ ب

 بالًبِ ب٣ؿم ج٣ىُاث ألاعق٠ُ.

 التهَٕٖ ادتاوع٘ اذتال٘ ٔخدوٛ وتطمبات سٕم العىن يف قطاع األزطٗف: 11.4

ً ٖلى الاهضماج في  ً الجامعي في ٖلم ألاعق٠ُ مُالب بإن ٌٗض ؤٞغاصا ٢اصٍع بّن الخ٩ٍى

يُت جخ٤ٟ م٘ الخهاثو والؿماث اإلاخى٢ ٗت صازل ؾى١ الٗمل، بإن ًًم م٣اًِـ ج٩ٍى

٠ مٗها، بمٗجا ؤن ٩ًىن ألاعقُٟي ٢اصعا ٖلى: ُّ  البِئت اإلاهىُت، وجخُلب جدضًاث الخ٨

   ٠ُ اإلاهاعاث في الخٗامل م٘ ج٣ىُاث الخٗامل م٘ الخ٨ىىلىحُا الخضًثت للمٗلىماث لخْى

 اإلاٗلىماث التب جدُذ مجاالث ٖمل حضًضة ووكاَاث جسضم اإلاهىت.

   ظا ٌؿخضعي ؤن ٩ًىن ألاعقُٟي ٖلى جلبُت خاحت اإلاجخم٘ اإلاخباًىت مً اإلاٗلىماث َو

 مؿخىي ٖا٫ مً الخإَُل الٗلمب واإلانهب.

   ت مخُلباث ال٣ُام بيكاَاث التروٍج للم٨ىىهاث ألاعقُُٟت، م٘ ال٣ضعة ٖلى مٗٞغ

ب ٖلى ؤلاٞاصة مً هٓم اإلاٗلىماث، بياٞت بلى ؤلاإلاام بإ ؾالُب اإلاؿخُٟضًً والخضٍع

ذي للمٗلىماث وج٣ُُم ؤوكُت ؤحهؼة اإلاٗلىماث وزضماتها.   الخدلُل الخاٍع

ً في ألاعق٠ُ ًجب ؤن حؿخجُب إلاخُلباث  ومً َظا اإلاىُل٤ ٞةن وي٘ م٣غعاث الخ٩ٍى

ا ؤٖضاصا  ٠ ؾىٍى
ّ
ى ؤمغ في ٚاًت ألاَمُت، ٞؿى١ الكٛل في الجؼاثغ ًْى ؾى١ الٗمل َو

ً الجامعي الخالي بإ٢ؿام مٗخبرة في مسخل٠ ال٣ُاٖاث واإلااؾؿاث ، وبالىٓغ بلى الخ٩ٍى

ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في الجؼاثغ وم٣اعهتها م٘ اخخُاحاث ومخُلباث ؾى١ الكٛل في 

 هخشج باالظخيخاحاث الخالُت:مُضان ألاعق٠ُ حٗلىا 

  ت ً الخالُت في ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث الجؼاثٍغ بن اإلاالخٔ ٖلى بغامج الخ٩ٍى

لِؿذ مىحهت بلى جإَُل ألاٞغاص للٗمل في خ٣ل ألاعق٠ُ بالك٩ل اإلاُلىب ؤجها 

خُث اٖخمض ٦خسّهو في الؿىت الثالثت، وحامٗت  02)باؾخثىاء بغهامج حامٗت الجؼاثغ

م الخاحت  ٢02ؿىُُىت  ً في اللِؿاوـ واإلااؾتر في َظا الازخهام( ٚع التب جدُذ الخ٩ٍى

جين مً ؤحل حُُٛت ا لعجؼ اإلاسّجل في ؤٚلب ال٣ُاٖاث اإلااّؾت لهاالء الخٍغ

ً، ب٣ضع ما كي مىحهت بلى بٖضاصَم للٗمل في  واإلااّؾؿاث ٖلى مؿخىي ٧اٞت عبٕى الَى

٤ اإلاىٓىع ال٨الؾ٩ُي ال٣ضًم وخّتا في ْل الىٓام الٗالمب الجضًض   .LMDاإلا٨خباث ٞو

  ه ولٛاًت الُىم
ّ
ً وجضَعـ ألاعق٠ُ، خُث ؤه جب مىّخض لخ٩ٍى اإلاىؾم  –ُٚاب بغهامج َو

ً في مجا٫ ألاعق٠ُ ؾىاء ٖلى مؿخىي 2014-2013الجامعي  . حٗخمض ٖملُت الخ٩ٍى

ً زاعج الجامٗت ؤو اإلااؾؿاث الجامُٗت ٖلى الٗكىاثُت والاحتهاص واإلاباصعة  مغا٦ؼ الخ٩ٍى
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ضعؾين واإلا٩ىهين ٣ِٞ، صون وحىص مغحُٗت مٗلىماجُت الصخهُت والٟغصًت مً َٝغ اإلا

واضخت ومىّخضة. ) َظا الخ٨م ؤَل٣ه بٗضما ماعؾذ مهىت ؤؾخاط الخىز٤ُ وألاعق٠ُ 

ً والخٗلُم اإلانهب وؤؾخاط ما٢ذ ب٣ؿم ج٣ىُاث ألاعق٠ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت ، 02بالخ٩ٍى

 ٦ظل٪ َب٣ا إلاا حاء في الضعاؾت ؤٖالٍ(.

  بلى نىٟين: مهىت ج٣لُضًت ومهىت خضًثت. وبن الخد٨م  ًم٨ً جهي٠ُ مهىت ألاعق٠ُ

ال٩امل في َظٍ اإلاهىت الخضًثت ًخُلب عنُضا مٗلىماجُا وج٨ىىلىحُا ال ٌؿتهان به ال 

ؾُما الاؾخٗما٫ اإلاخُىع لخ٣ىُاث  اإلاٗالجت الٗلمُت والٟىُت لألعق٠ُ وزاّنت ٦ُُٟت 

دؿاب ؤؾـ حضًضة في الخىُٓم الخٗامل م٘ الىزاث٤ ؤلال٨تروهُت التب جخُلب بضوعَا ا٦

ت مىخضة و٢ض  ُت مُٗاٍع والترجِب والخجمُ٘ وؤلاجاخت والخبلُٜ، والاعج٩اػ ٖلى ؤؾـ مٗٞغ

 حاءث َظٍ الى٣ُت ٦مدّهل خانل ًٖ اإلاالخٓت ألاولى.

  ألاعق٠ُ. لم ٨ًً في الىٓام ال٣ضًم بال مجّغص م٣ُاؽ ًضّعؽ مثله مثل باقي اإلا٣اًِـ

هبذ جسّهها ٢اثما  LMDٓام ألازغي، ٚير ؤهه وفي ْل ه ؤنبذ ًُمذ لُخىّؾ٘ ٍو

ؿاَم في جىُٓم ماؾؿاث  غ مىانب ٖمل َو
ّ
بظاجه، وطل٪ ألَمُخه ٦مجا٫ زهب ًٞى

 الضولت وبصاعتها.

  الجامعي في ً بن وا٢٘ الخا٫ ال ٌؿمذ ببلٙى ألاَضاٝ اإلاغحىة مً حّغاء اٖخماص الخ٩ٍى

ً  مجا٫ جسهو ألاعق٠ُ بالجؼاثغ ٖلى ألا٢ل في الٟترة الخالُت الٞخ٣اع ؤ٢ؿام الخ٩ٍى

ير الجامٗت  ظا عاح٘ لٗضم جٞى ت لخد٤ُ٣ طل٪، َو الجامُٗت لإلم٩اهُاث الالػمت والًغوٍع

م  ت بك٩ل مىاػي الهُٜ اإلااصًت والبُضاٚىحُت والهُا٧ل والخبراث الالػمت بالٚغ الجؼاثٍغ

ُٗت. غ ٖضص ال بإؽ به مً الىهىم ال٣اهىهُت والدكَغ  مً جٞى

  ٝالٗام بإ٢ؿام ٖلم ًب٣  الهض ً مً بصعاج ألاعق٠ُ ٦م٣ُاؽ ؤؾاسخب يمً الخ٩ٍى

إل  غم للُلبت مً ؤحل الَا ت َى مداولت ج٣ضًم بضاثل ٞو اإلا٨خباث واإلاٗلىماث الجؼاثٍغ

٤ باإلاٗالجت الٗلمُت والٟىُت 
ّ
ٖلى ٧ل ما له ٖال٢ت بالخسّهو وزانت الك٤ اإلاخٗل

ا وجغج ا وجىُٓم   ٗ  وججمُ
 
ت ا ومٗٞغ . بط ؤن ا٦دؿاب مٗاٝع لألعق٠ُ ٞهم 

 
ا وبجاخت ِب 

ً الٗام لٗلم اإلا٨خباث ؤخؿً مً ال شخبء.  ؾُدُت في ألاعق٠ُ يمً الخ٩ٍى

ضسٔزٚ اعتىاد بساوج وّٕحدٚ لمتهَٕٖ األنادمي٘ لألزطٗفٗني ادتزائسٖني ٔحتدٖح  12.4
 وكسزاتّا. 

يُت في جسهو ألاعق٠ُ يغوعة خخمُت جم ليها بن اإلاغاحٗت الضوعٍت للم٣غعاث الخ٩ٍى

بجا ٖلى الىٓغة  ًا ت في ٢ُإ ألاعق٠ُ، وجدؿين ؤصاء َظٍ اإلا٣غعاث  الخُىعاث اإلادؿاٖع
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الكمىلُت الىاضخت إلاؿخ٣بل الخسّهو ومخُلباث اإلاهىت في ْل الاججاَاث الخضًثت. ول٩ي 

الُت في ألاصاء ًجب ألازظ بٗين الخؿبان ما ًإحي: ّٗ  جد٤٣ّ اإلا٣غعاث الٟ

I.  سخب في اث اإلاىاص ألاؾاؾُت والابخٗاص ًٖ الخ٨غاع في ٦ثير مً جىاٞغ الخ٩امل الخضَع مدخٍى

 اإلاىاص اإلاضعّؾت.

II. .ً  يغوعة وحىص جىاػن بين الجاهب الىٓغي والخُب٤ُ اإلاُضاوي في ؤزىاء الخ٩ٍى

III.  بيٟاء ٧ل ما َى حضًض مً الىؾاثل والخجهيزاث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت في البرامج

ب ٖليها. يُت والخضٍع  الخ٩ٍى

IV. ؾالُب الخضَعـ الخضًثت والاؾخٟاصة مً الخ٣ىُاث والُغ١ اإلاؿاهضة ؤو يغوعة اجبإ ؤ

 اإلاٗخمضة.

V. .لين ؤ٦ٟاء  وحىص َُئت جضَعـ مخم٨ىت ومخد٨مت حؿهغ ٖلى بٖضاص مَا

جين اإلاخم٨ىين  ً ًىُل٤ ؤؾاؾا مً الخاحت بلى الخٍغ ومً زّم ٞخدؿين م٣غعاث الخ٩ٍى

٤ بمجا٫ اإلا٨خباث واإلا
ّ
ملُا في ٧ل ما ًخٗل ٗلىماث وألاعق٠ُ. َظا ما ًضٍٖى بلى ٖلمُا ٖو

ججاوػ مغخلت الخل٣ين للمٗلىماث بلى مغخلت حك٨ُل الُالب ال٣اصع ٖلى الابخ٩اع والخىاع 

 (1)واإلاكاع٦ت في ٢ًاًا الخسهو.

غ ٖلمب للمىاهج وجدؿين ؤصائها "ال ًخم  ً بُٛت جٍُى ٦ما ؤن البدث في م٣غعاث الخ٩ٍى

اث ؤي م٣ّغع لِؿذ مؿإلت بخُٛير اؾم اإلاىاص ؤو ه٣ل ماصة مً  ؾىت بلى ؤزغي، ٦ما ؤن مدخٍى

ا مً صون يىابِ، بل بن  احتهاصًت جتر٥ لًٗى َُئت الخضَعـ ؤو مجلـ ال٣ؿم ًسخاَع

ُت الض٣ُ٢ت  ت جدّضصَا الضعاؾت اإلاىيٖى وي٘ اإلا٣غعاث ًجب ؤن ًخدّضص بإمىع مُٗاٍع

ت اإلاخىاٞغة في ال٣ؿم ؤو اإلاٗهض ز ّم جدضًض الاخخُاحاث ومؿخىي لإلم٩اهُاث اإلااصًت والبكٍغ

ُُٟت التب ( 2)الخُىع الظي حؿعى لخد٣ُ٣ه َظا ًٞال ًٖ الخّٗغٝ الجُض ٖلى اإلاهام الْى

ً ًجب ؤن ٩ًىن ٖلى ؤؾاؽ  لُه ٞا٢تراح بغهامج الخ٩ٍى ًسضمها البرهامج اإلاغاص جُب٣ُه، ٖو

                                                           
، استخداـ نظـ المعمكمات كتكنكلكجيا الحاسبات في تطكير التعميـ المصرم. 9==5اليادم، محمد محمد. (  1)

 .9=أبحاث كدراسات المؤتمر العممي األكؿ لنظـ المعمكمات كتكنكلكجيا الحاسبات. القاىرة: المكتبة األكاديمية. ص.
، كقائع الندكة العربية الحديثة في تطكير مناىج عمـك المكتبات كالمعمكماتاالتجاىات . 9==5بكمعرافي، بيجة.(  2)

الخامسة حكؿ كضعية دراسات المكتبات كالمعمكمات في الكطف العربي: التكجيات المستقبمية )تكنس: مركز التكثيؽ 
 .:7االعالمي(، ص.
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جب جىاٞغ ٞغم الدكُٛل، ال لصخبء بال في ؾبُل اإلاداٞٓت ٖلى الخالئم بين  اإلادخىي الخ٩ٍى

 (1)ومؿخىي اإلاهىت واإلاؿخىي الخ٨ىىلىجي".

اهُال٢ا مّما ؾب٤ ط٦ٍغ ال بّض ٖلى الٗمل إلوكاء جسّهو ًدخىي بغامج مىّخضة 

ىُا مً حهت. مً ؤحل حؿهُل خغ٦ُت واهخ٣ا٫ الُلبت مً ٢ؿم آلزغ  ً ألاعقُُٟين َو لخ٩ٍى

ظا َى لّب هٓام  ٤ قغوٍ مُٗىت َو ج ؤٖضاص ٦بيرة مً الُلبت وبالخالي يمان ج LMDٞو سٍغ

مخسههين في ألاعق٠ُ ًدملىن هٟـ اإلاٗاٝع الٗلمُت وهٟـ اإلاهاعاث الٗملُت لخُُٛت 

ً. م٘ بجاخت  العجؼ في حمُ٘ ٢ُاٖاث وماؾؿاث الضولت ٖلى مؿخىي ٧اٞت عبٕى الَى

ً مً حهت زاهُت والا٦ثاع مً ب٢امت الىضواث  الٟغنت لإلبضإ ٖلى مؿخىي َغ١ الخ٩ٍى

ىُ إل الٗام ٖلى ؤخضر َغ١ الَى ت الجامُٗت واإلالخ٣ُاث واإلااجمغاث الضولُت بما ٌؿمذ بااَل

ً مً َٝغ الجمُ٘.   الخضَعـ والخ٩ٍى

املٍّعي ملٍّٛ األزطٗف ٔالتزاٖد املشتىس لعدد العاومني بكطاع  التظسٖع ادتزائسٙ 13.4
 األزطٗف يف ادتزائس:

ُٟت جماعؽ في اججهذ الجؼاثغ بلى َظٍ الؿُاؾت واؾخدضزذ مهىت  ألاعق٠ُ ٧ْى

٣ا لىٓام الٗمل اإلاٗغوٝ وو٣ٞا لل٣ىاهين الٗاإلاُت الجاعي  اإلااؾؿاث والهُئاث الٗمىمُت ٞو

ٗاث ال٣اهىهُت التب ؾىتها الجؼاثغ  الٗمل  ها. ؤًً وكهض َظا بهٟت مباقغة مً زال٫ الدكَغ

 1971ًىهُى ؾىت 03لـــ اإلاىا٤ٞ  1391عبُ٘ الثاوي ٖام 10اإلااعر في  36-71بضاًت مً ألامغ ع٢م 

ل في الىزاث٤ الىاعصة مً مجمٕى 
ّ
ذي والث٣افي اإلاخمث مسهو لهُاهت الترار ؤلاصاعي والخاٍع

الهاصع ًٖ عثاؾت  1988حاهٟي  26اإلااعر في  88/09وال٣اهىن ع٢م  (2)ماؾؿاث الضولت.

٤ باأل 
ّ
جب، جًّمً زالزين ماّصة جخٗل ٤ مباقغة باألعق٠ُ الَى

ّ
عق٠ُ الجمهىعٍت، واإلاخٗل

إل وال٣ٗىباث. جب، اهُال٢ا مً الخٍٗغ٠ وألا٢ؿام بلى ٖملُاث الدؿُير والَا و٢ض جّم  (3)الَى

جب  ٠ُ ؤل٠  2000-1996جىُٟظ اإلاسُِ الخىمىي الخام باألعق٠ُ الَى الظي ٣ًطخب بخْى

ؾىىاث، وجد٣ُ٣ا لألَضاٝ اإلاؿُغة في َظا  05ؤعقُٟي وطل٪ في ْٝغ  -وزاث٣ي 1000

 ٠ُ ت الٗامت للْى جب، بالخٗاون م٘ اإلاضًٍغ ت الٗامت لألعق٠ُ الَى اإلاسُِ، اهُل٣ذ اإلاضًٍغ

                                                           
لجامعة الجزائرية في ظؿ اصالح با 6.0. التعميـ االلكتركني 6056بّطكش كماؿ، عاللكش نجمة كآخركف.(  1)

التعميـ العالي: بيف كاقع المناىج، كمتطمبات تفعيؿ الطرائؽ، أعماؿ المؤتمر الدكلي األكؿ لتقنيات المعمكمات 
 .;88، ص. 50/09/6056-;(، -تكنس-كاالتصاالت في التعميـ كالتدريب، )الحمامات

(2) 
Ordonnance N° 71-36 Du 03 Jun 1971 Portant Institution D'un Fonds des Archives Nationales, In, 

Journal officiel Algérie.  
 الصادر عف رئاسة الجميكرية، المتعّمؽ باألرشيؼ الكطني. >>=5جانفي  :6المؤرخ في  =0/>>القانكف رقـ (  3)
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غان و٢ؿىُُىت، في جىُٓم الٗمىمي، و٦ظا مٗاَ ض ٖلم اإلا٨خباث ل٩ل مً حامٗاث الجؼاثغ، َو

٠ُ الىزاث٣ُين  ألاعقُُٟين، م٘ ؤلاقاعة ؤن َظٍ اإلاؿاب٣اث ٞخدذ  –مؿاب٣اث ٧ل ؾىت لخْى

 224-89لخاملي قهاصة اللِؿاوـ في ٖمل اإلا٨خباث، َب٤ لألخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ال٣اهىن ألاؾاسخب الخام، اإلاُّب٤ ٖلى الٗما٫  واإلاخًّمً 1989صٌؿمبر  05اإلااعر في 

وبىاءا ٖلُه، ٧اهذ  (1)اإلاىخمين بلى ألاؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث والاصاعاث الٗمىمُت.

٠ُ ٧الخالي:  الخهُلت اإلاخٗل٣ت بالخْى

 ؤعقُٟي. -وزاث٣ي 140 -1995ؾىت   -

 ؤعقُٟي. –وزاث٣ي  136 -1996ؾىت   -

 ؤعقُٟي. –وزاث٣ي  116 -1997ؾىت   -

 ؤعقُٟي. –وزاث٣ي  154 -1998ؾىت   -

ٟذ  جب ٢ض ْو ٨ظا هجض ماؾؿت ألاعق٠ُ الَى ؤعقُٟي لهالر ٧ل اإلااؾؿاث  546َو

جب وؿبت  ت الٗامت لألعق٠ُ الَى  %54.6والاصاعاث الٗمىمُت، وبٗباعة ؤص١ ل٣ض خ٣٣ذ اإلاضًٍغ

 ٠ُ1000 مً ألاَضاٝ اإلابرمجت الىاعصة في اإلاسُِ الخىمىي لألعق٠ُ، والظي حهضٝ بلى جْى

٣ٞض وانلذ ماؾؿت   2000. ؤما ُٞما ًسو آٞا١ ؾىت 2000وزاث٣ي بلى ٚاًت ؾىت 

غة و٦ظل٪ جىُٓم امخداهاث  جب جىُٓم هٟـ اإلاؿاب٣اث خؿب اإلاىانب اإلاخٞى ألاعق٠ُ الَى

و٢ض حاء اإلايكىع ع٢م  (2)مهىُت ل٩ل الٗاملين في ٢ُإ ألاعق٠ُ مً ؤحل التر٢ُت في اإلاىانب.

٤ بٓغوٝ ٖمل الىزاث٣ُين وألاعقُُٟين 1998صٌؿمبر  14في  اإلااعر 955-12/98
ّ
، واإلاخٗل

ُٟت بهٟت ص٣ُ٢ت وواضخت، خُث هّو في مجمله ٖلى  لُّٗبر ًٖ الاَخمام باألعق٠ُ ٧ْى

ٟىا مً  ما٫ ٚير جل٪ التب ْو ضم حٍٗغًهم أٖل يغوعة اخترام مهىت ألاعقُُٟين والىزاث٣ُين ٖو

ين ؤو ما قا لهم بلى بصاٍع ير ؤما٦ً الث٣ت للىزاث٤ ؤحلها ٦خدٍى به، م٘ جىنُت بًغوعة جٞى

والٗاملين  ها، ٦خسهُو م٩اجب هٓامُت لهم مثل باقي بَاعاث اإلااؾؿاث ويغوعة اخترام 

وفي  (3)قغوٍ الٗمل وجد٤ُ٣ مخُلباتهم ختا ٣ًىمىا بىاحباتهم ججاٍ مهىتهم ٖلى ؤجم ما ًغام.

ما٫ ؤلاخهاثُت ل٣ُإ  اإلاخٗل٤ 1999ٞبراًغ  23اإلااعر في  14اإلاظ٦غة ع٢م  ببرهامج ألٖا

ت، والجماٖاث اإلادلُت، والهُئاث واإلااؾؿاث  ألاعق٠ُ التب مّؿذ في طل٪ الاصاعاث اإلاغ٦ٍؼ

                                                           
األساسي الخاص، المطّبؽ كالمتضّمف القانكف  =>=5ديسمبر  09المؤرخ في  668-=>المرسـك التنفيذم رقـ (  1)

 عمى العماؿ المنتميف إلى األسالؾ المشتركة في المؤسسات كاالدارات العمكمية.

إلى  9==5األرشيفييف مف سنة  -حكؿ حصيمة تكظيؼ الكثائقييف >==5أكتكبر  =5المؤرخة في  55مذكرة رقـ (  2)
 .6000-===5كآفاؽ  >==5غاية 

 ، كالمتعّمؽ بظركؼ عمؿ لمكثائقييف األرشيفييف.>==5ديسمبر  58في المؤرخ  >=/56-99=المنشكر رقـ (  3)
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جب لألعقُُٟين الظي  ب٣ا للخد٣ُ٣اث وألابدار ؤلاخهاثُت لًبِ الضلُل الَى الٗمىمُت َو

٠ُ خؿب الؿىىاث الخالُت ٧اآل  حي:ٌّٗض ٧ل ؾىت وحاءث هخاثج ٖملُت الخْى

ل ؾل٪ ألاعقُُٟين. % 38بَاع ٞيها  200= 1994  -
ّ
 جمث

ل في ألاعقُُٟين. %60بَاع ٞيها  400= 1996  -
ّ
 جخمث

 ؤعقُُٟين. %75بَاع مً بُنهم  800= 1998   -

  (1)مً ألاعقُُٟين. %80بَاع ٞيها  1200= ألاَضاٝ = 2000  -

جب ٖلى جىُٓم اإلاؿاب٣اث والامخداهاث  ت الٗامت لألعق٠ُ الَى َظا و٢ض ٨ٖٟذ اإلاضًٍغ

٠ُ ؤو التر٢ُت في ؾل٪ الىزاث٣ُين ألاعقُُٟين ومؿاٖضي الىزاث٣ُين وطل٪ َب٣ا  اإلاهىُت للخْى

اإلاخٗل٣ت بدىُٓم اإلاؿاب٣اث  1999ماعؽ  17اإلااعزت في  17للمظ٦غجين الخالُخين: ألاولى ع٢م 

لُت  03اإلااعزت في  18. واإلاظ٦غة الثاهُت ع٢م 1999ث اإلاهىُت لؿىت والامخداها  1999حٍى

٠ُ الىزاث٣ُين ألاعقُُٟين  وحاءث َظٍ اإلاظ٦غة ألازيرة  -اإلاؿاٖضًً–اإلاخٗل٣ت بكغوٍ جْى

٠ُ الىزاث٣ُين ألاعقُُٟين ؾل٪ اإلاؿاٖضًً ال جسً٘ بلى الازخباعاث  -للخظ٦ير بإن قغوٍ جْى

 05اإلااعر في  224-89مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  217َظا َب٣ا للبىض ال٨خابُت ؤو الكٟهُت و 

ٟين. 1989صٌؿمبر   الخام  هظا الؿل٪ مً اإلاْى

٠ُ اإلاباقغ في خضوص اإلاىانب الكاٚغة في ؾل٪ الىزاث٣ُين   -ألاعقُُٟين–لهظا ٧ان الخْى

 ٠ُ ًٖ ٍَغ٤ اإلاؿاٖضًً ل٩ل الخاملين لكهاصاث اللِؿاوـ في ٖلم اإلا٨خباث، وؤًًا الخْى

اإلاؿاب٣ت بضعاؾت اإلالٟاث خؿب الكهاصاث ل٩ل الخاملين للضًبلىم الضعاؾاث الجامُٗت 

 (2)الخُب٣ُُت في ٖلم اإلا٨خباث ؤو الخ٣ىُين الؿامين في ٖلم اإلا٨خباث.

ُٟت  واإلاالخٔ في الجؼاثغ ؤجها اججهذ بلى َظٍ الؿُاؾت واؾخدضزذ مهىت ألاعق٠ُ ٧ْى

والهُئاث الخابٗت للضولت ٣ِٞ بل حٗضجه بلى اإلااؾؿاث جماعؽ لِـ في اإلااؾؿاث 

اإلااعر في  29الا٢خهاصًت الٗمىمُت وخّتا الخانت َظا َب٣ا إلاا حاء في اإلايكىع ع٢م 

٤ باٖخماص وكاٍ اإلااؾؿاث الخانت في مجا٫ ألاعق٠ُ. 2008ؤ٦خىبغ 27
ّ
ب٣ا  (3)واإلاخٗل َو

مبر  15اإلااعزت في  35للمظ٦غة الخىحيهُت ع٢م  خى٫ بحغاءاث الخ٨ٟل بإعق٠ُ  2009هٞى

 في ؤولى الخُىاث التب ًخّٗين ٖلى ٧اٞت َظٍ 
ّ

اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت جدث

ين الًٗىي  ل بمهمت جىيُذ مٗالم ويُٗت ألاعق٠ُ ٖلى اإلاؿخٍى ّٟ اإلااؾؿاث ؤن جخ٨

                                                           
 المتعمؽ ببرنامج األعماؿ اإلحصائية لقطاع األرشيؼ. ===5فبراير  67المؤرخ في  58مذكرة رقـ (  1)

 -المساعديف–المتعمقة بشركط تكظيؼ الكثائقييف األرشيفييف  ===5جكيمية  07المؤرخة في  >5المذكرة رقـ (  2)
 كالمتعّمؽ باعتماد نشاط المؤسسات الخاصة في مجاؿ األرشيؼ. >600أكتكبر ;6المؤرخ في  =6المنشكر رقـ (  3)
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ُٟت ٤ الخل ؤو اإلاىدلت وطل٪ بةخضار ْو  واله٨ُلي باليؿبت للماؾؿاث الىاقُت و/ ؤو في ٍَغ

ىجّم ًٖ َظا الترجِب:  ألاعق٠ُ ٖلى مؿخىي ٧ل اإلااّؾؿاث الا٢خهاصًت الٗمىمُت ٍو

ُٟت في بَاع اله٩ُل الخىُٓمب للماؾؿاث اإلاٗىُت. -  ٩َُلت الْى

بخضار مىانب قٛل جسّهو لظوي الازخهام مً ألاعقُُٟين لل٣ُام باإلاهام اإلاى٧لت  -

ُٟت اإلاه٩ُلت بُٛت الخ٨ٟل بإعق٠ُ اإلااؾؿاث  اإلاٗىُت ألجها الظا٦غة الضالت لهم في الْى

جب زام باألعق٠ُ الا٢خهاصي مؿخ٣بال.  (1)ًٖ وكاَها، وطل٪ جدؿبا لدكُِض مغ٦ؼ َو

٘ الجؼاثغي لِـ ٣ِٞ وزاث٤  ٞمً زال٫ َظا الٗغى ًخطر ؤن ألاعق٠ُ في الدكَغ

ُت ونُاهتها، بل َى ؤًًا مهىت ووُْٟت م٣ّىىت ومٗتٝر  ها.  ومدالث لخٟٔ جل٪ ألاٖو

ُما ًل لُت والخىـُمُت اإلاخللِت باألسؼٍُ الىػني ًو ي خصش ألَم الىصىص الدؽَش

 خعب اإلاىاطُم. 2013( ختى ظىت 1962الجضاةشي مىز الاظخِال٘ )

جدخىي َظٍ الىهىم ٖلى الخٗلُماث والخىحيهاث الخُب٣ُُت اإلاىبث٣ت ًٖ ؤخ٩ام هو 

جب، 1988حاهٟي  26اإلااعر في  88/09ال٣اهىن  ٦ما جخٗل٤ باإلحغاءاث  اإلاخٗل٤ باألعق٠ُ الَى

الخ٣ىُت الخانت بمخابٗت مؿاع الىز٣ُت وجىُٓمها مىظ وكإتها بلى ٚاًت جدضًض مألها، وجدىاو٫ 

٤ الخىُٓم الؿاعي اإلاٟٗى٫ في مجا٫ ألاعق٠ُ  َظٍ الىهىم ٦ظل٪ ألاؾالُب اإلاُب٣ت ٞو

جب، خماًت لخ٣ى١ ألاٞغاص واإلااؾؿاث  وجإؾِؿا مً ؤحل الخٟاّ ٖلى الترار ألاعقُٟي الَى

إلاغح٘ عؾمب مىٓم حك٩ل ُٞه الظا٦غة الجماُٖت واإلااؾؿاجُت للبالص. َظٍ الىهىم وحهذ 

ُٟت ألاعق٠ُ في مسخل٠ ماؾؿاث الضولت الىاٞظة في  بلى ٧اٞت اإلاؿاولين ال٣اثمين ٖلى ْو

جب مهما ٧اهذ َبُٗخه وؤنىاٞه.   مجا٫ الخ٨ٟل باألعق٠ُ الَى

 الىػني الجضاةشي:ئخذار وجأظِغ مإظعاث ألاسؼٍُ  1.13.4

جب. 1971ًىلُى  03اإلااعر في  71/36ؤمغ ع٢م  -  اإلاخًمً بخضار ماؾؿت ألاعق٠ُ الَى

ل  25اإلااعر في  74/75مغؾىم ع٢م  - اإلاخًمً جإؾِـ مجلـ اؾدكاعي  1974ؤٍٞغ

ىُت. اث الَى  للمدْٟى

ىُت. 1977ماعؽ  20اإلااعر في  77/67مغؾىم ع٢م  - اث الَى  اإلاخٗل٤ باإلادْٟى

ىُت. 1987ًىاًغ  06اإلااعر في  11/87مغؾىم ع٢م  - اث الَى  اإلاخًمً بوكاء مغ٦ؼ للمدْٟى

جب. 1988حاهٟي  26اإلااعر في  ٢88/09اهىن  -  اإلاخٗل٤ باألعق٠ُ الَى

                                                           
حكؿ إجراءات التكفؿ بأرشيؼ المؤسسات العمكمية  =600نكفمبر  59المؤرخة في  79مذكرة تكجييية رقـ (  1)

 االقتصادية.
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اإلااعر في  87/11اإلاٗض٫ للمغؾىم ع٢م  1988ماعؽ  01اإلااعر في  88/47مغؾىم ع٢م  -

ىُت. 1987ًىاًغ  06 اث الَى  اإلاخًمً بوكاء مغ٦ؼ للمدْٟى

ت الٗامت  1988ماعؽ  01اإلااعر في  88/45غؾىم ع٢م م - اإلاخًمً بخضار اإلاضًٍغ

جب وججضًض ازخهاناتها.  لألعق٠ُ الَى

جب. 1988ماعؽ  01اإلااعر في  88/46مغؾىم ع٢م  - لى لألعق٠ُ الَى  اإلاخٗل٤ باإلاجلـ ألٖا

جب جضعى مغ٦ؼ  1991حىان  ٢10غاع ماعر في  -  اإلاخًمً بوكاء ملخ٣ت إلاغ٦ؼ ألاعق٠ُ الَى

ت.  ألاعق٠ُ الخمهُضي لإلصاعاث اإلاغ٦ٍؼ

 جىحيهاث كامت مخللِت باألسؼٍُ الىػني: 2.13.4

. 1996ؤوث  20اإلااعر في  09ميكىع ع٢م  - ٍؼ  والخام بٗملُت جُهير ٢ُإ ألاعق٠ُ وحٍٗؼ

اعاث اإلاُضاهُت لخ٣ُُم بهجاػاث  1998ؤ٦خىبغ  18اإلااعزت في  10مظ٦غة ع٢م  - واإلاخٗل٣ت بالٍؼ

جب  اإلاسُِ الخىمىي   .2000-1996الخام باألعق٠ُ الَى

٠ُ الىزاث٣ُين ألاعقُُٟين  1998ؤ٦خىبغ  19اإلااعزت في  11مظ٦غة ع٢م  - خى٫ خهُلت جْى

 .2000-1999وآٞا١  1998بلى ٚاًت  1995مً ؾىت 

واإلاخٗل٤ بٓغوٝ ٖمل الىزاث٣ُين  1998صٌؿمبر  14اإلااعر في  12ميكىع ع٢م  -

 وألاعقُُٟين.

واإلاخٗل٤ بدىُٓم ؤو٫ حلؿاث خى٫ ألاعق٠ُ  1999ماعؽ  03ي اإلااعر ف 16ميكىع ع٢م  -

جب.  الَى

واإلاخٗل٤ بدىُٓم اإلاؿاب٣اث والامخداهاث  1999ماعؽ  17اإلااعر في  17ميكىع ع٢م  -

 .1999اإلاهىُت لؿىت 

لُت  03اإلااعزت في  18مظ٦غة ع٢م  - ٠ُ الىزاث٣ُين  1999حٍى واإلاخٗل٣ت بكغوٍ جْى

 ألاعقُُٟين اإلاؿاٖضًً.

 واإلاخٗل٤ بالخملت الخدؿِؿُت. 2007حىان  06اإلااعر في  25م ميكىع ع٢ -

واإلاخٗل٤ باٖخماص وكاٍ اإلااؾؿاث الخانت  2008ؤ٦خىبغ  27اإلااعر في  29ميكىع ع٢م  -

 في مجا٫ ألاعق٠ُ.

مبر  15اإلااعزت في  35مظ٦غة جىحيهُت ع٢م  - خى٫ بحغاءاث الخ٨ٟل بإعق٠ُ  2009هٞى

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت والا٢خهاصًت.

ُٟت ألاعق٠ُ في  2010ؤوث  08اإلااعزت في  36غة جىحيهُت ع٢م مظ٦ - خى٫ ٩َُلت ْو

 اإلااؾؿاث الٗمىمُت.
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 جِىُاث حعُير ألاسؼٍُ: 3.13.4

 جىحيهاث كامت: 1.3.13.4

 والخام بدؿُير ألاعق٠ُ. 1991ٞبراًغ  02اإلااعر في  03ميكىع ع٢م  -

الخٟٔ اإلاا٢ذ ألعق٠ُ واإلاخٗل٤ بمغ٦ؼ  1991ؤ٦خىبغ  26اإلااعر في  04ميكىع ع٢م  -

ت.  ؤلاصاعاث اإلاغ٦ٍؼ

 واإلاخٗل٤ بدؿُير ألاعق٠ُ الاصاعي. 1995حاهٟي  24اإلااعر في  08ميكىع ع٢م  -

 واإلاخٗل٤ بدؿُير ألاعق٠ُ. 2000ؤوث  20اإلااعر في  19ميكىع ع٢م  -

مبر  17م٨غع اإلااعر في  30ميكىع ع٢م  - خى٫ الخ٨ٟل باألعق٠ُ في ال٣ُاٖاث  2008هٞى

 الصخُت.

خى٫ الٗملُت الاؾخعجالُت للخ٨ٟل  2009ؾبخمبر  29اإلااعزت في  03ة جىحيهُت ع٢م مظ٦غ  -

جب.  باألعق٠ُ اإلادّٟى ٖلى مؿخىي مساػن مغ٦ؼ ألاعق٠ُ الَى

مبر  21اإلااعزت في  38مظ٦غة جىحيهُت ع٢م  -  خى٫ بحغاءاث جغخُل ألاعق٠ُ. 2010هٞى

 اإلالالجت: 2.3.13.4

لُت  01اإلااعر في  23ميكىع ع٢م  -  والخام بخُب٤ُ بُا٢ت الدصخُو. 2003حٍى

خى٫ اٖخماص مبضؤ اخترام ألاعنضة في  2009ؤ٦خىبغ  25م٨غع اإلااعزت في  34مظ٦غة ع٢م  -

 مٗالجت ألاعق٠ُ.

 حذ٘و حعُير الىزاةّ ألاسؼٌُُت: 3.3.13.4

واإلاخٗل٤ بدىُٓم حؿُير الىزاث٤ اإلاكتر٦ت واإلاىخجت  1996اإلااعر في ؾبخمبر  01ميكىع ع٢م  -

ت.مً َٝغ ؤلا   صاعاث اإلاغ٦ٍؼ

لُت  16اإلااعر في  22ميكىع ع٢م  -  واإلاخٗل٤ بال٣ىاثم الكاملت لىزاث٤ ألاعق٠ُ. 2001حٍى

خى٫ جىخُض بحغاءاث بٖضاص حضو٫ حؿُير  2010ؤ٦خىبغ  17اإلااعر في  37ميكىع ع٢م  -

 وزاث٤ ألاعق٠ُ.

 دًم ألاسؼٍُ: 4.3.13.4

ت.واإلاخٗل٤ بضٞ٘ الىزاث٤ التب ؤنبدذ  02ميكىع ع٢م  -  ٚير مؿخٗملت في اإلاهالر ؤلاصاٍع

 ؤ٦خىبغ خى٫ صٞ٘ ألاعق٠ُ. 22اإلااعر في  32ميكىع ع٢م  -

ت  2009ؤ٦خىبغ  22اإلااعر في  34ميكىع ع٢م  - خى٫ ٖملُت صٞ٘ ؤعق٠ُ الٟترة الاؾخٗماٍع

جب.  بلى مغ٦ؼ ألاعق٠ُ الَى
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 ئُصاء ألاسؼٍُ: 5.3.13.4

بدظٝ بٌٗ ؤنىاٝ ألاعق٠ُ واإلاخٗل٤  1994ؾبخمبر  26اإلااعر في  06ميكىع ع٢م  -

 الىالجي.

ل  01اإلااعر في  20ميكىع ع٢م  -  واإلاخٗل٤ بدظٝ بٌٗ ؤهىإ ألاعق٠ُ. 2001ؤٍٞغ

ل  21اإلااعر في  21ميكىع ع٢م  - واإلاخٗل٤ بدظٝ ألاعق٠ُ طاث الُاب٘  2001ؤٍٞغ

 الخىُٓمب.

 واإلاخٗل٤ بةحغاءاث ؤلا٢هاء. 2008ؤ٦خىبغ  13اإلااعر في  28ميكىع ع٢م  -

مبر  17اإلااعزت في  01 مظ٦غة ع٢م - واإلاخٗل٣ت بةحغاءاث ب٢هاء بٌٗ ؤنىاٝ  2008هٞى

جب.  ألاعق٠ُ اإلادّٟى ٖلى مؿخىي مغ٦ؼ ألاعق٠ُ الَى

جب للخإمُىاث  2009ماعؽ  18مظ٦غة ماعزت في  - واإلاخٗل٣ت بة٢هاء ؤعق٠ُ الهىضو١ الَى

 الاحخماُٖت للٗما٫ ألاحغاء.

 بحغاءاث ب٢هاء الىزاث٤ ألاعقُُٟت. خى٫  2009ا٦خىبغ  22اإلااعر في  31ميكىع ع٢م  -

واإلاخٗل٣ت بة٢هاء بٌٗ ؤنىاٝ ألاعق٠ُ  2011حاهٟي  09اإلااعزت في  41حٗلُمت ع٢م  -

 الىالجي.

 بسهىم الاؾخماعاث ٖضًمت ال٣ُمت. 2011صٌؿمبر  11اإلااعزت في  42مظ٦غة ع٢م  -

 جبلُى ألاسؼٍُ:  6.3.13.4

. واإلاخٗل٤ 1992ماعؽ  18اإلااعر في  05ميكىع ع٢م  - إل  بٟخذ ألاعق٠ُ الٗمىمي لاَل

 خى٫ جبلُٜ ألاعق٠ُ. 2007اإلااعر في  26ميكىع ع٢م  -

خى٫ بحغاءاث بٖضاص وؾاثل  2011صٌؿمبر  18اإلااعزت في  44مظ٦غة جىحيهُت ع٢م  -

 البدث ألاعقُُٟت.

 مِاًِغ خٌف وصُاهت ألاسؼٍُ: 4.13.4

 جىحيهاث كامت: 1.4.13.4

والخام بةه٣اط ألاعق٠ُ اإلاىخج ٢بل  1994ؤ٦خىبغ  02اإلااعر في  07ميكىع ع٢م  -

 .1962ؾىت

 ُاكاث ومباوي ألاسؼٍُ: 2.4.13.4

 واإلاخٗل٤ بمدالث ألاعق٠ُ. 1998صٌؿمبر  19اإلااعر في  13ميكىع ع٢م  -
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واإلاخٗل٤ بالخٗضي ٖلى مغا٦ؼ ومدالث  1999حاهٟي  12م٨غع اإلااعر في  13ميكىع ع٢م  -

 ألاعق٠ُ.

 واإلاخٗل٤ ببرهامج بىاء مغا٦ؼ ألاعق٠ُ. 1999 ماعؽ 02اإلااعر في  15ميكىع ع٢م  -

خى٫ تهُئت مؿاخاث خٟٔ ؤعق٠ُ  2011صٌؿمبر  18اإلااعزت في  43مظ٦غة ع٢م  -

 البلضًاث.

 صُاهت ألاسؼٍُ: 3.4.13.4

مبر  17اإلااعزت في  30مظ٦غة جىحيهُت ع٢م  - واإلاخًمىت اخترام بحغاءاث الى٢اًت  2008هٞى

 لهُاهت ألاعق٠ُ.

 ػني أو الزآشة الىػىُت:الٌهشط الى  5.13.4

ىُت. 27حٗلُمت ع٢م  -  خى٫ الظا٦غة الَى

جب. 2009ؤ٦خىبغ  22اإلااعر في  33ميكىع ع٢م  -  خى٫ بزغاء الغنُض ألاعقُٟي الَى

مبر  01اإلااعر في  39ميكىع ع٢م  - جب. 2010هٞى ً الٟهغؽ ألاعقُٟي الَى  خى٫ ج٩ٍى

ً الٟهغؽ خى٫ همىطج جُب٤ُ  2011ماعؽ  10اإلااعزت في  40مظ٦غة ع٢م  - بحغاءاث ج٩ٍى

جب. ألاعقُٟي الَى
(1) 

جب  ُٗت والخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت باألعق٠ُ الَى ؾُٗىا مً زال٫ خهغ الىهىم الدكَغ

ا وجد٨مها ٢ىاهين  الجؼاثغي مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى ًىمىا َظا، لؿبب عثِسخب َى ؤن ؤلاصاعة حؿيَر

٘ الظي ًىٓم ٖمله صازل مسخل٠  ل٘ ٖلى الدكَغ
ّ
مدضصة ٞال بض ٖلى ألاعقُٟي ؤن ًُ

ل ت ٖو جب وج٣ىُاث الدؿُير ماؾؿاث الضولت الجؼاثٍغ ُه ؤن ًخٗٝغ ٖلى ماؾؿت ألاعق٠ُ الَى

 ً ا مً الىهىم، مً ؤحل ج٩ٍى يَر واإلاٗالجت اإلاخبٗت وم٣اًِـ خٟٔ ونُاهخه ألاعق٠ُ ٚو

 ٤ ٍغ ٞو ج َالب لضًه عنُض مً اإلاٗلىماث ٌؿخُُ٘ به بضاًت مكىاٍع اإلانهب زم جٍُى وجسٍغ

خد٨م باإلاهىت ألاعقُُٟت ؤ٦ير الجضًض الظي ًًُٟه مً زال٫ مماعؾاجه ختا ٌؿهل ٖمل ه ٍو

٠ًُ ٖليها بٌٗ مً زبرجه هدُجت إلاماعؾخه الٟٗلُت في اإلاُضان.   ٍو

 

 

 

                                                           
. المباشر ، متاحة عمى الخطتنظيمية لألرشيؼ الكطنيمكقع مركز األرشيؼ الكطني الجزائرم. النصكص ال(  1)

dgan.gov.dz-www.archives (.الرابط:65/07/6056)تاريخ الزيارة يـك 
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 اقرتاحات ٔآفام وكسزات تهَٕٖ األزطٗفٗني ادتزائسٖني يف ظن التخدٖات ادتدٖدٚ: 14.4

ب بٖضاص ٞئاث مهىُت 
ّ
بن مىاحهت جدضًاث الىا٢٘ الاٞتراضخب والخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت ًخُل

غ اإلاٗلىماث، ؤزهاجي هٓم اإلاٗلىماث، حٗ
ّ
ل في: "مىٓ

ّ
مل في ٢ُإ ألاعق٠ُ واإلاٗلىماث جخمث

ومؿّير اإلاٗلىماث، ومٗلم ومضّعب اإلاٗلىماث، وؾُِ اإلاٗلىماث، ومضّعب اإلاكخٛلين 

ت مً الا٢تراخاث في ؾبُل جدؿين ( 1)باإلاٗلىماث..." وفي َظا الهضص اعجإًىا ؤن هىعص مجمٖى

ً لخس ُت الخ٩ٍى ج ال٨ٟاءاث ال٣اصعة ٖلى مىاحهت َظٍ الخدضًاث اإلاسخلٟت والاعج٣اء هٖى ٍغ

 باإلاهىت ألاعقُُٟت:

  اعاث ً ؤلَا يغوعة اؾخدضار بغامج حٗاون ما بين اإلااؾؿاث الجامُٗت ال٣اثمت ٖلى ج٩ٍى

اإلاخسههت في ألاعق٠ُ وماؾؿاث الدكُٛل، مً خُث الخىّحه هدى ب٢امت التربهاث 

ما٫ الخُب٣ُُت اإلاخٗ ً ٖلى الٗمل ألاعقُٟي صازل ماؾؿاث الدكُٛل وألٖا ٣ت بالخ٩ٍى
ّ
ل

واإلااؾؿاث ألاعقُُٟت والىزاث٣ُت التب جمخل٪ الىزاث٤ ووؾاثل الٗمل ٖليها َظا مً حهت. 

ومً حهت ؤزغي يغوعة جضُٖم اإلا٣غعاث بالجاهب اإلاُضاوي بخىاٞغ اإلاسابغ والام٩اهُاث 

خضار الخىاػن بين الجاهب الىٓغي الالػمت لظل٪ صازل الخغم الجامعي. وطل٪ بُٛت ب

.ً  والخُب٣ُي في بغامج الخ٩ٍى

  اإلاغاحٗت الضوعٍت للمىاهج واإلا٣غعاث الضعاؾُت مً ؤحل بيٟاء َاب٘ الخضازت والخجاوـ

٠ م٘ الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت. ُّ  ٖليها في ؾبُل الخ٨

 بٗت في يغوعة بخضار الخالئم بين اإلا٣غعاث الخالُت واإلاىايُ٘ الخضًثت والبرامج اإلاخ

جضَعـ ألاعق٠ُ بم٣غعاث جسههُت في مجا٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وػٍاصة اإلاىاص 

ت لضعاؾت اإلاىايُ٘ اإلاىاؾبت والخضًثت وبجاخت ٞغنت الازخُاع لضعاؾت َظٍ  الازخُاٍع

 اإلاىايُ٘.

  ٖلى ؤؾاؾُاث ٖمل ألاعقُٟي وج٣ضًم زضماث ألاعق٠ُ ً وحىب التر٦يز صازل الخ٩ٍى

اث اإلاٗالجت الٗلمُت والٟىُت لألعق٠ُ وال٣ضعة ٖلى الاجها٫ وبحغاء واإلاٗلىماث مثل ج٣ىُ

اإلا٣ابالث اإلاغحُٗت م٘ اإلاؿخُٟضًً وعّواص مغا٦ؼ وماؾؿاث ألاعق٠ُ ًٞال ًٖ 

ض للخ٨ىىلىحُاث اإلاسخلٟت صون بَما٫ جضَعـ اللٛاث ألاحىبُت زانت  ُّ الاؾخسضام الج

ت ٞإٚلب البدىر الهاصعة في َظا اإلاجا٫    هظٍ اللٛت.ؤلاهجليًز

                                                           
. القاىرة: عمـ المعمكمات كالتكامؿ المعرفي. ترجمة: أحمد بدر، محمد فتحي عبداليادم. >==5ديبكنز، أنتكني. (  1)

 .88دار قباء لمطباعة كالنشر، ص.
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  باجبإ ؤؾالُب الخضَعـ الخضًثت وجىاٞغ الىؾاثل ً جضُٖم وجدؿين مؿخىي الخ٩ٍى

الخٗلُمُت اإلاسخلٟت ًٞال ًٖ جىاٞغ الٗضص ال٩افي مً ؤًٖاء َُئت الخضَعـ وجىمُت 

 زبراتهم باؾخمغاع.

  غ ؤ٢ؿام ومٗاَض ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في ٖلى الجهاث اإلاؿاولت ًٖ بوكاء وجٍُى

ً الجؼ  اثغ ؤن جً٘ ؾُاؾت واضخت لخسّهو ألاعق٠ُ وؤَضاٞا مدّضصة لبرامج ج٩ٍى

ىُت والٗغبُت ووي٘ اإلاٗاًير  ألاعقُُٟين م٘ بخضار الاوسجام م٘ مسُُاث الخىمُت الَى

ُت وال٨مُت والٟلؿٟت اإلاخجضصة لهظا الخسّهو. ٤ بالىٖى
ّ
 اإلاالثمت ُٞما ًخٗل

  اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بالجؼاثغ لالؾخٟاصة مىه بوكاء صلُل مّٟهل ًٖ مسخل٠ ؤ٢ؿام ٖلم

اث. يُت ٞيها ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى ً البرامج الخ٩ٍى  وبُٖاء هٓغة قاملت ٖنها ٖو

  ًيبغي ازخُاع الُلبت الظًً ًلخد٣ىن بخسّهو ألاعق٠ُ بإ٢ؿام اإلا٨خباث واإلاٗلىماث

ضم الاَخمام  بتهم ختا هخٟاصي ؤلاَما٫ ٖو ت بىاء ٖلى ٚع بالخسّهو ولِـ الجؼاثٍغ

٤ قغوٍ جًٗها الاصاعة ألن َظا الٗمل ؾُإزغ في اإلاُضان ؾلبا في خالت  ال٨ٗـ ؤي ٞو

ً في َظا  ُٟهم باإلااؾؿاث واإلاغا٦ؼ الاعقُُٟت، ومً زّم ال بّض مً وحىص صاُٞٗت للخ٩ٍى جْى

ضوهه. باث الُلبت في ازخُاع الخسّهو الظي ًٍغ ٤ اخترام ٚع  اإلاجا٫ ًٖ ٍَغ

 ُب الُلبت ُٞه والاؾهام في حُٛير هٓغة اإلاجخم٘ الؿعي بلى الخٍٗغ ٠ باالزخهام وجٚغ

ال٨الؾ٨ُُت بلى الٗمل ألاعقُٟي)ألاعق٠ُ ٧ل ما َى ٢ضًم، ألاعق٠ُ ٖباعة ًٖ ٚباع، 

ين اإلاهملين...(، هدً ال هلىمهم في َظا ألهه  الٗمل في ألاعق٠ُ وؾُلت ٣ٖاب، مىٟ  الاصاٍع

الهضص واحب ؤ٦ُض جإؾِـ حمُٗت ٖلمُت  مً حهل الصخبء ٖاصاٍ. لهظا ًجب في َظا

 مهىُت مخسّههت حؿعى بلى الخٍٗغ٠ بالخسهو واإلاهىت والضٞإ ٖنهما والاعج٣اء  هما

اث.  (1))الخسهو واإلاهىت مٗا( بلى ؤًٞل اإلاؿخٍى
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 خالصٛ الفصن:

ً الجامعي  ٣ت الخ٩ٍى ل٣ض ؾُٗىا مً زال٫ َظا الٟهل بلى ج٣ضًم ون٠ مّٟهل ًٖ ٍَغ

ً بإ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث  LMDعق٠ُ في ْل هٓام بمجا٫ ألا  مً زال٫ م٣ّغعاث الخ٩ٍى

ت اإلاىٓمت للمهىت  ٗاث الجؼاثٍغ ت جدّضًاث ؾى١ الٗمل والدكَغ واإلاٗلىماث في الجؼاثغ ومٗٞغ

ً وجضَعـ ألاعق٠ُ  ألاعقُُٟت، ٦ما ٢مىا بخ٣ضًم ٦غوهىلىحُا ػمىُت ليكإة وجُّىع ج٩ٍى

ت في ّْل هٓام  ؾىت(، ٫50.م.ص مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى ًىمىا َظا) َُلت ٞترة بالجامٗت الجؼاثٍغ

 ً ت مً الٗغا٢ُل التب حٗترى جُّىع َظا الخ٩ٍى خُث الخٓىا وهدً وّٗض َظٍ الضعاؾت مجمٖى

زاّنت منها التب جغجبِ بمٗى٢اث الٗمل اإلاُضاوي والخُب٣ُي، و٢لت الىؾاثل الخانت بخضُٖم 

ت  اعاث البكٍغ ً الخُب٣ُي وه٣و الَا ُاب الخ٩ٍى طاث ال٨ٟاءة اإلا٩ّىهت في َظا اإلاجا٫ ٚو

ً في جسّهو ٖلم اإلا٨خباث  يُت مىّخضة، بياٞت بلى خضازت الخ٩ٍى جُب٤ُ بغامج ج٩ٍى

ت الُلبت  ها، -باجىت، بؿ٨غة، ٖىابت، جبؿت-وألاعق٠ُ ببٌٗ الجامٗاث
ّ
ضم ويىح  و٢ل ٖو

ً في ألاعق٠ُ بهىعة ص٣ُ٢ت  ها... ٚير ؤن طل٪ ال ًمى٘  مً اإلاطخب ٢ضما في ؤَضاٝ الخ٩ٍى

بت الىاضخت في الخىّحه هدى  ً بَاعاث مخسههين مً الُلبت زاّنت م٘ الٚغ ٖملُت ج٩ٍى

ت لألؾاجظة الخالُين وعئؾاء ؤ٢ؿام ٖلم  َظا الخسّهو، صون ؤن وٟٛل الاعاصة ال٣ٍى

ت في اٖخماص َظا الخسّهو يمً بغامجها الخٗلُمُت والؿعي  اإلا٨خباث واإلاٗلىماث الجؼاثٍغ

ٍغ غة في  لخٍُى ب٣  ؤن وكير في ألازير بلى ؤن الخلى٫ مخٞى غ مً بم٩اهُاث. ٍو
ّ
٤ ما َى مخٞى ٞو

ق٩لها اإلاا٢ذ ؤو النهاجي. وألامغ ًخُلب ٣ِٞ بظ٫ حهىص ؤ٦بر، وجًاٞغ حهىص الجمُ٘، ألن 

ً بَاعاث ٌؿهغون ٖلى خماًت بعر وطا٦غة الضولت.  الهضٝ ألاؾما ًب٣  َى الىنى٫ بلى ج٩ٍى
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 2قشٍطٍٗٛ  ظاوعٛ املهتبات ٔالتٕثٗل عمي ختصص " تكٍٗات أزطٗفٗٛ" مبعّد جتسبٛ

ٖاهُاث الىاُم،   والؼمىخاث.  ؤلام

ص الٌصل:
ّ
 ملخ

لى مؿاع و ؿعى مً زال٫ َظا الٟهل بلى بل٣اء الًىء ٖلى َظٍ الخجغبت الخُت، ٖو

ً َلبت جسّهو ج٣ىُاث ألاعق٠ُ في ْل هٓام  مً زال٫ اإلا٣اًِـ اإلا٣ّغعة  LMDج٩ٍى

ت مضي جالئمها 02بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت  واوسجامها م٘ ، إلاٗٞغ

 ً ظا الخ٩ٍى وا٢٘ اإلاماعؾت اإلاهىُت في اإلاُضان، مبرػًٍ في هٟـ الى٢ذ وا٢٘ َظٍ الخجغبت َو

غة إلهجاح َظٍ الٗملُت، و 
ّ
مىخاث الجضًض وؤلام٩اهُاث البُضاٚىحُت اإلاسخ ت آٞا١ َو مٗٞغ

ً  هظا  اإلاٗهض. الخ٩ٍى

 : تــىـّـٗـد

جب  02ىت ٌٗخبر مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُ الؿّبا١ ٖلى اإلاؿخىي الَى

وجُب٣ُه، خُث سجلذ ؤو٫ صٞٗت باإلاٗهض في َظا الىٓام زال٫ الؿىت  LMDفي جبّجب هٓام 

، واٖخمض الخسّهو في ج٣ىُاث ألاعق٠ُ زال٫ الؿىت الجامُٗت  2005/2006الجامُٗت 

مً وهدً في الؿىت الثامىت مً جُب٤ُ  َظا الىٓام وفي الؿىت الؿاصؾت  2007/2008

ظا الخسّهو  اٖخماص الخسّهو في ألاعق٠ُ لِؿذ باإلاّضة ال٣هيرة لُىن٠ َظا الىٓام َو

يُت في ْل َظا الىٓام  م للبرامج الخ٩ٍى بالجضًضًً، ٩ٞان ال بّض مّىا بٖاصة ج٣ُُم وج٣ٍى

ت مضي اوسجامها م٘ وا٢٘ الكٛل.  ومٗٞغ

ً اهُال٢ا مما ؾب٤ ؾىداو٫ مً زال٫ َظٍ الىع٢ت بل٣اء الًىء ٖلى ب غهامج ج٩ٍى

ألاعقُُٟين في ْل َظا الىٓام مً زال٫ اؾخٗغاى اإلا٣اًِـ اإلاضّعؾت باإلاٗهض جدذ اؾم 

جسهو " ج٣ىُاث ؤعقُُٟت " مخىاولين الٗضًض مً الٗىانغ اإلاهّمت مً حٍٗغ٠ بمٗهض ٖلم 

ً، وخهغ إلاجمل  ىامل اٖخماص هٓام ٫ م ص به، و٦ُُٟت جىُٓم الخ٩ٍى اإلا٨خباث والخىز٤ُ، ٖو

ا الام٩اه يَر ً ومجاالث الدكُٛل... ٚو غة باإلاٗهض، وؤَضاٝ الخ٩ٍى
ّ
ت اإلاخٞى ُاث اإلااّصًت والبكٍغ

 مً الٗىانغ اإلاهّمت التب ؾِخم جىاولها في َظا الٟهل.

 :University of Constantineوٍتٕزٙ سابكا  02تازٖذ جاوعٛ قشٍطٍٗٛ  1.5

كي ، و الكغ١ الجؼاثغي ٖانمت التب حّٗض  ٢ؿىُُىتمىخىعي بمضًىت  ؤلازىة ج٣٘ حامٗت

تحامٗت خ٩ىمُت  َىاعي  غثِـ الّغاخلمً َٝغ ال 1968آطاع ماعؽ  29جإؾؿذ في  حؼاثٍغ
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لي الكهير  الجامٗتمذ مسُُاث نّم ، بىمضًً ؤوؾ٩اع "مً َٝغ اإلاهىضؽ اإلاٗماعي البراٍػ

 ."ؤ٧ىجُ٪ "، وؤهجؼث مً َٝغ ماؾؿت"هُماًغ

الُا، ؤنبدذ حامٗت مىخىعي مً . خ1971بضؤث اليكاَاث البُضاٚىحُت في ؾبخمبر 

، 01حاملت ُعىؼُىتواه٣ؿمذ بضوعَا بلى زالر حامٗاث ٧اآلحي:  الجؼاثغ بين ؤ٦بر حامٗاث 

 .03، حاملت ُعىؼُىت02حاملت ُعىؼُىت 

حىان  17الهاصع في 45-69ؤوكئذ حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت بم٣خطخا ألامغ ع٢م 

ش مهم باليؿبت للجامٗت خُث خهلذ 1969 ى جاٍع ُٞه ٖلى اؾخ٣اللُتها بٗض ؤن ٧اهذ ، َو

ٖلى جضَعـ ٖضص  اٖباعة ًٖ مغ٦ؼ حامعي جاب٘ لجامٗت الجؼاثغ الٗانمت جخى٠٢ مهمته

ش جم٨ىذ الجامٗت مً  مدضوص مً الخسههاث ٧األصب والخ٣ى١ والُب. وبٗض َظا الخاٍع

غ الهُا٧ل التب جىؾٗذ مً ؾىت بلى ؤزغي  ، ٞخذ الٗضًض مً الخسههاث الٗلمُت بد٨م جٞى

ذ جُّىعا مؿخمغا ٞخُث ؤن الجامٗت  مً حؿ٘ مجمٗاث مىػٖت في مىا٤َ  ذدك٩لٖٞغ

مسخلٟت مً والًت ٢ؿىُُىت بٗض ؤن ٧اهذ ج٣خهغ ٖلى اإلا٣غ اإلاغ٦ؼي للجامٗت الظي ًخ٩ىن 

٢اٖت لألٖما٫  120مضعحاث ٦بيرة لخ٣ضًم اإلادايغاث، و 4ٖماعة ألا٢ؿام وحكمل  مً:

مسابغ ٖلمُت إلحغاء الخُب٣ُاث في مىاص  10ٗلىم و حكملٖماعة الو  ،اإلاىحهت و الخُب٣ُُت

اء والبُىلىحُا بياٞت بلى وحىص  مضعج لخ٣ضًم اإلادايغاث في حمُ٘  13ال٨ُمُاء والٟيًز

اث )الُاب٤ ألاو٫، والُاب٤  الخسههاث. وحمُ٘ َظٍ الهُا٧ل مىػٖت ٖلى زالزت مؿخٍى

َاب٤ مسههت للمهالر  23ىن مً ُخ٩ٞالبرج ؤلاصاعي  ؤّماألاعضخب، والُاب٤ جدذ ألاعى(. 

ت للجامٗت ت للجامٗت جخ٩ىن مً ٢اٖت ٦بيرة للمُالٗت في الُاب٤ و  ،ؤلاصاٍع اإلا٨خبت اإلاغ٦ٍؼ

ؤُٖذ  ل٣ض .ألاعضخب، ؤما الُاب٤ جدذ ألاعى ٣ٞض زهو للمساػن وم٣غاث بصاعة اإلا٨خبت

ًحامٗت مىخىعي  اث الٗلُا في ألاؾاجظة مً زال٫ ٞخذ الضعاؾالُلبت و اَخماما بالٛا لخ٩ٍى

ن وجدًير الكهاصاث الٗلُا بٟغوؿا حمُ٘ الخسههاث، وبًٟاص بٗثاث ٖلمُت للخ٩ىّ 

٩ا و  ُاهُا وؤمٍغ ا، مً حهت ؤزغي ؤًًا زههذ الجامٗت ٖضص َام مً عوؾُا و  وبٍغ ٚيَر

ظا غ التربهاث الٗلمُت لألؾاجظة بالخاعج َو لبدث الٗلمب مً زال٫ بوكاء ا مً ؤحل جٍُى

خذ اإلاجا٫ له٩ُلت ألاؾاجظة ٖضص مٗخبر مً اإلاس ابغ الٗلمُت في مسخل٠ الخسههاث، ٞو

٘ بدث ًخ٩ىن الىاخض منها مً زمؿت ؤؾاجظة ٖلى ألا٦ير ٣ًىمىن  الباخثين في مكاَع

بدُث ؤنبذ ل٩ل ٢ؿم بالجامٗت مسبر  ،بالبدث بك٩ل حماعي وميؿ٤ في مىيٕى مٗين

ٗٝغ جُىعا وجىؾٗا في حمُ٘ بضؤث حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت ح )1).واخض للبدث ٖلى ألا٢ل
                                                           

(. الرابط: 6057/;/50التعريؼ بجامعة منتكرم قسنطينة. متاح عمى الخط المباشر. )تاريخ الزيارة يـك (  1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9

%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 02مً بُنها حامٗت ٢ؿىُُىت  ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ و٢ض اه٣ؿمذ بلى زالر حامٗاثاإلاجاالث 

مبر  28اإلااعر في  401-11بمىحب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م جّم طل٪  مىيٕى صعاؾدىا. هٞى

مٗاَض حضًضة، ، وما جبٗه مً بوكاء ٧لُاث و 02ت اإلاخًمً بوكاء حامٗت ٢ؿىُُى 2011

ُاث ومٗهضًً 02ؤنبدذ حامٗت ٢ؿىُُىت  هظا
ّ
 :اآلحي٧ جخ٩ّىن مً ؤعبٗت ٧ل

 ال٩لُاث:

 .الاحخماُٖتالٗلىم ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت و  .1

 ٖلىم التربُت.٧لُت ٖلم الىٟـ و  .2

 خضًثت للمٗلىماث والاجهاالث.٧لُت الخ٨ىىلىحُاث ال .3

لىم الدؿُير.٧لُت ا .4  لٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 :ٗاَضاإلا

 ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ. مٗهض

ايُت.  (1)مٗهض ٖلىم وج٣ىُاث اليكاَاث البضهُت والٍغ

ُما ًلي بٌٗ الاخهاثُاث خى٫ حامٗت ٢ؿىُُىت   :02ٞو

 :02ئخصاةُاث كلى معخىي حاملت ُعىؼُىت

 / اللذد ؤلاحمالي للؼلبت في الٖلُاث واإلالاَذ:1

Statistique pédagogie globale 

Statistiques Globales 2012/2013 

Nombre d„étudiants par Faculté/Institut 

م ) مىػٖين ٖلى ال٩لُاث  02ًبّين الٗضص ؤلاحمالي لُلبت حامٗت ٢ؿىُُىت (:27حذ٘و ُس

 واإلاٗاَض.

 اإلاجمىق ئهار رٓىس  الٖلُت / اإلالهذ

لىم الدؿُير  5827 3343 2484 الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 3754 3086 668 ؤلاوؿاهُت والٗلىم الاحخماُٖتالٗلىم 

لىم التربُت  1794 1544 250 ٖلم الىٟـ ٖو

 2376 1269 1107 الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت للمٗلىماث والاجهاالث

ايُت  1295 129 1166 ٖلىم وج٣ىُاث اليكاَاث البضهُت والٍغ

 881 716 165 ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ

 15927 10087 5840 اإلاجمىق

                                                           
 (. الرابط:6057/;/;5. متاح عمى الخط المباشر. )تاريخ الزيارة يـك06التعريؼ بجامعة قسنطينة (  1)
 constantine2.dz/-http://www.univ

 

http://www.univ-constantine2.dz/
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 ئخصاةُاث خ٘ى هىق الؽهادة اإلامىىخت:  /2

Année Universitaires 2012-2013 

Statistiques par type de diplôme 

م ) ضص الكهاصة التب ؾخمىذ لُلبت حامٗت ٢ؿىُُىت (:28حذ٘و ُس مىػٖين  02ًبّين هٕى ٖو

 ٖلى ال٩لُاث واإلاٗاَض.

 اإلاجمىق ٓالظُٗ ماظتر لِعاوغ الٖلُت / اإلالهذ

لىم الدؿُير  5827 59 1012 4756 الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 3754 00 819 2935 الٗلىم ؤلاوؿاهُت والٗلىم الاحخماُٖت

لىم التربُت  1794 35 275 1484 ٖلم الىٟـ ٖو

 2376 00 521 1855 الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت للمٗلىماث والاجهاالث

ايُتٖلىم وج٣ىُاث اليكاَاث البضهُت   1295 56 197 1042 والٍغ

 881 00 182 699 ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ

 15927 150 3006 12771 اإلاجمىق

 

 / ئخصاةُاث الؼلبت في نهاًت الخٕىًٍ:3

Statistiques pédagogie fin cycle et diplômés 

Étudiants en fin de cycle pour l’année universitaire 2012-2013 

م ) نهم  02ًبّين بخهاثُاث َلبت حامٗت ٢ؿىُُىت (:29حذ٘و ُس الظًً َم في جهاًت ج٩ٍى

 (1)مىػٖين ٖلى ال٩لُاث واإلاٗاَض.

 اإلاجمىق ٓالظُٗ ماظتر لِعاوغ الٖلُت / اإلالهذ

لىم الدؿُير  1822 59 488 1275 الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 1220 00 428 792 الٗلىم ؤلاوؿاهُت والٗلىم الاحخماُٖت

لىم التربُت  512 35 110 367 ٖلم الىٟـ ٖو

 565 00 266 299 الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت للمٗلىماث والاجهاالث

ايُت  378 56 97 225 ٖلىم وج٣ىُاث اليكاَاث البضهُت والٍغ

 345 00 100 245 ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ

 4842 150 1489 3203 اإلاجمىق

 

                                                           
تاح عمى . م6057 -6056لممكسـ الجامعي  06إحصائيات بيداغكجية عاّمة عمى مستكل جامعة قسنطينة (  1)

  (. الرابط: 6057/;/;5الخط المباشر. )تاريخ الزيارة يـك 

globale/-pedagogie-constantine2.dz/vrformation/statistique-http://www.univ
 

http://www.univ-constantine2.dz/vrformation/statistique-pedagogie-globale/
http://www.univ-constantine2.dz/vrformation/statistique-pedagogie-globale/
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ّٕز. ٔالتٕثٗل عمي املهتبات وعّدحملٛ عَ  2.5  : الٍّظأٚ ٔالتط

بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت، اهُل٣ذ به الضعاؾت  1982مٗهض ٖلم اإلا٨خباث ٖام  إؤوك

ت الخابٗت لىٟـ الجامٗت، وفي بضاًت اإلاىؾم الجامعي  ٖلى مؿخىي ال٣اٖاث اإلاغ٦ٍؼ

ل م٣غ اإلاٗهض بلى اإلاضعؾت " 1983/1984 " اإلاخىاحض بخي الٗغبي بً  la medersaجّم جدٍى

مبر 30مهُضي بىؾِ مضًىت ٢ؿىُُىت، وفي  جم حُٛير م٣غ اإلاٗهض زاهُت بلى مجم٘  1990هٞى

حي " ٧ىخُل لخًغ " الظي ٧ان ًًم باإلياٞت بلى مٗهض ٖلم اإلا٨خباث، مٗهض الٟلؿٟت، 

ش. "ؾُضي  اهخ٣ل اإلاٗهض بلى مضعؾت بَاعاث الكباب ال٩اثً بخي 2000وفي ٖام  ومٗهض الخاٍع

مبرو٥"، خُث ؤزظ حؿمُت حضًضة كي "٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث" هدُجت اٖخماص الجامٗت لىٓام 

اهخ٣ل  2008/2009وفي ٖام ، (1)حخماُٖتال٩لُاث، وؤنبذ جابٗا ل٩لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والا 

 ً بلى م٣ٍغ الخالي باإلاضًىت الجضًضة "ٖلي مىجلي"، و٢ض ؤوكإ َظا ال٣ؿم في باصت ألامغ لخ٩ٍى

ً الخ٣ىُين و٦ظا صٞ ٗت مً خاملي الضبلىم الٗالي للم٨خبُين، زم جلتها صٞٗاث لخ٩ٍى

غ َظا الخسهو بما ًمل٨ه مً ؤؾاجظة  ال٣ؿم اللِؿاوـ، خُث ؾعى مىظ بضاًخه بلى جٍُى

تهم، و٦ظا الاؾخٗاهت بالخبراث الٗغبُت وألاحىبُت، وحضًغ بىا ؤن هظ٦غ في َظا اإلا٣ام 
ّ
م ٢ل ٚع

في جىمُت َظا ال٣ؿم وج٣ضمه ٖلى حمُ٘  صىفيكبذ اللؼٍُ أ.د لٗبه بالضوع ال٨بير الظي 

ً غ مىاهج الخ٩ٍى اث، َظا و٢ض ؾعى ال٣ؿم صوما لخٍُى باالقترا٥ م٘ ٢ؿمب الجؼاثغ  اإلاؿخٍى

/ للخُّىع، وفي 1990/1998/2000ؾىىاث في الٗانمت ووَغان، خُث زًٗذ اإلاىاهج 

 ا٣ٞت مً وػاعة الخٗلُم الٗاليجدهل ال٣ؿم ٖلى اإلاى  2005/2006اإلاىؾم الجامعي 

ت ً الجضًض في نُٛت "لخبجّ  الجؼاثٍغ و٢ض مغ اإلاٗهض بمغاخل ، LMD "(2)ب بغهامج الخ٩ٍى

له بلى ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث في بَاع هٓام ال٩لُاث ؾىت  ، خُث 1998مخٗضصة ؤَمها جم جدٍى

 386-98اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  بمىحب  ؤؾىض بلى ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت

 1994-08-18اإلااعر في  213-84اإلاٗض٫ للمغؾىم الخىُٟظي  1998 -12-02اإلااعر في 

-18اإلااعر في  75وخضص ال٣غاع الىػاعي ع٢م   حامٗت مىخـىعي ٢ؿىُُىـت  اإلاىٓم لؿير َُا٧ل

 ٖضص ألا٢ؿام اإلا٩ىهت لل٩لُت ٖلى الىدى آلاحي: 03-1999

 الاحخما٢ٕؿم ٖلم  –       

الم  –         والاجها٢٫ؿم ٖلىم ؤلٖا

                                                           
التككيف في عمـ المكتبات كالمعمكمات كمدل التالـؤ بينو كبيف الممارسة الميدانية. مذكرة .>==5كريـ مراد. (  1)

 .80ص،قسنطينة.  الدبمـك العالي لممكتبييف: جامعة منتكرم
، مجمة المكتبات كالمعمكمات. آفاؽ تطكير مينة المكتبات كالمعمكمات في الجزائر .:600.المالؾ عبد بف سبتي(  2)

 .:7.، ص5، ع7مج



 20أرشيفية  مبعهد عله املكتبات والتوثيل جبامعة قشيطيية تكييات  جتربة ختّصص  الفصل اخلامس

232 

 

 ٢ؿم ٖلم الىٟـ –       

 ٢ؿم الٟلؿٟت –       

ش –         ٢ؿم الخاٍع

 ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث –       

ايت –         (1).٢ؿم التربُت البضهُت والٍغ

زال٫ َظٍ اإلاغخلت ؤي في ٦ى٠ ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت ٖٝغ ال٣ؿم جُىعا 

٦بيرا ٖلى حمُ٘ ألانٗضة، ٞٗلى مؿخىي البدث الٗلمب جىج بةوكاء زالزت مسابغ بدثُت 

ىُت ؤزغي، و٢ض  اؾخ٣ُبذ حمُ٘ ألاؾاجظة اإلادلُين، وختا ؤؾاجظة وباخثين مً حامٗاث َو

ؾاَمذ َظٍ ألازيرة في جيكُِ الجى الٗلمب مدلُا وزاعحُا. ومً هاخُت الخإَير ٣ٞض جضٖم 

ؾاجظة مً طوي الضعحاث الٗلُا، ومً الىاخُت البُضاٚىحُت ال٣ؿم بٗضص مهم مً ألا 

اث اللِؿاوـ واإلااحؿخير   واإلااؾتر  اؾخ٣ُب ال٣ؿم ٖضص ٦بير مً الُلبت في مؿخٍى

ج صٞٗاث مً خاملي اإلااحؿخير ٧اهذ ؤؾاؾا لٟخذ  والض٦خىعاٍ، و٢ض ٖمل ال٣ؿم ٖلى جسٍغ

تالجؼ  جسههاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في الٗضًض مً الجامٗاث ، وزانت بالىاخُت اثٍغ

، ٧ل  ه ال٣ؿم في بصاعجه وحؿُيٍر ً، َظا بياٞت بلى الاؾخ٣غاع الظي ٖٞغ الكغ٢ُت مً الَى

َظٍ اإلا٣ىماث مجخمٗت عشخذ َظا ال٣ؿم ليرج٣ي بلى مغجبت مٗهض لٗلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ. 

ه، في و٢ض ؾاَم في نى٘ َظا الىجاح زلت مً اليؿاء والغحا٫ ٧ل في مى٢٘ ٖمله ومؿاولُخ

ً والخضَعـ، منهم مً الخد٣ىا بجىاع ع هم  عخمهم اللهم وؤؾ٨نهم ٞؿُذ  »ؤلاصاعة والخ٩ٍى

 .ومنهم مً الػا٫ ٣ًضم ٧ل ما لضحهم بخٟان وبزالم«  حىاهه

، و٢ض ؤوكئذ َظٍ 2يخمب مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ خالُا بلى حامٗت ٢ؿىُُىت ً

مبر  28اإلااعر في  401-11الجامٗت بمىحب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ، ًدك٩ل 2011هٞى

 ٗلىماثمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ خالُا مً ٢ؿمين َما : ٢ؿم اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلا

 12اإلااعر في  424و٢ؿم الخ٣ىُاث ألاعقُُٟت، و٢ض ؤوكئا بمىحب ال٣غاع الىػاعي ع٢م 

مبر  ً مىػٖت بين اللِؿاوـ2012هٞى ٘ للخ٩ٍى واإلااؾتر  . ًدخىي اإلاٗهض ٖلى حؿٗت مكاَع

 715ما ًٟى١  2012/2013والض٦خىعاٍ. بلٜ ٖضص الُلبت في اإلاٗهض زال٫ الؿىت الخالُت 

َالب  80َالب في ص٦خىعاٍ هٓام حضًض، و 28َالب في اإلااؾتر،  182َالب في اللِؿاوـ، 

 ص٦خىعاٍ ٖلىم.

                                                           
->5المؤّرخ في  657-8>المعّدؿ لممرسـك لمتنفيذم  >==5-56-06المؤرخ في  :>7->=مرسـك تنفيذم رقـ ( 1)

 .===5-07->5المؤّرخ في  9;المنّظـ لسير ىياكؿ جامعة منتكرم كالقرار الكزارم رقـ  8==5 ->0
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ًمغ اإلاٗهض بمغخلت اهخ٣الُت مً ؤحل وي٘ الهُا٧ل ألاؾاؾُت له مؿخ٣بال، ًخدضص 

ت اإلاٗهض للضعاؾاث اله ت اإلاٗهض للبُضاٚىحُا، هُابت مضًٍغ ٩ُل الخالي للمٗهض في هُابت مضًٍغ

الٗلُا، عثاؾت ٢ؿم اإلا٨خباث والخىز٤ُ، عثاؾت ٢ؿم الخ٣ىُاث ألاعقُُٟت، م٨خبت اإلاٗهض 

اث٠ مُٗىت.  ومهلخت الاهسغاٍ، وحمُٗها جخُلب بوكاء مهالر مخسههت ألصاء ْو

٘ قإه ي اإلاٗهضمؿاول والخ٣ُ٣ت ؤن َمىخاث ىُا  ه٦بيرة في ٞع والؿمى به بلى ؤٖلى اإلاغاجب َو

ٟين.  (1)وصولُا، ولً ًخد٤٣ َظا بال بخ٩از٠ حهىص الجمُ٘ بصاعة وؤؾاجظة ومْى

ً ألاعقُُٟين ٤ 2008ٗهض ٦خسّهو ٢اثم بظاجه ؾىت في َظا اإلا بضؤ ج٩ٍى الىٓام  ٞو

ل في البلضان  ٫.م.ص الجضًض ) الىالًاث اإلاخدض،  ألاهجلى ؾ٨ؿىهُتالظي ؤوكإ مىظ ػمً ٍَى

ً الٗغبي،  ُاهُا( وكي آلان خّيز الخىُٟظ في ٦ثير مً الضو٫ ألاوعوبُت وختا في الَى ٦ىضا، بٍغ

ُت الخٗلُم الٗالي وبُٖاء الكهاصاث نبٛت طاث ٢ُمت  ظا اؾخجابت لضواعي جدؿين هٖى َو

واجساطٍ مىهجا حضًضا  جبجب َظا الىٓامؾاب٣ا واإلاٗهض خالُا ٖاإلاُت. و٢ض قهض ال٣ؿم 

ً الظي حاء بم٣خطخا اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   1425قىا٫  08اإلااعر في  371-4للخ٩ٍى

مبر  21: ـاإلاىا٤ٞ ل  (2)الظي ًخًمً بخضار قهاصة اللِؿاوـ في الىٓام الجضًض. 2004هٞى

مبر  12 ًىموفي  مٗهض ٖلم »بلى مٗهض  وؤنبذ ًُل٤ ٖلُه اؾم: ال٣ؿم  اعج٣  2012هٞى

غ ههٓغا ليكاََظا  «باث والخىز٤ُاإلا٨خ ي همىاهج الىاؾ٘ وؾُٗه الضاثم لخٍُى ُت الخ٩ٍى

وؤنبذ ًدخىي بضوعٍ ٖلى ٢ؿمين ألاو٫ ٢ؿم ج٣ىُاث ألاعق٠ُ والثاوي ٢ؿم اإلا٨خباث 

دغم اإلاٗهض خغنا قضًضا ٖلى اؾخ٣ُاب ؤخؿً ال٨ٟاءاث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث.  َظا ٍو

 ً ىُت للخضَعـ به ويمان ؤخؿً ج٩ٍى  (3)لخغحُه.الَى

م٨ً ؤن ه٣ضم حملت مً اإلاُُٗاث الخالُت خى٫   ٦ما ًإحي: اإلاٗهضٍو

ً "ؤ" 12بغجبت ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي،  4ؤؾخاط صاثما ) 27   02ؤؾاجظة مدايٍغ

ً "ب"  ٌٗتزم  ؤؾاجظة مؿاٖضًً "ب"(. 02ؤؾاجظة مؿاٖضًً "ؤ"  06ؤؾاجظة مدايٍغ

 ٠ُ -2013ؤؾاجظة مؿاٖضًً نى٠ "ب "زال٫ اإلاىؾم الجامعي ال٣اصم  08اإلاٗهض جْى

2014. 

                                                           
مباشر. )تاريخ الزيارة يـك تطّكر معيد عمـ المكتبات كالتكثيؽ. كممة مدير المعيد. متاح عمى الخط ال(  1)

de-instituts/institut-et-constantine2.dz/facultes-http://www.univ-(. الرابط: 6057/;0/>5

bibliotheconomie/
 

، يتضمف إحداث شيادة 6008نكفمبر 65المكافؽ لػػػػ 5869شكاؿ  >0، المؤرخ في 5;7-08تنفيذم رقـ: مرسـك(  2)
 ليسانس بالنظاـ الجديد.

 .06المشّكؿ لمعيد عمـ المكتبات كالتكثيؽ بجامعة قسنطينة  6056نكفمبر  56المؤرخ في  868قرار كزارم رقـ (  3)

http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
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الم آلالي، ؤ 20  ا لخضَعـ بٌٗ م٣اًِـ الخسهو، وم٣ُاؽ ؤلٖا ؾخاطا ما٢خا ؾىٍى

 اللٛاث، ؤلاخهاء.

 َالبا مسجال بالض٦خىعاٍ هٓام ٢ضًم. 80، َالب مسجل بضعاؾاث مغخلت الخضعج 955 

مىانب ؤزغي ص٦خىعاٍ  08، و٢ض جّم ٞخذ ل بالض٦خىعاٍ هٓام حضًضَالبا مسج 28 

٣ت باإلاىؾم الجامعي ال٣اصم 
ّ
َالبا مسجال  20، 2014-2013هٓام حضًض مخٗل

 باإلااحؿخير.

 َالب مسجل لخدًير ص٦خىعاٍ هٓام ٢ضًم وحضًض. 108 

 م٨خبت ماجمخت. ٗهضًىحض باإلا/َالب ماؾتر في الخسههاث الثالزت 185 

٤ الجؼاثغ هدى مجخم٘  للبدث مٗخمضة مً َٝغ الىػاعة الىنُتمسابغ  3  ) مسبر ٍَغ

ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وصوعَا في الخىمُت مسبر  اإلاٗلىماث: اإلا٣ىماث ألاَضاٝ والخإؾِـ/

الم والخىز٤ُ الٗلمب والخ٨ىىلىجي.( ىُت/مسبر الضعاؾاث والبدث خى٫ ؤلٖا  (1)الَى

 والجضو٫ الخالي ًبّين جىػَ٘ ؤؾاجظة اإلاٗهض ٖلى ال٣ؿمين.

م )  02ًبين جىػَ٘ ؤؾاجظة مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت  (:30حذ٘و ُس

 (2(خؿب ألا٢ؿام.

 اإلاجمىق
 ُعم اإلإخباث

ومشآض اإلاللىماث   

 ُعم جِىُاث

ألاسؼٍُ.   
 الشجبت

 الخٗلُم الٗاليؤؾخاط  02 02 04

 ؤؾخاط مدايغ ؤ 03 09 12

 ؤؾخاط مدايغ ب 00 02 02

 ؤؾخاط مؿاٖض ؤ 05 01 06

 ؤؾخاط مؿاٖض ب 03 00 03

 اإلاجمىق 13 14 27

 

                                                           
 .6057-6056لمسنة الجامعية  06ت كالتكثيؽ بجامعة قسنطينة إحصائيات عمى مستكل معيد عمـ المكتبا(  1)
مف طرؼ نائب مدير معيد عمـ المكتبات كالتكثيؽ مكمؼ بما بعد التدرج كالبحث العممي  سترجعةكثيقة م(  2)

 .6057مارس  .06، جامعة قسنطينة متعّمقة بتكزيع أساتذة المعيد عمى القسميف كالعالقات الخارجية
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ٞخذ  02حٗتزم حامٗت ٢ؿىُُىت  2014-2013زال٫ الؿىت الجامُٗت ال٣اصمت مالخـت: 

٠ُ ؤؾاجظة مؿاٖضًً نى٠ "ب" إلاٗهض ٖلم  اإلا٨خباث والخىز٤ُ ٖلى الىدى مىانب جْى

 (1)مىانب ل٣ؿم ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. 05مىانب ل٣ؿم اإلا٨خباث ومغا٦ؼ الخىز٤ُ./  03الخالي: 

 :2012/2013ئخصاةُاث ػلبت ملهذ كلم اإلإخباث والخىزُّ خال٘ العىت الجاملُت  

م )  (2)ًبّين الٗضص الاحمالي لُلبت مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ. (:31حذ٘و ُس

 اإلاجمىق ئهار رٓىس  العىت

 246 196 50 الؿىت ألاولى لِؿاوـ

 279 189 49 الؿىت الثاهُت لِؿاوـ

 80 74 06 الؿىت الثالثت لِؿاوـ جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت

 83 64 19 الؿىت الثالثت لِؿاوـ جسهو ج٨ىىلىحُا حضًضة وهٓم مٗلىماث

 82 65 17 مغا٦ؼ مٗلىماثىت الثالثت لِؿاوـ جسهو م٨خباث و الؿ

 23 11 12 الؿىت ؤولى ماؾتر جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت

 31 26 05 مغا٦ؼ مٗلىماثالؿىت ؤولى ماؾتر جسهو م٨خباث و 

 29 19 10 الؿىت ؤولى ماؾتر جسهو ج٨ىىلىحُا حضًضة وهٓم مٗلىماث

 31 29 02 ج٣ىُاث ؤعقُُٟتالؿىت زاهُت ماؾتر جسهو 

 37 30 07 الؿىت زاهُت ماؾتر جسهو م٨خباث و مغا٦ؼ مٗلىماث

 34 22 12 الؿىت زاهُت ماؾتر جسهو ج٨ىىلىحُا حضًضة وهٓم مٗلىماث

 955 725 189 اإلاجمىق

 :LMDوفًّٕ ٌعاً  3.5

َى بنالح للخٗلُم حهضٝ بلى ٩َُلت مجمٕى الكهاصاث الجامُٗت بدُث ًجٗل 

جب جِّؿغ وحؿهل خغ٦ت الُلبت بين  اث الخٗلُم ميسجمت ومخُاب٣ت ٖلى اإلاؿخىي الَى مدخٍى

في ٩َُلخه زالر مغاخل  مسخل٠ الجامٗاث والازخهاناث الٗلمُت. ٌكمل هٓام ٫.م.ص

يُت، جخىج ٧ل واخضة منها بكهاصة حام  (3).ُٗتج٩ٍى

                                                           
: األمانة العامة، المديرية الفرعية لممستخدميف كالتككيف، مصمحة المكظفيف االدارييف 06ينة جامعة قسنط( 1)

مناصب مالية. تاريخ  >0، العدد 06كالتقنييف، إعالف عف تكظيؼ أساتذة مساعديف صنؼ "ب" بجامعة قسنطينة 
 .6057أكت  09إعالف التكظيؼ 

. متاح عمى الخط المباشر 6056/6057خالؿ السنة الجامعية  إحصائيات طمبة معيد عمـ المكتبات ك التكثيؽ(  2)
et-constantine2.dz/facultes-http://www.univ-(. الرابط:        6057/;60/0.) تاريخ الزيارة يـك 

bibliotheconomie/-de-/institutinstituts
 

(3) 
Concept LMD système, Disponible en Ligne http://www.memoireonline.com/12/07/804/m_perception-

enseignants-introduction-systeme-lmd-ugb4.html. Date de la visite: 01/09/2012.
 

http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
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( وجخىج بكهاصة اللِؿاوـ وج٣خطخب الخهى٫ 3صعحت اللِؿاوـ )ب٩الىعٍا + لى: و اإلاشخلت ألا 

 عنُضا. 180ٖلى 

( وجخىج بكهاصة اإلااؾتر وج٣خطخب الخهى٫ ٖلى 5صعحت اإلااؾتر )ب٩الىعٍا +اإلاشخلت الثاهُت: 

ً للخٗلُم ؾىاء اإلانهب ؤو الىٓغي  120 ؿخُُ٘ الُالب اجبإ مؿاٍع  والبدث.عنُضا، َو

ظٍ اإلاغخلت 8صعحت الض٦خىعاٍ )ب٩الىعٍا +اإلاشخلت الثالثت:  ( وجخىج بكهاصة الض٦خىعاٍ، َو

 (1)جٟخذ للُالب بٗض خهىله ٖلى اإلااؾتر.

م ) ً في هٓام ٫ م ص. (:11ؼٖل بُاوي ُس   )2)ًبّين مغاخل الخ٩ٍى

 
ل٩ل  d„enseignement unitésًخ٩ىن مً وخضاث الخٗلُم  ٫.م.ص بن هٓام الخٗلُم في

ؾاٖاث  مً اإلا٣اًِـ مك٩لت في وحّٗبر ًٖ ٖضص créditوخضة حٗلُم ٢ُمت في ق٩ل عنُض 

الٗمل )صعوؽ، ؤٖما٫ مىحهت، ؤٖما٫ جُب٣ُُت، ؤٖما٫ ٞغصًت( والتب ًجب ٖلى الُالب 

 (3)ال٣ُام  ها ختا ًخدهل ٖلى وخضة الخٗلُم.

 :لهذباإلا LMD كىامل اكخماد هـام 1.3.5

ً الجامعي الٗالي لٗلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في مىاحهت جُىعاث وحٛيراث  ٠٣ً الخ٩ٍى

نها، ومٗالجتها، واؾترحاٖها، وبتها.  ٗت مخالخ٣ت في مجاالث ج٣ىُاث اإلاٗلىماث، وجسٍؼ ؾَغ

اصة الىٓغ صوعٍا في  ألامغ الظي حٗل ؤ٢ؿام اإلا٨خباث ومٗاَضَا الجامُٗت مًُغة إٖل

غ١ الخضَعـ ٞيها، ختا جىا٦ب َظٍ  مىُل٣اتها، وؤَضاٞها، وبغامجها، ووؾاثلها، َو

٘ الخدضًاث التب جىاحه مهىتهم، ألامغ الظي ًجٗل  ا مً ٞع جَى الخُىعاث، وختا ًخم٨ً زٍغ

ً الٗالي في َظا اإلاُضان ال جخى٠٢، بدُث لم ٌٗض ؤخض ٌٗٝغ بض٢ت مدخىي  مؿىصاث الخ٩ٍى

                                                           
(1)

Foire aux Questions Système SEES-LMD, Disponible enLigne, 

http://www.mesrs.dz/document_pub/drsicu/Foire_Aux_Questions_SEES.pdf, Date de la visite: 

13/08/2012.
 

 مف إعداد الباحث. تصّكر(  2)
(3)  

Qu'est-ce qu'une unité d'enseignement dans le système LMD ? Disponible en 

Lignehttp://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=81091, Date de la visite: 31/07/2012.
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ً الخ٣ُ٣ي اإلاُلىب إلاىا٦بت َظٍ الخٛيرا ٞهىا٥ الٗضًض مً الضعاؾاث الٗلمُت  ( 1)ث.الخ٩ٍى

ت بهٟت زانت حك٩ى مً  في الضو٫ الٗغبُت بهٟت ٖامت، ومغا٦ؼ ومهالر ألاعق٠ُ الجؼاثٍغ

لت وال٨ٟ ة اإلاخسههت في مجا٫ ألاعق٠ُ، واإلاىحىصة منها ٖاحؼة ٖملُا ا ٢لت الٗىانغ اإلاَا

ا للث٣اٞت ألاعقُُٟت ألا٧اصًم لهم للخًٖ ؤصاء واحباتها بؿبب اٞخ٣اَع  ُب٤ُ فيُت التب جَا

ً الظي جدهلىا ٖلُه مً حهت، وحّٗضص ا لٗمل اإلاُضاوي بٟٗالُت. َظا عاح٘ إلاؿخىي الخ٩ٍى

ٗخبر  اإلاكا٧ل اإلاهىُت حّغاء الخُىعاث والخٛيراث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت مً حهت ؤزغي، َو

٠ُ مً ؤَم الٗىامل التب خّضث مً الغقي بلى مؿخىي ؤزهاجي ألاعق انالؿبب انَظ

 الخضًث.

ص٦خىعاٍ( ٦بضًل للىٓام ال٨الؾ٩ُي بُٗىبه  -ماؾتر -)لِؿاوـ LMDل٣ض بغػ هٓام 

ها ٦هٗىبت الخ٣ُُم، الغؾىب، ي٠ٗ اإلاىاهج واإلا٣غعاث مً حهت، و٧ىهه من التب ٧ان ٌٗاوي

يُت مغهت طاث مىاهج مؿخدضزت  ُت الخٗلُم وبعؾاء مؿال٪ ج٩ٍى ٌؿعى بلى جدؿين هٖى

 
ّ
ٗا ت واإلاهىُت للُلبت  لت مً ؤحل جُٟٗلٞو غ ال٣ضعاث ال٨ٍٟغ الىاجج الٗلمب و٦ظا جىمُت وجٍُى

اإلاخ٩ىهين مً حهت ؤزغي. وطل٪ مً زال٫ اٖخماصٍ ٖلى ؤهٓمت الؿضاؾُاث، ألاعنضة، 

الخ٨ٟل و اإلاغا٣ٞت و ٦ظا اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث، باإلياٞت بلى بصزا٫ الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت في 

.ً  ٖملُاث الخ٩ٍى

ً َالب حامعي ٢اصع ٖلى جدمل اإلاؿاولُاث ومىاحهت اإلاخُلباث ٧ل طل٪ مً ؤحل  ج٩ٍى

اإلالخت للمجخم٘ ولهظا ٞةن الاججاَاث الخضًثت في مجا٫ الخٗلُم تهضٝ بلى جل٣ين الُالب 

إل ٖليها ٗض هٓام   .(2)َغ١ الىنى٫ بلى اإلاٗلىماث والَا ؤخض ؤَم ع٧اثؼ الخُٛير التب  LMDَو

ت التب حاء  ها في مؿذ ؤ٢ؿام ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗ لىماث مً زال٫ ؤلانالخاث الجظٍع

لى ٨ٞغة ؤن  مداولت لخجاوػ ٣ٖباث زلٟتها ؤهٓمت ٦الؾ٨ُُت ٢ضًمت مبيُت ٖلى الخل٣ين ٖو

يُت في ْل َظا الىٓام  اإلا٩ىن وخضٍ َى مً ًمل٪ اإلاٗلىمت، بط َغؤث ٖلى اإلاىاهج الخ٩ٍى

اح الخُٛي بذ ٖليها ٍع ٖضة، الصخبء الظي حٗل  هىاحر مً الجضًض الٗضًض مً الخدىالث، َو

الٟغ١ بين َظٍ اإلاىاهج واإلا٣غعاث وؾاب٣اتها في ألاهٓمت ال٨الؾ٨ُُت قاؾٗا، وطل٪ مً 

خماص ٖلى الُغ١ الخ٣لُضًت وحٗل  ضم الٖا زال٫ الازخالٝ في َغ١ ج٣ضًم الضعوؽ ٖو

ً الظاحي ؤًً ج٣لو صو  ع اإلا٩ىن اإلاخ٩ىن في ٢لب الٗملُت الخٗلُمُت م٘ جغؾُش ز٣اٞت الخ٩ٍى

                                                           
. ، كاتجاىاتو الحديثةأنكاعو: أىدافو، التككيف العالي في عمـك المكتبات كالمعمكمات. 6006المطيؼ.  عبد صكفي( 1)

 .7>5.ع. صالجزائر: دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزي
مف السداسي األكؿ إلى الدكتكراه، متاح عمى الخط المباشر  LMDظاـ بن المتعمقة  المعطيات  كؿ(  2)

http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=71070  :6056/>09/0تاريخ الزيارة. 

http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=71070
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=71070
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بلى مىحه للمخ٩ىن ٞدؿب، و٦ظا جىؾُ٘ خّٓى الُالب في ٖملُاث البدث ًٖ 

 ( 1)اإلاٗلىماث.

باإلياٞت بلى ج٨ث٠ُ الدجم الؿاعي للمدايغاث والخُب٣ُاث ومداولت الخىحه هدى 

اعاث اإلاُضاهُت بضال مً التر٦يز ٖلى اإلادايغاث  ما٫ الخُب٣ُُت واإلاىحهت و٦ظا الٍؼ ألٖا

ى طل٪ الخُٛير في َبُٗت اإلا٣اًِـ اإلاضعؾت، مً زال٫ مداولت ج٨ث٠ُ الكٟهُت، ي٠ بل

ر َغ١ ياإلا٣اًِـ طاث الُبُٗت الخ٣ىُت واإلاٗخمضة ؤ٦ير ٖلى الخ٨ىىلىحُا، صون ؤن هيسخا حُٛ

خماص ٣ِٞ ٖلى هخاثج الازخباعاث ال٨خابُت لخ٣ُُم مؿخىي  الخ٣ُُم مً زال٫ ٖضم الٖا

ُت منها  بجبإالُالب، وبهما  ّٟ ما٫ اإلاىحهت ؾىاء اله ؾُاؾت الخ٣ُُم اإلاؿخمغ مً زال٫ ألٖا

 (2)ؤو اإلاىجؼة زاعج ؤؾىاع الجامٗت.

ً في ألاسؼٍُ طمً َزا الىـام باإلا 2.3.5  :لهذاكخماد الخٍٕى

جغي في جهاًت ًفي ٩َُلخه الجضًضة ٖلى هٓام الؿضاؾُاث، خُث  LMDٌٗخمض هٓام 

ْهغث الخاحت ملخت بلى وحىص  وبٓهىعٍ ُتحٗلُم٧ل ؾضاسخب امخدان ل٩ل وخضة 

زالر جسههاث: جسهو م٨خباث ومغا٦ؼ مٗلىماث،  ٗهضالخسهو. خُث ؤنبذ باإلا

جسهو ج٨ىىلىحُا حضًضة وؤهٓمت اإلاٗلىماث وجسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت َظا ألازير الظي 

ؼ ٖلُه الضعاؾت
ّ
. جّم ٞخذ َظٍ الخسههاث الثالزت بمىحب ال٣غاع الىػاعي ع٢م ؾٝى جغ٦

 02بجامٗت ٢ؿىُُىت والخىز٤ُ ٖلم اإلا٨خباث مٗهضَٗخبر و  ،2008ؤوث  07اإلااّعر في  124

ً وجإَير ؤعقُُٟين ٖلى مؿخىي التراب  مٗهضؤو٫  ًٟخذ جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت لخ٩ٍى

جب،  و٢ض جبّجب اإلاٗهض  2004لإلنالخاث الجامُٗت التب اٖخمضث ؾىت هدُجت جّم طل٪ الَى

ً في َظٍ اإلاغخلت زىعة 2005لٟٗلي له ؾىت الىٓام وقٕغ في الخُب٤ُ ا ، خُث ٖٝغ الخ٩ٍى

ً البرامج هٓغا إلصزا٫ هٓام اللِؿاوـ واإلااؾتر والض٦خىعاٍ، وكي  ُت ج٩ٍى ت في هٖى حظٍع

ت في مىٓىمت الخٗلُم الٗالي ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ ٩َُلت حضًضة ًداو٫ َظا خُث ، الجؼاثٍغ

ً الجامعي وجثمين  ُت الخ٩ٍى ٘ مً هٖى ىُت وعبِ مسخل٠ الىٓام الٞغ الكهاصاث الَى

ج  ببًٗها الازخهاناث ً وجسٍغ م٘ التر٦يز ٖلى آلاٞا١ اإلاهىُت في ٧ل اإلاُاصًً، ٣ٞض جم ج٩ٍى

جدذ اؾم  LMDجدمل صعحت لِؿاوـ  2008ؤو٫ صٞٗت مسخهت في َظا اإلاُضان ؾىت 

                                                           
بأقساـ عمـك المكتبات كالمعمكمات،  LMSكضركرة تبني نظـ إدارة التعميـ  LMDنظاـ . 6055لحكاطي عتيقة. (  1)

بيف معطيات الكاقع  كرقة عمؿ مقدمة إلى الممتقى الكطني "مناىج التككيف الجامعي في عمـك المكتبات كالمعمكمات:
 .7، ص.6055/ نكفمبر 58/59، الجزائر( جامعة تبسة اإلنسانيةقسـ العمـك  )كطمكحات التطكير"

، يتضمف كيفية التقييـ =600جكاف  60ق المكافؽ لػػ 5870جمادل الثانية  :6، مؤرخ في ;57قرار رقـ:  ( 2)
 كاالنتقاؿ كالتكجيو في طكر الميسانس ك الماستر.
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جسّغحذ ٦ظل٪ ؤو٫ صٞٗت جدمل صعحت  2010جسهو: "ج٣ىُاث ؤعقُُٟت". وفي ؾىت 

ؾدخسّغج الضٞٗت ع٢م ؤعبٗت في َظا  2013في هٟـ الخسّهو. وابخضاء مً ؾىت اإلااؾتر 

َلبت ممً صعؾىا َظا الخسهو ًدًغون لكهاصة  08ؾُىحض  الازخهام، و٦ظل٪

الض٦خىعاٍ في َظا الىٓام الجضًض. يمً جسهو مٛاًغ وقامل ًجم٘ ُٞه حمُ٘ َلبت 

ًُل٤ ٖلى الخسهو اؾم: الخسههاث الثالزت اإلاخٟى٢ين والىاجخين في اإلاؿاب٣ت و 

 (1)"ج٣ىُاث اإلاٗلىماث في ألاهٓمت الىزاث٣ُت".

 : 2 قشٍطٍٗٛ ٔالتٕثٗل ظاوعٛ عمي املهتبات عّدمب LMDتٍعٗي التهَٕٖ ضىَ ٌعاً   4.5

ملُا  ا ومىهجُا ٖو ً خؿب اإلاؿل٪ وبضعحاث مخٟاوجت حٗلُما هٍٓغ ًخًمً الخ٩ٍى

لت ُٞما بُنها باوسجام م٘ ؤَضاٝ وجُب٣ُُا. وجىٓم اإلاؿال٪ في وخضاث حٗلُم مىٟه

ً، جخًمً َظٍ اإلاؿال٪:   –وخضاث حٗلُم اؾخ٨كاُٞت  –وخضاث حٗلُم ؤؾاؾُت  -الخ٩ٍى

 وخضاث حٗلُم للخسهو. –وخضاث حٗلُم مكتر٦ت 

جخ٩ّىن وخضة الخٗلُم مً ماصة ؤو ؤ٦ير ج٣ّضم ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخٗلُم )صعوؽ 

ت، ؤٖما٫ مىحهت، مدايغاث، هضواث،  باث..(.هٍٓغ  جضٍع

جؼوص ٧ل وخضة حٗلُم و٧ل ماصة مً اإلاىاص اإلا٩ىهت لها ب٣ُمت في ق٩ل وخضاث ٢ُاؾُت. 

جدّضص الىخضاث ال٣ُاؾُت باالؾدىاص بلى الدجم الؿاعي الؿضاسخب "الخًىعي" الًغوعي 

، بياٞت بلى حجم اليكاَاث التب ٣ًىم  ها الُالب ؤزىاء الؿضاسخب  ال٦دؿاب اإلاٗاٝع

ب...(.اإلاظ٧ىع) ٖمل ٞغص غ، مظ٦غة، جضٍع  ي، ج٣ٍغ

جدضص ٢ُمت الىخضاث ال٣ُاؾُت لىخضة الخٗلُم في يىء ال٣ُمت الاحمالُت للىخضاث 

 (2)وخضة ٢ُاؾُت. 30ال٣ُاؾُت للؿضاسخب الىاخض اإلا٣ضع بـــ 

ً ٣ا للمٗاًير  بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ ًخم ج٣ضًم الخ٩ٍى بالهُٛت اإلا٣ترخت، ٞو

 م ٖلى الك٩ل الخالي:ُاث في َىع اللِؿاوـ ج٣ّؿ ؾضاؾ 6اإلاٗمى٫  ها ٖلى 

 ؤعبٗت ؾضاؾُاث: جسّهو للخٗلُم ال٣اٖضي. 

                                                           
. تككيف كتدريس األرشيؼ بالجامعة الجزائرية في ظؿ نظاـ ؿ ـ د: 6057. بطكش كماؿ ،شكاك عبد الباسط ( 1)

 ر. مجمة العمـك االنسانية. جامعة كىراف.) دراسة قيد النّشر(الّنشأة كالتطكّ 

يحدد تنظيـ التعميـ كضبط كيفيات مراقبة المعارؼ كالكفاءات كاالنتقاؿ في دراسات  6009جانفي  67قرار  ( 2)
 الميسانس "نظاـ جديد"



 20أرشيفية  مبعهد عله املكتبات والتوثيل جبامعة قشيطيية تكييات  جتربة ختّصص  الفصل اخلامس

240 

 

)جسّهو ؾضاؾِخان: ًسههان للضعاؾت في الخسههاث الثالزت اإلا٣ترخت للُلبت. 

اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث، جسهو ج٨ىىلىحُا حضًضة وؤهٓمت اإلاٗلىماث الىزاث٣ُت، 

 جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت(.

ؾضاؾُاث في َىع اإلااؾتر، وحٗض الىخضاث الخٗلُمُت في َظٍ اإلاغخلت مً وؤعب٘  

ً ٧لها ؤؾاؾُت، ًسهّ  ضاص ومىا٢كت مظ٦غة الخ٩ٍى و ٞيها الؿضاسخب الٗاقغ وألازير إٖل

 ( 1)اإلااؾتر في الخسهو.

ً في مغخلت الض٦خىعاٍ، ٣ٞض ٞخذ اإلا مىهبا زال٫ الؿىت الجامُٗت  23 ٗهضؤما الخ٩ٍى

 05ٞخذ  جم 2012/2013ٖلى الخىالي وفي الؿىت الجامُٗت  2010-2011/2011-2012

 2014-2013في الؿىت الجامُٗت ال٣اصمت في الخسههاث الثالزت اإلا٣ترخت، و ي زغ ؤنب امى

ج بةٖضاص جى٣ؿم الضعاؾت في َظا الُىع بلى ؾخت ؾضاؾُاث جخىّ مىانب.  08جّم ٞخذ 

 .ومىا٢كت ؤَغوخت ص٦خىعاٍ هٓام حضًض

م٨ً 03جدًير ؤَغوخت الض٦خىعاٍ بثالر )خُث جدّضص مضة  ( ؾىىاث مخخالُت، ٍو

( 02( بلى ؾيخين )01لغثِـ اإلااؾؿت ؤن ًغزو وبهٟت اؾخثىاثُت بياٞت ؾىت واخضة )

ل مً َٝغ اإلاكٝغ ٖلى ؤَغوخت الض٦خىعاٍ 
ّ
با٢تراح مً اإلاجلـ الٗلمب، وبٗض عؤي مٗل

ً في الض مً ال٣غاع  09َب٣ا للماصة  ٦خىعاٍ )الظي ٣ًّضم َلبا للمجلـ الٗلمب وللجىت الخ٩ٍى

ُما ًلي مسُِ ًىّضر جىُٓم وجمدىع مسخل٠  (2)(.2012ؤ٦خىبغ  17اإلااعر في  345ع٢م  ٞو

ً في هٓام ٫.م.ص.  مغاخل مؿال٪ الخ٩ٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
http://30dz.justgoo.com/t1258-في الجامعات الجزائرية، متاح عمى الخط المباشر  LMDشرح نظاـ (  1)

topic#3092  :6056/>0/=5، تاريخ الزيارة. 
 6056 جكيمية :5المؤرخ في  5=5الذم يعّدؿ كيتّمـ القرار رقـ  6056أكتكبر  ;5المؤرخ في  789قرار رقـ (  2)

 .=0الذم يحدد تنظيـ التككيف في الطكر الثالث مف أجؿ الحصكص عمى شيادة الدكتكراه. الماّدة رقـ 

http://30dz.justgoo.com/t1258-topic#3092
http://30dz.justgoo.com/t1258-topic#3092
http://30dz.justgoo.com/t1258-topic#3092
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م: ) ً ( الخالي ًبين: جىـُم وجمدىس مخخلٍ مشاخل معالٗ ال12اإلاخؼؽ البُاوي ُس خٍٕى

 .LMDفي هـام 

 

 (1)اللِؿاوـ واإلااؾتر ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؤ٧اصًمُا "ؤ" ؤو مهىُا "م".مالخـت: 

  الذساظت: 1.4.5

ت مً اإلاىاص،  ج٩ىن مه٩ُلت في ق٩ل وخضاث حٗلُمُت، بدُث حكمل ٧ل وخضة مجمٖى

اتها.  ج٩ىن جدذ بقغاٝ ومؿاولُت ٞغ٢ت بُضاٚىحُت، جخ٨ٟل بمخابٗتها وجدُين مدخٍى

الخٗلُم مً مخابٗت الخضَعـ )اإلادايغاث،  للٟغ٢ت البُضاٚىحُت مهّمت حؿُير وخضة

ما٫ الخُب٣ُُت، اإلاىا٢كت، الترّبو ...( للمىاص اإلاغجبُت بىخضة  ما٫ اإلاىحهت وألٖا ألٖا

الخٗلُم، و٦ظل٪ مغا٢بت مىاْبت الُلبت، جىُٓم اإلاؿاٖضة البُضاٚىحُت، الاعقاص،...، جىُٓم 

، جدهُل خىنلت الؿضاسخب.   مغا٢بت اإلاٗاٝع

ت لها وخضة ٢ُاؽ )الغنُض( وكي ٖباعة ًٖ ٢ُمت مخٛيرة خؿب ؤَمُت ٧ل وخضة حٗلُمُ 

٣ا للخسهو اإلاضعوؽ.  الىخضة الخٗلُمُت ٞو
                                                           

(1)  
Universal planned to teach LMD system. Available on-line: Http, Date of visit: 11/07/2012.
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، بدُث ٩ًىن ؤو ٢غيا عنُضا 30ٖضص ألاعنضة التب ج٣ضم في الؿضاسخب الىاخض َى  

ً ٩٦ل  ؤما في مغخلت  عنُضا 180في مغخلت اللِؿاوـالٗضص ؤلاحمالي لألعنضة في الخ٩ٍى

 (1).عنُضا ٣120ضع بـ اإلااؾتر ج

ً: مإؼشاث 2.4.5   مخابلت الخٍٕى

ًجخٗل٤ بمضي بهجاػ  ، و الدجم الؿاعي ل٩ل ماصة مً مىاص الىخضاث اإلاضعحت في الخ٩ٍى

 .جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخانت باإلااصةو  مدخىي ٧ل ماصة مً اإلاىاص مضي حُُٛت

3.4.5 :ً   جىصَم وخذاث الخٍٕى

ً للىٓام الجضًض  ٖلى ؾخت ؾضاؾُاث، حك٩ل ألاعبٗت  LMDجم جىػَ٘ مىهج الخ٩ٍى

كمل ٧ل ؾضاسخب ؤعب٘ ؤهىإ مً الىخضاث: ً، َو  ألاولى منها الجظٕ اإلاكتر٥ للخ٩ٍى

ً، بما ٞيها مىاص اإلاىاهج   ٤ باإلاىاص التب لها نلت مباقغة بالخ٩ٍى
ّ
الىخضاث ألاؾاؾُت: جخٗل

 بالبِ
ّ
غاُٞت، الىن٠ اإلا٣ن ُت اإلاٗلىماث، الدؿُير ؤلاصاعي واإلاالي للماؾؿاث لُٚى ن ألٖو

الىزاث٣ُت، اللٛاث الىزاث٣ُت، الخدلُل الىزاث٣ي، ج٣ىُت اإلاٗلىماث والاجها٫، 

ا يَر مً بحمالي  %60جمثل  خُث ألاعقُُٟاث الٗامت، وألاعقٟت ؤلال٨تروهُت، ٚو

 ألاعنضة.

الم آلالي، ومىاص   ، وؤلاخهاء ؤلاهترهذالىخضاث الاؾخ٨كاُٞت: وحكمل مىاص ؤلٖا

إل ٖلى الٗلىم التب لها اعجباٍ بخسهو  الخُب٣ُي، التب جٟسر اإلاجا٫ للُالب بااَل

 ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث.

ت(، وم٣ُاؽ مىاهج   يها هجض م٣ُاؽ اللٛاث )الٟغوؿُت وؤلاهجليًز الىخضاث اإلاىهجُت: ٞو

لىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث.البد  ث في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت ٖو

خٗل٤ ألامغ بمىاص بٌٗ الخسههاث التب لها ج٣اَ٘ م٘ ٖلىم ألا٣ُٞت الىخضاث  : ٍو

لم آلازاع. الم آلالي، ٖو الم والاجها٫، وؤلٖا  اإلا٨خباث واإلاٗلىماث، وزانت منها ٖلىم ؤلٖا

ت.
ّ
 ؾخىّضر طل٪ ؤ٦ير ص٢

 

 

 

 

                                                           
(1)  

Foire aux Questions Système SEES-LMD, Disponible enligne, 

http://www.mesrs.dz/document_pub/drsicu/Foire_Aux_Questions_SEES.pdf, Date de la visite: 

13/08/2012
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تٍعٗي الشداسٗات األزبعٛ األٔىل لمجرع املظرتك يف عمًٕ املهتبات مبعّد عمي بطاقٗات  5.5
 : 02املهتبات ٔالتٕثٗل ظاوعٛ قشٍطٍٗٛ 

ت.
ّ
 الجضاو٫ التب ؾىىعصَا ؾخىّضر طل٪ ؤ٦ير ص٢

 بشهامج العىت أولى للجزق اإلاؽتْر في كلىم اإلإخباث واإلاللىماث: 1.5.5
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1.1.5.5 :  بشهامج العذاس ي ألا٘و

م )  ًبّين بغهامج الؿضاسخب ألاو٫ للجظٕ اإلاكتر٥ في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث. :(32حذ٘و ُس

 وخذة الخللُم
 الدجم العاعي ألاظبىعي الدجم العاعي العذاس ي

 ألاسصذة اإلالامل
 هىق الخُُِم

 ئمخدان مخىاصل أكما٘ أخشي  أكما٘ جؼبُُِت أكما٘ مىحهت مداطشة أظبىق 14-16

          وخذاث الخللُم ألاظاظُت

 مخىانل 04 03   1.30 1.30 42 مضزل بلى اإلاىاهج البِبلُىٚغاُٞت -

غاُٞاث -  مخىانل 04 03   03  42 الىن٠ اإلا٣نن للمىهٚى

ٗلىماث - مت اإلا ُير ؤلاصاعي واإلاالي ألٓه  مخىانل 03 03   1.30 1.30 36 الدؿ

 مخىانل 03 03   03  36 لٛاث جىز٣ُُت : الخهاه٠ُ -

 مخىانل 02 03   1.30 1.30 36 أسؼٍُ -

         وخذاث الخللُم اإلاىهجُت

ت -  مخىانل 02 01   1.30  24 بهجليًز

 مخىانل 02 01   1.30  24 ٞغوؿُت -

 مخىانل 02 01   1.30  24 مىاهج البدث -

         الاظخٕؽاًُتوخذاث الخللُم 

 مخىانل 02 02   1.30  24 مضزل لإلٖالم آلالي -

 مخىانل 02 02   1.30  24 بخهاء -

         وخذة الخللُم ألاًُِت

 امخدان 02 01    1.30 24 مضزل لٗلىم اإلاٗلىماث والاجها٫ -

ش  -  امخدان 02 01    1.30 24 ؤلاوؿاهُتمضزل بلى جاٍع

  30 24   18 07.30 360 1مجمىق العذاس ي 
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2.1.5.5 :  الخللُّ كلى العذاس ي ألا٘و

مً زال٫ البرهامج ؤٖالٍ هالخٔ وحىص م٣ُاؽ واخض ًُل٤ ٖلُه اؾم ألاعق٠ُ ًضّعؽ  

جُب٤ُ(، وبذجم ؾاعي ؾضاسخب  1.30مدايغة +  1.30ؾاٖاث في ألاؾبٕى ) 03بمّٗض٫ 

ّغٝ ٖلى ٖلم ألاعق٠ُ وجدضًض اإلاباصت ؾاٖت، حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بلى الخٗ ٣ً36ّضع بــ 

الٗاّمت له مّما ٌؿمذ للُالب بإزظ ٨ٞغة ٖاّمت ًٖ مغا٦ؼ وصوع ألاعق٠ُ، والىزاث٤ 

 ألاعقُُٟت واإلاهىت ألاعقُُٟت مً زال٫ مضزل ٖام للماصة ٣ًّضم في بضاًت الؿضاسخب.
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 بشهامج العذاس ي الثاوي: 3.1.5.5

م )  بغهامج الؿضاسخب الثاوي للجظٕ اإلاكتر٥ في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث. ( ًبّين:33حذ٘و ُس

 وخذة الخللُم
 الدجم العاعي ألاظبىعي الدجم العاعي العذاس ي

 ألاسصذة اإلالامل
 هىق الخُُِم

 ئمخدان مخىاصل أكما٘ أخشي  أكما٘ جؼبُُِت أكما٘ مىحهت مداطشة أظبىق 14-16

          الخللُم ألاظاظُتوخذاث 

  مخىانل 4 3   1.30 1.30 42 البدث البِبلُىٚغافي اإلاخسههت -

  مخىانل 4 3   03  42 الىن٠ اإلا٣نن للهُئاث واإلااؾؿاث -

ُت اإلاٗلىماث -   مخىانل 3 3   1.30 1.30 36 الخىُٓم الٟجب ألٖو

  مخىانل 3 3   03  36 اإلا٩اهؼ -

  مخىانل 2 3   1.30 1.30 36 جِىُاث ألاسؼٍُ -

          وخذاث الخللُم اإلاىهجُت

ت -   مخىانل 2 1   1.30  24 بهجليًز

  مخىانل 2 1   1.30  24 ٞغوؿُت -

  مخىانل 2 1   1.30  24 مىاهج البدث -

          وخذاث الخللُم الاظخٕؽاًُت

  مخىانل 2 2   1.30  24 بٖالم آلي م٨خبُت -

  مخىانل 2 2   1.30  24 بخهاء -

          وخذة الخللُم ألاًُِت

ُٖت - ت والاحخما لىم ؤلاوؿاُه  امخدان  2 1    1.30 24 مضزل لٗل

 امخدان  2 1    1.30 24 مضزل بلى الخًاعاث ؤلاوؿاهُت -

   30 24   18 06 360 2مجمىق العذاس ي 
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 الخللُّ كلى بشهامج العذاس ي الثاوي:  4.1.5.5

٤ باألعق٠ُ في 
ّ
مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ٦ظل٪ وحىص م٣ُاؽ واخض ٣ِٞ ًخٗل

الجظٕ اإلاكتر٥ لٗلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ًُل٤ ٖلى اإلا٣ُاؽ اؾم: ج٣ىُاث ؤعقُُٟت، 

٠ الُالب بمسخل٠ الخ٣ىُاث الٟىُت اإلاٗم ى٫  ها في مُضان حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بلى حٍٗغ

ألاعق٠ُ م٘ جدضًض ؤَم اإلاكا٧ل اإلاُغوخت في َظا اإلاُضان.
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 للجزق اإلاؽتْر في كلىم اإلإخباث واإلاللىماث: زاهُت بشهامج العىت 2.5.5

 بشهامج العذاس ي الثالث: 1.2.5.5

م )  بغهامج الؿضاسخب الثالث للجظٕ اإلاكتر٥ في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث. ًبّين: (34حذ٘و ُس

 وخذة الخللُم
 الدجم العاعي ألاظبىعي الدجم العاعي العذاس ي

 ألاسصذة اإلالامل
 هىق الخُُِم

 ئمخدان مخىاصل أكما٘ أخشي  أكما٘ جؼبُُِت أكما٘ مىحهت مداطشة أظبىق 14-16

          وخذاث الخللُم ألاظاظُت

  مخىانل 04 3   03  42 بِبلُىٚغاُٞا مدؿبت -

ت - ُت ٚير اإلاُبٖى   مخىانل 04 3   03  42 الىن٠ اإلا٣نن لألٖو

  مخىانل 04 3   1.30 1.30 42 الدعُير ؤلالٕترووي للىزاةّ -

  مخىانل 03 3   1.30 1.30 36 ج٨ىىلىحُا ااإلاٗلىماث -

  مخىانل 03 3   1.30 1.30 36 الخدلُل الىزاةِي -

          وخذاث الخللُم اإلاىهجُت

ت -   مخىانل 02 1   1.30  24 بهجليًز

  مخىانل 02 1   1.30  24 ٞغوؿُت -

          الاظخٕؽاًُتوخذاث الخللُم 

  مخىانل 02 2   1.30  24 بٖالم آلي جىز٣ُي : ؤهٓمت الدكُٛل -

  مخىانل 02 2   1.30  24 مضزل بلى ؤلاهترهذ -

          وخذة الخللُم ألاًُِت

 امخدان  02 1    1.30 24 ٖلم الىٟـ الاحخماعي لالجها٫ -

 امخدان  02 1    1.30 24 الٗىإلات -

   30 23   16.30 07.30 300 3مجمىق العذاس ي
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 الخللُّ كلى بشهامج العذاس ي الثالث:  2.2.5.5

هالخٔ وحىص م٣ُاؾين لهما ٖال٢ت باألعق٠ُ، ألاو٫ : الدؿُير الال٨ترووي للىزاث٤  

، ؤّما الثاوي: الخدلُل 04وعنُضٍ  03ؾاٖت حجم ؾاعي ؾضاسخب مٗامله  42ًضّعؽ بــ 

 ٦ظل٪ . 03وعنُضٍ  03ؾاٖت بذجم ؾاعي ؾضاسخب مٗامله  36زاث٣ي ًضّعؽ بــ الى 

 :ًُّل٤ ٖلى اؾم اإلا٣ُاؽ بالالجُيُت اؾم   الدعُير الالٕترووي للىزاةGestion 

électronique des documents (GED ،) ير اإلاٗاٝع ألاؾاؾُت حهضٝ بلى جٞى

ت لٟهم الىز٣ُت في البِئت الغ٢مُت، وعٞ٘ الىعي والخاحت إلصاعة َظا الىٕى مً  الًغوٍع

٤ بصّخت وؾالمت َظا الىٕى مً الىزاث٤، 
ّ
الىزاث٤ صازل الاصاعة اإلاٗانغة وزاّم ما ًخٗل

دُدها اإلاىاص و٦ظل٪ حهضٝ اإلا٣ُاؽ بلى ب٦ؿاب الُالب ٞهم الخدضًاث، والٟغم التب ج

اث، واإلاؿاٖضة في وي٘ ؾُاؾاث  ا ٖلى اإلاماعؾت الخ٣لُضًت للمدْٟى الغ٢مُت وجإزيَر

 للخٟاّ ونىن الىزاث٤.

 :اث  الخدلُل الىزاةِي م في مدخٍى
ّ
ً الُلبت ٖلى ٦ُُٟت الخد٨ ٌؿعى َظا اإلا٣ُاؽ لخ٩ٍى

الىهىم لدؿهُل ٖملُت الىنى٫ بلى مدخىي الىز٣ُت، وبالخالي بم٩اهُت جىنُل 

ن و٦ظا 
ّ
اإلاٗلىماث للمؿخُٟض. ٌكتٍر في الُالب ؤن ٩ًىن مدُِ بم٣ُاؽ الىن٠ اإلا٣ن

ت  مىهجُت الٗمل في َظا اإلا٣ُاؽ ج٩ىن ٖباعة ًٖ م٣ُاؽ الخهي٠ُ. خهو هٍٓغ

اث الىزاث٤(.و   خهو جُب٣ُُت جخًمً جدلُل ؤهىإ مسخلٟت مً الىزاث٤ )جدلُل مدخٍى
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 س ي الشابم:بشهامج العذا 3.2.5.5

م )  ًبّين بغهامج الؿضاسخب الّغاب٘ للجظٕ اإلاكتر٥ في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث. :(35حذ٘و ُس

 وخذة الخللُم
 الدجم العاعي ألاظبىعي الدجم العاعي العذاس ي

 ألاسصذة اإلالامل
 هىق الخُُِم

 ئمخدان مخىاصل أكما٘ أخشي  أكما٘ جؼبُُِت أكما٘ مىحهت مداطشة أظبىق 14-16

          وخذاث الخللُم ألاظاظُت

  مخىانل 04 3   03  42 البدث الىزاث٣ي اإلادؿب -

  مخىانل 04 3   03  36 ج٨ىىلىحُا الاجها٫ -

  مخىانل 04 3   1.30 1.30 36 ألاسؼٌت ؤلالٕتروهُت -

  مخىانل 03 3   1.30 1.30 36 الىؾاثِ اإلاخٗضصة -

  مخىانل 03 3   1.30 1.30 42 للىؾاثِ ؤلال٨تروهُت واإلاىا٢٘الىن٠ اإلا٣نن  -

          وخذاث الخللُم اإلاىهجُت

ت -   مخىانل 02 1   1.30  24 بهجليًز

  مخىانل 02 1   1.30  24 ٞغوؿُت -

          الاظخٕؽاًُتوخذاث الخللُم 

  مخىانل 02 2   1.30  24 بٖالم آلي جىز٣ُي : ؤهٓمت الخُب٣ُاث -

  مخىانل 02 2   1.30  24 ؤلاهترهذ : الخضماث -

          وخذة الخللُم ألاًُِت

الم - اث ؤلٖا  امخدان  02 1    1.30 24 هٍٓغ

 امخدان  02 1    1.30 24 مضزل بلى ٖلم آلازاع -

   30 23   16.30 07.30 324 4مجمىق العذاس ي 
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 الخللُّ كلى بشهامج العذاس ي الّشابم:  4.2.5.5

هالخٔ وحىص م٣ُاؽ واخض ٣ِٞ له ٖال٢ت مباقغة باألعق٠ُ ًُل٤  مً الجضو٫ ؤٖالٍ

 03ؾاٖت حجم ؾاعي ؾضاسخب مٗامله  36الال٨تروهُت ًضّعؽ بــ ٖلُه اؾم ألاعقٟت 

 .03وعنُضٍ 

 :حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ إل٦ؿاب الُالب اإلاؿاٖضة في وي٘ ؾُاؾاث  ألاسؼٌت الالٕتروهُت

ؤنالت  وزُِ الخهي٠ُ والخٟٔ وؾالمت وؤمً الىزاث٤ الغ٢مُت، و٦ُُٟت الخإ٦ض مً

 ( 1) .اهب ال٣اهىهُتالجى و الىز٣ُت الغ٢مُت، والؿالمت، واإلاىزى٢ُت 

  اج:ـــــــــــاظخيخ

ً خؿـــــــــب هٓـــــــــام اللِؿـــــــــاوـ، واإلااؾـــــــــتر والـــــــــض٦خىعاٍ، وجدضًـــــــــضا بغهـــــــــامج  ٌٗخمـــــــــض الخ٩ـــــــــٍى

اللِؿـــــــاوـ ٖلـــــــى الجـــــــظٕ اإلاكـــــــتر٥ إلاـــــــّضة ؾـــــــيخين، ؤي ؤعبـــــــ٘ ؾضاؾـــــــُاث ًخل٣ّـــــــ  ٞيهـــــــا الُالـــــــب 

ـــــــ ؾــــــخت وؤعبٗــــــىن ) ىــــــا بــ ؤٖــــــالٍ وحــــــىص ( م٣ُاؾــــــا. ًخّطــــــر مــــــً زــــــال٫ الجــــــضاو٫ ألاعبٗــــــت 46ج٩ٍى

زمؿـــــــــــت م٣ـــــــــــاًِـ لهـــــــــــا ٖال٢ـــــــــــت مباقـــــــــــغة بخسّهـــــــــــو ألاعقـــــــــــ٠ُ وكـــــــــــي: ألاعقـــــــــــ٠ُ، ج٣ىُـــــــــــاث 

ألاعقـــــــــــــ٠ُ، الدؿـــــــــــــُير ؤلال٨ترووـــــــــــــي للىزـــــــــــــاث٤، الخدلُـــــــــــــل الىزـــــــــــــاث٣ي، ألاعقـــــــــــــٟت الال٨تروهُـــــــــــــت. 

خّطـــــــــــــــــر وحـــــــــــــــــىص زالزـــــــــــــــــت ٖكـــــــــــــــــغ ) حٗـــــــــــــــــالج مٗـــــــــــــــــاٝع فـــــــــــــــــي  %28.26( م٣ُاؾـــــــــــــــــا بيؿـــــــــــــــــبت 13ٍو

 الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت والاجها٫.

 صاث اإلاِترخت في اللِعاوغ )العذاس ي الخامغ والعادط(: الخخص 3.5.5

ً ٦ما ؤؾلٟىا في الجظٕ اإلاكتر٥ إلاضة ؤعب٘ ؾضاؾُاث، ًسخاع بٗضَا  ًمخض الخ٩ٍى

ب ُٞه مً بين الخسههاث الثالزت آلاجُت:  الُالب الخسهو الظي ًٚغ

  :ٌكخمل َظا الخسهو ٖلى ٖضص مً اإلاىاص التب جخصص اإلإخباث ومشآض اإلاللىماث

ل اإلاخ٩ىن للٗمل في َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت، وجخمدىع اإلاىاص بك٩ل ٖام  جَا

ً اإلاؿخُٟضًً، وجىمُت مهاصع  مها، وزضماث اإلاٗلىماث، اخى٫ ج٩ٍى إلاٗلىماث وج٣ٍى

الم آلالي،  ي ؤلاهترهذوالخ٣ىُاث الخضًثت، وؤلٖا ٤ اإلاٗلىماث ٚو ا مً الخُب٣ُاث.وحؿٍى  َر

  :جدىاو٫ مىاص َظا الخسهو جهمُم جخصص الخِىُت الجذًذة وأهـمت اإلاللىماث

ؤهٓمت اإلاٗلىماث وجىُٟظَا، والبرمجُاث الىزاث٣ُت، و٢ىاٖض وبىى٥ اإلاٗلىماث، 

واإلااؾؿاث الىزاث٣ُت ؤلال٨تروهُت والغ٢مُت والاٞترايُت، واليكغ الال٨ترووي وخ٣ى١ 

ي ا.الخإل٠ُ الغ٢مُت، ٚو  َر

                                                           
(1) 

Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation L.M.D du niveau de licence académique. 

2008. Bibliothéconomie, Spécialités : Techniques archivistiques. Faculté des sciences humaines et so-

ciales. Université Mentouri Constantine.
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 :ٍُجغجبِ حمُ٘ مىاصٍ بيكاَاث ؤعقٟت وخٟٔ اإلاٗلىماث  جخصص جِىُاث ألاسؼ

٘ ألاعقُٟي الجؼاثغي،  ،والىزاث٤، مثل جىُٓم وحؿُير ماؾؿاث ألاعق٠ُ الدكَغ

جب الجؼاثغي، ؤعق٠ُ اإلااؾؿاث، ألاعق٠ُ الخام، ماؾؿاث الخٟٔ  ألاعق٠ُ الَى

الضاثم، اإلاٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ، الخدلُل ألاعقُٟي، وؾاثل البدث في ألاعق٠ُ، 

ألاعق٠ُ والبدث الٗلمب....و خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ، ألاعق٠ُ الغ٢مب، 
(1) 

م مخؼؽ ً في مغخلت اللِؿاوـ :(13) بُاوي ُس بمٗهض ٖلم  ًىّضر مؿاع الخ٩ٍى

 .2اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت

 

باث مُضاهُت وجغبهاث باإلااؾؿاث الخىز٣ُُت بمسخل٠ ال٣ُاٖاث وطل٪  بلى حاهب جضٍع

في اللِؿاوـ، وكي ٖباعة ًٖ ؤلاحغاءاث جخسظ مً َٝغ الجامٗت مً  في جهاًت مغخلت الخضعج

ً مٟخىح ؤحل يمان حؿُير حُض لتربهاث الُلبت.  ؤما باليؿبت لُىع اإلااؾتر، ٞالخ٩ٍى

٤ مٗاًير مدضصة مؿب٣ا. خم جىحيههم ٞو  للُلبت الىاجخين في مغخلت اللِؿاوـ، ٍو

 التدزج يف الدزاسٛ:  6.5

 أولى ئلى العىت زاهُت:الاهخِا٘ مً العىت  1.6.5

عنُضا( ٣ًبل الُالب في الؿىت زاهُت بطا نض١ ٖلى  60: )بطا حم٘ الُالب 1الخالت 

ً./ ٣ًبل الُالب في الؿىت زاهُت بطا نض١ ٖلى  ؾضاسخب الؿىت ألاولى مً صوعة الخ٩ٍى

ٌ بين وخضاث حٗلُم الؿىت ؤولى.  الؿىت بالخٍٗى

٢ل( ًم٨ً ؤن ٌؿمذ للُالب مخابٗت عنُضا ٖلى ألا 30: )بطا حم٘ الُالب 2الخالت 

ً بطا ا٦دؿب ٖلى ألا٢ل  مً ؤعنضة الؿىت  %50الضعاؾت في الؿىت زاهُت مً صوعة الخ٩ٍى

مً ألاعنضة زال٫ ؾضاسخب واخض. خُيئظ ًجب  1/3ألاولى وؤن ٩ًىن ٢ض جدهل ٖلى ألا٢ل 

 ولى.ٖلُه ؤن ٌُٗض الدسجُل في اإلاىاص التب لم ٨ًدؿبها مً وخضاث حٗلُم الؿىت ألا 
                                                           

مكاءمتيا مع المكتبات  بالجزائر كمدلالمكتبات  بأقساـ عمـبرامج التككيف  .6050عكنكش نبيؿ، غانـ نذير.( 1)
 .0>7.ص . الرجع السابؽ.الرقمية
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 الاهخِا٘ مً العىت زاهُت ئلى العىت زالثت:  2.6.5

بطا نض١ ٖلى الؿضاؾُاث ألاعبٗت  3: )بىاؾُت الغنُض( ٣ًبل الُالب في الؿىت 1الخالت 

 ألاولى مً صوعة الخٗلُم.

ٌ بين وخضاث حٗلُم الؿىت الثاهُت  ٣ً3بل الُالب في الؿىت  بطا نض١ ٖلى الؿىت بالخٍٗى

 لؿىت ألاولى.ولِؿذ له صًىن مً ا

ٌ( الاهخ٣ا٫ بلى الؿىت الثالثت ًم٨ً ؤن ًغزو به ل٩ل َالب 2الخالت  : )بىاؾُت الخٍٗى

عنُض ٖلى ألا٢ل مً مجمٕى ؤعنضة الؿىت ألاولى والثاهُت. ونىص١ ٖلى ٧ل  90خانل ٖلى 

وخضاث الخٗلُم ألاؾاؾُت الالػمت إلاخابٗت الضعاؾت في الخسهو. في َظٍ الخالت ٩ًىن 

 ؼما بةٖاصة الدسجُل في اإلاىاص ٚير اإلا٨دؿبت مً الؿضاؾُاث ألاعبٗت ألاولى. الُالب مل

 مالخـت َامت:

غ ٖلى ؤي قٍغ مً َظٍ الكغوٍ وبطا لم ٣ًطخب ؤ٦ير  .1 ٌٗخبر الُالب عاؾبا بطا لم ًخٞى

ظا ختا في خالت بٖاصة الخىحُه.) اإلااصة  05مً   34ؾىىاث في مؼاولت بغهامج اللِؿاوـ َو

 (.2009حىان  20اإلااعر في  137ع٢م مً ال٣غاع 

في خالت الغؾىب، جلغى ٖالماث اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة باليؿبت للماصة ؤو اإلاىاص اإلاٗىُت. ٖلى  .2

 الُالب بطن اؾخضعا٥ َاجه اإلاغا٢باث اإلاؿخمغة.

 :2ئلى اإلااظتر 1الاهخِا٘ مً اإلااظتر 3.6.5

١ ٖلى ؾضاسخب الؿىت ألاولى مً : ٣ًبل الُالب في الؿىت الثاهُت ماؾتر بطا نض1الخالت 

.ً  صوعة الخ٩ٍى

: ًم٨ً ؤن ًغزو للُالب ؤن ًخاب٘ الضعاؾت في الؿىت زاهُت ماؾتر بطا نض١ ٖلى 2الخالت 

عنُضا ٖلى ألا٢ل وا٦دؿب وخضاث الخٗلُم ألاؾاؾُت اإلاُلىبت في مخابٗت الضعاؾت في  45

 الخسّهو.

 مالخـت َامت:

 03غ ٖلى ؤي مً َظٍ الكغوٍ وبطا لم ٣ًطخب ؤ٦ير مً ٌٗخبر الُالب عاؾبا بطا لم ًخٞى .1

ظا ختا في خالت بٖاصة الخىحُه ) اإلااصة  مً ال٣غاع  37ؾىىاث في مؼاولت بغهامج اإلااؾتر َو

 (.2009حىان  20اإلااعر في  137

 في خالت الغؾىب زاهُت، جلغى ٖالماث اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة باليؿبت للماصة ؤو اإلاىاص اإلاٗىُت. .2
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 (1)الب بطن اؾخضعا٥ َاجه اإلاغا٢باث اإلاؿخمغة.ٖلى الُ

 ٌُُٓاث جشجِب الؼلبت:  4.6.5

٣ا  ىاع مً َٝغ " لجىت الترجِب والخىحُه "ٞو ًخم جغجِب الُلبت لضٞٗت مُٗىت ول٩ل ألَا

مبر  03ماعر في  714لل٣غاع ع٢م  ٗخبر مٗض٫ الترجِب مٗض٫ اإلاٗضالث الٗامت  2011هٞى ، َو

خباع  لؿضاؾُاث الضعاؾت اإلاٗىُت، مىػوهت باإلاٗامالث الخصخُدُت التب جإزظ بٗين الٖا

 (2)والاهخ٣االث بضًىن والاهخ٣االث بٗض الضوعة الاؾخضعا٦ُت. الخإزغاث اإلاترا٦مت

 يف ٌعاً ه.ً.د: أِداف التهَٕٖ 7.5

 :َذاي اللامتألا  1.7.5

ً بهُٛت بجىحيهاث وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمب  - للؿىت  L.M.Dٟخذ الخ٩ٍى

 .2005-2004 الجامُٗت

 .بنالح مىٓىمت الخٗلُم الجامعي  -

  :الشةِس يهذي ال 2.7.5

ً م٘ مخُلباث البدث  .الٗلمب ج٠ُُ٨ الخ٩ٍى

 أَذاي أخشي: 3.7.5

 ٠ُُ٨ الىٓام الجامعي الجؼاثغي م٘ الىٓام الٗالمب ال ؾُما الىٓام الجامعي ج

 ألاوعوبي.

 الجامعي ً الخٟخذ ٖلى اإلاؿخجضاث ، و الخ٠ُ٨ م٘ مخُلباث الٗىإلات في مجا٫ الخ٩ٍى

 الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت.

  ين في الجامٗاث ألاحىبُت.حؿهُل اهضماج  (3)الُلبت الجؼاثٍغ
 

 

                                                           
.نظاـ ؿ.ـ.د ليسانس، ماستر، دكتكراه: معجـ كامؿ لممصطمحات >600حرز اهلل عبدالكريـ، بدارم كماؿ.(  1)

. أصؿ الكتاب فرنسي كترجـ بكاسطة عبدالكريـ حرز >7فرنسي. الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية. ص. -عربي
 .>7، ص اهلل ككماؿ بدارم

 يتضمف كيفية ترتيب الطمبة لكؿ دفعة كلكؿ األطكار. 6055نكفمبر  07مؤرخ في  58;قرار رقـ (  2)
(3) 

Objectifs LMD système, Disponible en Lignehttp://www.univ-nkc.mr/spip.php?article348, Date de la 

visite: 18/09/2012.
 

http://www.univ-nkc.mr/spip.php?article348
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 : أِداف التهَٕٖ باملعّد 8.5

ا وجُب٣ُُا في مجاالث اإلا٨خباث والخىز٤ُ وألاعق٠ُ. واؾخٗما٫  ىا هٍٓغ ٣ًّضم اإلاٗهض ج٩ٍى

الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت في حؿُير ومٗالجت وخٟٔ وبجاخت الىزاث٤ ؾىاء في ق٩لها الىعقي ؤو 

ت مً ألاَضاٝ الٗلمُت والبُضاٚىحُت الال٨ترووي . وحهضٝ  ً بلى جد٤ُ٣ مجمٖى الخ٩ٍى

ا ُٞما ًلي:  ًم٨ً بًجاَػ

 .الخٟخذ ٖلى اإلاؿخجضاث الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت في مجا٫ الخسههاث اإلاضّعؾت 

  ير الام٩اهُاث اإلااصًت ً ٖالي في الخسههاث اإلاضّعؾت مً زال٫ جٞى يمان ج٩ٍى

ت الالػمت.  والبكٍغ

  تالخم٨ً مً جلبُت وخؿب  ،اخخُاحاث ؾى١ الٗمل خؿب الخهىنُاث الجهٍى

 الخىػَ٘ الجٛغافي للُلبت اإلاخسغحين.

  لدؿهُل ً ل وخضاث الخٗلُم ٖىض حُٛير هٕى الخ٩ٍى الخم٨ً مً اؾخٛال٫ وجدٍى

 الخ٠ُ٨ م٘ اإلاخُلباث الجضًضة لؿى١ الٗمل.

 ٖام لٟخذ آٞا١ بدثُت مؿخ٣بلُت ً  تهضٝ الخسههاث الثالزت بلى ج٣ضًم ج٩ٍى

ً في اإلااؾتر والض٦خىعاٍ ،للُلبت   .٦مغخلت ؤولى جمهُضا للخ٩ٍى

ً مالخـت:  ٖىضما ٧ان ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث جاب٘ للٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت ٞةهه الخ٩ٍى

حؿىع بلى الخسههاث ألازغي في مُضان الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت، بط ًد٤  ًمّض ٧ان 

ت الاهخ٣ا٫ بلى جسهو مٗين م٘ اخخٟاْه بالىخضاث اإلا٨دؿبت في الخسهو  للُالب خٍغ

خٗل٤ ألامغ بالخسههاث الخالُت: الم والاجها٫ ألانلي، ٍو /  ٖلم الاحخمإ/  ٖلىم ؤلٖا

ش وآلازاع  .الخاٍع

 زتاالت التظػٗن:  9.5

ىُت في  ت والَى خماص ٖلى اؾخٛال٫ حملت مً ال٣ضعاث الجهٍى ً جم الٖا ٖىض ج٣ضًم الخ٩ٍى

جي اإلاٗهض الالخدا١ بالٗضًض مً اإلااؾؿاث ق٩ل اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت  خُث ًم٨ً لخٍغ

جب بط ًم٨نهم  ؾىاء طاث الُاب٘ الاصاعي ؤو الا٢خهاصي ؤو الث٣افي ٖبر ٧امل التراب الَى

 : الالخدا١ بــــ 

ت وماصًت.اإلا٨ - الث بكٍغ  خباث الجامُٗت ٖلى مسخل٠ ؤهىاٖها، وما حكمله مً ٢ضعاث ومَا

اث. -  اإلا٨خباث اإلاضعؾُت، وزانت منها اإلاخىاحضة ٖلى مؿخىي الثاهٍى

 .والث٣اُٞت م٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث اإلاىدكغة باإلااؾؿاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت -
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ث٣اٞت وصوع الكباب وم٨خباث اإلاُالٗت اإلا٨خباث الٗامت، ال ؾُما جل٪ الخابٗت لضوع ال -

جب.  الٗمىمُت وم٨خباث البلضًاث اإلاىدكغة ٖبر ٧امل التراب الَى

 واإلااؾؿاثالخابٗت للجماٖاث اإلادلُت والاصاعاث الٗمىمُت،  ألاعق٠ُ ومهالر مغا٦ؼ  -

 (1)الٗامت والخانت. الا٢خهاصًت

 )قدزات التأطري الداخمٗٛ ٔارتازجٗٛ(: عّداإلوهاٌٗات البظسٖٛ املتٕفّسٚ بامل 10.5

 .)أظاجزة الخللُم اللالي(الخىصلت ؤلاحمالُت للمىاسد البؽٍشت  1.10.5

م ) (: ًبّين الٗضص الاحمالي الضازلي والخاعجي ألؾاجظة مٗهض ٖلم اإلا٨خباث 36حذ٘و ُس

 .02والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت

 الشجبت اللذد الذاخلي اللذد الخاسجي اإلاجمىق

م الٗالي 04 00 04  ؤؾخاط الخُٗل

 ؤؾخاط مدايغ ؤ 12 00 12

 ؤؾخاط مدايغ ب 02 02 04

 ؤؾخاط مؿاٖض ؤ 06 04 10

 ؤؾخاط مؿاٖض ب 03 00 03

 مسبر بدثمضًغ  03 01 04

 زبراء في ألاعق٠ُ 00 04 04

 اإلاجمىق 27 11 38

الخٗلُم الٗالي) لهظا لم ًخم بٖاصة خؿا هم في مضعاء اإلاسابغ َم هٟؿهم ؤؾاجظة  مالخـت:

اإلاؼم٘ ٞخدها زال٫  08اإلاجمٕى الاحمالي(، و٦ظل٪ لم ًخم خؿاب اإلاىانب اإلاالُت الثماهُت 

٠ُ ؤؾاجظة مً نى٠ "ب". 2014-2013اإلاىؾم الجامعي   اإلاخٗل٣ت بخْى

 

 

 

 

                                                           
بمناسبة تسجيالت  06معمكمات مستقاة مف مطكية إعالمية حكؿ معيد عمـ المكتبات كالتكثيؽ بجامعة قسنطينة (  1)

 .6058-6057الطمبة الجدد لمسنة الجامعية 
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ين والخِىُين 2.10.5  : اإلاىؿٌين ؤلاداٍس

ضصَم بمٗهض ٖلم ُٞما ًلي هظ٦غ ٢اثمت بإؾماء  ين والخ٣ىُين ٖو ٟين الاصاٍع عجب اإلاْى

 اإلا٨خباث والخىز٤ُ.

م ) ين والخ٣ىُين بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث (: 37حذ٘و ُس ٟين الاصاٍع ًبّين الٗضص الاحمالي للمْى

 والخىز٤ُ.

م  اللذد الشجبـــــــــت ُس

الم آلالي  .1  02 مهىضؽ في ؤلٖا

الم آلاليج٣جب ؾامي في   .2  02 ؤلٖا

 02 ملخ٤ بصاعي عثِسخب  .3

 01 ملخ٤ بصاعي   .4

 01 ٖىن بصاعة عثِسخب  .5

 01 ٖىن خٟٔ البُاهاث  .6

 01 ٖىن م٨خب  .7

 01 مداؾب بصاعي   .8

 02 ملخ٤ للم٨خباث الجامُٗت  .9

 02 مؿاٖض اإلا٨خباث الجامُٗت  .10

اث  .11  01 مؿاٖض وزاث٣ي ؤمين مدْٟى

 02 ٖىن ج٣جب للم٨خباث الجامُٗت  .12

 I 12ٖامل منهب مؿخىي   .13

 01 3ٖامل منهب نى٠   .14

ـــىق  31 اإلاجمــــــــ

 البٗداغٕجٗٛ ٔاملسافل الداعىٛ لمتهَٕٖ: اإلوهاٌٗات املادٖٛ 11.5

 اإلاخابش البُذاهىحُت والخجهيزاث:اإلاِشاث،  1.11.5

غة  وال٣اٖاث الخجهيزاثاإلا٣غاث و  ًٖ ج٣ىُت ٣ضم بُا٢تؾى ًللالبُضاٚىحُت اإلاخٞى  خ٩ٍى

الم آلي تاإلاىحىصة مجخمٗ للمسابغ الثالزت ) بُا٢تفي اإلاٗهض مً:  : مسبر ؤلاهترهذ/ مسبر ؤلٖا

الم آلي 01 و٢ضعة اإلا٨خبت و  ، م٘ ط٦غ ٢ضعاث اؾدُٗاب الُلبت اإلاخ٩ىهين.(02/ مسبر ؤلٖا
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ضصَا، اإلاضعحاث وال٣اٖاث اإلاىحىصة. الجضو٫ الخالي ًىضر  ت ٖو اؾدُٗا ها، اإلا٣غاث الاصاٍع

ت:طل٪ 
ّ
 ؤ٦ير ص٢

م ) غة  (:38حذ٘و ُس
ّ
ت واإلاسابغ البُضاٚىحُت والخجهيزاث اإلاخٞى ًبّين اإلا٣غاث الاصاٍع

 (1)باإلاٗهض.

م  خمىلت اإلاِش الىاخذ اللذد هىكُت اإلاِشاث ُس

ت  .1  م٩اجب 04 08 م٣غاث بصاٍع

ما٫ الخُب٣ُُت  .2  َالب 45 11 ٢اٖاث ألٖا

الم آلالي  .3  َالب 30 03 مسابغ ؤلٖا

 َالب 250 02 اإلاضعحاث  .4

 م٣ٗض 250 01 اإلا٨خبت  .5

 م٣ٗض 50 01 ٢اٖت مُالٗت ألاؾاجظة  .6

ً في اإلاإظعاث 2.11.5  :مُادًً التربص والخٍٕى

م ) ً في اإلااؾؿاث.(: 39حذ٘و ُس  ًبّين مُاصًً الترّبو والخ٩ٍى

ٖان التربص  مذة التربص كذد الؼلبت م

 ؾضاسخب واخض % 40 اإلا٨خباث الجامُٗت لجامٗت مىخىعي

 ؾضاسخب واخض % 10 اإلا٨خباث الجامُٗت لجامٗت ألامير ٖبض ال٣اصع

 ؾضاسخب واخض % 10 م٨خباث حامُٗت ؤزغي ٖلى مؿخىي الكغ١ الجؼاثغي 

 ؾضاسخب واخض % 15 اإلا٨خباث اإلاضعؾُت

 ؾضاسخب واخض % 15 مغ٦ؼ ألاعق٠ُ الىالجي

 ؾضاسخب واخض % 10 اإلااؾؿاثمغا٦ؼ ؤعق٠ُ 

3.11.5 )ً ش )كالُخه بلشض الخٍٕى   : الخىزُّ اإلاخًى

غ اإلا٨خبت ٖلى عنُض وزاث٣ي بإق٩اله اإلاسخلٟت " ٦خب، صوعٍاث، عؾاثل حامُٗت"،  جخٞى

 ً ُه الخ٣لُضي وؤلال٨ترووي، ٌؿخُُ٘ ؤن ًلبب حؼء ٦بير مً اخخُاحاث الخ٩ٍى وبىٖى

م٨ً الاؾخٗاهت بماؾؿاث وزاث٣ُت ؤزغي مثل م٨خبت حامٗت ألامير  بخسههاجه الثالزت، ٍو

                                                           
. معيد عمـ المكتبات كالتكثيؽ. االمكانيات المادية البيداغكجية كالمرافؽ الداعمة لمتككيف. 06جامعة قسنطينة (1)

http://www.univ-(. الرابط: 6057/;60/0خط المباشر.) تاريخ الزيارة يـك متاح عمى ال

bibliotheconomie/-de-instituts/institut-et-constantine2.dz/facultes
 

http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
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التب جمل٪ عنُضا مهما، بلى حاهب  لىالًت ٢ؿىُُىت ىالجيٖبض ال٣اصع ومغ٦ؼ ألاعق٠ُ ال

البدث في ٢ىاٖض وبىى٥ اإلاٗلىماث التب جدُدها قب٨ت ؤلاهترهذ، التب ؤنبدذ ٚىُت 

 بالبدىر والضعاؾاث الٗلمُت، و٦ظا بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً زضماث اإلا٨خباث الاٞترايُت.

 الاجصا٘. و  ًظاءاث ألاكما٘ الصخصُت و جٕىىلىحُاث ؤلاكالم 4.11.5

 ٤ طل٪ مً زال٫ :ًخد٣

 ٢اٖاث ، وما حؿخدىط ٖلُه مً ؤعنضة وزاث٣ُت مهمت في الخسهو ٗهضم٨خبت اإلا

ت جدذ جهٝغ الُلبت، اإلاُالٗت اإلاخاخت ٖلى مؿخىي اإلا٨خبت ، ٢اٖت ؤلاهترهذ اإلاىيٖى

 الًٟاء الغ٢مب اإلاخاح ٖلى مؿخىي ال٩لُت.

  تًٞاءاث اإلاُالٗت والبدث ؤلال٨ترووي باإلا٨خبت ًٞاءاث ؤلاهترهذ ٖلى ، للجامٗت اإلاغ٦ٍؼ

  مؿخىي ألاخُاء الجامُٗت.

 وشاز تهَٕٖ ختصص "تكٍٗات أزطٗفٗٛ": 12.5

  الخانت بخسهو  والخىز٤ُ ٖلم اإلا٨خباث مٗهضُٞما ًسو بخهاءاث اإلاىاص اإلا٣غعة ب

خضاث الخٗلُمُت في َىعي اللِؿاوـ، ج٣ىُاث ؤعقُُٟت واإلاىػٖت ٖلى مسخل٠ الى 

 هىعصَا في الجضو٫ لخالي: 2، اإلااؾتر1اإلااؾتر

 ٘ م حذو ًبين ٖضص اإلا٣اًِـ في ٧ل الىخضاث الخٗلُمُت في َىعي  (:40) ُس

 .2،ماؾتر1اللِؿاوـ،ماؾتر

 الخخصص
 كذد اإلاِاًِغ في ٔل الىخذاث الخللُمُت

 اإلاجمىق
 2ماظتر 1ماظتر لِعاوغ

 مُِاظا 35 5 15 15 جِىُاث أسؼٌُُت

 

ً العىت  1.12.5  جخصص جِىُاث أسؼٌُُت. )مشخلت لِعاوغ( .م.دزالثت ٘بشهامج جٍٕى

ضعاؾت حض مٗم٣ت ومخسههت في الخ٣ىُاث ألاعقُُٟت، في مغخلت اللِؿاوـ ج٩ىن ال

مٗالجت، بما ٌؿمذ للُالب بالخد٨م الض٤ُ٢ في حمُ٘ حؼثُاث اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت 

 وجدلُال وحؿُيرا.
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 العذاس ي الخامغ: جخصص جِىُاث أسؼٌُُتبشهامج  1.1.12.5

م )  ًبّين بغهامج الؿضاسخب الخامـ جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.(: 41حذ٘و ُس

 وخذة الخللُم

الدجم العاعي 

 العذاس ي
 

 مداطشة أظبىق 14-16
أكما٘ 

 مىحهت
 ألاسصذة اإلالامل

 جُُِم 

 امخدان( ) مخىاصل/

        وخذاث الخللُم ألاظاظُت

جىُٓم وحؿُير اإلااؾؿاث 

 ألاعقُُٟت
  مخىانل 03 3 1.30 1.30 36

٘ ألاعقُٟي الجؼاثغي    مخىانل 04 3 1.30 1.30 42 الدكَغ

ألاعق٠ُ الىَجب الجؼاثغي 

 وؤعق٠ُ اإلااؾؿاث
  مخىانل 04 3 1.30 1.30 42

ً اإلاؿخُٟضًً   مخىانل 04 3 1.30 1.30 36 ج٩ٍى

  مخىانل 04 3 1.30 1.30 36 عق٠ُ الخامألا 

  مخىانل 04 3 1.30 1.30 36 ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ذ

الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في 

 ألاعق٠ُ
  مخىانل 03 3 1.30 1.30 36

  مخىانل 04 3 03  42 ملخ٣ 

   30 24 13.30 07.30 312 5مجمىق العذاس ي 

جب الجؼاثغي وؤعق٠ُ اإلااؾؿاث ٢ض  ؤّن  الاقاعة بلىججضع مالخـت:  م٣ُاؽ ألاعق٠ُ الَى

جب الجؼاثغي /  مىٟهلين ٌك٩ل م٣ُاؾين ازىين وؤنبذ ججؼثخهجّم  َما : ألاعق٠ُ الَى

ً اإلا  ؿخُٟضًً جّم اؾ٣اَه مً البرهامج.ؤعق٠ُ اإلااؾؿاث. ٦ما ؤن م٣ُاؽ ج٩ٍى

 بالعذاس ي الخامغ:جِذًم  اإلاِاًِغ اإلاذّسظت الخاصت  2.1.12.5

اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت كي واخضة مً ؤَم  جىـُم وحعُير اإلاإظعاث ألاسؼٌُُت: 

ماؾؿاث اإلاٗلىماث، بدُث حٗجا باؾخ٣با٫ وحم٘ الىزاث٤ الىاججت ًٖ اليكاٍ الُىمي 

ُئاث الضولت الٗمىمُت والخانت، ٦ما ج٨ٟل جىُٓمها ومٗالجتها وخٟٓها  إلصاعاث َو

٤ ؤًٞل وؤٌؿغ الُغ١، مً زال ٫ ونُاهتها وبجاختها لالَإل و٢ذ الخاحت بليها ٞو

الاؾخسضام ألامثل والا٢خهاصي للمىاعص وؤلام٩اهُاث اإلاخاخت، وج٨مً ؤَمُتها في الخٟاّ 
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ٖلى ألاعق٠ُ وبالخالي طا٦غة ألامم والكٗىب، يمان الخماًت مً ألازُاع وال٩ىاعر، 

 ، ٤ َغ١ وؤؾالُب ٖلمُت وم٣ىىت مً ؤحل بجاخخه لالَإل ججمُ٘ ألاعق٠ُ ومٗالجخه ٞو

 بلى ببغاػ ٢ُمخه وؤَمُخه التب جى٨ٗـ ٖلى اإلاهىت ألاعقُُٟت. جثمين ألاعق٠ُ مما ًاصي

 Organisation et gestion des Institutions  ًُل٤ ٖلى اإلا٣ُاؽ بالالجُيُت اؾم 

archivistiques  ، ًًمً َظا اإلا٣ُاؽ ٦ُُٟت حؿُير وجىُٓم اإلااؾؿاث بٗض الخّٗغٝ ٖلى

ًض اإلاباصت ألاؾاؾُت إلصاعة السجالث، جدضؤعقُٟها. ٌؿعى بلى ب٦ؿاب الُالب ال٣ضعة ٖلى 

وجدضًض ألاَضاٝ الغثِؿُت واإلاؼاًا وملخو الخالُت لألوكُت ؤو ألاهٓمت التب ًم٨ً ؤن 

ىاثض بصاعة الاخخُاحاث، و  .في َظا اإلاجا٫الٗمل ج٩ىن حؼءا مً بغهامج  ٖغى ألاَضاٝ ٞو

ألاوكُت  ن٠بياٞت لى .  ها حضو٫ ػمجب لالخخٟاّوي٘ وج٣ُُم السجالث الخالُت و 

 ي قامل،الغثِؿُت اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ جهمُم الاخخُاحاث، وج٣ُُم وجىُٟظ هٓام جهيُٟ

غ اإلااؾسخب وجىُٟظ حضو٫ الاؾدب٣ا  ء.و٦ظل٪ الخٍُى

م ألاسؼٌُي الجضاةشي:  ٗاث الدؽَش  اإلاىهىم ٖليها في مجا٫ َى م٣ُاؽ ٣ًّضم الدكَغ

ت َظٍ ألاعق٠ُ ٗاث قٍغ ؤؾاسخب  و٦ُُٟت اؾخٗمالها زال٫ الدؿُير. حّٗض مٗٞغ الدكَغ

 Législation etٍُل٤ ٖلى اإلا٣ُاؽ بالالجُيُت اؾم ، و ويغوعي إلاٗالجت الىزاث٤

réglementation archivistiques en Algérie ، ٌؿعى بلى حٍٗغ٠ الُالب بال٣ىاهين

 (1)اإلاٗمى٫  ها في البِئت اإلاهىُت.

جب : Archives nationales d'Algérieألاسؼٍُ الىػني الجضاةشي   ٌٗخبر ألاعق٠ُ الَى

ؤخض الضٖاثم الثالزت للترار الجؼاثغي بلى حاهب اإلا٨خباث واإلاخاخ٠. ج٨مً ؤَمُت َظا 

ه اإلاغ٦ؼ مً  لى ما ًدخٍى اإلا٣ُاؽ في الخّٗغٝ ٖلى الهُئت الىنُت ٖلى ٢ُإ ألاعق٠ُ ٖو

ت مسخل٠ وكاَاجه التب ٣ًىم  ها  عنُض ؤعقُٟي ومسخل٠ َُا٧له ومهامه و٦ظل٪ مٗٞغ

 ىى ب٣ُإ ألاعق٠ُ في البالص. للنه

بن ٧اٞت اإلااؾؿاث مهما ٧ان  :Les institutions d'archivesأسؼٍُ اإلاإظعاث  

ؿخلم وزاث٤ وجترا٦م جل٪ الىزاث٤ وجدٟٔ  َابٗها وق٩لها لها حهاػ حؿُيري ًيخج َو

وحٗالج ٦إعق٠ُ، َظا ألاعق٠ُ ًدٟٔ خ٣ى١ اإلااؾؿت بظاتها، وخ٣ى١ ألاشخام 

واإلاخٗاملين مٗها، وكي مهضع ؤؾاسخب في صعاؾت جُىعاث اإلاجخم٘ الظًً ٖملىا  ها 

سُا.  جاٍع

                                                           
)1( 

Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation L.M.D du niveau de licence académique. 

2008. Bibliothéconomie, Spécialités : Techniques archivistiques. Faculté des sciences humaines et so-

ciales. Université Mentouri Constantine. 
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حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بلى الخّٗغٝ ٖلى ؤهىإ اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت )حماٖاث مدلُت، 

   ماؾؿاث ا٢خهاصًت ...(وما جيخجه مً وزاث٤ و٦ُُٟت الخٗامل مٗها.

خى٫ ألاعق٠ُ َى م٣ُاؽ ًخًّمً مٗلىماث  :Archives privées ألاسؼٍُ الخاص 

الخام،  ٣ًهض ب٩لمت زام في مجا٫ ألاعق٠ُ الٛير ٖمىمي بمٗجا ؤهه مل٪ لهُئاث 

كمل ٧اٞت الىزاث٤ الهاصعة ًٖ ألاٞغاص  ت ؤو ماصًت ٚير ٖمىمُت، َو ؤو ماؾؿاث مٗىٍى

ُل٤ ٖليها ؤخُاها وزاث٤ قبه عؾمُت.  والجماٖاث ٧الهُئاث واإلاىٓماث والاجداصًاث ٍو

ٌؿخُُ٘ الُالب ؤن ًٟغ١ بين ألاعق٠ُ الٗام والخام  مً زال٫ َظا اإلا٣ُاؽ

ُٗت الخانت به  والخاالث التب ًهبذ ٞيها ألاعق٠ُ الخام ٖام و٦ظا ألاخ٩ام الدكَغ

إل ٖلُه...الخ. ٕمً خُث اإلال٨ُت والهبت والىنُت وؤلاًضا  .(1)وخ٨م الَا

ذ  
ّ
 :Les institutions de conservation provisoiresمإّظعاث الخٌف اإلاُإ

ا الثاوي، ج٩ىن  ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ذ كي ٖباعة ًٖ مؿخىصٖاث لألعق٠ُ في ٖمَغ

َمؼة ونل بين ؤلاصاعة اإلاىخجت ومغا٦ؼ الخٟٔ النهاثُت، خُث جخىلى خٟٔ ألاعق٠ُ 

سُت، ؤو  له بلى مغا٦ؼ الخٟٔ النهاثُت بطا زبدذ ٢ُمخه الخاٍع ما٢خا لُخم بٗضَا جدٍى

ت في ماؾؿاث خظٞه في خالت ػوا٫ ٢ُ مخه. حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ إل٦ؿاب الُالب مٗٞغ

الخٟٔ اإلاا٢ذ مً مسخل٠ حىاهبها و٦ظل٪ جبُين ؤَمُتها وؤَضاٞها والخاحت الٟٗلُت 

لها ومميزاتها. وػٕع الىعي بًغوعة بوكاء ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ذ مىا٣ٞت للكغوٍ 

 (2)ت صلُل ٖلى وحىصَا.الىاحبت اجباٖها ألجها جدٟٔ طا٦غة جل٪ اإلااؾؿت وج٩ىن بمثاب

: Nouvelles Technologies dans les Archives الخٕىىلىحُا الخذًثت في ألاسؼٍُ  

ٗت في مهىت ألاعقُٟي  ٦دخمُت للخُىعاث الخ٣ىُت والٗلمُت، والخ٣ضم والخٛيراث الؿَغ

ؤصي بالًغوعة الى جُىع اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت، خُث اهدكغث جُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُا في 

اث ٞال خضوص لخُب٣ُاتها بال خضوص ٢ضعاث الاوؿان  لى حمُ٘ اإلاؿخٍى قتا اإلاجاالث، ٖو

ل٣ض مّؿذ الخ٨ىىلىحُا حمُ٘ اإلاجاالث ومجا٫ الىزاث٤ اإلاؿخسضم و اإلاؿخٗمل لها، و 

٦ٛيٍر صزلذ ٖلُه الخ٨ىىلىحُا بسضماتها ووْاثٟها، الهضٝ مً َظا اإلا٣ُاؽ َى 

                                                           
ت األرشيؼ الكطني: الكاقع كاآلفاؽ: اقتراحات كنماذج. مجمة المكتبات . مؤسسا6007ميمكني، عمر.(  1)

 .0=)عدد خاص(، ص  5، ع06، المجّمد 6007كالمعمكمات، 
شكاك عبدالباسط. مطبكعة تدعيمية في مقياس: مؤسسات الحفظ المؤّقت، السنة ثالثة ليسانس تقنيات أرشيفية. (  2)

 .6055 -6050، المكسـ الجامعي جامعة منتكرم قسنطينة: قسـ عمـ المكتبات
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جىيُذ بٌٗ اإلاٗالم للُالب مً ؤؾاؾُاث جُب٤ُ َظٍ الخ٨ىىلىحُا والخمًٗ في صواٞ٘ 

 (1)ها ووؾاثلهاومخُلباث اؾخسضامها وجىاو٫ زضماتها ووْاثٟها والتر٦يز ٖلى ؤصوات

خذ الى٣اف ٧ّل مّغة : séminaire ملخِى  ٌؿمذ َظا اإلا٣ُاؽ بالخ٣اء الُلبت ُٞما بُنهم ٞو

خى٫ مىايُ٘ مسخلٟت في مجا٫ ألاعق٠ُ، بدُث ٩ًىن الى٣اف مٟخىح وبهىعة 

م ٖلى ٦ُُٟت الى٣اف الٗلمب البّىاء، 
ّ
حماُٖت  هضٝ جباص٫ ألا٩ٞاع والاؾخٟاصة منها والخٗل

م واخترام آعاءَم مهما ٧اهذ. حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ و٦ُُٟت ب٢ىا ً وج٣ّبل ؤ٩ٞاَع ٕ آلازٍغ

.٠ُ  إل٦ؿاب الُالب ال٣ضعة ٖلى اإلاىا٢كت والا٢ىإ مؿخ٣بال بٗض الخْى

 بشهامج العذاس ي العادط: جخصص جِىُاث أسؼٌُُت 3.1.12.5

م )  ؤعقُُٟت.ًبّين بغهامج الؿضاسخب جسّهو ج٣ىُاث (: 42حذ٘و ُس

 وخذة الخللُم

الدجم العاعي 

 العذاس ي
 

 مداطشة أظبىق 14-16
أكما٘ 

 مىحهت
 ألاسصذة اإلالامل

 جُُِم

 )مخىاصل/امخدان(

وخذاث الخللُم 

 ألاظاظُت
       

اإلاٗالجت الٟىُت 

 لألعق٠ُ
  مخىانل 04 3 1.30 1.30 42

  مخىانل 04 3 03  42 الخدلُل ألاعقُٟي

  مخىانل 03 3 1.30 1.30 36 وؾاثل البدث

  مخىانل 03 3 1.30 1.30 36 خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ

  مخىانل 03 3 1.30 1.30 36 ألاعق٠ُ الغ٢مب

ألاعق٠ُ والبدث 

 الٗلمب
  مخىانل 04 3 1.30 1.30 42

  مخىانل 09 3 09  108 جغبو مُضاوي

   30 21 19.30 04.30 342 6 مجمىق العذاس ي

ٔاملين في ألاظبىقألاسؼٍُ بئطاًت ئلى ُُام ػلبت *  ّ  تربص مُذاوي إلاذة ًىمين  ًش ٍو

ش الترّبص في نهاًخه ب  (2)كلمي حاد.خٍِش

                                                           
(1) 

Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation L.M.D du niveau de licence académique, 

matière : Nouvelles Technologies dans les Archives.
 

 . الرابط:6056/=0/>0تاريخ الزيارة يـك :  متاحة عمى الخط المباشر.، )بتصّرؼ(  عرض التككيف ؿ.ـ.د بقسـ عمـ المكتبات، جامعة منتكرم قسنطينة( 2)
www.umc.edu.dz/facshs/images/docs11/offre/licbiblio.doc
 

http://www.umc.edu.dz/facshs/images/docs11/offre/licbiblio.doc
http://www.umc.edu.dz/facshs/images/docs11/offre/licbiblio.doc
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 جِذًم  اإلاِاًِغ اإلاذسظت الخاصت بالعذاس ي العادط: 4.1.12.5

 ٍُاإلالالجت الٌىُت لألسؼ Traitement Technique des Archives    ٪كي جل  :

ب مً  الٗملُاث التب جدخاج بلى بٖضاص ٞهاعؽ
ّ
إلجاخت الىنى٫ للىزاث٤، خُث جخُل

ضاص الؿلُم للبُا٢اث التب حكمل بُاهاث ون٠ م٣ّىىت، هاَُ٪ ًٖ ٖملُت  ألاعقُٟي ؤلٖا

التزوٍض بالىزاث٤، والتب حكمل بهٟت زاّنت صٞ٘ ألاعق٠ُ صون ججاَل الُغ١ ألازغي 

، حهضٝ (1)والهبتللتزوٍض في اإلاغا٦ؼ ألاعقُُٟت ٧الكغاء، الخباص٫، ؤلاَضاء، الاؾترحإ 

م٣ُاؽ اإلاٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ بلى ب٦ؿاب الُالب ال٣ضعة ٖلى: جهي٠ُ، جغجِب، 

٣ا للمٗاًير الضولُت للىن٠ مثل: ، ISAD-G) حصخُو وون٠ ألاعق٠ُ وؤحؼاثه ٞو

ISAAR ير وؾُلت اؾترحإ (، و غافي ل٩اٞت الىزاث٤، وجٞى جد٤ُ٣ الًبِ البِبلُٚى

ى ؤَمُت َظا اإلا٣ُاؽ بهٟت زاّنت في اإلاٗلىماث خؿب خاحاث الباخثي
ّ
ن، وجخجل

ب الُالب ٖلى ٦ُُٟت بٖضاص بُا٢اث الٟهغؾت بالُغ١ الٗلمُت و٦ظل٪ بٖضاص  جضٍع

 ال٨كاٞاث واإلاؿخسلهاث. 

 الخدلُل ألاسؼٌُي Analyse Archivistique  ؤو الىن٠ ألاعقُٟي حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ :

بلى جم٨ين الُالب مً ٞهم ٖلى ألا٢ل مُٗاع واخض في مجا٫ ألاعق٠ُ ًم٨ىه جُب٣ُه 

ٖىض الخغوج بلى اإلاُضان، و٦ظا جدٟيٍز ٖلى الخّٗغٝ ٖلى اإلاٗاًير ألازغي، وب٦ؿاب 

ب  ها اإلاىاص، وك
ّ
ي جل٪ الُالب ٦ُُٟت وي٘ الترجِباث اإلاسخلٟت التب ًم٨ً ؤن جغج

ىضما ٨ًخب ألاعقُٟي الخ٣اث٤ الىنُٟت  الترجِباث مدل الىٓام البىاجي ألانلي ٖو

هاعاث، ٦ما حهضٝ  ت مً ؤلْا ألاؾاؾُت للمىاص ألانلُت، ٞةهه ًم٨ً بظل٪ زل٤ مجمٖى

٤ مٗاًير صولُت مدّضصة  الخدلُل ألاعقُٟي بلى ون٠ مدخىي الىز٣ُت بك٩ل مسخهغ ٞو

ظا ما ٌؿمذ بالخٍٗغ٠ بالىخضا ث ألاعقُُٟت مً خُث ؾُا١ بهخاج َظٍ الىخضة َو

ت مدخىي الىز٣ُت صون  ألاعقُُٟت وؤًًا مً خُث اإلادخىي ٦ما حؿمذ للمؿخُٟض بمٗٞغ

إل ٖليها.  الَا

 و٢ض جّم جىاو٫ في َظا اإلا٣ُاؽ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ اإلاُٗاع الٗام للىن٠ ألاعق٠ُ 

ISAD (G ) ى مُٗاع وكٍغ اإلاجلـ الضولي لألعق٠ُ ٖام ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت  1994، َو

لىن٠ اإلاىاص ألاعقُُٟت، وطل٪ بىي٘ جىن٠ُ مىخٓم و٧اٝ، و٦ظل٪ لدؿهُل جباص٫ وصمج 

 جل٪ الخىنُٟاث.

                                                           
شعيرة، صكرية. مطبكعة تدعيمية في مقياس: المعالجة الفنية لألرشيؼ، مكجية لطمبة السنة ثالثة ليسانس  بف(  1)

 .6056 -6055. معيد عمـ المكتبات كالتكثيؽ، المكسـ الجامعي 06تقنيات أرشيفية. جامعة قسنطينة 
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ٞاألعقُٟي ًم٨ً جُب٤ُ ٢ىاٖض َظا الىن٠ في ٧ل ألاعقُٟاث خؿب اخخُاحاجه 

اث الىن٠ ُٞه، ًًم َظا اإلاُٗاع  ا في: 08ومخُلباجه ومؿخٍى  خ٣ى٫ هىحَؼ

٠ـ خ٣ل ال1 إل 4 ،ـ خ٣ل اإلاًمىن 3ـ خ٣ل الؿُا١، 2 ،خٍٗغ ـ خ٣ل قغوٍ الَا

ـ خ٣ل مغا٢بت الىن٠ 7 ـ خ٣ل الهىامل،6 ـ خ٣ل اإلاهاصع ؤلاياُٞت،5 والاؾخسضام،

 . خ٣ل اإلاالخٓاث.8ألاعقُٟي، 

 وظاةل البدث Moyen de recherche  : حٗٝغ وؾاثل البدث ٖلى ؤجها وزاث٤ ميكىعة

اث ألاعق٠ُ حكمل: الضلُل، ٢ىاثم الجغص ، الٟهاعؽ ،  ؤو ٚير ميكىعة جه٠ مدخٍى

ا. جى٣ؿم بلى وؾاثل بدث صازلُت وزاعحُت: يَر  ال٨كاٞاث ٚو

 صازلُت: مثل مدًغ حغص، حضو٫ الضٞ٘ ، سجل الضٞ٘، بُا٢ت حصخُو.

زاعحُت: مثل الٟهغؽ الغ٢مب اإلاسخهغ ؤو البؿُِ، الٟهغؽ الغ٢مب اإلاٟهل، ٢ىاثم 

ُت زانت، ٦كاٞاث.الجغص جدلُلُت، سجل حغص   (1)مىحؼ، صلُل ألاعق٠ُ، ٞهاعؽ هٖى

حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بلى جم٨ين الُالب مً الخّٗغٝ ٖلى ٦ُُٟت بٖضاص مؿخ٣بال مسخل٠ 

ت مضي  الىماطج لىؾاثل البدث الضازلُت والخاعحُت في اإلاهلخت التب ٌكخٛل  ها، ومٗٞغ

ير الى٢ذ والجهض للٗاملين في ألاعق٠ُ و لل  باخثين واإلاؿخُٟضًً.ؤَمُتها في جٞى

 ٍُخٌف وصُاهت ألاسؼ Préservation et restauration des Archives   : ٟٔخ

ير الكغوٍ واإلا٣اًِـ  ونُاهت ألاعق٠ُ بهٟت ٖامت َى ججمُ٘ وجىُٓم ويمان جٞى

اإلاُلىبت واإلاٗمى٫  ها صولُا ووَىُا في مجا٫ خٟٔ الىزاث٤ واإلاٗلىماث بكتا ؤهىاٖها 

سُت، بٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗت  ت ؤو جاٍع ُت الخاملت لها ؾىاء ٧اهذ َظٍ الىزاث٤ بصاٍع ألاٖو

وع٢ُت ؤو ع٢مُت. اإلاهم َى ؤن ج٩ىن طاث ٢ُمت وجخمّيز بمميزاث وزهاثو الىز٣ُت 

ل 
ّ
خُلب ٖملُاث ٢بلُت جخمث ألاعقُُٟت، و ًخم بجاختها وجبلُٛها في الخايغ واإلاؿخ٣بل، ٍو

ٟٔ مٗىاٍ ؤلاَما٫ وحٍٗغٌ الىزاث٤ في الخسُُِ الظي ٌؿب٤ الخُب٤ُ، وججاَل الخ

واإلاٗلىماث لليؿُان والايمدال٫، َظا وحٗض ٖملُت الخٟٔ الخُىة ألاولى لخماًت ؤي 

ض ًاّمً ٖمٍغ وب٣اءٍ  ُّ ير ْغوٝ وقغوٍ ومىار ح شخبء حضًض ؤو ٢ضًم بما ٌٗىُه مً جٞى

ي زُغ ٖلى خالخه الُبُُٗت ؤو ألانلُت التب ولض  ها ؤَى٫ ٞترة مم٨ىت، وو٢اًخه مً ؤ

 .٢ض ًدض١ به مؿخ٣بال

حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ إل٦ؿاب الُالب َغ١ الخٟٔ والهُاهت ألامثل ل٩ل هٕى مً 

اء الخامل له، وال٣ضعة ٖلى ج٣ُُم خالت الخٟٔ في اإلااؾؿاث،  ألاعق٠ُ خؿب الٖى
                                                           

البحث، مكجية لطمبة السنة ثالثة شرقي، فتيحة. محاضرات غير منشكرة في مقياس: التحميؿ األرشيفي+ كسائؿ (  1)
 .>600 -;600قسنطينة. قسـ عمـ المكتبات. المكسـ الجامعي  ليسانس تقنيات أرشيفية. جامعة منتكرم 
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هم يغعَا وم٩اٞدت َظٍ الٗىامل، ووي٘  وجهمُم زُِ  وجدضًض ٖىامل جضَىع اإلاىاص ٞو

٘ والاؾخجابت لخالت الُىاعت في خالت واؾتراجُجُاث لل
ّ
خٟٔ آلامً للىزاث٤، والخى٢

 (1)ال٩ىاعر.

بن ألاعنضة ألاعقُُٟت التب ٧اهذ بلى ٖهض  : Archives Numériquesألاسؼٍُ الّشُمي 

ب جخ٩ىن ؤؾاؾا مً الىزاث٤ الىع٢ُت ؤنبدذ الُىم جًم وزاث٤ ال٨تروهُت التب ؤهخجذ  ٢ٍغ

ىزاث٤ التب لها ؤنل وعقي زم خىلذ بلى ق٩ل ال٨ترووي بٗض ؤنال في ق٩ل ال٨ترووي ومً ال

ٖملُت الغ٢مىت. حاء َظا اإلا٣ُاؽ  هضٝ ؤلاحابت ٖلى بٌٗ ألاؾئلت اإلاغجبُت  هظا الك٩ل 

الجضًض لألعق٠ُ " الغ٢مب" واإلاخمثلت في ؤلاخاَت بجمُ٘ حىاهبه وجىيُذ بٌٗ اإلاٟاَُم 

ت في: ما َى ألاعق٠ُ الال٨ترووي؟ ماكي للُالب الخانت  هظا الىٕى مً ألاعق٠ُ واإلاخمثل

َغ١ بهخاج ألاعق٠ُ الغ٢مب؟ ماكي الغ٢مىت؟ وقغوَها؟  ماكي مٗاًير ازخُاع ألاعنضة 

ألاعقُُٟت اإلاغاص ع٢مىتها؟ ماكي الىؾاثِ اإلاؿخسضمت؟ ٠ُ٦ جدضص مضة خٟٔ ألاعق٠ُ 

 الغ٢مب؟ َل ًم٨ً بجالٝ ألاعق٠ُ الغ٢مب؟...

ا وؤعقٟتها، وحهضٝ بلى:   َظا اإلا٣ُاؽ حهخم بال بالىزاث٤ الال٨تروهُت وحؿُيَر

ت الخانت بالىزاث٤ في اإلادُِ الغ٢مب. ير حمُ٘ اإلاٗلىماث الًغوٍع  جٞى

ُت بًغوعة الدؿُير اإلاىاؾب للمهاصع الغ٢مُت اإلاهمت باإلاىٓماث والهُئاث.  الخٖى

ت ؤؾاؾُت إلاب اصت ألاعق٠ُ ومٗالجت َى ٖباعة ًٖ م٣ُاؽ م٣ضم ًخُلب مٗٞغ

  (2)الىزاث٤.

البدث الٗلمب َى :    archivage  et recherche  scientifique ألاسؼٍُ والبدث الللمي

ب الخ٣اث٤ في قإن  ت مىٓمت ٣ًىم  ها شخو ٌؿما الباخث مً ؤحل ج٣صخّ ٖملُت ٨ٍٞغ

٣ت ٖلمُت مىٓمت حؿّما م ىت حؿّما مىيٕى البدث باجبإ ٍَغ ُّ ىهج مؿإلت ؤو مك٩لت مٗ

البدث بُٛت الىنى٫ بلى خلى٫ مالثمت للٗالج نالخت للخٗمُم ٖلى اإلاؿاثل واإلاك٨الث 

اإلامازلت وحؿّما هخاثج البدث، ٞالبدث الٗلمب َى اؾخ٣هاء ص٤ُ٢ ومىٓم حهضٝ بلى 

ا٦دكاٝ خ٣اث٤ وبياٞت مٗاٝع ًم٨ً الخد٤٣ منها، بُبُٗت الخا٫ ؾ٩ُىن ألاعق٠ُ 

ش  اإلاهضع ألاو٫ الظي ٣ًهضٍ اإلااعر ؤو الباخث ٞهىا٥ ٖال٢ت خخمُت بين ألاعق٠ُ والخاٍع

والبدث الٗلمب والتب ل٣ُذ جُىعا ٦بيرا في الٗهغ الخضًث، ألن ألاعق٠ُ ًخًمً حمُ٘ 

اث اإلاخمثلت في الىزاث٤ الؿُاؾُت والضبلىماؾُت والسجالث الغؾمُت مً  الىزاث٤ واإلاسَُى

                                                           
شكاك عبدالباسط. مطبكعة تدعيمية في مقياس: حفظ كصيانة األرشيؼ، مكجية لطمبة السنة ثالثة ليسانس (  1)

 .6055 -6050قسـ عمـ المكتبات، المكسـ الجامعي  تقنيات أرشيفية. جامعة منتكرم قسنطينة:
(2)  

Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation L.M.D du niveau de licence académique, 

matière : Archives Numériques.
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ت غ الؿىٍى ُٗت احخماٖاث والخ٣اٍع ُت الخانت باألٞغاص  ٢ىاهين وؤخ٩ام حكَغ للهُئاث الكٖغ

مً ٣ٖىص واجٟا٢ُاث حك٩ل مهاصع ٢ُمت مً اإلاٗلىماث ألجها جل٣  ٖىاًت جامت مً َٝغ 

ت وب٩ل  الجهاث والهُئاث الغؾمُت وبظل٪ ٞاإلااعر ؤو الباخث ٌؿخُُ٘ ألازظ  ها ب٩ل خٍغ

ضم الخدٍغ٠ مً ؤحل البدث الٗلمب و٦ خابت مهضا٢ُت ألهه جخمخ٘ بالض٢ت والصخت ٖو

ذي والٗلمب، و٦ُُٟت  ش. ٣ًّضم في َظا اإلا٣ُاؽ للُالب مٗلىماث ًٖ ألاعق٠ُ الخاٍع الخاٍع

حٗامل الباخثين مٗه، ٦ما ٣ًّضم في َظا اإلا٣ُاؽ مٗلىماث ًٖ ٦ُُٟت اؾخٟاصة الباخث 

الٗلمب مً اؾخٗما٫ ألاعق٠ُ في مسخل٠ اإلاجاالث، وببغاػ الضوع ال٨بير الظي ًلٗبه 

صاة ؤولُت في البدىر الٗلمُت، و٦ظل٪ الضوع ال٨بير الظي ًلٗبه ألاعق٠ُ ٧ىؾُلت وؤ

ش إلاى٣ُخه وبالصٍ مً زال٫  ألاعقُٟي في حؿهُل ٖمل الباخث ومؿاَمخه ال٨بيرة في الخإٍع

سُت  الاؾخٟاصة مً الغنُض اإلاؿاو٫ ٖىه َى شخهُا في ٦خابت بٌٗ ألابدار الخاٍع

ش.  (1)باالقترا٥ م٘ اإلااعر ؤو الباخث في الخاٍع

 :  Stage pratique الترّبص اإلاُذاوي في نهاًت العذاس ي العادط 1.4.1.12.5

َى مجمل الٗملُاث التب جخم مً زال٫ اإلاماعؾت اإلاُضاهُت، وحؿخسضم ُٞه ؤؾـ مخّٗضصة 

ت وجؼوٍضٍ بالخبراث اإلاُضاهُت،  حؿتهضٝ مؿاٖضة الُالب ٖلى اؾدُٗاب اإلاٗاٝع الىٍٓغ

ؾماث شخهِخه، بما ًاّصي بلى همّىٍ اإلانهب ًٖ ٍَغ٤ عبِ وب٦ؿابه اإلاهاعاث الٟىُت وحٗضًل 

بب ًُّب٤ في اإلااؾؿاث بةقغاٝ منهب. ت بالخُب٤ُ، مً زال٫ الالتزام بمىهج جضٍع  الىٍٓغ

 ئحشاءاث الترّبص اإلاُذاوي:   2.4.1.12.5

بلى اإلاىاػهت بين البرامج  02ؾعى مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

ت واإلا٣غعاث ال ضعاؾُت واخخُاحاث ماؾؿاث اإلاٗلىماث، ومً ؤحل عبِ اإلاٗاٝع الىٍٓغ

بالخُب٣ُُت، بغمج جغّبو مُضاوي للُلبت في الؿىت زالثت لِؿاوـ )الؿضاسخب الؿاصؽ( إلاّضة 

ُما ًلي  غ ًٖ جغبهه ٞو ً ٧املين و ًيخهب بةٖضاص الُالب ج٣ٍغ ًىمين في ألاؾبٕى َُلت قهٍغ

الؿىت الخالُت م٘ َلبت ألاعق٠ُ هلخهها في الى٣اٍ هىعص ؤلاحغاءاث التب اجسظث في 

 الخالُت:

 .اعاث مُضاهُت إلاسخل٠ مهالر ألاعق٠ُ م٘ يغوعة مىا٣ٞت َظٍ اإلاهالر  بغمجت ٍػ

 .الخّٗغٝ ٖلى اإلاهالر وازخُاع م٩ان الترّبو 

 .بٖالم الُلبت باإلاهالر اإلاىا٣ٞت ٖلى اؾخ٣بالهم للترّبو 

                                                           
عبدالباسط. مطبكعة تدعيمية في مقياس: األرشيؼ كالبحث العممي، مكّجية لطمبة السنة ثالثة ليسانس  شكاك(  1)

 .6055 -6050تقنيات أرشيفية. جامعة منتكرم قسنطينة: قسـ عمـ المكتبات، المكسـ الجامعي 
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  ٞترة الترّبو في ا٦دؿاب مهاعاث الٗمل ج٣ضًم جىحيهاث خى٫ يغوعة اؾخٛال٫

 ألاعقُٟي.

  ج٣ضًم ههاثذ للمؿاولين ًٖ الترّبو خى٫ جُب٤ُ بٌٗ الٗملُاث الٛامًت باليؿبت

 للمتربهين.

  غيها بال٣ؿم ا ٖو ج٩ل٠ُ الُلبت بةٖضاص واحباث جُب٣ُُت في م٩ان الترّبو وبخًاَع

٣ت ٖملها.  و٦ظا مىا٢كت ٍَغ

  ّغ الترب خذ مجا٫ اإلاىا٢كت خىله.بٖضاص صلُل ٦خابت ج٣ٍغ  و وجىػَٗه ٖلى الُلبت ٞو

 .(1)ج٣ضًم قغوخاث جسو الٗمل الخُب٣ُي 

 دلُل ئكذاد جٍِشش الترّبص:  3.4.1.12.5

غ الترّبو َى بُاوي ٦خابي ًٖ ججغبت الُالب الٗملُت اإلاغجبُت بمجا٫ جسّههه.  ج٣ٍغ

  غ بلى جىز٤ُ وببغاػ ما غ: حهضٝ الخ٣ٍغ قاَضٍ الُالب وما حٗلمه الهضٝ مً بٖضاص الخ٣ٍغ

 زال٫ ٞترة الترّبو، وج٣ضًم قغح جىيُخي إلاا جّم حسجُله مً مالخٓاث ًىمُت.

  ما٫ التب جضّعب ٖليها الُالب و٦ُُٟت غ ألٖا غ: ًجب ؤن ٨ٌٗـ الخ٣ٍغ ٦خابت الخ٣ٍغ

 جىُٟظَا، وون٠ بِئت الٗمل، ومضي الاؾخٟاصة مً الترّبو.

 الُالب، الخسّهو، اؾم الجامٗت،  الجاهب الك٨لي: نٟدت الٗىىان وجًم اؾم

اث بٗضَا الٗغى )حاهب  م٩ان احغاء التربو، الؿىت الجامُٗت/ زم ٢اثمت اإلادخٍى

غ، خُث ًخًّمً جٟانُل  ل الٗغى الجؼء الهام مً الخ٣ٍغ
ّ
اإلاًمىن واإلادخىي( ًمث

ٖملُت الترّبو الٟٗلُت التب قاَضَا ؤو ماعؾها الُالب./ زّم الخاجمت واإلاالخ٤ التب 

ا مً البُاهاث التب جً يَر غ ٧الهىع والغؾىم الخىيُدُت ٚو م اإلاٗلىماث اإلا٨ملت للخ٣ٍغ

. ٍغ  اٖخمض ٖليها الُالب في اهجاػ ج٣ٍغ

 :غ: ًجب ؤن ٩ًىن م٣ّؿم ٖلى الك٩ل الخالي  مدخىي ومًمىن الخ٣ٍغ

 :اإلا٣ّضمت 

مىحؼ ؤَمُت التربو/ الغبِ بين الجاهب الىٓغي والخُب٣ُي/ ازخُاع م٩ان التربو/ ٖغى 

غ. اث الخ٣ٍغ  إلادخٍى

 :بضاًت الترّبو 

                                                           
سة حالة طمبة تقنيات . أثر التربصات الميدانية في إعداد اإلطارات األرشيفية: درا6055بف شعيرة، سعاد.(  1)

أرشيفية بقسـ عمـ المكتبات بجامعة منتكرم قسنطينة، الممتقى الكطني الثاني حكؿ: التكجيات الحديثة في تككيف 
دارة المكارد البشرية في المؤسسات الكثائقية الجزائرية) قسنطينة الجزائر(،   .6055مام  55/56كا 
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 التربو مٛل٤ ؤو مٟخىح/ الٟترة الؼمىُت.

 :مؿاو٫ التربو 

٠ باإلاهلخت  ُٟت، الخبرة، الخسهو./ َل ٢ام بالخٍٗغ الاؾم والل٣ب، الضعحت، الْى

٣ت الٗمل؟./ َل َىا٥ بغهامج مدضص مؿب٣ا، ؤم جبٗا للٓغوٝ الُىمُت للٗمل. ٍغ  َو

 :اإلااؾؿت اإلاؿخ٣بلت 

٤ باإلاهلخت ؤو اإلا٨خب مً خُث اليكإة، اإلاى٢٘، اله٩ُل ا ٠ باإلااؾؿت/ الخٍٗغ لخٍٗغ

ٟين، الخضماث اإلا٣ّضمت.  الخىُٓمب، ٖضص اإلاْى

 :بغهامج جغّبو َلبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت 

ًغج٨ؼ البرهامج ٖلى جُب٤ُ بحغاءاث اإلاٗالجت الٗلمُت والٟىُت وجُب٤ُ الخ٨ىىلىحُاث 

ل: الضٞ٘، الجغص، بٖضاص وؾاثل البدث، الخٟٔ والهُاهت، الخضًثت في ألاعق٠ُ  مث

، الخىز٤ُ، جثمين ألاعق٠ُ، الغ٢مىت وا٢تراح بغهامج آلي لدؿُير  إل الترميز، حؿُير ٖملُت الَا

ؤعق٠ُ اإلااؾؿت وبٖاصة جىُٓم اإلاهلخت مً الىاخُت الجمالُت والك٩لُت. وؤٖما٫ ؤزغي 

جب ال ٗاث ألاعق٠ُ الَى ٤ بخُب٤ُ حكَغ
ّ
جؼاثغي مثل: اإلاؿاَمت في بٖضاص حضو٫ حؿُير جخٗل

غ  ت مثل: بٖضاص الخ٣اٍع الىزاث٤، ال٣اثمت الكاملت، بُا٢ت الدصخُو. وؤٖما٫ ؤزغي بصاٍع

 واإلادايغ.

 :اإلاهاعاث اإلا٨دؿبت ومضي الاؾخٟاصة 

ت/ مهاعاث ٖملُت جُب٣ُُت/ مهاعاث ج٨ىىلىحُت/ مهاعاث ٖلى اإلاؿخىي  مهاعاث بصاٍع

 الصخصخب.

  والٗغا٢ُل اإلاىاحهت في الترّبو:الهٗىباث 

 ٤ مثال نٗىبت الغبِ بين الىٓغي والخُب٣ُي/ الٗىهغ البكغي/ الخجهيزاث والىؾاثل/ ٍٞغ

 الٗمل/ ٞترة الترّبو.

 .ج٣ُُم اإلاهلخت اإلاؿخ٣بلت: ؤزىاء وبٗض الترّبو ٌكتٍر ط٦غ الاًجابُاث والؿلبُاث 

 .ب خؿب ألاولُاث
ّ
 اإلا٣ترخاث: جغج

  ت ًٖ الترّبو.الخاجمت: خىنلت ٖاّم 

  :مٗلىماث ال بّض منها 

الت والخكى  غ بإؾلىب ٖلمب ولٛت ؾلُمت/ ججّىب ؤلَا ًجب ؤن ٨ًخب الخ٣ٍغ

ض  ُّ والا٢خباؾاث مً اإلاغاح٘ واإلاهاصع اإلاسخلٟت/ حؿلُمه لل٣ؿم في اإلاىاُٖض اإلادضصة / الخ٣

غ.  ببُاهاث َباٖت الخ٣ٍغ
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  :غ  بُاهاث َباٖت الخ٣ٍغ

 Times/ باليؿبت للٛت الٟغوؿُت Traditional Arabicهٕى الخِ: باليؿبت للٛت الٗغبُت 

New Roman : ِ12 -ٕ 14.  حجم الخFR. 

 جُُِم الخٍِشش:  4.4.1.12.5

٣ا لألؾـ الخالُت: ؿُت باإلاٗهض ٞو غ مً َٝغ ؤًٖاء الهُئت الخضَع م الخ٣ٍغ ُّ ٣ً 

  اث، اإلاالخ٤، واإلآهغ الٗام.الجاهب الك٨لي: نٟدت الٗىىان، ٢اثمت  اإلادخٍى

 .اإلاًمىن 

 .ت والخُب٣ُاث الٗملُت في اإلاُضان  ٢ضعة الُالب ٖلى الغبِ بين اإلاٗلىماث الىٍٓغ

 .بصعاج الجضاو٫ والغؾىم والبُاهاث والهىع 

 .اإلاالخٓاث اإلاسجلت والخٗل٣ُاث 

 .ض باألؾلىب الٗلمب في الٗغى والخدلُل ُّ  (1)الخ٣

 ّبص باليعبت للؼلبت واإلاإظعاث ألاسؼٌُُت:أَمُت التر  5.4.1.12.5

ًلٗب الترّبو اإلاُضاوي صوعا مهما باليؿبت للُلبت اإلاتربهين واإلااؾؿاث ألاعقُُٟت 

ى ؤَمُتها ُٞما ًلي:
ّ
 اإلاؿخ٣بلت لهم وجخجل

  لين جإَُال ؾلُما ًمل٩ىن الخبرة مً زال٫ الترّبو ٌؿخُُ٘ اإلاٗهض ؤن ًسّغج َالبا مَا

ً ٖلى ٗالُت. واإلاهاعة و٢اصٍع  مماعؾت اإلاهىت ب٩ل ٦ٟاءة ٞو

 .)٘ضة لالجها٫ بالٗالم الخاعجي )الىا٢ ُّ ير ٞغم ح  جٞى

 .٘الخّٗغٝ ٖلى َبُٗت اإلاك٨الث اإلاىحىصة في اإلاجخم 

 .ضٍ اإلاىهب
ّ
 الخّٗغٝ ٖلى اإلاٗى٢اث التب جىاحه ألاعقُٟي بٗض ج٣ل

 .الخّٗغٝ ٖلى وا٢٘ اإلاهىت ألاعقُُٟت في اإلاُضان 

ى َظٍ ألاَمُت في:باليؿبت ألَمُخه ٖى
ّ
 ض اإلااؾؿاث ٞخخجل

  اإلاؿاَمت في الخىانل والخٗاون بين اإلااؾؿاث واإلاهالر ألاعقُُٟت ومٗهض ٖلم

 اإلا٨خباث والخىز٤ُ وألا٢ؿام الجامُٗت اإلا٩ىهت للُلبت.

  ٤ الُلبت ت ًٖ ٍَغ هم الىٍٓغ جين ال٣ضماء ٖلى الجضًض وجدُين مٗاٞع اَإل الخٍغ

 اإلاتربهين بخل٪ اإلااؾؿاث.

                                                           
تكثيؽ. مطكية خاّصة بدليؿ إعداد تقرير الترّبص لطمبة السنة ثالثة . معيد عمـ المكتبات كال06جامعة قسنطينة (  1)

 .6056 -6055ليسانس جميع التخصصات لمسنة الجامعية 
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ب منهب مً ؤحل ا٦دؿاب زبرة  ض ألاعقُٟي اإلاىهب ٞهى بداحت بلى جضٍع
ّ
وختا بٗض ج٣ل

 (1)ؤ٦ير في الخسّهو

ً في اإلااظتر جخّصص جِىُاث أسؼٌُُت: 2.12.5  بشهامج الخٍٕى

 الخلٌُت وأَذاي اإلاِّشس:  1.2.12.5

غ وحصجُ٘ الُالب ٖلى ا٦دؿاب  ً في مغخلت اإلااؾتر َى جٍُى الهضٝ الغثِسخب للخ٩ٍى

اإلاهاعاث في مجا٫ ج٣ىُاث ألاعق٠ُ، خُث ًخم التر٦يز في اإلا٣ّغع ٖلى اج٣ان اإلاهىت ألاعقُُٟت 

وجُب٤ُ ألاؾالُب والخ٣ىُاث وألاصواث والٗملُاث اإلاسخلٟت مً جهمُم وجىحُه وجىُٟظ هٓم 

ت...الخ. م في الجىاهب الخ٣ىُت وؤلاصاٍع
ّ
ت والخد٨  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غ البدىر ألا٧اصًمُت في ٦ما حهضٝ البرهامج ٦ظل ً باخثين قباب وجٍُى ٪ بلى ج٩ٍى

ج بَاعاث ٖالُت اإلاؿخىي في مجا٫ الدؿُير وؤلاصاعة.   ً وجسٍغ  مجا٫ ألاعق٠ُ، وج٩ٍى

 الخصاةص واإلاهاساث اإلاعتهذًت: 2.2.12.5

لبت الض٦خىعاٍ. - ً الُلبت والباخثين في مجا٫ ألاعق٠ُ مً طوي صعحت اإلااؾتر َو  ج٩ٍى

ً مؿاولين - ٖلى اإلاهالر واإلا٩اجب ألاعقُُٟت طو زهاثو ومهاعاث ٖالُت في  ج٩ٍى

 الخ٣ىُاث ألاعقُُٟت.

ً مً ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث. -
ّ
 الخم٨

م في اللٛاث ألاحىبُت. -
ّ
ت والخد٨  اإلاٗٞغ

 اإلا٣ضعة ٖلى وي٘ ؾُاؾاث مىاؾبت ألَضاٝ اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت اإلاٗىُت. -

غ هٓم بصاعة ألاعق٠ُ مً - خُث حم٘ ألاعق٠ُ ومٗالجخه وحؿُيٍر  جهمُم وجٍُى

 وخٟٓه وبجاخخه...الخ.

٤ جُب٤ُ اإلاٗاًير الٗلمُت الٗاإلاُت  - جب الجؼاثغي ًٖ ٍَغ غ ألاعق٠ُ الَى اإلاؿاَمت في جٍُى

 والضولُت اإلاخٗاٝع ٖليها في مجا٫ ألاعق٠ُ.

 

 

 

 

 

                                                           
 . المرجع السابؽ.. أثر التربصات الميدانية في إعداد اإلطارات األرشيفية6055بف شعيرة، سعاد.(  1)
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 بشهامج العىت أولى ماظتر جخصص جِىُاث أسؼٌُُت. 3.2.12.5

:بشهامج  1.3.2.12.5  العذاس ي ألا٘و

Programme de la formation Master  Par semestre 

Semestre 1 

م )  (1)ًبّين بغهامج الؿضاسخب ألاو٫ مً اإلااؾتر جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. : (43حذ٘و ُس

Intitulé de l’UE : Archivistiques Fondamentales : Gestion, Traitement et 

Préservation    ( 12 Crédits ) 

سصُذ(. 12كىىان الىخذة: مبادب ألاسؼٌُي: الدعُير، اإلالالجت والخٌف )  

Code de l’UE : 

AFGTP 

Matières Code 

VHH 
Crédits 

matières 
Coeff. 

C TD TP 
Travail 

Personnel 

 GTA1 1.30 1.30 - 6.00 6 4 حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي 

 PRA 1.30 1.30 - 6.00 6 4 خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ

Intitulé de l’UE : Archivistique et Nouvelles Technologies (10 Crédits) 

.أسصذة( 10كىىان الىخذة: ألاسؼٍُ والخٕىىلىحُا الخذًثت )  

Code de l’UE : 

ARNT 

ب  IAPL 1.30 1.30  6.00 5 4 ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

 GADE 1.30 1.30 - 6.00 5 4 حؿُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت

Intitulé de l’UE : Sciences Auxiliaires ( 6 Crédits ) 

أسصذة(. 6كىىان الىخذة: اإلالاسي اإلاعاكذة )  

Code de l’UE : 

SCAU 

اث  MANU 1.30 1.30  3.00 2 2 اإلاسَُى

٘ ؤعقُٟي  LADP 1.30  - 3.00 3 2 جىُٓم وحكَغ

 IN.SA - 1.30 1.30 1.30 2 1 ألاهترهذ زضماث وجُب٣ُاث

Intitulé de l’UE : Langue étrangère ( 2 Crédits ) 

سصُذ(. 2كىىان الىخذة : لواث أحىبُت )  

Code de l’UE : 

LAET 

ت  1بهجليًز  ANG - 1.30 - 1.30 2 2 

Total  09.00 10.30 1.30 33 30  

 

 

                                                           
(1)

Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation L.M.D du niveau de Master académique. 

2008. Bibliothéconomie, Spécialités : Techniques archivistiques. Faculté des sciences humaines et so-

ciales. Université Mentouri Constantine.
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جِذًم اإلاِاًِغ اإلاذسظت في العذاس ي ألا٘و مً اإلااظتر جخصص جِىُاث  2.3.2.12.5

 أسؼٌُُت:

 :Gestion et traitement des Archives1 حعُير وملالجت ألاسؼٍُ الجاسي  -

Traitement des archives courantes/ Intermédiaires :  ًؤو اإلاغخلت ألاولى م

ت خُث ج٩ىن َظٍ  ألاعق٠ُ. جبضؤ َظٍ اإلاغخلت مىظ بوكاء الىز٣ُت في الجهت الاصاٍع

البا ما  خم اؾخسضامها بك٩ل مىخٓم صازل اإلااؾؿت التب ؤهخجتها ٚو الىزاث٤ وكُت ٍو

ت ووكُت زم جبضؤ َظٍ الىزاث٤ في ٣ٞضان  جىن٠ اإلاؿدىضاث في َظٍ اإلاغخلت بإجها حاٍع

هبذ الغحٕى  بليها بهٟت مخ٣ُٗت، جؼصاص َظٍ الىزاث٤ وجهبذ ؤ٦بر ٢ُمتها اإلاؿخمغة ٍو

ً ألجها جُغح  ل ؤ٦بر اوكٛا٫ باليؿبت للمؿيًر
ّ
حجما في جهاًت َظا الٗمغ مّما ًجٗلها حك٩

٠ لها. ٣ًّضم َظا 
ّ
مك٩لت الدؿُير واإلاٗالجت والخٟٔ والهُاهت... بؿبب الترا٦م اإلا٨ث

له في حؿُير 
ّ
ومٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي ًٖ  اإلا٣ُاؽ مٗلىماث للُالب ًٖ ٦ُُٟت جضز

٤ امخال٥ ام٩اهُاث ومهاعاث حؿاٖضٍ في ا٢ىإ اإلاهالر ألازغي في اجبإ هٓام مىّخض  ٍَغ

ت اله٩ُل الخىُٓمب للماّؾؿت الكاٚلت  في حؿُير ومٗالجت الىزاث٤ مً زال٫ مٗٞغ

ت اإلاهالر واإلا٩اجب وألا٢ؿام اإلاىخجت والخّٗغٝ ٖلى ٦ُُٟت جىُٓمها  وبالخالي مٗٞغ

ا مّما ؾِؿاٖضٍ مؿخ٣بال في ٖمله مً حهت، ومً حهت ؤزغي ًًمً ونى٫ و  حؿُيَر

 الىزاث٤ بلى الخٟٔ النهاجي بإخؿً الخاالث.

خٟٔ  :Préservation et restauration des Archives  خٌف وصُاهت ألاسؼٍُ -

ير الكغوٍ واإلا٣اًِـ  ونُاهت ألاعق٠ُ بهٟت ٖامت َى ججمُ٘ وجىُٓم و يمان جٞى

واإلاٗمى٫  ها صولُا ووَىُا في مجا٫ خٟٔ الىزاث٤ واإلاٗلىماث بكتا ؤهىاٖها و اإلاُلىبت 

سُت،  ت ؤو جاٍع ُت الخاملت لها ؾىاء ٧اهذ َظٍ الىزاث٤ بصاٍع بٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗت ألاٖو

وع٢ُت ؤو ع٢مُت. اإلاهم َى ؤن ج٩ىن طاث ٢ُمت وجخمّيز بمميزاث وزهاثو الىز٣ُت 

ل ألاعقُُٟت، و ًخم بجاختها وجبلُٛ
ّ
خُلب ٖملُاث ٢بلُت جخمث ها في الخايغ واإلاؿخ٣بل، ٍو

في الخسُُِ الظي ٌؿب٤ الخُب٤ُ، وججاَل الخٟٔ مٗىاٍ ؤلاَما٫ وحٍٗغٌ الىزاث٤ 

واإلاٗلىماث لليؿُان والايمدال٫، َظا وحٗض ٖملُت الخٟٔ الخُىة ألاولى لخماًت ؤي 

ض ُّ ير ْغوٝ وقغوٍ ومىار ح ًاّمً ٖمٍغ وب٣اءٍ  شخبء حضًض ؤو ٢ضًم بما ٌٗىُه مً جٞى

ٖلى خالخه الُبُُٗت ؤو ألانلُت التب ولض  ها ؤَى٫ ٞترة مم٨ىت، وو٢اًخه مً ؤي زُغ 

 .٢ض ًدض١ به مؿخ٣بال

حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ إل٦ؿاب الُالب َغ١ الخٟٔ والهُاهت ألامثل ل٩ل هٕى مً 

اء الخامل له، وال٣ضعة ٖلى ج٣ُُم خالت الخٟٔ في اإلااؾؿاث،  ألاعق٠ُ خؿب الٖى



 20تكييات أرشيفية  مبعهد عله املكتبات والتوثيل جبامعة قشيطيية  جتربة ختّصص  الفصل اخلامس

 

 274 
 

  
الفصل اخلامس

                        
ص 

ّص
خت

ة 
ب

ر
جت

 
ة 

ي
ي

ط
ي

ش
ق

ة 
ع

م
ا
جب

ل 
ي

ث
و

ت
ل

ا
و

ت 
ا
ب

ت
ك

مل
ا
ه 

ل
ع

د 
ه

ع
مب

ة  
ي

ف
ي

ش
ر

أ
ت 

ا
ي

ي
ك

ت
2

0
 

  
الفصل اخلامس

                        
ص 

ّص
خت

ة 
ب

ر
جت

 
ة 

ي
ي

ط
ي

ش
ق

ة 
ع

م
ا
جب

ل 
ي

ث
و

ت
ل

ا
و

ت 
ا
ب

ت
ك

مل
ا
ه 

ل
ع

د 
ه

ع
مب

ة  
ي

ف
ي

ش
ر

أ
ت 

ا
ي

ي
ك

ت
2

0
 

  
الفصل اخلامس

                        
ص 

ّص
خت

ة 
ب

ر
جت

 
ة 

ي
ي

ط
ي

ش
ق

ة 
ع

م
ا
جب

ل 
ي

ث
و

ت
ل

ا
و

ت 
ا
ب

ت
ك

مل
ا
ه 

ل
ع

د 
ه

ع
مب

ة  
ي

ف
ي

ش
ر

أ
ت 

ا
ي

ي
ك

ت
2

0
 

هم يغعَا وم٩اٞدت َظٍ الٗىامل، ووي٘  وجهمُم زُِ  وجدضًض ٖىامل جضَىع اإلاىاص ٞو

 
ّ
٘ والاؾخجابت لخالت الُىاعت في خالت واؾتراجُجُاث للخٟٔ آلامً للىزاث٤، والخى٢

 (1)ال٩ىاعر.

ٌٗخبر م٣ُاؽ خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ م٨ّغع ألهه ؾب٤ جىاوله في الؿضاسخب مالخـت: 

 الؿاصؽ مً مغخلت اللِؿاوـ، ؤما في مغخلت اإلااؾتر ؾِخّم جىاوله ؤ٦ير ٖم٣ا وجٟهُال.

ب  -  Institutions Archivistiques et Patrimoniales مإظعاث ألاسؼٍُ كبر الٍى

en ligne : Prestations  كي ماؾؿاث اٞترايُت مخاخت ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت ج٣ىم

 بدٟٔ ألاعق٠ُ وبجاخخه ٦ما ج٣ىم بخ٣ضًم زضماث ؾىاء مجاهُت ؤو بم٣ابل.

ير ؤصواث وهماطج للمؿخسضمين، ومً زم  ب ج٣ىم بخٞى ٞاإلااؾؿاث ألاعقُُٟت ٖبر الٍى

ووكغة  بةجاخخهج٣ىم بصاعة جل٪ اإلاىا٢٘ بىي٘ ؾُاؾاث و٢ىاٖض جىٓم وجدضص ما ٌؿمذ 

، مً زال٫ َظا اإلا٣ُاؽ ٣ًىم الُلبت (2)وجدُِىه مغاحٗت اإلادخىي ٦ما ج٣ىم ب ،ٖليها

ب، حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بضعاؾت هماطج مسخلٟت ًٖ ماؾؿاث ؤ عقُُٟت مخاخت ٖبر الٍى

ت مً زال٫ مسغحاتها الخضماجُت  ٠ الُالب بىا٢٘ ماؾؿاث ألاعق٠ُ الجؼاثٍغ لخٍٗغ

ب، و٦ظل٪  بٖبر الٍى إلاا ج٣ضمه َظٍ ألازيرة الٗاإلاُت  الخٗٝغ ٖلى م٨ىىهاث مىا٢٘ الٍى

٘ مً ٢ُمتها والغقي مً جىن٠ُ وجثمين لهظٍ اإلااؾؿاث ألا  والخٍٗغ٠   هاعقُُٟت للٞغ

 .وجغؾُش الث٣اٞت الىزاث٣ُت لضي اإلاخهٟدين لها بتراثها وم٨ىىهاتها،

 Gestion et archivage des documents حعُير وأسؼٌت الىزاةّ الالٕتروهُت  -

électroniques : حٗخبر الىزاث٤ الال٨تروهُت ماصة خاؾىبُت جدمل ٖضة ؤق٩ا٫ ًم٨ً ؤن

ت مً اإلاُُٗاث...ج٩ىن نىعة، مل٠، نىحي ، ُٞضًى،  مج  مٖى

بن ؤَم ؾماث ؤي هٓام آلي َى البدث ًٖ الىزاث٤، ؾىاء الؾترحاٖها وجبلُٛها  

ُت  لها إلاؿخُٟض آزغ ؤو ٖضة مؿخُٟضًً ٖلى الخِ، بن هٖى للمؿخُٟض الؾخٗمالها ؤو لخدٍى

ُت ا٢خىاء اإلاُُٗاث والىزاث٤  ت ٖملُاث البدث جخى٠٢ ٖلى َبُٗت الخ٨ك٠ُ وهٖى وؾٖغ

 ها الال٨تروهُت، ٧ل َظا ًخم جىاوله في َظا اإلا٣ُاؽ وطل٪ مً زال٫ جىيُذ:وجدضًض صوعت

 اؾتراجُجُاث الدؿُير والخٟٔ الخانت بالىزاث٤ الال٨تروهُت. 

ٗاث الخانت بالىز٣ُت الال٨تروهُت.  الدكَغ

٘ وي٘ مىٓىمت حؿُير و ؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت.  مكاَع

                                                           
 مرجع سبؽ ذكره. . شكاك، عبدالباسط. مطبكعة تدعيمية في مقياس: حفظ كصيانة األرشيؼ(  1)

كرم قسنطينة: قسـ بككرزازة، كماؿ. محاضرات غير منشكرة في مقياس: مؤسسات األرشيؼ عبر الكيب، مكجية لطمبة السنة أكلى ماستر تقنيات أرشيفية. جامعة منت(  2)

 .6050 -=600عمـ المكتبات، المكسـ الجامعي 
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ً ٖلى جدمل ًدخاج َظا اإلا٣ُاؽ بلى ؤؾاجظة مخسههين ط وي مهاعاث ٖالُت ٢اصٍع

  (1)َظٍ اإلاؿاولُت

 :  Manuscrits اإلاخؼىػاث -
ّ
ذ بسِ

ّ
كي ٧ل الىزاث٤ ؤو ال٨خب ال٣ضًمت التب ٦خبذ وزُ

الُض بىاؾُت اإلاال٠ ؤو الىاسخ خُث لم ٨ًً ٢ض ا٦دكٟذ في الٗهىع الٛابغة آلت 

ذي مىزى١ به هٓغا لىضعتها  سُت.الُباٖت، َظا ما حٗلها مهضع جاٍع  (2)و٢ُمتها الخاٍع

اث،  ت في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ اإلاسَُى ٌؿعى َظا اإلا٣ُاؽ إل٦ؿاب الُالب اإلاٗٞغ

٣ت مٗالجتها، و٦ُُٟت الخمُيز بين اإلاسٍُى  ٍغ و٦ُُٟت نُاهتها وجغمُمها وججلُضَا َو

٠ ؤو اإلادّغٝ.  ألانلي واإلاؼٍّ

م ألاسؼٌُي -   Législation et réglementation archivistiques et الخىـُم والدؽَش

Déontologie Professionnelle : م ٢ُإ ألاعق٠ُ
ّ
كي حملت ال٣ىاٖض التب جىٓ

م ٢ُإ ألاعق٠ُ، 
ّ
ٗاث التب جىٓ ت مسخل٠ ال٣ىاهين والدكَغ ى في مٗٞغ

ّ
وؤَمُتها جخجل

طل٪ ؤن َظٍ ال٣ىاهين حٗخبر ؤصاة خماًت لألعق٠ُ وألاعقُٟي ٖلى خّض ؾىاء، الهضٝ مً 

٠ الُالب ٖلى ال٣ىاهين التب نضعث بمجا٫ ألاعق٠ُ مّما  صعاؾت َظا اإلا٣ُاؽ َى حٍٗغ

عي في اإلاجا٫ ما ٢ض ٌؿاٖضٍ مؿخ٣بال في مُضان الكٛل  ًجٗله ملم بالجاهب الدكَغ

ُٗت في ٖملُت حُٛير لىا٢٘ اإلاهالر  بدُث ٩ًىن مضع٥ ؤهه مدمب  هظٍ الىهىم الدكَغ

ألاعقُُٟت.
(3) 

جمثل ألاهترهذ   : internet: services et Applications ألاهترهذ خذماث وجؼبُِاث -

لى َظا ألاؾاؽ ٞةن اؾدثماع بم٩اهاتها ٌٗجب اؾدثماع  ٢مت الخُىع الخ٨ىىلىجي اإلاٗانغ ٖو

٧ل ؤهىإ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجها٫ في ج٨ىىلىحُت واخضة.  حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ 

 بلى ؤلاخاَت بجمُ٘ زضماتها وطل٪ مً زال٫ جىيُذ وج٣ضًم 

البدث واؾتراجُجُاث الاؾترحإ والىنى٫ بلى اإلاٗلىماث، جُب٣ُاث وزضماث َغ١ 

ت، الخٗلُم  اث الازباٍع ض الال٨ترووي، مخابٗت ونُاهت ٢ىاثم ومىخضًاث الى٣اف، اإلاجمٖى البًر

ُه والدؿلُت... هاعؽ اإلا٨خباث ،التٞر  ًٖ بٗض، الضزى٫ بلى قب٩اث اإلاٗلىماث ٞو

                                                           
. GEDنبيؿ كغانـ نذير. مطبكعة تدعيمية في مقياس: التسيير االلكتركني لمكثائؽ  ريحاف عبد الحميد، عكنكش(  1)

 .>600-;600جامعة منتكرم قسنطينة: قسـ عمـ المكتبات، المكسـ الجامعي 
كريـ، مراد. محاضرات غير منشكرة في مقياس: المخطكطات، مكجية لطمبة السنة أكلى ماستر تقنيات أرشيفية. (  2)

 .6050 -=600قسنطينة: قسـ عمـ المكتبات، المكسـ الجامعي   جامعة منتكرم
قمكح، ناجية. محاضرات غير منشكرة في مقياس التنظيـ كالتشريع األرشيفي، السنة أكلى ماستر تقنيات أرشيفية. (  3)

 .6050 -=600جامعة منتكرم قسنطينة. قسـ عمـ المكتبات، المكسـ الجامعي 
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ت  - اصة :  Anglais Professionnel 1 1ئهجليًز كي زالث ؤ٦بر اللٛاث اهدكاعا في الٗالم، ٖو

ما ًخم ونٟها ٖلى ؤجها ؤو٫ لٛت مكتر٦ت ٖاإلاُت، وكي اللٛت اإلاهُمىت صولُا في الاجها٫ 

ُه والاطاٖت والضبلىماؾُت ٦ما ؤّن مٗٓم ألابدار  والٗلىم والخجاعة والُيران والتٞر

ت. ٣ًّضم في  َظا اإلا٣ُاؽ بٌٗ الىهىم التب الٗلمُت آلان جهضع باللٛت الاهجليًز

ت بلى اللٛت  ٤ باألعق٠ُ وجغحمخه مً اللٛت الاهجليًز
ّ
جخدّضر ًٖ مىيٕى مّٗين ًخٗل

٣ت 
ّ
الٗغبُت وال٨ٗـ، مّما ٌؿمذ للُلبت با٦دؿاب ٖضص مٗخبر مً اإلاهُلخاث اإلاخٗل

ؿخمغ َظا اإلا٣ُاؽ بىٟـ الك٩ل بلى الؿضاسخب الثاوي مً اإلااؾتر.  باإلاجا٫، َو

 العذاس ي الثاوي:بشهامج  3.3.2.12.5

 Semestre 2 :               

م )  ًبّين بغهامج الؿضاسخب الثاوي مً اإلااؾتر جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.(: 44حذ٘و ُس

Intitulé de l’UE : Archivistiques Fondamentales :  

Gestion et Valorisation des Archives 

سصُذا(. 15مبادب ألاسؼٌُي: حعُير وجثمين ألاسؼٍُ )كىىان الىخذة:   

Code de l’UE : 

AFGVA 

Matières Code 

VHH 
Crédits 

matières 
Coeff. 

C TD TP 
Travail 

Personnel 

ذي .  GTA2 1.30 1.30 - 4.30 5 4 حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الخاٍع

 COVA 1.30 1.30 - 3.00 5 4 بجاخت وجثمين ألاعق٠ُ

 NSA 1.30 1.30 - 4.30 5 4 اإلاٗاًير والخ٣ُِـ في ألاعق٠ُ

Intitulé de l’UE : Archivistique et Technologies de Numérisation 

مىت وألاسؼٍُ ) اسصذة( 10كىىان الىخذة: جٕىىلىحُا الُش  

Code de l’UE : 

ATN 

 MEAR 1.30 2.00 - 4.30 5 4 ما وعاء البُاهاث وألاعقٟت

الّغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت.ج٨ىىلىحُا   TNLA 1.30 2.00 - 4.30 5 4 

Intitulé de l’UE : Méthodologie et langues étrangères 

أسصذة(. 5كىىان الىخذة: اإلاىهجُت واللواث )  

Code de l’UE : 

MLE 

ت 1اهجليًز   ANG2 - 1.30 - 3.00 3 2 

غافي  MERB 1.30 2.00 - 1.30 2 1 مىهجُت البدث البِبلُٚى

Total  9.00 12.00 - 21.00 30 23 
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جِذًم اإلاِاًِغ اإلاذسظت في العذاس ي الثاوي مً اإلااظتر جخصص جِىُاث  4.3.2.12.5

 أسؼٌُُت:

خي -  :Gestion et traitement des Archives2 حعُير وملالجت ألاسؼٍُ الخاٍس

Traitement des archives Définitive  : ٤ الٗملُت َىا بدؿُير
ّ
ؤعق٠ُ الٗمغ جخٗل

دخىي ٖلى ٢ُمت ٖلمُت  ي اهتهذ الخاحت بلُه صازل الاصاعاث واإلااؾؿاث ٍو
ّ
الثالث الظ

ش له بدُث ٩ًىن ؾىض في وي٘ زُِ وحؿُير  ت اإلااضخب والخإٍع سُت جُٟض في مٗٞغ وجاٍع

٘ مؿخ٣بلُت، مً اإلاؿخدؿً ججمُ٘ َظا ألاعق٠ُ في م٩ان واخض خّتا ٌؿهل  مكاَع

سُت.  الاؾخٟاصة مً َظا الغنُض هبذ طل٪ اإلا٩ان مغ٦ؼ بقٗإ و٢اٖضة لألبدار الخاٍع ٍو

الخالت ألاولى: حُضة جب٣  ؤمىع  وسّجل خالخين لىيُٗت ألاعق٠ُ في َظٍ اإلاغخلت:

ت ٣ِٞ، ؤما الخالت الثاهُت: ؤن ألاعق٠ُ لم ًمغ بٗملُاث  الخٟٔ واإلاٗالجت ال٨ٍٟغ

ماع الؿاب٣ت. في َظٍ الخالت وحب ٖلى ألا  عقُٟي حم٘ البُاهاث مً ؤحل اإلاٗالجت في ألٖا

ذي ،مً بُنها:  جىُٓم وحؿُير ألاعق٠ُ الخاٍع

اث  - ذي، وي٘ زُت ٖمل وجدضًض ألاولٍى ت الجُضة للماؾؿت، وهٕى ألاعق٠ُ الخاٍع اإلاٗٞغ

 ٦دماًت ألاعق٠ُ اإلاهضص بالخُغ ؤوال،  زّم جإحي باقي الٗملُاث ألازغي.

ير م٩ان الخٟٔ، جغجِبه ماصًا ٣ِٞ، زم اإلابا -  قغة بٗملُاث اإلاٗالجت الٗلمُت.جٞى

٧ّل َظا ًخّم الخُّغ١ بلُه في َظا اإلا٣ُاؽ بياٞت بلى بُٖاء مٗلىماث للُالب ًٖ 

ذي ٦ظا ؤلاجاخ إل مً الجاهب  ت٦ُُٟت جدضًض  ؤَم قغوٍ الخٟٔ لألعق٠ُ الخاٍع والَا

 ال٣اهىوي والجاهب الٟجب.

مهُلر  : Communication et valorisation des Archives ئجاخت وجثمين ألاسؼٍُ -

إل صون بَما٫ ٖىهغ  ل في الخبلُٜ، الَا
ّ
بجاخت ٌكمل ٖلى زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت جخمث

. ؤّما باليؿبت للخثمين ٌّٗغٝ  ل الخل٣ت ألاولى في ٞخذ ألاعق٠ُ لالَإل
ّ
اإلاؿخُٟض الظي ًمث

 بإهه بُٖاء "زمً للصخبء" وفي مُضان ألاعق٠ُ ٣ًهض به بُٖاء ٢ُمت وؤَمُت لألعق٠ُ

٠ به  ُت ألازغي مً زال٫ الخٍٗغ م٘ مغاٖاة الخهىنُت التب ًخمّيز  ها ًٖ باقي ألاٖو

باؾخسضام وؾاثل ّٖضة هظ٦غ منها: بٖضاص وؾاثل بدث، اليكغ والاقهاع، اإلا٣االث 

حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بلى بُٖاء الُالب هٓغة قاملت ًٖ  (1)اإلاخسههت، ب٢امت اإلاٗاعى...

ثّمً  ها ألاعق٠ُ، وحهضٝ ٦ظل٪ بلى جم٨ين الُالب مً  الُغ١ التب ًم٨ً ؤن ًخاح ٍو
                                                           

ر منشكرة في مقياسي: تسيير كمعالجة األرشيؼ التاريخي، كمقياس إتاحة كتثميف ميمكني، عمر. محاضرات غي(  1)
األرشيؼ. السنة أكلى ماستر تقنيات أرشيفية. جامعة منتكرم قسنطينة. قسـ عمـ المكتبات، المكسـ الجامعي 

600=- 6050. 
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ي جّم مٗالجخه وبُٖاءٍ ٢ُمت ؤ٦بر، 
ّ
حظب اإلاؿخُٟضًً وبًهالهم بلى ألاعق٠ُ الظ

خبر ًٞ مً ٞىىن و٦ظل٪ حٗلُم الُالب مهاعاث الخىانل م٘ ٞئت اإلاؿخُٟضًً الظي ٌٗ

 ؤًت مهىت زاّنت في ٢ُإ ألاعق٠ُ.

 la normalisation et la standardisation اإلالاًير والخُِِغ في ألاسؼٍُ -

Archivistique. : ت يبُا ص٣ُ٢ا ًهلر للخُب٤ُ في اإلاُٗاع َى الهىعة النهاثُت اإلاًبَى

جىي٘ جدذ الازخباع  حمُ٘ اإلاجاالث، بِىما الخ٣ُِـ ؤو الخ٣ىين َى الخُىاث ألاولى التب

ت ؤو  ي ٢ض ج٩ىن مٗىٍى
ّ
في ؤو٢اث وؤما٦ً مسخلٟت ٖلى ُٖىت ممثلت للمجخم٘ ألانلي الظ

ماصًت، ٞالخ٣اهين جخُّىع لخهبذ مُٗاع صولي مّخ٤ٟ ٖلُه. ٞاإلاٗاًير في ألاعق٠ُ كي 

ا مً َٝغ الهُئت الىنُت ٖلى ٢ُإ  مسخل٠ اإلاماعؾاث الّتب جّم الاجٟا١ ٖليها وب٢غاَع

ق٠ُ والهُئت اإلاؿاولت ًٖ الخ٣ُِـ. ٣ًّضم في َظا اإلا٣ُاؽ هٓغة قاملت ًٖ ألاع 

مسخل٠ الخ٣اهين واإلاٗاًير اإلاخٗل٣ت بمجا٫ ألاعق٠ُ، و٦ظل٪ الخُّغ١ بلى ؤبغػ اإلاىٓماث 

ىُت التب جهضع َظٍ اإلاٗاًير ، الهضٝ مً َظا اإلا٣ُاؽ َى حٗل (1)الضولُت والٗغبُت والَى

اإلا٣اًِـ الهاصعة في اإلاجا٫ خّتا ٌؿهل ٖلُه جُب٣ُها ٚضا الُالب ملم بإَم اإلاٗاًير و 

بالخٟهُل  ISO11799في اإلاُضان، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ جّم جىاو٫ في َظا اإلا٣ُاؽ اإلاُٗاع 

 ISO 11799:2003 Information and documentation – Documentوالخدلُل 

storage requirements for archive and library materials Annex C Disaster 

preparedness 

حٗض اإلاُخاصاجا حؼءا َاما  :Métadonnées et archivage ما وساء البُاهاث وألاسؼٌت  -

اث  ألي مكغوٕ ع٢مىت وال ًم٨ً ؤن ًخم ججاَلها، ٞبضون مُخاصاجا جدضص مهضع ومدخٍى

 وجٟانُل زل٤ ال٨ُان الغ٢مب ٞان َظا ال٨ُان ٩ًىن ٖضًم  الٟاثضة.

ى ٠ُ٦ هجض اإلاىاص في ألاعقُٟاث ؾٝى جدىٕى و  جسخل٠ ؤلاحابت ٖلى ؾاا٫ بؿُِ َو

 الغ٢مُت؟.

اث التب ًخم بدتها في مجا٫ الغ٢مىت  مىيٕى اإلاُخاصاجا وألاعقٟت مً ؤ٦ير اإلاىيٖى

ب وجباص٫ البُاهاث.  (2)و٦ظل٪ في مجا٫ اؾترحإ اإلاٗلىماث وبدث الٍى

                                                           
جية لطمبة السنة أكلى ماستر بّطكش، كماؿ. مطبكعة تدعيمية في مقياس: المعايير كالتقييس في األرشيؼ. مك (  1)

 .6050 -=600تقنيات أرشيفية. جامعة منتكرم قسنطينة. قسـ عمـ المكتبات، المكسـ الجامعي 
(2

 
. القاىرة: الّدار 5. المكتبات كاألرشيفات الّرقمية: التخطيط كالبناء كاالدارة. ط:600سامح زينيـ، عبدالجكاد. ( 

  .556المصرية المبنانية.ص
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الخانت بٗملُت حؿهُل ا٦دكاٝ حاء َظا اإلا٣ُاؽ لخدضًض بٌٗ اإلاىاهج واإلاٗاًير 

اث٠ في  اإلاٗلىماث طاث الهلت مً زال٫ ما وعاء البُاهاث التب حٗمل زضمت هٟـ الْى

 ا٦دكاٝ اإلاهضع التب ج٣ىم  ها الٟهغؾت الجضًضة مً زال٫:

بجاخت الٟغنت ال٦دكاٝ اإلاهاصع بىاؾُت مٗاًير مخاخت، حصخُو وجدضًض اإلاهاصع، 

 بُٖاء مٗلىماث ًٖ اإلاىا٢٘...

ُث ًخم جىحُه الُالب في َظا اإلا٣ُاؽ الى الاخاَت بجمُ٘ الجىاهب اإلاخٗل٣ت خ

ال٢اتها مً زال٫:   باإلاُخاصاجا ٖو

جدضًض مٟهىمها و ؤهىاٖها، جدضًض صوعة خُاة ال٨ُاهاث في هٓام اإلاٗلىماث الغ٢مىت 

 وؤَمُتها ووْاثٟها.

جضوم وجخىانل  بط حٗض ما وعاء البُاهاث مٟخاخا للخإ٦ُض خ٣ُ٣ت ؤن اإلاهاصع ؾٝى

 بدُث ًم٨ً الىنى٫ بليها في اإلاؿخ٣بل.

لظل٪ جم عبُها باألعقٟت في َظا اإلا٣ُاؽ بط جخُلب ٖملُت ألاعقٟت والخٟٔ ٖىانغ 

زانت لخ٣ٗب زِ ؾير ؤنل ال٩اثً الغ٢مب ) مً ؤًً ؤح  و٠ُ٦ حٛير م٘ الؼمً( مً ؤحل 

 ٣بلُت.ون٠ ؾماجه الُبُُٗت وجىز٤ُ ؾلى٦ه ل٩ي ًدا٧ي الخ٣ىُاث اإلاؿخ

 Technologie de Numérisation et جٕىىلىحُا الّشُمىت وبشمجُاث ألاسؼٌت -

Logiciels d„Archivage  : ل الهىعة حٗخبر الغ٢مىت الىؾُلت، الخ٣ىُت التب حٗمل ٖلى جدٍى

الىع٢ُت ؤو ؤي مً الخىامل الخ٣لُضًت للىزاث٤ بلى نىعة بل٨تروهُت، وم٘ الخُىع الخ٨ىىلىجي 

الخانل ج٣ىم مغا٦ؼ ألاعق٠ُ بغ٢مىت ؤعنضتها، وكي مغخلت جخمثل في اوكاء نىع ع٢مُت 

الم آلالي   (1).وحؿمذ بالخٟٔ الغ٢مب ألصواث البدثللهٟداث، حٗالج بإصواث الٖا

حاء َظا اإلا٣ُاؽ لإلخاَت بجمُ٘ حىاهب َظٍ الٗملُت مً جدضًض إلاٟهىمها  

ىاثضَا، و٦ظل٪ حمُ٘ مخُلباتها.  وقغوَها وؤَضاٞها ٞو

٣ِٞ للُالب  ال ًخى٠٢ َظا اإلا٣ُاؽ ٖلى جىيُذ حمُ٘ الجىاهب الخانت بالغ٢مىت

بل ؤًًا ببرمجُاث ألاعقٟت ، ألن ٖملُت ازخُاع ؤًت بغمجُت صازل  ؤي ماؾؿت جدخاج الى 

بخاَت قاملت بمسخل٠ اإلاىانٟاث و٦ظل٪ الخد٤٣ مً صواٞ٘ ا٢خىاء َظٍ البرمجُاث لظل٪ 

ًخم صعاؾت مىانٟاث ازخُاع بغمجُاث ألاعقٟت بٗىاًت جامت بلى حاهب ٖملُت الغ٢مىت. ؤما 

الخُب٣ُي ِٞكمل اؾخسضام بٌٗ البرامج اإلاىحىصة في مدُِ الٗمل، والخضّعب  الجاهب

 ا.ـــــــــٖليه

                                                           
تكنكلكجيا الرقمنة كبرمجيات األرشفة . السنة أكلى ماستر   ة في مقياس:، نبيؿ. محاضرات غير منشكر عكنكش(   1)

 .6050 -=600تقنيات أرشيفية. جامعة منتكرم قسنطينة: قسـ عمـ المكتبات، المكسـ الجامعي 
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ت  - اصة ما : Anglais Professionnel 2ئهجليًز كي زالث ؤ٦بر اللٛاث اهدكاعا في الٗالم، ٖو

ًخم ونٟها ٖلى ؤجها ؤو٫ لٛت مكتر٦ت ٖاإلاُت، وكي اللٛت اإلاهُمىت صولُا في الاجها٫ 

ُه والاطاٖت والضبلىماؾُت ٦ما ؤّن مٗٓم ألابدار والٗلىم  والخجاعة والُيران والتٞر

ت. ٣ًّضم في َظا اإلا٣ُاؽ بٌٗ الىهىم التب  الٗلمُت آلان جهضع باللٛت الاهجليًز

ت بلى اللٛت  ٤ باألعق٠ُ وجغحمخه مً اللٛت الاهجليًز
ّ
جخدّضر ًٖ مىيٕى مّٗين ًخٗل

٣ت الٗغبُت وال٨ٗـ، مّما ٌؿمذ للُلبت با٦
ّ
دؿاب ٖضص مٗخبر مً اإلاهُلخاث اإلاخٗل

 باإلاجا٫، مدخىي َظا اإلا٣ُاؽ َى اؾخمغاع للؿضاسخب ألاو٫ مً اإلااؾتر.

: Méthodologie de la Recherche Bibliographique مىهجُت البدث البِبلُىهشافي -

َظا اإلا٣ُاؽ جّم صمجه يمً م٣ُاؽ مىهجُت البدث في اإلا٨خباث ٣ًّضم  َظا اإلا٣ُاؽ 

 ىت زاهُت ماؾتر بالًبِ في الؿضاسخب الثالث مً مغخلت اإلااؾتر.في الؿ

 بشهامج العىت زاهُت ماظتر جخصص جِىُاث أسؼٌُُت. 4.2.12.5

 :لثالعذاس ي الثابشهامج  1.4.2.12.5

Semestre 3 : 

م )  ًبّين بغهامج الؿضاسخب الثالث مً اإلااؾتر جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. (:45حذ٘و ُس

Intitulé de l’UE : Création et Gestion des Projets d’Archives 

م ألاسؼٍُ ) سصُذا( 15كىىان الىخذة: ئوؽاء وحعُير مؽاَس  

Code de l’UE : 

CGPA 

Matières Code 

VHH 
Crédits 

matières 
Coeff. 

C TD TP 
Travail 

Personnel 

 COSA 1.30 1.30 - 4.30 5 4 اوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعقُُٟت.

 BLA 1.30 1.30 - 4.30 5 4 مباوي ألاعق٠ُ.

٘ الغ٢مىت الاٞترايُت في  حؿُير مكاَع

 اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت.
GPNV 2.00 - - 5.30 5 4 

Intitulé de l’UE : Méthodologie           

أسصذة( 3اإلاىهجُت )كىىان الىخذة :   

Code de l’UE : 

METH 

 MERB - 2.00 - 4.00 3 3  مىهجُت البدث في اإلا٨خباث

Intitulé de l’UE : recherche bibliographique  

.سصُذا( 12كىىان الىخذة: البدث البِبلُىهشافي )  

Code de 

l’UE :RBIB 

.الٗمل الصخصخب: البدث في اإلا٨خبت  TPRB - - - 12.00 12 5 

Total  05 05 - 30.30 30 22 
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جِذًم اإلاِاًِغ اإلاذسظت في العذاس ي الثالث مً اإلااظتر جخصص جِىُاث  2.4.2.12.5

 أسؼٌُُت:

 Création et organisation d’un service ئوؽاء وجىـُم مصلخت أسؼٌُُت -

d’archives. : كي جل٪ الخُىاث التب ًجب اجباٖها ٖىض اؾخالم اإلاهام للٗمل في ؤًت

ماّؾؿت، وكي ٖملُت ٢اثمت ٖلى بوكاء مهلخت ؤعقُُٟت ٚير مىحىصة، ؤو جىُٓم 

٤ ججؼثتها بلى بصاعاث وؤ٢ؿام ووخضاث  مهلخت ميكإة ل٨ّنها ٚير مىٓمت ًٖ ٍَغ

ٟين الجضص في اإلااّؾؿاث  (1)وجىػَ٘ اإلاهام والىاحباث. ٌؿاٖض َظا اإلا٣ُاؽ ٧ل اإلاْى

ا. حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بلى حٗل الُالب التب ال جىحض  ها مهلخت ؤعق٠ُ ٢اثمت بظاته

ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى الضعاؾت والخسُُِ إلوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعقُُٟت وجدّمل 

غ والّغص ٖلى مسخل٠  مؿاولُاجه واجساط ال٣غاعاث اإلاسخلٟت وبنضاع مسخل٠ الخ٣اٍع

ت مؿاٖضة. ًّ  اإلاغاؾالث صون اللجىء بلى ؤ

كي جل٪ اإلاؿاخاث واإلادالث :  .Bâtiments et locaux d'archives مباوي ألاسؼٍُ -

ً، جغجِب وخٟٔ ألاعق٠ُ وفي الٛالب  والًٟاءاث مً مساػن مّٗضة زهُها لخسٍؼ

ىُت. ٌؿعى َظا اإلا٣ُاؽ  لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ كي ٖباعة ًٖ مبجا جاب٘ للخ٩ىمت الَى

 الخالُت:

 جب ت في ج٣ىُاث جهمُم وجىُٟظ اإلايكأث اإلاىحهت لألعق٠ُ الَى  ب٦ؿاب الُالب اإلاٗٞغ

 وه٣هض  ها َىا اإلاؿاثل الخ٣ىُت والهىضؾُت والٟىُت إلاباوي ألاعق٠ُ.

  ّت ٗالم،ؿاث خٟٔ ألاعق٠ُ في الٝ ٖلى الىا٢٘ الخالي إلاباوي ماّؾ الخٗغ ألاوكُت  ومٗٞغ

التب جضوع ٞيها والى٢ٝى ٖلى مٓاَغ ال٣هىع واإلاكا٧ل التب جىاحهها ومضي جإزير طل٪ 

ا وجُىعَا.  ٖلى همَى

  غ وجدؿين ؤصاءا٢تراح الؿبل مباوي  والىؾاثل اإلاسخلٟت التب مً قإجها اإلاؿاَمت في جٍُى

ماؾؿاث خٟٔ ألاعق٠ُ في الجؼاثغ وخؿً الاؾخٟاصة مً الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت 

 الخضًثت زانت ُٞما ًخٗل٤ بالخٟٔ وؤلاجاخت.

 غ وجغ٢ُت الٗمل ألاعقُٟي وجدؿين ؤصاء اإلاغا٦ؼ ألاعقُُٟت  ج٣ضًم الخهىع اإلاىاؾب لخٍُى

ت مً هاخُت ؤزغي.  مً هاخُت، وجم٨ُنها مً اإلاىا٦بت واإلاكاع٦ت الٟٗالت في مجخم٘ اإلاٗٞغ

                                                           
بف شعيرة، سعاد. مطبكعة تدعيمية في مقياس: إنشاء كتنظيـ مصمحة أرشيفية، مكّجية لطمبة السنة ثانية ماستر (  1)

 .6057 -6056. معيد عمـ المكتبات كالتكثيؽ، المكسـ الجامعي 06تقنيات أرشيفية. جامعة قسنطينة 
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  ا ُٞما ت ما ًم٨ً ؤن حؿٟغ ٖىه الثىعة الغ٢مُت وجإزيَر اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل ومٗٞغ

 (1)ًسو حكُِض ٖماعة ؤو مباوي ماؾؿاث خٟٔ ألاعق٠ُ في الجؼاثغ بإوحهها اإلاسخلٟت.

مىت الاً - م الُش  Gestion des Projets تراطُت في اإلاإّظعاث ألاسؼٌُُتحعُير مؽاَس

Numériques et Virtuels dans les Institutions Archivistiques : بمٗجا بصاعة

٘ الّغ٢مىت في مجا٫ ألاعق٠ُ مً جسُُِ وجىُٓم وجىحُه وع٢ابت، جدخاج َظٍ  مكاَع

٘ بلى ال٨ثير مً الانغاع والهبر، وال٣ضعة ٖلى ب٢ىإ  م اإلاكاَع ّٖ الجهاث اإلاٗىُت التب ؾخض

.٘ ٘  (2)مثل َظٍ اإلاكاَع ٣ًّضم َظا اإلا٣ُاؽ مٗلىماث للُالب خى٫ ججاعب وهماطج إلاكاَع

عاثضة ؾىاء ٖغبُت ؤو ؤحىبُت وجىاولها بالخدلُل مً حمُ٘ الجىاهب. حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ 

اث في جج ت ألاولٍى ي ال٣ُاصة وال٣ضعة ٖلى الخسُُِ ومٗٞغ
ّ
ؿُض مثل لخإَُل الُالب لخىل

٘ ٖلى ؤعى الىا٢٘.  َظٍ اإلاكاَع

 :Méthodologie de la Recherche Bibliographique مىهجُت البدث في اإلإخباث  -

٣ت الٗلمُت التب ًيخهجها ؤي باخث في صعاؾت وجدلُل ْاَغة مُٗىت ؤو  كي جل٪ الٍُغ

ت  ٤ زُىاث بدث مدّضصة مً ؤحل الىنى٫ بلى اإلاٗٞغ إلاٗالجت مك٩لت مُٗىت ٞو

تهُئت الُالب لإلٖضاص اإلانهجي يُت بكإن مىيٕى الضعاؾت. حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بلى ال٣ُُ

٤ مباصت ومىهجُت  ً ٖلى ج٣ضًم الٗغوى والبدىر ٞو ٤ الخمٍغ لبدث ما ًٖ ٍَغ

 بلى ٦ُُٟت جدًير مظ٦غة الخسغج. جغ٦ؼ اإلادايغاث ٖلى اإلاغاخل الٗلمُت 
 
مدّضصة، ونىال

 جل٪ اإلاغاخل.للبدث م٘ جسهُو الخهو الخُب٣ُُت ل٩ل 

كي ٖباعة ًٖ بدىر  : …Travail perso. Recherche biblio اللمل الصخص ي -

بياُٞت، ومباصعاث ٞغصًت وؤخُاها حماُٖت تهضٝ بلى جيكُِ الجى الٗلمب مً زال٫ 

ال٣ُام بٗغوى مخىّىٖت وػٍاعاث مُضاهُت بلى مغا٦ؼ ومهالر ألاعق٠ُ اإلاسخلٟت وبٖضاص 

غ ٖلمُت ٖنها، والبدث ف ٘ ج٣اٍع ا مً ألامىع التب تهضٝ بلى ٞع يَر ب ... ٚو ي اإلا٨خبت والخضٍع

 مؿخىي ال٨ٟغي لضي الُالب.

 

 

 

                                                           
تقنيات أرشيفية.  06لطمبة الماستر  شكاك، عبدالباسط. مطبكعة تدعيمية في مقياس: مباني األرشيؼ، مكّجو(  1)

 .6057 -6056. معيد عمـ المكتبات كالتكثيؽ، المكسـ الجامعي 06جامعة قسنطينة 
المرجع . المكتبات كاألرشيفات الّرقمية: التخطيط كالبناء كاالدارة. :600سامح زينيـ، عبدالجكاد.  (2)

 .565السابؽ.ص
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 :شابمالعذاس ي البشهامج  3.4.2.12.5

Semestre 4 : 

م )  ًبّين بغهامج الؿضاسخب الغاب٘ مً اإلااؾتر في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.(: 46حذ٘و ُس

Intitulé de L'UE:            Mémoire et soutenance Code de l’UE:  MS 

Matières Code 
VHH Crédits 

matières 
Coeff. 

C TD TP Travail Personnel 

 ME - - - 30 15 12 مزٓشة الخخشج.

 SO - - -  15 8 كالمت اإلاىاُؽت.

Total  - - - 30 30 20 

الشابم مً اإلااظتر جخصص جِىُاث جِذًم اإلاِاًِغ اإلاذسظت في العذاس ي  4.4.2.12.5

 أسؼٌُُت:

شة الخخّشج + كالمت اإلاىاُؽت
ّ
ًسّهو الؿضاسخب :  Mémoire +Soutenance مزٓ

م وسخخين وع٢ُخين باإلياٞت بلى وسخت ال٨تروهُت 
ّ
ضاص مظ٦غة الخسّغج خُث حؿل الّغاب٘ إٖل

في جهاًت الؿضاسخب لالخخٟاّ  هم في اإلا٨خبت، وج٣ّضم وسخت وع٢ُت  CDROMٖلى ٢غم   

ًاء لجىت اإلاىا٢كت. CDROMللمكٝغ باإلياٞت بلى اليسخ الال٨تروهُت ٖلى ٢غم     أٖل

٤ البُا٢ت الخالُت: م مظ٦غاث اإلااؾتر ٞو ُّ  ج٣

 اللالمت ٌُُٓت الخُُِم الّشُم

 03 الك٩ل:    ؤلازغاج.  .1

غ: الىيىح،   .2  02 ألاؾلىب، ألازُاء الامالثُت.الخدٍغ

3.  

 الخدلُل. - اإلاًمىن:

 اإلاىهجُت. - 

 اإلاغاح٘. - 

03 

03 

02 

4.  
م في  - ٖغى الُالب:

ّ
 .اإلاىيٕىالخد٨

 ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم الٗغى والاحابت. - .

01 

02 

 16الٗالمت النهاثُت:        /

 ( 1): جىي٘ الٗالمت النهاثُت مباقغة بٗض جهاًت ٧ل مىا٢كت.مالخـت

                                                           
السنة ثانية ماستر جميع التخصصات حكؿ كيفية إخراج مذكرة معمكمات مستنبطة مف إعالف خاص بطمبة (  1)

، 06مف طرؼ أعضاء لجنة المناقشة. جامعة قسنطينة  اىعتمادتـ اي سيتالماستر كطريقة تقييميا كسّمـ تنقيطيا ال
 .6057 -6056معيد عمـ المكتبات كالتكثيؽ. المكسـ الجامعي 
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  خالصٛ وكاٖٗص األزطٗف اليت تٍشجي وع البٗئٛ السقىٗٛ اذتدٖجٛ طٗمٛ وشاز التهَٕٖ. 13.5

الجضو٫ الخالي ؾُىضر ٖضص اإلا٣اًِـ التب جيسجم م٘ البِئت الخ٣لُضًت وألازغي التب 

 جيسجم م٘ البِئت الغ٢مُت.

 ٘ م حذو م٘ البِئت الخ٣لُضًت وألازغي التب ًىضر ٖضص اإلا٣اًِـ التب جيسجم ( :47) ُس

 الغ٢مُت. جيسجم م٘ البِئت

 اإلاشخلت
اإلاِاًِغ التي جيسجم مم البِئت 

 الخِلُذًت.

اإلاِاًِغ التي جيسجم مم البِئت 

مُت الخذًثت.  الُش

 2 13 لِؿاوـ

 5 10 1ماؾتر

 1 4 2ماؾتر

 8 27 اإلاجمىق

 35 اإلاجمىق الٕلي

للم٣اًِـ التب جيسجم م٘ البِئت الغ٢مُت هدضصَا في الجضو٫ ؤما ما ًخٗل٤ بالدجم الؿاعي 

 الخالي:

 ٘ م حذو  الخضًثت وحجمها التب جيسجم م٘ البِئت الغ٢مُت بّين ؤؾماء اإلا٣اًِـ: ً(48) ُس

ً.الؿاعي    اإلاٗخمض في الخ٩ٍى

 الدجم العاعي اظم اإلاُِاط اإلاشخلت

 لِعاوغ
 ألاعق٠ُ. الخ٣ىُاث الخضًثت في -

 ألاعق٠ُ الغ٢مب. -

 ؾاٖت 36  -

 ؾاٖت 36  -

 ظاكت72 - اإلاجمىق

 1ماظتر 

 الىزاث٤ ؤلال٨تروهُت. وؤعقٟتحؿُير -

 زضماث ألاهترهذ.-

 ج٣ىُت الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت.-

ب. -  ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

 وعاء البُاهاث وألاعقٟت. ما -

 ؾاٖت 18 -

 ؾاٖت 18 -

 ؾاٖت 18 -

 ؾاٖت 18 -

 ؾاٖت 36 -

 ظاكت 108  - اإلاجمىق

٘ الغ٢مىت في ألاعق٠ُ. - 2ماظتر   ؾاٖت 18 - حؿُير مكاَع

 ظاكت 198  - مِاًِغ . 08 - اإلاجمىق الٕلي
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 خالصٛ الفصن:

حٗخبر ججغبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت 

جب، وهدً  ٢02ؿىُُىت  ها وعاثضة في َظا اإلاجا٫ ٖلى اإلاؿخىي الَى ضة مً هٖى ججغبت ٍٞغ

ي ماػا٫ ٨ًخى٠ َظا 
ّ
وّٗض في َظا الٟهل لٟذ اهدباَىا بٌٗ الى٣اثو والٛمىى الظ

ً، لظل٪ ؾيؿعى مً زال٫ الٟهل ال٣ اإلاكا٧ل اصم بلى ال٨ك٠ ًٖ َظٍ الخ٩ٍى

ً في َظا الىٓام وا٢تراح الؿبل ال٨ُٟلت  والهٗىباث التب ح٤ُٗ الؿير الخؿً للخ٩ٍى

ب٣  الهضٝ ألاؾما مً ٧ل  بخجاوػَا مؿخسضمين في طل٪ وؾاثل وؤصواث البدث الٗلمب، ٍو

ً لخّغٍجي الخسهو واإلاٗهض بما ٌٗىص  غ َظٍ الخجغبت ويمان ؤخؿً ج٩ٍى َظا َى جٍُى

 بالٟاثضة ٖلى البالص والٗباص. 
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 ٔاقع التهَٕٖ الٍعسٙ يف ختّصص تكٍٗات أزطٗفٗٛ وع املىازسٛ املٍّٗٛ يف املٗداُ.

 : تــىـّـٗـد

ب وا٢٘ اإلاهىت ألاعقُُٟت ومضي اؾخٟاصت ً ٖلى ل٣ض باث مً الًغوعي ج٣صخّ ها مً الخ٩ٍى

اعاث، وؿعى مً زال٫ َظا  مؿخىي اإلاٗاَض وألا٢ؿام ألا٧اصًمُت الّتب ج٩ّىن وجسّغج َظٍ ؤلَا

ً الىٓغي في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم  ت وا٢٘ الخ٩ٍى الٟهل اإلاُضاوي بلى مٗٞغ

م٘ اإلاماعؾت اإلاهىُت في اإلاُضان، ٌٗخبر َظا الٟهل  ٤02 بجامٗت ٢ؿىُُىت اإلا٨خباث والخىزُ

ظا مً زال٫ الىخاثج طاث ال٣ُمت الٗلمُت  ت للبدث َو ج٨ملت وجضُٖما للخلُٟت الىٍٓغ

والٗملُت اإلاخىنل بليها والتب ح٨ٗـ وجّٟؿغ الىا٢٘ اإلاضعوؽ اهُال٢ا مً البُاهاث اإلاؿخ٣اة 

مضة ٖلى اؾخماعحي الاؾخبُان ٧ىؾُلت ؤؾاؾُت لجم٘ مً الضعاؾت اإلاُضاهُت، اإلاٗخ

 .خينزاهٍى خين٧ىؾُل واإلاالخٓت  اإلاٗلىماث، واإلا٣ابلت
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 عسض ٔحتمٗن ٌتـائـج الدزاسٛ املٗداٌٗٛ:
 بالٍشبٛ لالستباٌٛ األٔىل املتعمكٛ بالطمبٛ. 1.6

ٖلم اإلا٨خباث  الُٗىت الٟٗلُت لُلبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت اإلاؿخجىبين بمٗهض

 مىّضخت في الجضو٫ الخالي: 02والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

م ) ىت الٟٗلُت لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت اإلاؿخجىبين بمٗهض (: 49حذ٘و ُس ُّ ًبّين الٗ

 .02ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

 الؼىس/ اإلاشخلت
الاظخماساث 

كت
ّ
 اإلاىص

الظاتلت الاظخماساث 

 واإلاعدبلذة

 الاظخماساث اإلالخمذة

 % اللذد

 78.78 26 05 31 02ػلبت اإلااظتر

 21.21 07 01 08 ػلبت الذٓخىساٍ

 100 33 06 39 اإلاجمىق

ت.
ّ
 الك٩ل البُاوي الخالي ؾُىّضر الُٗىت الٟٗلُت ؤ٦ير ص٢

 
 

 

 

 

 

يوّضح العّينة الفعلية لطلبة تخصص تقنيات أرشيفية (: 14)شكل بياني رقم 
 02المستجوبين بمعهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة 

 02طهبت انًاستر

 طهبت انذكتىراِ
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 العإا٘ الشةِس ي لالظدباهت:  1.1.6

ً منها ماكي اإلا٣اًِـ
ّ
التب وحضجم ٞيها ؾهىلت وجًٟلىن صعاؾتها؟ وماكي و  اإلاخم٨

 مًت؟.اإلا٣اًِـ التب وحضجم ٞيها نٗىباث وجبضوا ل٨م ٚا

ى البُاهاث باليعبت إلاشخلت اللِعاوغ وجدلُلها: 1.1.1.6  جٌَش

م ) جب :  (50حذ٘و ُس  )مغخلت اللِؿاوـ(.ًبّين مضي جًُٟل الٟغص الُالب للبرهامج الخ٩ٍى

م
الُش

 

 أظماء اإلاِاًِغ.

اإلاِاًِغ العهلت 

 اإلاٌظلت

اإلاِاًِغ الصلبت 

 اليعبت الوامظت

 % ث % ث

غ
عذاس ي الخام

ال
 

 9.09 03 90.91 30 جىُٓم وحؿُير اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت.

100% 

٘ ألاعقُٟي الجؼاثغي   18.18 06 81.81 27 الدكَغ

جب الجؼاثغي   03.03 01 96.96 32 ألاعق٠ُ الَى

 24.24 08 75.75 25 ؤعق٠ُ اإلااؾؿاث)ج م، م ب(

 12.12 04 87.87 29 ألاعق٠ُ الخام.

 6.06 02 93.93 31 ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ذ.

 63.63 21 36.36 12 الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ألاعق٠ُ

 51.51 17 48.48 16 ملخ٣ 

ط.
عاد

عذاس ي ال
ال

 

 9.09 03 90.91 30 لألعق٠ُ.اإلاٗالجت الٟىُت 

 45.45 15 54.54 18 الخدلُل ألاعقُٟي.

 9.09 03 90.91 30 وؾاثل البدث.

 3.03 01 96.96 32 خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ.

 69.69 23 30.30 10 ألاعق٠ُ الغ٢مب.

 12.12 04 87.87 29 ألاعق٠ُ والبدث الٗلمب.

 21.21 07 78.78 26 جغّبو مُضاوي.

 %100 23.84 118 76.16 377 مُِاظا. 15 اإلاجمىق

الاحمالُت اإلاضّعؾت في  مً اإلا٣اًِـ %76.16مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ؤن وؿبت 

مغخلت اللِؿاوـ ًًٟلها َلبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً بُنها م٣ُاؽ جىُٓم وحؿُير 

ذ، اإلاٗالجت 
ّ
جب الجؼاثغي، ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت، ألاعق٠ُ الَى

الٟىُت لألعق٠ُ، وؾاثل البدث، خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ خُث ججاوػث وؿبت جًُٟل 

مً اإلا٣اًِـ الاحمالُت اإلاضّعؾت في  % 23.84ل٩ّل ماّصة، م٣ابل وؿبت  % 90 َظٍ اإلا٣اًِـ

لت وجبضو لهم ٚامًت ٖلى ٚغاع ٧ّل مً م٣ُاؽ الخ٨ىىلىحُا  ًّ مغخلت اللِؿاوـ ٚير مٟ
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الخضًثت في ألاعق٠ُ، م٣ُاؽ اإلالخ٣ ، الخدلُل ألاعقُٟي، ألاعق٠ُ الّغ٢مب، والك٩ل 

جب في مغخلت اللِؿاوـ.البُاوي الخالي ًىّضر مضي جًُٟل ا  لٟغص الُالب للبرهامج الخ٩ٍى
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يوّضح مدى تفضيل الفرد الطالب للبرنامج التكويني ( : 15)شكل بياني 
 (.مرحلة الليسانس)

 انًماَُس انصعبت انغايضت

 انًماَُس انسههت انًفضهت
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ى البُاهاث باليعبت إلاشخلت اإلااظتر وجدلُلها: 2.1.1.6  جٌَش

م ) جب )مغخلت اإلااؾتر(. ( :51حذ٘و ُس  ًبّين مضي جًُٟل الٟغص الُالب للبرهامج الخ٩ٍى
م

الُش
 

 أظماء اإلاِاًِغ.

العهلت اإلاِاًِغ 

 اإلاٌظلت

اإلاِاًِغ 

الصلبت 

 الوامظت
 اليعبت

 % ث % ث

عابم
عذاس ي ال

ال
 

 96.96 32 3.03 01 حؿُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت.

100% 

ب.  75.57 19 24.43 14 ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

٘ ألاعقُٟي.  15.15 05 84.84 28 الخىُٓم والدكَغ

اث  6.06 02 93.93 31 اإلاسَُى

 9.09 03 90.91 30 حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي.

 6.06 02 93.93 31 خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ الجاعي.

ت  1بهجليًز  12 36.36 21 63.63 

 36.36 12 63.63 21 ألاهترهذ: زضماث وجُب٣ُاث

.ً
عذاس ي الثام

ال
 

 75.75 25 24.24 08 ج٨ىىلىحُا الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت.

 81.81 27 18.18 06 البُاهاث وألاعقٟت.ما وعاء 

ذي.  6.06 02 93.93 31 حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الخاٍع

 3.03 01 96.96 32 بجاخت وجثمين ألاعق٠ُ.

ت  2بهجليًز  13 39.39 20 60.60 

 27.27 09 72.72 24 اإلاٗاًير والخ٣ُِـ في ألاعق٠ُ.

 60.61 20 39.39 13 مىهجُت البدث الٗلمب.

عذاس ي
ال

 

ظم.
الخا

 

 03.03 01 96.96 32 بوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعقُُٟت.

 03.03 01 96.96 32 مباوي ألاعق٠ُ.

٘ الغ٢مىت الاٞترايُت في اإلااؾؿاث  حؿُير مكاَع

 ألاعقُُٟت.
08 24.24 25 75.75 

 39.39 13 60.60 20 الٗمل الصخصخب.

عذاس ي 
ال

ؼش
اللا

 

 42.42 14 57.57 19 مظ٦غة الخسغج.

 %100 38.33 253 61.67 407 مُِاظا. 20 اإلاجمىق

مً اإلا٣اًِـ في مغخلت اإلااؾتر ؾهلت  %61.67مً الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ؤّن وؿبت 

ًل َلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت صعاؾتها، وسّجل َىا اهسٟاى في وؿبت اإلا٣اًِـ  ّٟ ٍو
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٣ابله في هٟـ الى٢ذ  اعجٟإ في وؿبت اإلا٣اًِـ اإلاًٟلت م٣اعهت بمغخلت اللِؿاوـ ٍو

اتها وصعاؾتها خُث ٢ّضعث  الٛامًت والتب ًجض َلبت ألاعق٠ُ نٗىبت في اؾدُٗاب مدخٍى

ــ  ، وجغح٘ َظٍ اليؿبت ألازيرة بلى صعاؾت م٣اًِـ ؤ٦ير جسّهو في َظٍ %38.33وؿبتها بـ

زاث٤ اإلاغخلت وطاث ٖال٢ت مباقغة بالخ٨ىىلىحُاث الخضًثت مثل: م٣ُاؽ حؿُير وؤعقٟت الى 

ب، ج٨ىىلىحُا الّغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت، ما وعاء  الال٨تروهُت، ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

٘ الّغ٢مىت في اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت بياٞت إلا٣ُاسخب مىهجُت  البُاهاث وألاعقٟت، حؿُير مكاَع

ت( َظا ما ؤزبدخه اليؿب اإلاسّجلت في الجضو٫ ؤٖال  ٍ. البدث الٗلمب واللٛت ألاحىبُت )بهجليًز

ل الُلبت صعاؾتها لها ٖال٢ت مباقغة بالبِئت  ًّ بِىما هجض ؤن اإلا٣اًِـ الؿهلت التب ًٟ

جب في  الخ٣لُضًت، والك٩ل البُاوي الخالي ًىّضر مضي جًُٟل الٟغص الُالب للبرهامج الخ٩ٍى

 مغخلت اإلااؾتر.

 

ى البُاهاث الؽاملت إلاشخلتي اللِعاوغ واإلااظتر: 3.1.1.6  جٌَش

م ) جب )مغخلت  (:52حذ٘و ؼامل ُس ًبّين مضي جًُٟل الٟغص الُالب للبرهامج الخ٩ٍى

 اللِؿاوـ + مغخلت اإلااؾتر(.

 اإلاشخلت

 2+ ماظتر 1لِعاوغ + ماظتر

 اإلاِاًِغ الصلبت الوامظت اإلاِاًِغ العهلت اإلاٌظلت اليعبت

 % ث % ث

 100 32.12 371 67.88 784 اإلاجمىق
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70.00%

 انًماَُس انصعبت انغايضت انًماَُس انسههت انًفضهت

61.67% 

38.33% 

 يوّضح مدى تفضيل الفرد الطالب للبرنامج التكويني (: 16)شكل بياني رقم 
 (.مرحلة الماستر)
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مً اإلا٣اًِـ َُلت مؿاع  %67.88الجضو٫ الكامل ؤٖالٍ ًدبّين لىا ؤّن وؿبت مً هخاثج 

ل صعاؾتها الُلبت، م٣ابل  ًّ ٟ جب في الخسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ؾهلت ٍو مً  %32.12الخ٩ٍى

جضون ٞيها نٗىباث، والك٩ل البُاوي الخالي ًىّضر طل٪ ؤ٦ير  اإلا٣اًِـ جبضو لهم ٚامًت ٍو

 
ّ
 ت.ـــــــــــــــــــص٢

 

ُين ٦ما  ا١ الاؾخماعة بؿاالين ٖٞغ غ َاجين اليؿبخين ٧ان البّض ٖلُىا مً بٞع لخٟؿير وجبًر

اع اإلانهجي للبدث. حاء  ؾب٤ ط٦ٍغ في بحغاءاث الضعاؾت  اإلاُضاهُت في الٟهل ألاّو٫ مً ؤلَا

 الؿاالان ٧اآلحي:

 اإلا٣اًِـ الّتب ؤقغجم ٖلى ؾهىلتها وجًُٟلها إلااطا؟.

مىيها إلااطا؟.واإلا٣اًِـ التب ؤقغجم ٖ  لى نٗىبتها ٚو

غ الازخُاع جّم وي٘ الٗباعاث اإلاؿاٖضة الّخالُت:  ؤؾباب مخٗل٣ت بإصاء مً ؤحل حٗلُل وجبًر

ؤؾخاط اإلا٣ُاؽ /مضة اإلادايغة والخُب٤ُ/ مخٗل٣ت بالُالب في خض طاجه/ الىؾاثل 

ا في حٗل ً... ؤزغي ؤط٦َغ ُل٪ والخجهيزاث اإلاؿخسضمت واإلاؿاٖضة في الخضَعـ والخ٩ٍى

 الزخُاعاج٪.

 جٌَشى وجدلُل العإالين الٌشكين: )مً وحهت هـش الؼلبت اإلاعخجىبين( 2.1.6

ال ًغح٘ بالًغوعة بلى  ،البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن مُل الُالب بلى صعاؾت م٣ُاؽ مٗين ؤو

مىيه، ٞهىا٥ الٗضًض مً ألاؾباب ؤّصث بلى طل٪.   ؾهىلت اإلا٣ُاؽ ؤو نٗىبخه ٚو
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يوّضح مدى تفضيل الفرد الطالب للبرنامج التكويني (: 17)شكل بياني رقم 
 (.مرحلة الماستر+ مرحلة الليسانس )

 انًماَُس انصعبت انغايضت

 انًماَُس انسههت انًفضهت
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  :(العهلت اإلاٌظلتاإلاخمًٕ منها ) اإلاِاًِغ 1.2.1.6

بّن مُل الُالب بلى صعاؾت م٣ُاؽ مٗين ًغح٘ بالًغوعة بلى ؾهىلخه، بياٞت بلى  

 الٗضًض مً ألاؾباب ألازغي التب ؤقاع بليها الُلبت ؤّصث بلى طل٪ ه٣ّؿمها ٖلى الىدى الخالي: 

 .٣ت باألؾخاط
ّ
 ؤؾباب مخٗل

الؿاب٣ت في اإلاجا٫، وبإلاامه الكامل باإلا٣ُاؽ َبُٗت جسّهو ألاؾخاط وزبرجه اإلاهىُت  -

 اإلاضّعؽ.

ىه مً جىحُه الُلبت ومؿاٖضتهم في الخهى٫ ٖلى اإلاُُٗاث  -
ّ
ض لألؾخاط وجم٨ ُّ ألاصاء الج

 )اإلاغا٣ٞت اإلاؿخّمغة للُلبت(، و٢ضعجه ٖلى بًها٫ اإلاٗلىماث بهىعة واضخت وبؿُُت.

اعاث  جدٟيز ألاؾخاط لُلبخه وشخظ َممهم وحصجُٗهم باؾخمغاع  - ٖلى ال٣ُام بالٍؼ

اإلاُضاهُت للماؾؿاث ألاعقُُٟت في الُٗل الّغؾمُت مً ؤحل الى٢ٝى ٖلى خ٣ُ٣ت ألامغ 

م.  والىا٢٘ الظي ًيخَٓغ

اٖخماص ألاؾخاط ؤؾلىب الخىانل الال٨ترووي م٘ َلبخه وحّضًخه في الّغص ٖلى  -

اعاث الُلبت الاؾخٟؿاعاث والدؿائالث زاعج بَاع الضوام الجامعي )بحابخه ٖلى اؾخٟؿ

ض الال٨ترووي ؤو ٖبر  التب ال ًم٨ً الخٗبير ٖنها في الخّهت ل٤ًُ الى٢ذ(، ؾىاء ٖبر البًر

 ((…Facebook, twitterمىا٢٘ الخىانل الاحخماعي

اؾخسضام ألاؾخاط الّضاثم واإلاخ٨ّغع ؤزىاء ج٣ضًم اإلا٣ُاؽ للىؾاثل والخجهيزاث  -

 .Data showاؾىب، وقاقت الٗغى الخ٨ىىلىحُت اإلاؿاٖضة في الخٗلُم مثل حهاػ الخ

 .٣ت بالُلبت
ّ
 ؤؾباب مخٗل

ي واَخمامهم  ها، ولِؿذ  -
ّ
جًُٟل الُلبت للم٣اًِـ التب لها ٖال٢ت مباقغة بىا٢ٗىا اإلادل

جل٪ التب ًخّم الدؿُير ٖليها ٖلى اإلاضي البُٗض ؤو اإلاىحىصة في الضو٫ ألا٦ير جُّىعا في 

 مجا٫ ألاعق٠ُ.

ً الُلبت مً اؾدُٗاب ما -
ّ
ًخّم بل٣اٍئ وصعاؾخه، و٢ضعتهم ٖلى عبِ اإلاٗلىماث  جم٨

ت بالجاهب اإلاُضاوي مً زال٫ الاؾ٣اٍ اإلاباقغ ٖلى الىا٢٘ اإلاٗاف، ألّن ما ًخّم  الىٍٓغ

اث ٖلمُت لهظٍ اإلا٣اًِـ طو نلت وز٣ُت بالىا٢٘.  ج٣ضًمه مً مدخٍى

ت ألّن ص - غ الّغٚبت في صعاؾت َظٍ اإلا٣اًِـ والكٗىع باليكاٍ والخٍُى
ّ
عاؾتها جخّم جٞى

٣ت جٟاٖلُت م٘ الىا٢٘.  بٍُغ
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 .ؤؾباب ؤزغي 

ػمت للخٗامل م٘ ألاعق٠ُ صازل الاصاعة واإلااّؾؿت  -
ّ

ألّن جل٪ اإلا٣اًِـ ج٨ؿب اإلاهاعة الال

ت بمجا٫  الكاٚلت في اإلاؿخ٣بل، وجٟخذ آٞا٢ا بدثُت حضًضة حؿهم في جىؾُ٘ اإلاٗٞغ

 ألاعق٠ُ.

ل الُلبت صعاؾتها ألّن َظٍ اإلا٣اًِـ  - ًّ ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ البدىر اإلاُضاهُت التب ًٟ

ً نىعة واضخت ّٖما ًيخٍٓغ  حؿاٖض الُالب ٖلى ا٦دكاٝ وا٢٘ ألاعق٠ُ، وج٩ٍى

 مؿخ٣بال.

غ الى٢ذ ال٩افي لضعاؾت َظٍ اإلا٣اًِـ والخّٗم٤ ٞيها. -
ّ
 جٞى

خماص ٖلى ؤؾلىب الى٣اف والخىاع وجباص٫ ألا٩ٞاع ُٞما بُنهم وبين ألاؾخاط، مّما ًسل٤  - الٖا

ا  ً هٖى ٣ت، وج٩ٍى مً الاوسجام والخىاؾ٤.)ًخّم بػالت الٛمىى والخ٣ُٗضاث  هظٍ الٍُغ

 نىعة واضخت ًٖ اإلا٣ُاؽ والاؾخٟاصة ال٣هىي مىه(.

 اإلاِاًِغ الوامظت والتي ًجذ ًيها الؼلبت صلىباث في دساظتها: 2.2.1.6

بّن ٖضم مُل الُالب بلى صعاؾت م٣ُاؽ مٗين ًغح٘ بالًغوعة بلى نٗىبت طا٥  

مىيه، بياٞت بلى طل٪ ٞهىا٥ الٗضًض مً ألاؾباب ؤقاع بليها الُلبت ؤّصث بلى  اإلا٣ُاؽ ٚو

 َظا ه٣ّؿمها ٖلى الىدى الخالي: 

 .٤ باإلا٣اًِـ طاث اإلاؿا١ الخ٨ىىلىجي
ّ
 نٗىباث جخٗل

ت الخهو الخُب٣ُُت للم٣اًِـ -
ّ
الخ٨ىىلىحُت بالّغٚم مً ؤجها ج٣ّضم صازل ٢اٖاث  ٢ل

غي الُلبت ؤن بٌٗ َظٍ اإلا٣اًِـ لم حؿخىفي  الم آلالي، ٍو ما٫ الخُب٣ُُت ومسابغ ؤلٖا ألٖا

و٢تها ال٩افي مؿخضلين باإلاثا٫ الخالي: ل٣ض جّم صعاؾت الٗضًض مً البرمجُاث مً الىاخُت 

ت وج٣ضًمها ٖلى ؤخؿً مؿخىي ل٨ً لم جُّب٤ ب الك٩ل ال٩افي ل٤ًُ الى٢ذ الىٍٓغ

والا٦خٟاء بخُب٤ُ بغمجُت واخضة ؤو بزىين ٖلى ألا٦ير )ًخّم جىاولهما بهىعة ؾُدُت 

.)ِ٣ٞ 

مٗاملت ألاؾخاط لُلبخه ٖلى ؤؾاؽ ؤّجهم ًمخل٩ىن زبرة ومٗاٝع مؿّب٣ت ولضحهم مهاعاث  -

ت وج٨ىىلىحُت ًٖ اإلاىيٕى اإلاخىاو٫، في خين ؤّن ال٨ثير منهم في  ٣هم ج٣ىُت ولٍٛى بضاًت ٍَغ

.  ال٦دؿاب َظٍ اإلاهاعاث واإلاٗاٝع

ُت لضي بٌٗ الُلبت في م٣ُاسخب: ما وعاء البُاهاث وألاعقٟت،  - ُٚاب ال٣اٖضة اإلاٗٞغ

٘ الّغ٢مىت الاٞترايُت في اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. ٧ىجهما م٣ُاؾين ًخّم  وحؿُير مكاَع
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ً( لم ٌؿب٤ جىاولهم في الؿىىاث اإلاايُت، مّما  جضَعؿهما في مغخلت اإلااؾتر )في جهاًت الخ٩ٍى

ض نٗىباث ٦ثيرة في ٞهم َظًً اإلا٣ُاؾين واؾدُٗا هما.
ّ
 ول

 .٣ت باألؾخاط
ّ
 ؤؾباب مخٗل

ٖضم ٢ضعة ألاؾخاط ٖلى بًها٫ اإلاٗلىماث للُالب بهىعة مبّؿُت، هدُجت ل٨يرة  -

اإلاهُلخاث اإلاخضازلت والٛامًت للم٣ُاؽ، والؿبب آلازغ َى َبُٗت جسّهو ألاؾخاط 

 مجا٫ اإلا٨خباث ولِـ في ألاعق٠ُ. وزبرجه في

بخه  - ج٣ُُض الُالب وج٩لُٟه بةحغاء بدىر وواحباث ال جسضم مُىالجه البدثُت وال ٚع

ت  ضم اؾ٣اٍ البدىر الىٍٓغ ، ٖو الخسّههُت في البدث في مىيٕى مّٗين مً ازخُاٍع

 ٖلى الجاهب اإلاُضاوي.

ضم ج٣ضًمها وجىػَٗها لجمُ٘ الُلبت بل  خ٩اع اخ - حؿخُٟض منها ٞئت مُٗىت للمٗلىماث ٖو

.ِ٣ٞ 

 .٣ت بالُالب
ّ
 ؤؾباب مخٗل

ٖضم مُى٫ الُلبت وهٟىعَم مً صعاؾت اإلا٣اًِـ طاث الُبُٗت الخ٨ىىلىحُت الحؿامها  -

بالخ٣ُٗض ونٗىبت ٞهمهم لها. ًم٨ً جهي٠ُ َظا الؿبب ٖلى ؤهه ٖاث٤ هٟسخب ؤو ما 

لكضًض مً ًُل٤ ٖلُه ٖلماء الىٟـ بٟىبُا الخ٨ىىلىحُا الخضًثت ؤي الخٝى ا

 الخ٨ىىلىحُا.

ضم بظ٫ الجهض ال٩افي واإلاُلىب في الخدهُل الٗلمب ل٩ل  - الُٛاباث اإلاخ٨ّغع للُلبت، ٖو

ي والا٦خٟاء بما ٣ًّضمه ألاؾخاط في الخّهت.  م٣ُاؽ ٖلى خضمل

ىاع الضعاؾُت اإلاايُت. -  ي٠ٗ الخدهُل الٗلمب ال٣اٖضي لبٌٗ الُلبت في ألَا

الث الُلبت في ال - ي اللٛىي ي٠ٗ م٨دؿباث ومَا
ّ
جاهب الخ٨ىىلىجي واللٛىي )الخضو

الم آلالي(. ضم الاج٣ان الخام ألبجضًاث ؤلٖا  لبٌٗ الُلبت ٖو

 .ؤؾباب ؤزغي 

ي حمُ٘ مخٛيراث اإلااّصة وال الهضٝ الظي  -
ّ
اإلاٗلىماث اإلادّهلت مً َظٍ اإلا٣اًِـ ال حُٛ

 ويٗذ مً ؤحله.

ٟين اإلاخىاحضًً نٗىباث في الترّبو اإلاُضاوي: نٗىباث في الخٗامل م٘  - ألاعقُُٟين واإلاْى

ٟين وحهلهم ب٣ُمت ألاعق٠ُ واإلاهىت  ٖلى مؿخىي اإلا٩اجب، ًغح٘ َظا لٗضم جسّهو اإلاْى

م مً نٗىباث ؤزىاء ٢ُامهم  ضم التهُئت الىٟؿُت للُلبت باإلاٗهض إلاا ًيخَٓغ ألاعقُُٟت، ٖو

 بالترّبو.
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ىن بإجهم لم ٌؿخُٟضوا مً مّضة الترّبو اإلا - ُضاوي بالك٩ل اإلاُلىب بٌٗ الُلبت ٌٗتٞر

ألجهم ؤزُإوا في ازخُاع اإلا٩ان اإلاىاؾب، ٧ىجهم وحضوا ؤهٟؿهم صازل بصاعاث ال حؿخسضم 

الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ؤٖمالها، ؤّما الٗمل ألاعقُٟي ٞإٚلبه ؤٖما٫ ج٣لُضًت عوجيُت ٚير 

 مبيُت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت.

3.1.6  ً ش الخٍٕى في جخّصص جِىُاث أسؼٌُُت وجزلُل اُتراخاث وآساء الؼلبت مً أحل جؼٍى

ً وفي نهاًخه:  الصلىباث التي صادًتهم في بذاًت وأزىاء الخٍٕى

٠ُ َُئت جضَعؿُت مسخهت في ألاعق٠ُ ولِـ في اإلا٨خباث، بكٍغ ؤن ج٩ىن لضحهم  - جْى

ت والٗملُت وامخال٦هم ال٣ضعة ٖلى الخىانل وبًها٫ اإلاٗلىماث  الث الىٍٓغ الخبرة واإلاَا

للُلبت، باإلياٞت بلى زل٤ حى مً الخىانل بين الُلبت وجباص٫  بك٩ل بؿُِ وؾلـ

ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث والى٣اف م٘ ألاؾخاط اإلاكٝغ ٖلى اإلا٣ُاؽ لخ٩ىن الٟاثضة ؤ٦ير وؤٖم و 

 ؤقمل.

الث وازخهام ٧ّل ؤؾخاط )ألا٦ير زبرة في  - بُٖاء اإلا٣اًِـ وجىػَٗها خؿب مَا

 ألاعق٠ُ(.

م اإلا٨خباث والخىز٤ُ ًخّم ٞيها جُب٤ُ ما جّم جل٣ُىه مً بٖضاص وعقت مجّهؼة صازل مٗهض ٖل -

ت جدذ بقغاٝ ؤؾخاط اإلا٣ُاؽ وؤؾخاط آزغ منهب ًخّم الاؾخٗاهت به لكغح  مٗلىماث هٍٓغ

وجبؿُِ ألامىع الٗملُت ٖلى ٚغاع اإلا٣اًِـ الخالُت: اإلاٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ، الىن٠ 

 ألاعقُٟي، وؾاثل البدث، خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ.

ير الخجهيزاث الخ٨ىىلىحُت مً ماسخاث يىثُت وؤحهؼة الغ٢مىت وبغمجُاث يغو  - عة جٞى

ا صازل ال٣اٖاث يَر الم آلالي التب حؿاٖض الُالب  ألاعق٠ُ ٚو البُضاٚىحُت ومسابغ ؤلٖا

ٖلى ٦ُُٟت الخُب٤ُ الٟٗلي للم٣اًِـ طاث اإلاؿا١ الخ٨ىىلىجي، ٖلى ٚغاع اإلا٣اًِـ 

٘ الغ٢مىت في اإلااؾؿاث الخالُت: ج٨ىىلىحُا الغ٢مىت وبغم جُاث ألاعقٟت، حؿُير مكاَع

 ألاعقُُٟت، ما وعاء البُاهاث وألاعقٟت، الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ألاعق٠ُ.

٣ت ًٟهمها  - مداولت جبؿُِ وقغح اإلادايغاث والخُب٣ُاث طاث اإلاؿا١ الخ٨ىىلىجي بٍُغ

ت ل٩ل َالب(. اث ال٨ٍٟغ  ٧ّل الُلبت   )مغاٖاة الٟغو١ واإلاؿخٍى

بغهامج الترّبو اإلاُضاوي وبٖاصة نُاٚخه بما ٌؿمذ بمغا٣ٞت الُالب اإلاترّبو حٗضًل  -

 وجظلُل ٧ل الهٗىباث اإلادخمل ؤن ًىاحهها.



 الدراسة امليداىية  الفصل السادس

 

 298 

 

جب للى٢ٝى ٖلى  - اعة مُضاهُت مّغة ٧ّل ؾىت لُلبت ألاعق٠ُ بلى مغ٦ؼ ألاعق٠ُ الَى بغمجت ٍػ

ىُت في اإلاجا٫ جدذ بقغاٝ بصاعة اإلاٗهض، ألهه لِـ بم٣ضوع ٧ّل  وا٢٘ ؤ٦بر ماؾؿت َو

اعة اإلاُضاهُت زاّنت َلبت الجىىب الجؼاثغي.  الُلبت ال٣ُام  هظٍ الٍؼ

ًجب ؤن ًدؿم الُالب بالجضًت اإلاُلىبت مىه في الخدهُل اإلاٗغفي، وؤن ًبظ٫ مجهىص  -

ضم الا٦خٟاء بما ٣ًضمه ؤؾخاط اإلا٣ُاؽ ٞدؿب.)ألاؾخاط مىّحه  احي ٖو
ّ
م الظ

ّ
مٗخبر في الخٗل

 (.-لب هٓام ٫ م ص –الُالب  ٣ِٞ والجؼء ألا٦بر ٖلى

خماص ٖلى َغ١ حٗلُمُت خضًثت   - جسهُو و٢ذ ؤَى٫ لخضَعـ بٌٗ اإلا٣اًِـ والٖا

 ومبخ٨غة في طل٪ مثل ٖغى ومكاَضة ُٞضًى إلاكغوٕ مّٗين زّم جدلُله وه٣ضٍ وجلخُهه...، 

مت بالضعاؾاث اإلاُضاهُت، ومىدهم الى٢ذ  - ّٖ ضاص البدىر اإلاض يغوعة جىحُه الُلبت إٖل

ا.ال٩اف  ي إلهجاَػ

م الجاهب  -
ّ
يغوعة ؤلاإلاام بالجاهب الخ٣لُضي لألعق٠ُ ؤوال، بٗضَا ًخم الاهخ٣ا٫ بلى حٗل

جب.  الخ٨ىىلىجي مً البرهامج الخ٩ٍى

 بالٍشبٛ لالستبٗاٌٛ الجاٌٗٛ املتعّمكٛ مبٕظف٘ األزطٗف: 2.6

جين الخ٣ُ٣ُين الظًً  هٓغا لٗضم جىاٞغ مٗلىماث بخهاثُت ٧اُٞت خى٫ ؤٖضاص الخٍغ

ت ازخيرث ُٖىت َب٣ُت ٖكىاثُت مً ألاعقُُٟين  ٌٗملىن في ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

اإلاؿاولين ًٖ مهالر وم٩اجب وؤ٢ؿام ألاعق٠ُ لإلصاعاث الٗمىمُت واإلااؾؿاث 

ً، ؾىاء  اث الخابٗت للىػاعاث اإلاسخلٟت مىػٖين ٖبر بٌٗ والًاث الَى الا٢خهاصًت واإلاضًٍغ

اثغ، اإلاؿدكُٟاث، الجامٗاث، اإلااؾؿاث الخضماجُت، اإلاضعاؽ حٗل٤ ألامغ بالبلضًاث، الضو 

ت، صوع الث٣اٞت ... الجضو٫ الخالي ًىّضر طل٪:  التربٍى
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م جي (: 53) حذ٘و ُس ٟين زٍغ ًبّين جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت الٟٗلُت اإلاؿخجىبت مً اإلاْى

ت.جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الٗاملين بمسخل٠   ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 % اللذد. الِؼاكاث واإلاإظعاث الؽاهلت.

 34 17 ٢ُإ الخٗلُم الٗالي.

 24 12 الىالًت. –الضاثغة  –بصاعة البلضًاث 

 08 04 ٢ُإ الث٣اٞت.

ىُت. ً والتربُت الَى  4 02 ٢ُإ الخ٩ٍى

اث ومهالر الىػاعاث اإلاسخلٟت: ؤمال٥ الضولت ،  ت.مضًٍغ  18 09 اإلاؿدكُٟاث، اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

 06 03 ٢ُإ الٗض٫ وألامً الىَجب.

 06 03 اإلااّؾؿاث الهىاُٖت والا٢خهاصًت.

 %100 50 اإلاجمىق الٕلي.

ً َما:   ٢مىا بازخُاع الُٗىت مً اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت بىي٘ مُٗاٍع

 التب ٌٗمل  ها.يغوعة ؤن ٩ًىن اإلابدىر مؿاوال ًٖ مهلخت ألاعق٠ُ ؤو اإلا٨خبت  -

ً جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً مٗهض ٖلم اإلا٨خباث  - ؤن ٩ًىن اإلابدىر زّغٍج ج٩ٍى

 .2والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

ؤعقُٟي مؿاو٫  50ٖلى َظا ألاؾاؽ ٢ّضع اإلاجخم٘ ألانلي لُٗىت الضعاؾت اإلاُضاهُت بـــ: 

 ًٖ جل٪ اإلا٩اجب ؤو اإلاهالر.

ُٟا  هالخٔ مً الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢ُإ الخٗلُم الٗالي َى ال٣ُإ ألا٦ير جْى

اث %34للمخسههين في ألاعق٠ُ بيؿبت  ، جلُه بصاعة البلضًاث والضاثغة والىالًت زم مضًٍغ

ت. ومهالر الىػعاث اإلاسخلٟت.
ّ
 والك٩ل البُاوي الخالي ًىضر طل٪ ؤ٦ير ص٢
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ض ؤلال٨ترووي وجىػَ٘ بالُض   44اؾدباهت، اؾترحٗذ واٖخمضث  50جّم بعؾا٫ بالبًر

ً  04، بلٛاء 02اؾدباهاث )يُإ  06، جم ٣ٞضان واؾدبٗاص %88ؾدباهت بمّٗض٫ ا آزٍغ

ضم مأل الاؾخماعة بالجضًت  غاٝ اإلاٗىُت م٘ مىيٕى البدث ٖو وطل٪ لٗضم جٟاٖل ألَا

 .الخالي ًىضر الٗملُت ؤ٦ير جٟهُالاإلاُلىبت(، الجضو٫ 

م )  الاؾخبُاهاث اإلاؿترحٗت واإلاٗخمضة.ًبّين ٖضص (: 54حذ٘و ُس

 % كذد الاظخبُاهاث 

 %100 50 جىصَم

 %4 02 طُاق

 %8 04 ئلواء

 %88 44 اكخماد

34% 
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 .لطاع انتعهُى انعانٍ

 .انىالَت –انذائرة  –إدارة انبهذَاث 

 .لطاع انثمافت

 .لطاع انتكىٍَ وانتربُت انىطُُت

أيالن انذونت : يذَرَاث ويصانح انىزاراث انًختهفت
 .، انًستشفُاث، انًؤسست انعسكرَت

 .لطاع انعذل واأليٍ انىطٍُ

 .انًؤّسساث انصُاعُت وااللتصادَت

يوّضح توزيع أفراد العينة الفعلية المستجوبة من الموظفين (: 18)شكل بياني رقم 
.خريجي تخّصص تقنيات أرشيفية العاملين بمختلف اإلدارات والمؤسسات الجزائرية  
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 الخزٓير بمداوس اظخماسة الاظخبُان: 1.2.6

 ( مداوع عثِؿُت م٣ّؿمت ٧اآلحي: 08جدخىي اؾخماعة الاؾخبُان ٖلى زماهُت ) 

: ٤ بالجيـ والكهاصة  اإلادىس ألا٘و
ّ
ًدخىي ٖلى البُاهاث الصخهُت للمبدىزين جخٗل

٠ُ والىيُٗت اإلاهىُت واؾم الغجبت والاؾم ال٩امل للماؾؿت  اإلاخدهل ٖليها وؾىت الخْى

ت  ً اإلاؿخمغ إلاٗٞغ الكاٚلت والىالًت. جّم زخم َظا اإلادىع بؿاا٫ له ٖال٢ت مباقغة بالخ٩ٍى

ب ً آزغ لألعقُُٟين بٗض الخسّغج ؤم ال؟.َل جّمذ اإلاكاع٦ت في ؤي بغامج جضٍع  ُت ؤو ؤي ج٩ٍى

ً وجل٣ين حمُ٘ م٣اًِـ اإلاؿاع  اإلادىس الثاويؤما   ت َبُٗت ج٩ٍى ٞيهضٝ بلى مٗٞغ

ت مُضاهُت/  ت جُب٣ُُت/ هٍٓغ ت/جُب٣ُُت/مُضاهُت .. ؤو.. هٍٓغ الخسهصخب َل ٧اهذ: هٍٓغ

ت جُب٣ُُت مُضاهُت؟.  مُضاهُت جُب٣ُُت/ هٍٓغ

حهضٝ بلى ببغاػ حجم الاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً اإلادىس الثالث: 

حمُ٘ الىخضاث اإلاضّعؾت )اإلا٣اًِـ(. َل حاءث الاٞاصة: بك٩ل ٦بير/ مُٟضة بك٩ل 

ال١؟.  مخىّؾِ/ بٞاصة ٢لُلت/ ٚير مُٟضة ٖلى ؤلَا

ؿُت ومؿاَمتها في بٖضاص واإلادىس الشابم:  ت ٦ٟاءة الهُئت الخضَع م حهضٝ بلى مٗٞغ
ّ
اإلاخٗل

للمماعؾت اإلاهىُت: ٦ٟاءة ٖالُت حّضا/ ٦ٟاءة ٖالُت/ ٦ٟاءة مخىؾُت/ ٦ٟاءة يُٟٗت/ ٦ٟاءة 

 يُٟٗت حّضا؟.

ً اإلاٗخمضة يمً الىخضاث اإلاضعؾت اإلادىس الخامغ:  ت َغاث٤ الخ٩ٍى حهضٝ بلى مٗٞغ

 ّٗ الت/ ٞ ّٗ الت/ ومؿاَمتها في جدًير الُالب ألاعقُٟي لالهضماج صازل اإلادُِ اإلانهب: حّض ٞ

ال١؟. الت ٖلى ؤلَا ّٗ الُت/ ٚير ٞ ّٗ الُت مخىؾُت/ ؤ٢ل ٞ ّٗ ٞ 

ت صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاهىُت  اإلادىس العادط: حهضٝ بلى مٗٞغ

زانت اإلا٣غعاث طاث اإلاًمىن الخ٨ىىلىجي: صعحت ٦بيرة حّضا/صعحت ٦بيرة/ صعحت مخىؾُت/ 

 صعحت يُٟٗت/ صعحت مىٗضمت؟.

4% 
8% 

88% 

 توّضح عدد االستبيانات المسترجعة والمعتمدة(: 19)شكل دائرة نسبية رقم 

 ضُاع

 إنغاء

 اعتًاد
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ت وا٢٘ اإلاهىت ألاعقُُٟت مً زال٫ خهغ ؤبغػ اإلاكا٧ل  م:اإلادىس العاب حهضٝ بلى مٗٞغ

ال٢تها بمغصوصًت الٗمل  ً في مُضان الكٛل، ٖو جي َظا الخ٩ٍى والهٗىباث التب جهاصٝ زٍغ

لت.
ّ
 اإلا٣ّضم صازل اإلااؾؿت اإلاكٛ

ىه باإلاٗهض  اإلادىس الثامً: ٠ في ألاعق٠ُ خى٫ مضي جىا٤ٞ ج٩ٍى ت عؤي اإلاْى حهضٝ بلى مٗٞغ

 مً زال٫ اإلا٣اًِـ اإلاضعؾت م٘ مهامه واإلاماعؾت اإلاهىُت في اإلاُضان.

جّم جهمُم الاؾخبُان اهُال٢ا مً الاق٩الُت الغثِؿُت ومً الٟغيُاث التب ويٗذ وطل٪ 

ش جىػَ٘ الاؾخبُان مً  غح٘ جاٍع ل  01مً ؤحل الاحابت ٖليها بخإ٦ُضَا ؤو هٟيها، ٍو  2013ؤٍٞغ

 .2013ماي  02بلى ٚاًت 

 ٌَشى وجدلُل مداوس الاظخبُان:ج 2.2.6

1.2.2.6 : ً اإلاعخمش.  جدلُل اإلادىس ألا٘و ّ بالبُاهاث الصخصُت والخٍٕى
ّ
 مخلل

 باليعبت لجيغ اإلابدىر: 1.1.2.2.6

م )  ًبّين حيـ اإلابدىزين. (:55حذ٘و ُس

 اليعبت الخٕشاساث الجيغ

 %40.91 18 ط٦غ

 %59.09 26 ؤهثا

 %100 44 اإلاجمىق

ٟت ب٣ُإ ألاعق٠ُ ؤ٦بر مً وؿبت الظ٧ىع،  ؤؾٟغ الجضو٫ ٖلى ؤن وؿبت الاهار اإلاْى

ت في اإلاؿخ٣بل،  ظا ًيّبإ بجُل حضًض مً ألاعقُُٟاث في ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ َو

ت حكير بلى ؤن ٖضص  غ َظٍ اليؿبت ٧ىن اخهاثُاث وػاعة الخٗلُم الٗالي الجؼاثٍغ ًم٨ً جبًر

ت ؤ٦بر مً الُلبت الظ٧ىع، ؤما الؿبب الثاوي اإلاّٟؿغ لهظٍ الُالباث  بالجامٗت الجؼاثٍغ

ت التب  الٓاَغة َى ؤن الُلبت الظ٧ىع بٗض جسغحهم ًهُضمىن بىز٣ُت الخضمت الٗؿ٨ٍغ

٠ُ ٨ٖـ الجيـ آلازغ. والك٩ل البُاوي الخالي ًىضر طل٪  حٗض قٍغ يغوعي في الخْى

ت:
ّ
 ؤ٦ير ص٢
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 للؽهادة اإلادّصل كليها:باليعبت  2.1.2.2.6

م )  ًبّين الكهاصاث اإلادهل ٖليها الخانت باإلابدىزين.(: 56حذ٘و ُس

 اليعبت الخٕشاساث الؽهاداث

 %18.18 08 لِؿاوـ

 %68.18 30 ماؾتر

 %13.64 06 مسجل بالض٦خىعاٍ

 %100 44 اإلاجمىق

اإلاخدهلين ٖلى قهاصة اإلااؾتر في جسهو ًٓهغ في الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٖضص الٗاملين 

ض ؤن مٗٓم 
ّ
ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ٦بير حّضا م٣اعهت باإلاخدهلين ٖلى قهاصة اللِؿاوـ، مّما ًا٦

ً ومنهم مً اؾخُإ الىنى٫ بلى الُىع  ٟين ٢ض ؤ٦ملىا اإلاغخلت الثاهُت مً الخ٩ٍى اإلاْى

ألاعق٠ُ في البالص. الثالث )الض٦خىعاٍ(، مما ؾِى٨ٗـ طل٪ بًجابا ٖلى النهىى ب٣ُإ 

ت:
ّ
 والك٩ل البُاوي الخالي ًىضر طل٪ ؤ٦ير ص٢

 .  توّضح جنس المبحوثين(: 20)شكل دائرة نسبية رقم 

 ركر

 أَثً
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 باليعبت لعىت جىؿٍُ اإلابدىزين. 3.1.2.2.6

م ) ٠ُ اإلابدىزين. (:57حذ٘و ُس  ًبّين ؾىت جْى

 اليعبت الخٕشاساث ظىت الخىؿٍُ

2008 0 0% 

2009 05 11.36% 

2010 11 25% 

2011 06 13.64% 

2012 19 43.19% 

2013 03 06.81% 

 %100 44 .اإلاجمىق

ً بمّٗض٫  2009ًٓهغ الجضو٫ ؤن ؾىت  جي َظا الخ٩ٍى ٠ُ ألاعقُُٟين زٍغ كي بضاًت جْى

٠ُ بلى الظعوة ؾىت  11.36% ىا وسجل %43.19بمّٗض٫  2012لخهل وؿبت الخْى ، َو

٠ُ مً ؾىت بلى ؤزغي مما ًيّبإ  ٠ُ اعجٟإ مؿخمغ في وؿبت الخْى باػصًاص ٞغم الخْى

ت:
ّ
جي اإلاٗهض. والك٩ل البُاوي الخالي ًىضر طل٪ ؤ٦ير ص٢   والٗمل في اإلاؿخ٣بل لخٍغ

18.18% 

68.18% 

13.64% 

 .يوّضح الشهادات المحصل عليها الخاصة بالمبحوثين(: 21)شكل رقم 

 نُساَس

 ياستر

 يسجم بانذكتىراِ
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 باليعبت للىطلُت اإلاهىُت للمبدىزين. 4.1.2.2.6

م )  ًبّين الىيُٗت اإلاهىُت للمبدىزين. (:58حذ٘و ُس

 اليعبت الخٕشاساث الىطلُت اإلاهىُت

 %68.18 26 صاثم

 %43.64 07 متربو.

 anem   05 11.36%  مخٗا٢ض

 %06.82 06 مخٗا٢ض هه٠ الضوام.

 %100 44 اإلاجمىق.

ً جسهو ج٣ىُاث  جي ج٩ٍى ًبّين َظا الجضو٫ ؤن وؿبت ٦بيرة حّضا مً ألاعقُُٟين زٍغ

في  ؤعقُُٟت ٢ض اؾخُاٖىا الٟٓغ بمىهب ٖمل صاثم )مغّؾم(، في خين ؤن َىال٪ ؤعقُُٟين

( ؤقهغ ٢بل الخثبُذ في اإلاىهب بهٟت صاثمت 09ٞترة الترّبو التب ج٣ّضع مّضجه بـدؿٗت) 

ٟين  ٠ُ الٗمىمي اإلاٗمى٫ به. و٢ض ؤؾٟغ الجضو٫ ٦ظل٪ ؤن َىا٥ مْى خؿب ٢اهىن الْى

٠ بهٟت صاثمت  ْى ظا ًض٫ ٖلى ؤن ؾى١ الكٛل زهب ٍو في ألاعق٠ُ مخٗا٢ضًً، َو

ت:وما٢خت. والك٩ل البُاوي الخالي ً
ّ
  ىضر طل٪ ؤ٦ير ص٢

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0% 

11.36% 

25% 

13.64% 

43.19% 

6.81% 

 .يوّضح نسبة توظيف المبحوثين كل سنة(: 22)شكل رقم 
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 باليعبت ألظماء الشجب داخل اإلاإظعت الؽاهلت. 5.1.2.2.6

م )  ًبّين ؤؾماء عجب اإلابدىزين ووؿب جىػَٗها ٖلى اإلااّؾؿاث الكاٚلت.:  (59حذ٘و ُس

 اليعبت. الخٕشاساث . اظم الشجبت.

اث.  %67.57 30 وزاث٣ي ؤمين مدْٟى

اث.م٨خبب وزاث٣ي   %10.81 06 ؤمين مدْٟى

 %13.51 05 .1ملخ٤ باإلا٨خباث الجامُٗت مؿخىي 

 %8.10 03 ٖىن بصاعي وؤعقُٟي.

 %100 44 اإلاجمىق.

اث٠ جسهو اإلا٨خباث وألاعق٠ُ في  هالخٔ مً زال٫ َظا الجضو٫ ؤن حمُ٘ ْو

ٟين اإلاخسغحين مً اإلاٗهض ٘ الجؼاثغي ٢ض قٛلذ، ٩ٞاهذ اليؿبت ال٨بيرة للمْى في  الدكَغ

اث بيؿبت  ُٟت اإلا٨خبُت %67.57الازخهام اإلاباقغ ٧ىزاث٣ُين ؤمىاء مدْٟى ، زّم جليها الْى

ُٟت %13.51بغجبت "ملخ٤ باإلا٨خباث الجامُٗت مً اإلاؿخىي ألاو٫ بيؿبت  ، بٗضَا قٛل ْو

اث"  مؼصوحت ما بين اإلا٨خبت وألاعق٠ُ ًُل٤ ٖلى الّغجبت اؾم "م٨خبب وزاث٣ي ؤمين مدْٟى

وهجض َظٍ الغجبت ب٨يرة في ال٣ُإ الث٣افي، زّم جليها ٣ٖىص الدكُٛل م٩لٟين  %10.81بيؿبت 

 .%8.10باإلصاعة وألاعق٠ُ ًدملىن حؿمُت ٖىن بصاعي وؤعقُٟي بيؿبت 

ُٗت اإلاُب٣ت  بن الغجب اإلاظ٧ىعة في الجضو٫ ؤٖالٍ كي ما هّهذ ٖلُه الىهىم الدكَغ

٠ُ الٗمىمي، جي  في ال٣ُإ الٗام للضولت ممثلت في الْى ٠ُ زٍغ ا بخْى ٗجمل
ٌ
وكي التب ح

68.18% 

43.64% 

11.36% 
6.82% 

0.00%
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40.00%
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60.00%

70.00%

80.00%

 يتعالذ َصف انذواو   anemيتعالذ   يتربص دائى

 .يوّضح الوضعية المهنية للمبحوثين(: 23)شكل رقم 
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ا. والك٩ل البُاوي الخالي ًبّين طل٪  ً الجامعي لٗلم اإلا٨خباث في اإلاىانب التب جّم ط٦َغ الخ٩ٍى

 ؤ٦ير ويىخا:

 

6.1.2.2.6 .ً  باليعبت للىالًاث اإلاىؿٌت لخٍشجي َزا الخٍٕى

م ) ٟت للمب (:60حذ٘و ُس  دىزين.ًبين ٖضص الىالًاث اإلاْى

جلبُت اخخُاحاث ؾى١  2اؾخُإ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

ت وخؿب الخىػَ٘ الجٛغافي للُلبت اإلاخسغحين. وبالخالي  الٗمل خؿب الخهىنُاث الجهٍى

ً يمان الدؿُير الٟٗا٫ للىخضاث واإلاهالر ألاعقُُٟت الخابٗت إلاسخل٠  اؾخُإ الخ٩ٍى

اث الىػاعاث اإلاسخلٟت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث الٗمىمُت والا٢خهاصًت وا  21لخانت ومضًٍغ

جب. %43.75والًت بمّٗض٫ حُُٛت   مً اإلاؿاخت ؤلاحمالُت للتراب الَى

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

 وثائمٍ أيٍُ يحفىظاث

 يكتبٍ وثائمٍ أيٍُ يحفىظاث

 1يهحك بانًكتباث انجايعُت يستىي 

 عىٌ إدارٌ وأرشُفٍ

67.57% 

10.81% 

13.51% 

8.10% 

يوّضح أسماء رتب المبحوثين و نسب توزيعها على المؤّسسات (: 24)شكل رقم 
 .الشاغلة

كذد الىالًاث اإلاىؿٌت 

جي َزا الخٕىًٍ.  لخٍش
 أظماء الىالًاث.

 والًت. 21

 -ٖىابت -باجىت -حُجل -ؾ٨ُ٨ضة -مُلت -ؤم البىاقي-ؾ٠ُُ-٢ؿىُُىت

ج -زيكلت-جبؿت -بجاًت -مؿُلت -ؾى١ ؤَغاؽ -بؿ٨غة ٍغ ٍغ  -بغج بٖى

 جمنراؾذ. -الُاٝع -واص ؾىٝ -٢اإلات -ٚغصاًت -وع٢لت
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ً معخمش  7.1.2.2.6 بُت أو أي جٍٕى باليعبت للعإا٘: َل ؼاْس اإلابدىزين في أي بشامج جذٍس

 آخش بلذ الخخشّج؟.

ٔاآلحي:   حاءث الاحابت 

م ) ىاث اإلاؿخمغة بٗض الخسغج.(:  61حذ٘و ُس  ًبّين وؿبت مكاع٦ت اإلابدىر في الخ٩ٍى

ً اإلاؿخمغ في حمُ٘  م ؤَمُت الخ٩ٍى اإلاُاصًً بال ؤهىا سجلىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ٚع

باث ؤزغي بٗض الخسغج، م٣ابل  %18.18ؤن وؿبت  ىاث وجضٍع مً اإلابدىزين ٢ض ػاولىا ج٩ٍى

ب آزغ. اؾدىاصا بلى َظٍ الىدُجت ٞةهه مً  81.81% ً ؤو جضٍع لم ٣ًىمىا ولم ًخل٣ىا ؤي ج٩ٍى

بُت الخانت باألعقُُٟين، ال  ً اإلاؿخمغ والضوعاث الخضٍع البضًهب ال٣ى٫ ؤن ه٣و الخ٩ٍى

 ً ٌؿمذ لهم بمىا٦بت الخُىعاث الخضًثت وجُب٣ُها في مجا٫ خٟٔ ألاعق٠ُ. ٞالخ٩ٍى

ب اإلاخىانل م ً زال٫ الخٗلُم الظاحي وخًىع اإلالخ٣ُاث اإلاؿخمغ والخضٍع

ؿاَم في اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًثت في  والىضواث...ؾ٨ُؿب زبرة م٘ مغوع الى٢ذ َو

 مجا٫ ألاعق٠ُ والاعج٣اء باإلاؿخىي وا٦دؿاب ال٣ضعة ٖلى خل اإلاكا٧ل ألاعقُُٟت اإلا٣ّٗضة.

توّضح نسبة توظيف المبحوثين على المستوى (: 25)شكل دائرة نسبية رقم 
 .الوطني

 بالٍ والَاث انىطٍ 2يعهذ عهى انًكتباث وانتىثُك بجايعت لسُطُُت 

 الاحابت بــــ:  ال ولمبت بــــ: الاحا العإا٘

ً اإلاؿخمغ بٗض الخسغج.  اإلاكاع٦ت في الخ٩ٍى
 اليؿبت ج٨غاعاث اليؿبت ج٨غاعاث

08 18.18% 36 81.81% 
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 جٌَشى وجدلُل بُاهاث اإلادىس الثاوي:  2.2.2.6

تحهضٝ َظا اإلادىع  ً وجل٣ين حمُ٘ م٣اًِـ اإلاؿاع الخسهصخب َل  إلاٗٞغ َبُٗت ج٩ٍى

ت مُضاهُت/ مُضاهُت جُب٣ُُت/  ت جُب٣ُُت/ هٍٓغ ت/جُب٣ُُت/مُضاهُت .. ؤو.. هٍٓغ ٧اهذ: هٍٓغ

ت جُب٣ُُت مُضاهُت؟.  هٍٓغ

 .يوّضح نسبة مشاركة المبحوثين في التكوينات المستمرة بعد التخّرج(: 26)شكل رقم 

 َعى: االجابت بــــ

 ال: االجابت بــــ
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 مشخلت اللِعاوغ: جٌَشى البُاهاث. 1.2.2.2.6

م ) ً ألاعقُُٟين إلاغخلت اللِؿاوـ:  (62حذ٘و ُس  .ًبّين َبُٗت ج٩ٍى

م  اإلاِاًِغ. الُش
ت  % اليعبت ث +م ن+ث+م ن + م ن +ث جؼبُُِت مُذاهُت هـٍش

 % ث % ث % ث % ث % ث % ث % ث
 

عذاس ي ال
ال

غ
خام

 

 00 00 13.64 06 6.82 03 22.73 10 6.82 03 2.27 01 47.73 21 ث و ث م ؤ

100 

 00 00 00 00 00 00 18.18 08 00 00 00 00 81.82 36 ث ؤ ج

 00 00 00 00 00 00 9.09 04 00 00 00 00 90.91 40 ؤ و ج

 00 00 4.54 02 9.09 04 13.64 06 6.82 03 2.27 01 63.34 28 م، م ب()ج   أ م

 00 00 6.82 03 4.54 02 22.73 10 6.86 03 00 00 59.09 26 ؤ ر

 00 00 15.91 07 9.09 04 22.73 10 11.36 05 2.27 01 38.64 17 م ح م

 00 00 4.54 02 2.27 01 11.36 05 9.09 04 00 00 72.73 32 ث ح ؤ

 00 00 4.54 02 00 00 11.36 05 15.91 07 2.27 01 65.91 29 ملخ٣ 

عذاس ي ا
ال

ط
عاد

ل
 

 00 00 27.27 12 6.82 03 29.54 13 15.91 07 00 00 25 09 م ٝ ؤ

 00 00 00 00 2.27 01 25 11 6.82 03 00 00 63.34 28 ث ؤ

 00 00 18.18 08 6.82 03 31.82 14 11.36 05 00 00 31.82 14 و ب

 00 00 11.36 05 9.09 04 15.91 07 6.82 03 00 00 54.82 25 ح م ؤ

 00 00 2.27 01 2.27 01 11.36 05 9.09 04 00 00 75 33 أ س

 00 00 00 00 2.27 01 11.36 05 00 00 00 00 86.36 38 ؤ ب ٕ

 18.19 08 22.73 10 4.54 02 2.27 01 4.54 02 47.73 21 00 00 ث م

   1.21 8 8.80 58 4.40 29 17.30 114 7.43 49 3.79 25 57.05 376 مُِاط 15 اإلاجمىق
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:  جدلُل الجذ٘و

ؤَل٣ذ حؿمُت "ٖلم ألاعق٠ُ " ٧ىن َظا ألازير ًخميز بجاهبين ، الجاهب الٗلمب 

ت  وألا٩ٞاع  Theoreticalوالجاهب الخُب٣ُي، ٞالجاهب الٗلمب ًخٗل٤ بالىاخُت الىٍٓغ

وكي اإلاٗلىماث واإلاهاعاث اإلا٨دؿبت ؤزىاء اإلاكىاع الضعاسخب   ألاؾاؾُت ًٖ َبُٗت َظا الٗلم،

٤ باألعق٠ُ حؿاٖض ٖلى جىمُت 
ّ
ٖلى مؿخىي اإلاٗاَض والجامٗاث مً زال٫ وي٘ بغامج جخٗل

ا. َغ ُت لضي الضاعؽ وجٍُى  الث٣اٞت اإلاٗٞغ

ٟين% 57.05وؿبت  ؤزبذ الجضو٫ ؤٖالٍ ؤّن  الظًً جسغحىا مً اإلاٗهض ٢ض جل٣ّىا  مً اإلاْى

ا.     ط٦َغ
ّ
ىاث مسخلٟت ؾِخإح ً هٓغي، ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت ٧اهذ ٖباعة ًٖ ج٩ٍى  ج٩ٍى

ؤما الجاهب الخُب٣ُي، ُٞخٗل٤ باإلا٩ىهاث الٗملُت واإلاىهجُت التب ٌؿخسضمها ؤزهاجي 

ً. وحٗخبر هخاج جُبُؤي اإلاماعؾت  ألاعق٠ُ، ٤ حمُ٘ اإلا٣اًِـ ألاعقُُٟت ؤزىاء ٞترة الخ٩ٍى

ت  جب ٧امال(، خُث حؿاٖض صاعسخب ألاعق٠ُ ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗٞغ ألاعقُُٟت )البرهامج الخ٩ٍى

ت ًٖ َبُٗت الجاهب الىا٢عي مدل الضعاؾت.  واإلاهاعة َب٣ا لأل٩ٞاع الىٍٓغ

ٟين في ألاعق٠ُ الظًً جسّغحىا  %7.43مً الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ؤّن وؿبت  مً اإلاْى

ً جُب٣ُي، وكي وؿبت يئُلت م٣اعهت بما ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُه. مً اإلاٗهض ٢ض جل٣ّىا  ج٩ٍى

ً الىٓغي مهما ٧اهذ ٢ُمخه الٗلمُت ومّضجه الؼمىُت بل  لم ٌٗض ألاعقُٟي ٨ًخٟي بالخ٩ٍى

اعاث اإلاُضاهُت إلاغا٦ؼ ألاعق٠ُ الخابٗت  وحب ٖلُه ال٣ُام بإٖما٫ جُب٣ُُت مً زال٫ الٍؼ

ت ا لخ٣ُ٣ت اإلاُضاهُت، وؤزظ نىعة ّٖما ًيخٍٓغ لإلصاعاث الٗمىمُت واإلااؾؿاث إلاٗٞغ

مؿخ٣بال م٘ بم٩اهُت ٢ُامه بإٖما٫ ؤعقُُٟت بةقغاٝ ومؿاٖضة ألاعقُٟي اإلانهب، هالخٔ مً 

ب هٓغي وجُب٣ُي، ًغح٘  %17.30الجضو٫ ؤٖالٍ ؤّن وؿبت  مً اإلابدىزين ٢ض جل٣ّىا جضٍع

ب الىٓغي والخُب٣ُي بلى م٣ُاؽ الؿضاسخب الؿاصؽ ٤ بالترّبو  الًٟل في الخضٍع
ّ
اإلاخٗل

 اإلاُضاوي.

ٟين في ألاعق٠ُ الظًً جسّغحىا مً اإلاٗهض ٢ض  %3.79ًبّين الجضو٫ ؤن وؿبت   مً اإلاْى

نهم،  اعاث مُضاهُت إلاسخل٠ الاصاعاث واإلااؾؿاث واإلاهالر ألاعقُُٟت ؤزىاء ٞترة ج٩ٍى ٢امىا بٍؼ

اعاث اإلاُضاهُ %4.40ووؿبت   ت )هٓغي مُضاوي(.مً اإلا٣اًِـ ٢ض جّم عبُها مباقغة بالٍؼ

ىاث الثالزت )هٓغي، جُب٣ُي ومُضاوي( ٩ٞاهذ اليؿبت اإلادهل  ج بين الخ٩ٍى ؤما اإلاٍؼ

لي ًىّضر طل٪ ؤ٦ير    وكي وؿبت م٣بىلت ٖلى الٗمىم. % 8.80ٖليها بـــ 
ّ
والك٩ل البُاوي الخا

ت:
ّ
 ص٢
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 .يوّضح طبيعة تكوين األرشيفيين لمرحلة الليسانس(: 27)شكل رقم 
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 : جٌَشى البُاهاث.اإلااظترمشخلت  2.2.2.2.6

م ) ً ألاعقُُٟين إلاغخلت اإلااؾتر.(: 63حذ٘و ُس  ًبّين َبُٗت ج٩ٍى

م  الىخذاث الُش
ت  ث +م ن+ث+م ن + م ن +ث جؼبُُِت مُذاهُت هـٍش

 اليعبت
 % ث % ث % ث % ث % ث % ث % ث

 العذاس ي العابم

 00 00 00 00 5.55 02 25 09 11.11 04 00 00 58.33 21 ث ؤ و ب

100% 

ب  00 00 5.55 02 00 00 38.89 14 13.89 05 00 00 41.67 15 م ؤ ٖبر ٍو

 00 00 00 00 00 00 19.44 07 00 00 00 00 80.55 29 ث و ث ؤ

اث  00 00 2.78 01 8.33 03 22.22 08 00 00 00 00 66.67 24 مسَُى

 00 00 11.11 04 5.55 02 19.44 07 2.78 01 00 00 61.11 22 ث و م ؤ ج

 00 00 8.33 03 5.55 02 16.67 06 2.78 01 00 00 66.67 24 ح و م ؤ

ت   00 00 00 00 00 00 2.78 01 16.67 06 00 00 80.55 29 1بهجليًز

 00 00 5.55 02 00 00 47.22 17 19.44 07 00 00 27.78 10 ؤ: ر + ث

 العذاس ي الثامً.

 00 00 2.78 01 00 00 36.11 13 5.55 02 00 00 55.55 20 ث ع و ب ؤ

 00 00 2.78 01 2.78 01 19.44 07 8.83 03 00 00 66.67 24 ما و ب و ؤ

 00 00 5.55 02 2.78 01 27.78 10 00 00 00 00 63.89 23 ث و م ؤ ث

 00 00 19.44 07 2.78 01 33.33 12 2.78 01 00 00 41.67 15 ب و ث ؤ

ت   00 00 00 00 00 00 00 00 13.89 05 00 00 86.11 31 0بهجليًز

 00 00 2.78 01 00 00 19.44 07 00 00 00 00 77.78 28 م و ث ٝ ؤ

 00 00 00 00 00 00 19.44 07 11.11 04 00 00 96.44 25 مىهجُت ب ٕ

 العذاس ي الخاظم.

 00 00 16.67 06 5.55 02 33.33 12 2.78 01 00 00 41.67 15 ؤب و ث م 

 00 00 00 00 8.33 03 25 09 00 00 00 00 66.67 24 مباوي ؤ

 00 00 00 00 00 00 25 09 2.78 01 00 00 72.22 26 ث م ع ب في م ؤ

 00 00 27.78 10 2.78 01 8.33 03 27.78 10 11.11 04 22.22 08 ٕ شخصخب

 8.33 03 63.89 23 16.67 06 2.78 01 00 00 8.33 03 00 00 مظ٦غة الخسغج. العذاس ي اللاؼش

 100 0.42 03 8.86 63 3.37 24 22.36 159 5.91 42 0.98 7 58.09 413 مُِاظا. 02 اإلاجمىق
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 :  جدلُل الجذ٘و

بت 
ّ
نهم في مغخلت اإلااؾتر مغج حاءث بحاباث اإلابدىزين خؿب الجضو٫ ؤٖالٍ خى٫ َبُٗت ج٩ٍى

 ٧اآلحي:

ً هٓغي، وسّجل َىا اعجٟإ ٠َُٟ في َظٍ اليؿبت م٣اعهت بمغخلت  58.09% ج٩ٍى

ِؿاوـ، و
ّ
ً هٓغي جُب٣ُي، وسّجل ٦ظل٪ اعجٟإ ملخّى في هٕى َظا  %22.36الل ج٩ٍى

ً في خين ٧اهذ في مغخلت اللِؿاوـ ال جخجاوػ  ٤ بُبُٗت %17.40الخ٩ٍى
ّ
، ؤما ما ًخٗل

ىاث الثالزت مجخمٗت )هٓغي+جُب٣ُي+مُضاوي( ٞخ٣ّضع بـــ  وبطا هٓغها بلى باقي  %8.86الخ٩ٍى

ىاث ألازغي  ب٘ في َظٍ اليؿب م٣اعهت بما ٧اهذ ٖلُه في ٞةهىا وسّجل اهسٟاى مخخا الخ٩ٍى

ت: 
ّ
٩ل البُاوي الخالي ًىّضر طل٪ ؤ٦ير ص٢

ّ
 مغخلت اللِؿاوـ، والك

 

ً وجلِين حمُم مِاًِغ اإلاعاس الخخصص ي  3.2.2.2.6 خىصلت كاّمت كً ػبُلت جٍٕى

 (:2+ماظتر1)لِعاوغ + ماظتر

ً في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.َبُٗت  ًبّين(: 64حضو٫ قامل ع٢م )  الخ٩ٍى

 اإلاشخلت

 2+ ماظتر 1لِعاوغ + ماظتر

ت  ث + م ن+ث+م ن + م ن + ث جؼبُُِت مُذاهُت هـٍش
 اليعبت

 % ث % ث % ث % ث % ث % ث % ث

 100 0.8 11 8.83 121 3.87 53 19.93 237 6.64 91 2.33 32 57.59 789 اإلاجمىق

ً وجل٣ين حمُ٘ م٣اًِـ مؿاع جسّهو  جدلُل الجذ٘و الؽامل: جى٣ؿم َبُٗت ج٩ٍى

خؿب بحاباث  02ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 
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 و+ث  و+ث+ٌ و+ ٌ  ث+ٌ  تطبُمُت يُذاَُت َظرَت

58.09% 

0.98% 
5.91% 

22.36% 

3.37% 

8.86% 

0.42% 

 .يبّين طبيعة تكوين األرشيفيين لمرحلة الماستر(: 28)شكل رقم 
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ظا ما ؤزبخه 07اإلابدىزين بلى ؾبٗت ) ت َو يُت مسخلٟت: اليؿبت ال٨بيرة هٍٓغ ( ؤهماٍ ج٩ٍى

ت جُب٣ُُت بــــــ %57.59الجضو٫ ؤٖالٍ بـــ  ً اإلاسخلِ %19.93، جليها هٍٓغ ، زم ًإحي الخ٩ٍى

ىاث الؿبٗت كي %8.83هٓغي جُب٣ُي ومُضاوي بيؿبت  ، ؤما ؤنٛغ وؿبت في َبُٗت الخ٩ٍى

ىاث ألازغي اإلاخب٣ُت ٣ٞض  0.8% ً الخُب٣ُي واإلاُضاوي مٗا، ؤما ؤهماٍ الخ٩ٍى الخانت بالخ٩ٍى

ا ما بين  الخالي ًىضر طل٪ والك٩ل البُاوي %   6.64بلى  %2.33حاءث بيؿب مخ٣اعبت هٖى

 ؤ٦ير جٟهُال.

 

 جٌَشى وجدلُل بُاهاث اإلادىس الثالث:  3.2.2.6

٤ َظا اإلادىع بةبغاػ حجم الاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً حمُ٘ 
ّ
ًخٗل

الىخضاث اإلاضّعؾت )اإلا٣اًِـ(. َل حاءث الاٞاصة: بك٩ل ٦بير/ مُٟضة بك٩ل مخىّؾِ/ 

ال١؟.بٞاصة ٢لُلت/ ٚير مُٟضة   ٖلى ؤلَا

 ألَمُخه في 
 
 هٓغا

 
 ٦بيرا

 
ً الخدهُل الضعاسخب اَخماما ًىلي اإلاٗىُىن بالخٗلُم والخ٩ٍى

خُاة الٟغص وما ًترجب ٖلى هخاثجه مً ٢غاعاث خاؾمت في الخىُٓم والدؿُير في اإلادُِ اإلانهب 

ً اػصاص الخضًث ًٖ الخدهُل ا لضعاسخب لخل٪ ألاٞغاص اإلاخ٩ىهين، و إلاا اػصاصث ؤَمُت الخ٩ٍى

ً الظًً بدثىا في ؤَم الٗىامل  ً وؤزاع َظا ألازير اهدباٍ ال٨ثير مً اإلا٨ٍٟغ ؤزىاء ٞترة الخ٩ٍى

٘ صعحت الخدهُل والاؾخٟاصة  اإلاخضزلت في الخدهُل الضعاسخب و٦ظا الكغوٍ الالػمت لٞغ

ت  ً اإلاسخلٟت ومٗٞغ ما ال٨بيرة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت َُلت مغاخل الخ٩ٍى

مً مٗاٝع ومهاعاث واججاَاث ومُى٫ و٢ُم وؤؾالُب  دؿبه الُالب ؤو الٟغص اإلاخ٩ّىن ؾ٨ُ

ضعاؾتهم إلاىاص البرهامج اإلا٣ّغعة. اهُال٢ا مً َظا ل ج٨ٟير، و٢ضعاث ٖلى خل اإلاك٨الث هدُجت
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 يوّضح طبيعة تكوين وتلقين جميع مقاييس الماستر التخصصي (: 29)شكل رقم 
 (.2ماستر+1ماستر+ ليسانس )

 و+ ث  و+ث+ٌ و+ ٌ  ث+ ٌ  تطبُمُت يُذاَُت َظرَت



 الدراسة امليداىية  الفصل السادس

 

 316 

 

ت  حجم الاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً حمُ٘ حهضٝ َظا اإلادىع إلاٗٞغ

اإلا٣اًِـ( اإلاخٗل٣ت بخسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث الىخضاث اإلاضّعؾت )

 .02والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

 مشخلت اللِعاوغ: جٌَشى البُاهاث. 1.3.2.2.6

م )  .ًبّين حجم ؤلاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت الخانت بمغخلت اللِؿاوـ(: 65حذ٘و ُس

م  الُش
الىخذاث 

 وإلاِاٌغ

 ػبُلت مدخىي اإلاادة الللمُت اإلاِذمت

 اليعبت
مٌُذة بؽٖل 

 ٓبير

مٌُذة بؽٖل 

 مخىظؽ
 اًــادة ُلُلت

هير مٌُذة كلى 

 الاػالَ

 % ث % ث % ث % ث

غ
عذاس ي الخام

ال
 

 00 00 4.54 02 18.18 08 77.27 34 ث و ث م ؤ

100% 

 00 00 4.54 02 31.82 14 63.64 28 ث ؤ ج

 4.54 02 13.64 06 34.09 15 47.73 21 ؤ و ج

 4.54 02 4.54 02 45.45 20 45.45 20 ؤ م )ج م، م ب(

 9.09 04 11.36 05 40.91 18 38.64 17 ؤ ر

 4.54 02 00 00 27.27 12 68.18 30 م ح م

 9.09 04 27.27 12 36.36 16 27.27 12 ث ح ؤ

 27.27 12 36.36 16 20.45 09 15.91 07 ملخ٣ 

ط.
عاد

عذاس ي ال
ال

 

 2.27 01 4.54 02 20.45 09 72.73 32 م ٝ ؤ

 2.27 01 13.64 06 40.91 18 43.18 19 ث ؤ

 4.54 02 6.82 03 20.45 09 68.18 30 و ب

 2.27 01 9.09 04 20.45 09 68.18 30 ح م ؤ

 9.09 04 31.82 14 40.91 18 18.18 08 ؤ ع

 9.09 04 15.91 07 40.91 18 34.09 15 ؤ ب ٕ

 00 00 11.36 05 15.91 07 72.73 32 ث م

 %100 5.91 39 13.03 86 30.30 200 50.76 335 مُِاظا. 15 اإلاجمىق

:  جدلُل الجذ٘و

بٞاصة ٦بيرة مً مدخىي  %50.76ؤؾٟغ الجضو٫ ؤٖالٍ ٖلى الىخاثج الخالُت مغجبت ٧اآلحي: 

ٚير  %5.91بٞاصة ٢لُلت و %13.03مُٟضة بك٩ل مخىؾِ، زّم  %30.30اإلااّصة الٗلمُت، زّم 

ال١.  مُٟضة ٖلى الَا

 %٦50.76ٗىهغ خُاصي. هخدّهل ٖلى هدُجت بحمالُت ج٣ّضع بـــ 30.30بطا اٖخمضها وؿبت 

ل َظٍ اإلا٣اًِـ ُٞما ًلي: جىُٓم وحؿُير 
ّ
مً اإلا٣اًِـ جّم الاؾخٟاصة منها بك٩ل ٦بير جخمث

ذ، اإلاٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ، وؾاثل 
ّ
اإلااّؾؿاث ألاعقُُٟت، ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢
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البدث، خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ، والترّبو اإلاُضاوي )ؤهٓغ الجضو٫ ؤٖالٍ(. بالخالي ٞةن 

اؾخُاٖذ جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التب ويٗذ مً ؤحلها بك٩ل واضر  ٞمدخىي َظٍ اإلا٣اًِـ

ُت اإلاٗانغة في مجا٫ الخسّهو وب٦ؿاب الخّغٍجين  وجلبُت مسخل٠ الاخخُاحاث اإلاٗٞغ

في خل اإلاك٨الث اإلاُضاهُت وال٣ضعة ٖلى  واججاَاث ومُى٫ و٢ُم وؤؾالُب ج٨ٟير مهاعاث 

ضة واؾخٟاصتهمل هدُجتالخجضًض والابخ٩اع  ُّ  ال٨بيرة مً مدخىي َظٍ اإلا٣اًِـ. ضعاؾتهم الج

ال١،  %18.94م٣ابل  ير مُٟضة ٖلى الَا بٞاصة ٢لُلت مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت ٚو

و َظٍ اإلا٣اًِـ خؿب بحاباث اإلابدىزين ُٞما ًلي: ألاعق٠ُ الّغ٢مب، ملخ٣ ، 
ّ
هلخ

ّما باقي الخ٨ىىلىحُت الخضًثت في ألاعق٠ُ، ألاعق٠ُ والبدث الٗلمب )ؤهٓغ الجضو٫ ؤٖالٍ(. ؤ

اإلا٣اًِـ ٞجاء حجم الاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت بك٩ل مخىؾِ ٖلى 

 الٗمىم، والك٩ل البُاوي الخالي ًبّين طل٪ ا٦ير ويىخا.
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 غُر يفُذة عهً االطالق افــادة لهُهت يفُذة بشكم يتىسط يفُذة بشكم كبُر

يبّين حجم اإلفادة من محتوى المادة العلمية المقدمة لمرحلة (: 30)شكل رقم 
 .  الليسانس
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 مشخلت اإلااظتر: جٌَشى البُاهاث. 2.3.2.2.6

م )  اإلااّصة الٗلمُت الخانت بمغخلت اإلااؾتر.ًبّين حجم ؤلاٞاصة مً مدخىي (: 66حذ٘و ُس

م  الُش
 الىخذاث 

 اإلاِاًِغو 

 ػبُلت مدخىي اإلاادة الللمُت اإلاِذمت

 اليعبت
مٌُذة بؽٖل 

 ٓبير

مٌُذة بؽٖل 

 مخىظؽ
 اًــادة ُلُلت

هير مٌُذة 

 كلى الاػالَ

 % ث % ث % ث % ث

عابم
عذاس ي ال

ال
 

 00 00 36.11 13 36.11 13 27.78 10 ث ؤ و ب

100% 

ب  19.44 07 33.33 12 30.55 11 16.67 06 م ؤ ٖبر ٍو

 2.78 01 13.88 05 36.11 13 47.22 17 ث و ث ؤ

 2.78 01 22.22 08 47.22 17 27.78 10 مسُىَاث

 5.55 02 11.11 04 16.67 06 69.44 25 ث و م ؤ ج

 2.78 01 13.89 05 19.44 07 66.67 24 ح و م ؤ

ت   16.67 06 50 18 30.55 11 2.78 01 1بهجليًز

 19.44 07 27.78 10 41.67 15 11.11 04 ؤ: ر + ث

.ً
عذاس ي الثام

ال
 

 8.33 03 25 09 41.67 15 25 09 ث ع و ب ؤ

 5.55 02 36.11 13 41.67 15 16.67 06 ما و ب و ؤ

 5.55 02 2.78 01 27.78 10 63.89 23 ث و م ؤ ث

 2.78 01 11.11 04 2.78 01 83.33 30 ب و ث ؤ

ت   19.44 07 41.67 15 36.11 13 2.78 01 2بهجليًز

 5.55 02 13.89 05 33.33 12 47.22 17 م و ث ٝ ؤ

 8.33 03 25 09 38.89 14 27.78 10 مىهجُت ب ٕ

عذاس ي
ال

 

ظم.
الخا

 5.55 02 11.11 04 5.55 02 77.78 28 ب و ث م ؤ 

 00 00 13.89 05 27.78 10 58.33 21 مباوي ؤ

 2.78 01 41.67 15 36.11 13 19.44 07 ث م ع ب في م ؤ

 8.33 03 8.33 03 11.11 04 72.22 26 ٕ شخصخب

عذاس ي 
ال

ؼش
اللا

 

 5.55 02 00 00 8.33 03 86.11 31 مظ٦غة الخسغج.

 %100 7.34 53 21.88 158 28.39 205 42.38 306 مُِاظا. 20 اإلاجمىق
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:  جدلُل الجذ٘و

٨ًك٠ الجضو٫ ؤٖالٍ حجم ؤلاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً م٣اًِـ 

بت ٧اآلحي: 
ّ
 %28.39مُٟضة بك٩ل ٦بير، زّم  %42.38مغخلت اإلااؾتر ٖلى الىخاثج الخالُت مغج

ال١. %7.34بٞاصة ٢لُلت و %21.88مُٟضة بك٩ل مخىّؾِ، زّم   ٚير مُٟضة ٖلى ؤلَا

التب جض٫ ٖلى بٞاصة مخىؾُت مً مدخىي اإلا٣غعاث ٦ٗىهغ  %28.39بطا اٖخمضها وؿبت 

بٞاصة ٦بيرة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت َُلت  %42.38خُاص، جهبذ لضًىا وؿبت 

ً في مغخلت اإلااؾتر م٣ابل  ير  %29.22مؿاع الخ٩ٍى بٞاصة ٢لُلت مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت ٚو

ىا وسّجل َىا اهسٟاى ال١. َو في وؿبت مدخىي اإلا٣اًِـ اإلاُٟضة م٣اعهت  مُٟضة ٖلى ؤلَا

بما ٧اهذ ٖلُه في مغخلت اللِؿاوـ، خُث ًغح٘ الباخث َظٍ الىدُجت بلى الخضازل في 

ت اإلاٗانغة في مجا٫  غ إلاىا٦بت اإلاٗٞغ مدخىي اإلا٣غعاث، وخاحتها بلى اإلاغاحٗت والخٍُى

مدخىي اإلا٣غعاث  جسّهو ألاعق٠ُ واؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًثت في اإلاجا٫، ًٞال ٖلى ؤّن 

ال حٗمل ٖلى الخىمُت اإلاهىُت للُالب بالك٩ل اإلاُلىب، وال ٖلى ب٦ؿابه مهاعاث و٢ضعاث 

ل َظٍ اإلا٣اًِـ 
ّ
ومٗاٝع ٧اُٞت لخل اإلاك٨الث التب ٢ض جهاصٞه في مدُِ الٗمل، جخمث

ت  ب، بهجليًز ، حؿُير 2+1خؿب بحاباث اإلابدىزين ُٞما ًلي: ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

٘ الّغ٢مىت في اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت، حؿُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت )ؤهٓغ للجضو٫  مكاَع

 ؤٖالٍ(.

ل ُٞما ًلي: 
ّ
ؤّما اإلا٣اًِـ التب حاء حجم الاٞاصة مً مدخىاَا بك٩ل مخىّؾِ ٞخخمث

اث، ألاهترهذ: زضماث وجُب٣ُاث، ج٨ىىلىحُا الغ٢مىت  ٘ ألاعقُٟي، اإلاسَُى الخىُٓم والدكَغ

عقٟت، ما وعاء البُاهاث وألاعقٟت، مىهجُت البدث الٗلمب، والك٩ل البُاوي وبغمجُاث ألا 

 الخالي ًىّضر حجم الاٞاصة مً مدخىي اإلااصة الٗلمُت اإلا٣ضمت إلاغخلت اإلااؾتر ؤ٦ير ويىخا.
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خىصلت كاّمت خ٘ى حجم ؤلاًادة مً مدخىي اإلااّدة الللمُت اإلاِّذمت طمً حمُم  3.3.2.2.6

 (:2+ ماظتر1ص ي )لِعاوغ + ماظترمِاًِغ اإلاعاس الخخصّ 

ى البُاهاث.  الجذ٘و الؽامل: جٌَش

م ) (: ًبّين حجم ؤلاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً حمُ٘ 67حذ٘و ُس

(2+ ماؾتر1م٣اًِـ اإلاؿاع الخسّهصخب )لِؿاوـ + ماؾتر  

 اإلاشخلت

 2+ ماظتر 1لِعاوغ + ماظتر

 اليعبت
مٌُذة بؽٖل 

 ٓبير

مٌُذة بؽٖل 

 مخىظؽ
 اًــادة ُلُلت

هير مٌُذة كلى 

 الاػالَ

 % ث % ث % ث % ث

 100 6.66 92 17.65 244 29.30 405 46.38 641 اإلاجمىق

 جدلُل الجذ٘و الؽامل:

حاء حجم ؤلاٞاصة الكامل مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً حمُ٘ الىخضاث 

مً جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت   02واإلااؾتر  1اإلاضّعؾت َُلت مغخلت اللِؿاوـ واإلااؾتر 

 مغجبت ٖلى الك٩ل الخالي: 

مُٟضة بك٩ل ٦بير، َظا ًض٫ّ ٖلى ؤّن مدخىي َظٍ اإلا٣اًِـ ٢ض خ٣٣ّذ  46.38%

ُت اإلاٗانغة في مجا٫  ألاَضاٝ التب بغمجذ مً ؤحلها واؾخُاٖذ جلبُت الاخخُاحاث اإلاٗٞغ

الخسّهو، ٦ما ؾاَمذ بك٩ل ٦بير في ا٦ؿاب ٞئت اإلابدىزين اإلاؿخجىبين زّغٍجي 
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غُر يفُذة عهً  افــادة لهُهت يفُذة بشكم يتىسط يفُذة بشكم كبُر
 االطالق

42.38% 

28.39% 

21.88% 

7.34% 

يوّضح حجم االفادة من محتوى المادة العلمية (: 31)شكل بياني رقم 
 . المقدمة لمرحلة الماستر
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و٢ضعاث ٖلى خل اإلاكا٧ل اإلاهىُت  واججاَاث ومُى٫ و٢ُم وؤؾالُب ج٨ٟير  الخسّهو إلاهاعاث

جب واؾخٟاصتهم ال٨بيرة مً مدخىاَا.  هدُجت لضعاؾتهم مىاص َظا البرهامج الخ٩ٍى

ظا ًض٫ّ ٖلى  %29.30زّم جليها وؿبت  مً مدخىي اإلا٣غعاث مُٟضة بك٩ل مخىّؾِ، َو

جب الكامل ٢ض خ٣٣ّذ ؤَضاٞها ولى بضعحت  ؤن َىا٥ بٌٗ اإلا٣اًِـ في البرهامج الخ٩ٍى

 ّؾُت. مخى 

ير مُٟضة  %6.66و %17.65زم جليها اليؿبخين  بٞاصة ٢لُلت مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت ٚو

ال١ ٖلى الخىالي، ًغح٘ الباخث َاجين اليؿبخين ألازيرجين بلى ج٨غاع مدخىي بٌٗ  ٖلى ؤلَا

اإلا٣اًِـ يمً م٣اًِـ ؤزغي مكا هت، ًٞال ٖلى ؤّن مدخىي بٌٗ اإلا٣ّغعاث ال حٗمل ٖلى 

إلاهىُت للُالب اإلاخ٩ّىن بالك٩ل اإلاُلىب وال ٖلى ب٦ؿابه مٗاٝع خضًثت ومهاعاث الخىمُت ا

غ طل٪ ؾلبا ٖلى ٢ضعة ألاٞغاص اإلاخ٩ىهين ٖلى خل  و٢ُم وؤؾالُب الخ٨ٟير 
ّ
الٗلمب مّما ؾُاز

اإلاك٨الث اإلاهىُت بالك٩ل اإلاُلىب والتب مً اإلام٨ً ؤن ًخهاصٞىا مٗها في اإلاُضان )مدخىي 

ت مخ٣اصمت وحامضة، ؾب٤ ؤلاقاعة ألؾماء َظٍ اإلا٣اًِـ في جل٪ اإلا٣اًِـ مجغّ  ص مٗاٝع هٍٓغ

 هخاثج وجدلُل الجضولين الؿاب٣ين(.

والك٩ل البُاوي الخالي ًىّضر خىنلت ٖاّمت خى٫ حجم ؤلاٞاصة مً مدخىي اإلااّصة 

 (.2+ ماؾتر1الٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً حمُ٘ م٣اًِـ اإلاؿاع الخسّهصخب )لِؿاوـ + ماؾتر
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46.38% 

29.30% 
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6.66% 

حجم اإلفادة من محتوى الماّدة العلمية المقّدمة ضمن  يوّضح(: 32)شكل بياني رقم 
 (2ماستر+ 1ماستر+ ليسانس )جميع مقاييس المسار التخّصصي 
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 جدلُل بُاهاث اإلادىس الشابم:  4.2.2.6

م 
ّ
ؿُت ومؿاَمتها في بٖضاص اإلاخٗل ت ٦ٟاءة الهُئت الخضَع حهضٝ َظا اإلادىع إلاٗٞغ

للمماعؾت اإلاهىُت: ٦ٟاءة ٖالُت حّضا/ ٦ٟاءة ٖالُت/ ٦ٟاءة مخىؾُت/ ٦ٟاءة يُٟٗت/ ٦ٟاءة 

 يُٟٗت حّضا؟.

ؿُت في الضعاؾت الخالُت:  ت ال٣ضعاث وما ٌؿٟغ وه٣هض ب٨ٟاءة الهُئت الخضَع مجمٖى

ماعؾها ألاؾخاط الجامعي، وجم٨ىه مً  ٖنها مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث والاججاَاث التب ًمخل٨ها ٍو

م٨ً ؤن ٩ًىن  ً، ٍو به وزّغٍجي الخ٩ٍى
ّ

مها َال ُّ ٣ الخٓها ٍو ؤصاء ٖمله وؤصواٍع ومؿاولُاجه ٍو

لى بٖضاص م للمماعؾت اإلاهىُت في  لها جإزير مباقغ ؤو ٚير مباقغ ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت ٖو
ّ
اإلاخٗل

 الىا٢٘ اإلاُضاوي. 

 مشخلت اللِعاوغ: جٌَشى البُاهاث. 1.4.2.2.6

م ) م للمماعؾت (: 68حذ٘و ُس
ّ
ؿُت ومؿاَمتها في بٖضاص اإلاخٗل ًبّين ٦ٟاءة الهُئت الخضَع

 اإلاهىُت )مغخلت اللِؿاوـ(.

م
الُش

الىخذاث  

 ِاٌغاإلاو 

عُت في اكذاد اإلاخللم للمماسظت اإلاهىُت معاَمت الهُئت  الخذَس

 اليعبت
ٌٓاءة كالُت 

 حذا
 ٌٓاءة كالُت 

ٌٓاءة 

 مخىظؼت

ٌٓاءة 

 طلٌُت

ٌٓاءة 

 طلٌُت حذا

 % ث % ث % ث % ث % ث

غ
عذاس ي الخام

ال
 

 00 00 6.82 03 18.18 08 31.82 14 43.18 19 ث و ث م ؤ

100% 

 00 00 6.82 03 29.54 13 47.73 21 15.91 07 ث ؤ ج

 00 00 4.54 02 38.64 17 36.36 16 20.45 09 ؤ و ج

 2.27 01 9.09 04 34.09 15 27.27 12 27.27 12 ؤ م )ج م، م ب(

 2.27 01 13.64 06 31.82 14 18.18 08 34.09 15 ؤ ر

 4.54 02 6.82 03 25 11 36.36 16 27.27 12 م ح م

 4.54 02 18.18 08 45.45 20 29.54 13 2.27 01 ث ح ؤ

 20.45 09 29.54 13 36.36 16 13.64 06 00 00 ملخ٣ 

ط.
عاد

عذاس ي ال
ال

 

 00 00 9.09 04 18.18 08 45.45 20 29.54 13 م ٝ ؤ

 00 00 13.64 06 34.09 15 34.09 15 18.18 08 ث ؤ

 2.27 01 9.09 04 15.91 07 34.09 15 38.64 17 و ب

 00 00 9.09 04 25 11 15.91 07 50 22 ح م ؤ

 9.09 04 9.09 09 43.18 19 18.18 08 9.09 04 أ س

 00 00 15.91 07 36.36 16 18.18 08 29.54 13 ؤ ب ٕ

 2.27 01 11.36 05 36.36 16 18.18 08 31.82 14 ث م

 %100 3.18 21 12.25 81 31.16 206 28.29 187 25.11 166 مُِاظا. 15 اإلاجمىق
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: جدلُل  الجذ٘و

ً الصخو مً جىُٟظ 
ّ
ت مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث التب جم٨ ال٨ٟاءة كي ٖباعة ًٖ مجمٖى

ت ؤٖما٫ بإؾلىب ميسجم ومخىاػن، بكغوٍ ومخُلباث  ) خير الّذًً ٖمل ما، ؤو مجمٖى

ي، 
ّ
وجخمدىع ال٨ٟاءاث اإلاهىُت اإلاخُلبت لألؾخاط الجامعي خؿب صعاؾت  (55، 2005َن

ضاص للمدايغة  الخ٨مب ببغاَُم الخؿً بلى ؾخت ٦ٟاءاث عثِؿُت كي )الصخهُت، والٖا

ً الٗلمب والىمى اإلانهب 
ّ
م، والخم٨ وجىُٟظَا، والٗال٢اث الاوؿاهُت، وألاوكُت والخ٣ٍى

ؼ( )  (. 02لخعً، دث، الخٕمي ئبشاَُم اوؤؾالُب الخٟؼ والخٍٗؼ

م للمماعؾت اإلاهىُت 
ّ
ؿُت في بٖضاص اإلاخٗل مً الجضو٫ ًخطر ؤّن مؿاَمت الهُئت الخضَع

اإلاخٗل٣ت بمغخلت اللِؿاوـ حاءث  02بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

٦ٟاءة ٖالُت ٣ِٞ،  % ٦28.29ٟاءة مخىؾُت، زّم وؿبت  %31.16مغجبت ٖلى الك٩ل الخالي:

٦ٟاءة يُٟٗت  %٦3.18ٟاءة يُٟٗت و %٦12.25ٟاءة ٖالُت حّضا، زّم وؿبت  %25.11 زّم 

 حّضا، الك٩ل البُاوي الخالي ًىّضر طل٪ ؤ٦ير ويىخا.
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يوّضح كفاءة ومساهمة الهيئة التدريسية في اعداد (: 33)شكل بياني رقم 
 (.مرحلة الليسانس)المتعلم للممارسة المهنية 
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 مشخلت اإلااظتر: جٌَشى البُاهاث. 2.4.2.2.6

م ) ؿُت ومؿاَمتها في بٖضاص (: 69حذ٘و ُس م للمماعؾت ًبّين ٦ٟاءة الهُئت الخضَع
ّ
اإلاخٗل

 اإلاهىُت )مغخلت اإلااؾتر(.

م
الُش

الىخذاث  

 واإلاِاًِغ

عُت في اكذاد اإلاخللم للمماسظت اإلاهىُت  معاَمت الهُئت الخذَس

 اليعبت
ٌٓاءة كالُت 

 حذا
 ٌٓاءة كالُت

ٌٓاءة 

 مخىظؼت

ٌٓاءة 

 طلٌُت

ٌٓاءة 

 طلٌُت حذا

 % ث % ث % ث % ث % ث

عابم
عذاس ي ال

ال
 

 11.11 04 16.67 06 33.33 12 25 09 16.67 06 ث ؤ و ب

100% 

ب  19.44 07 19.44 07 41.67 15 13.89 05 5.50 02 م ؤ ٖبر ٍو

 00 00 11.11 04 22.22 08 44.44 16 25 09 ث و ث ؤ

اث  2.78 01 13.89 05 38.89 14 33.33 12 13.89 05 مسَُى

 00 00 2.78 01 30.55 11 38.89 14 27.78 10 ث و م ؤ ج

 00 00 11.11 04 25 09 30.55 11 33.33 12 ح و م ؤ

ت   8.33 03 27.78 10 50 18 11.11 04 2.78 01 1بهجليًز

 16.67 06 33.33 12 47.22 17 2.78 01 00 00 ؤ: ر + ث

.ً
عذاس ي الثام

ال
 

 11.11 04 16.67 06 38.89 14 25 09 8.33 03 ث ع و ب ؤ

 5.55 02 27.78 10 33.33 12 19.44 07 13.89 05 ما و ب و ؤ

 00 00 8.33 03 16.67 06 47.22 17 27.78 10 ث و م ؤ ث

 00 00 8.33 03 11.11 04 22.22 08 58.33 21 ب و ث ؤ

ت   8.33 03 25 09 55.55 20 8.33 03 2.78 01 2بهجليًز

 2.78 01 19.44 07 27.78 10 22.22 08 27.78 10 م و ث ٝ ؤ

 11.11 04 30.55 11 33.33 12 25 09 00 00 مىهجُت ب ٕ

عذاس ي
ال

 

ظم.
الخا

 

 5.55 02 8.33 03 16.67 06 27.78 10 41.67 15 ب و ث م ؤ

 2.78 01 8.33 03 30.55 11 33.33 12 52 09 مباوي ؤ

 8.33 03 22.22 08 38.89 14 11.11 04 19.44 07 ث م ع ب في م ؤ

 2.78 01 19.44 07 30.55 11 33.33 12 13.89 05 ٕ شخصخب

العذاس ي 

 اللاؼش
 00 00 11.11 04 19.44 07 38.89 14 30.55 11 مظ٦غة الخسغج.

 %100 5.81 42 17.01 123 31.95 231 25.58 185 19.64 14211 مُِاظا. 20 اإلاجمىق
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:  جدلُل الجذ٘و

ؿُت في  م ًخطر مً الجضو٫ ؤٖالٍ ٖلى ؤّن مؿاَمت الهُئت الخضَع
ّ
بٖضاص اإلاخٗل

زم ٦ٟاءة ٖالُت  %31.95للمماعؾت اإلاهىُت في مغخلت اإلااؾتر مخىؾُت ٖلى الٗمىم بيؿبت 

، زّم ٦ٟاءة يُٟٗت بيؿبت %19.64جليها ٦ٟاءة ٖالُت حّضا بيؿبت  %٣ٞ25.58ِ بيؿبت 

 . %5.81زم ٦ٟاءة يُٟٗت حّضا بيؿبت  17.01%

ؿُت في مغخلت اللِؿاوـ وسّجل اهسٟاى في وؿبت  باإلا٣اعهت م٘ ٦ٟاءة الهُئت الخضَع

ؿُت بال٨ٟاءة الٗالُت والٗالُت حّضا. ًغح٘ الباخث الؿبب في طل٪ بلى  مؿاَمت الهُئت الخضَع

الهٗىباث التب ًهاصٞها ألاؾخاط في بٖضاص اإلادايغة وجىُٟظَا، بياٞت بلى ٖضم جم٨ىه 

اث الخضًثت في ألاعق٠ُ الٗلمب واإلانهب في ٢ًاًا ألاعق٠ُ الّغ٢مب وبق٩الُاث جُب٤ُ الخ٣ىُ

خه. والك٩ل البُاوي الخالي ؾُىّضر ٦ٟاءة الهُئت  ٧ىجهما مجالين خضًثب الٗهض بمٗٞغ

م للمماعؾت اإلاهىُت )مغخلت اإلااؾتر( ؤ٦ير ويىخا.
ّ
ؿُت ومؿاَمتها في بٖضاص اإلاخٗل  الخضَع

 
 

 

 

 

 

19.64% 

25.58% 

31.95% 

17.01% 

5.81% 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

 كفاءة ضعُفت جذا كفاءة ضعُفت كفاءة يتىسطت كفاءة عانُت  كفاءة عانُت جذا

يوّضح كفاءة الهيئة التدريسية ومساهمتها في إعداد (: 34)شكل بياني رقم 
 (.  مرحلة الماستر)المتعّلم  للممارسة المهنية 
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م  خىصلت كاّمت خ٘ى ٌٓاءة الهُئت الخذَسعُت ومعاَمتها في ئكذاد 3.4.2.2.6
ّ
اإلاخلل

+ 1للمماسظت اإلاهىُت طمً حمُم مِاًِغ اإلاعاس الخخّصص ي )لِعاوغ + ماظتر

 (:2ماظتر

 الجذ٘و الؽامل:

م ) م للمماعؾت (: 70حذ٘و ُس
ّ
ؿُت ومؿاَمتها في بٖضاص اإلاخٗل ًبّين ٦ٟاءة الهُئت الخضَع

 (2+ ماؾتر1اؾتراإلاهىُت يمً حمُ٘ م٣اًِـ اإلاؿاع الخسّهصخب )لِؿاوـ + م

 اإلاشخلت

 2+ ماظتر 1لِعاوغ + ماظتر

ٌٓاءة كالُت  اليعبت

 حذا
 ٌٓاءة كالُت

ٌٓاءة 

 مخىظؼت
 ٌٓاءة طلٌُت

ٌٓاءة طلٌُت 

 حذا

 % ث % ث % ث % ث % ث

 100 4.55 63 14.74 204 31.57 437 26.88 372 22.25 308 اإلاجمىق

 جدلُل الجذ٘و الؽامل:

ؿُت  باألَمُت بم٩ان لألؾخاط الجامعي، ؤؾٟغ الجضو٫ الكامل ٖلى بّن ال٨ٟاءة الخضَع

٤ حم٘ وؿبت ال٨ٟاءة  %49.13وؿبت  مً اإلا٣اًِـ ٢ّضمها ألاؾاجظة ب٨ٟاءة ٖالُت ) ًٖ ٍَغ

ظا ًض٫ّ ٖلى ؤّن ألاؾاجظة بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت  الُت ٣ِٞ( َو ٖالُت حّضا ٖو

 ؤّن ًخ٣ىىن مدخىي اإلاىاص الٗلم ٢02ؿىُُىت 
ّ

ض. بال ُّ ُت طاث الٗال٢ت بخسّهههم بك٩ل ح

 هم في ؾبُل ٖغى 
ّ

َظا ال ٌٗجب ؤجهم ًمخل٩ىن هٟـ صعحت الاج٣ان خين ٣ًٟىن ؤمام َال

ظا ما ؤزبخه الجضو٫  م للمماعؾت اإلاهىُت َو
ّ
جل٪ اإلاىاص بك٩ل واضر ًيسجم م٘ بٖضاص اإلاخٗل

٤ بيؿبت ال٨ٟاءة اإلاخىؾُت لبٌٗ ألاؾاجظة
ّ
 .%31.57اإلا٣ّضعة بـــ الكامل اإلاخٗل

ؿُت اإلاىاؾبت لخىنُل ما لضحهم  ه ٢ض ال ج٩ىن لضي بٌٗ ألاؾاجظة ال٨ٟاءة الخضَع
ّ
٦ما ؤه

ظا ما ؤزبدخه هخاثج  م الؿهل لالهضماج في اإلادُِ اإلانهب َو مً مٗلىماث لُال هم وجدًيَر

ا بـــ الجضو٫ الكامل خُث ج٣ّضع اليؿبت مجخمٗت ما بين ال٨ٟاءة الًُٟٗت والًُٟٗت حّض 

جب. 19.29%  مً مجمل اإلاىاص اإلاضّعؾت في البرهامج الخ٩ٍى

بطا اٖخمضها صعحت ال٨ٟاءة اإلاخىؾُت لألؾاجظة بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت 

ؿُت بال٨ٟاءة  ٢ؿىُُىت  ٦ٗىهغ خُاص هخدّهل ٖلى هدُجت مٟاصَا جمّخ٘ الهُئت الخضَع

ألاؾاجظة في ج٣ضًم بٌٗ اإلا٣اًِـ خُث ( م٣ابل ٖضم ٦ٟاءة بٌٗ  %49.13بيؿبت ٦بيرة )

(، ًغح٘ الباخث الّؿبب في اليؿبت ألازيرة بلى اٖخماص بصاعة %٢19.29ّضعث اليؿبت بـــــ: )

اإلاٗهض ٖلى ألاؾاجظة اإلاا٢خين والاؾخٗاهت بإؾاجظة مً ؤ٢ؿام ؤزغي لخضَعـ بٌٗ اإلا٣ّغعاث 
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هم الخبرة الخٗلُمُت وال٨ٟاءة خُث ؤّن مٗٓم ألاؾاجظة الظًً جّم الاؾخٗاهت  هم لِـ لضح

ضاص الٟغص اإلاخ٩ّىن للمماعؾت اإلاهىُت. ػمت إٖل
ّ

ؿُت الال  اإلاهىُت والخضَع

 

 جدلُل بُاهاث اإلادىس الخامغ:  5.2.2.6

ً اإلاٗخمضة يمً الىخضاث اإلاضعؾت ومؿاَمتها في  ت َغاث٤ الخ٩ٍى حهضٝ َظا اإلادىع إلاٗٞغ

الُت جدًير الُالب ألاعقُٟي لالهضماج صازل اإلادُ ّٗ الت/ ٞ ّٗ الت/ ٞ ّٗ ِ اإلانهب. َل كي: حّض ٞ

ال١؟. الت ٖلى ؤلَا ّٗ لُت/ ٚير ٞ ّٗ  مخىؾُت/ ؤ٢ل ٞ

غ 
ّ
ً اإلاٗخمضة ًاز ٘ في َغاث٤ الخ٩ٍى جىّنلذ الٗضًض مً الضعاؾاث بلى اؾخيخاج بإّن الخىَى

ض لالهضماج الّؿهل  ُّ م وجدهُل الُالب اإلاخ٩ّىن وجدًيٍر الج
ّ
 ٖلى مؿخىي حٗل

ّ
في جإزيرا صالا

ب للماّصة الٗلمُت، 
ّ

اإلادُِ اإلانهب، مثال اؾخسضام مسخل٠ ألاؾالُب للخإ٦ض مً ٞهم الُال

٘ في اؾخسضام مسخل٠ ألاؾئلت مً خُث اإلاؿخىي واإلادخىي، وعبِ الجاهب الىٓغي  والخىَى

٘ في ؤؾالُب ٖغى اإلااّصة  بىا٢٘ اإلاُضان، ٞمً زهاثو ألاؾخاط الجامعي الىاجر الخىَى

عؤؾُا، خُث ًىاحه ألاؾاجظة مضي واؾ٘ مً الخىّىٕ والخباًً لضي الُالب، الٗلمُت ؤ٣ُٞا و 

ُٞجض ألاؾخاط ؤمامه ؤٞغاص مسخلٟين في زهاثههم ال٣ٗلُت والاهٟٗالُت مّما ًيخج مضي 

 ٘ ٤ الخىَى واؾٗا مً الٟغو١ الٟغصًت والازخالٞاث بين ألاٞغاص، ًجب مغاٖاتها ًٖ ٍَغ

 ًٍ اإلاٗخمضة.والابخ٩اع والخجضًض في َغاث٤ الخ٩ى 
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4.55% 

يوّضح كفاءة الهيئة التدريسية ومساهمتها في إعداد المتعّلم (: 35)شكل بياني رقم 
 (. الشامل) 2ماستر+ 1ماستر+ للممارسة المهنية لجميع المراحل التكوينية ليسانس
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 مشخلت اللِعاوغ: جٌَشى البُاهاث. 1.5.2.2.6

م ) ً اإلاٗخمضة يمً الىخضاث اإلاضعؾت ومؿاَمتها في (: 71حذ٘و ُس ًبّين َغاث٤ الخ٩ٍى

 جدًير الُالب ألاعقُٟي لالهضماج صازل اإلادُِ اإلانهب )مغخلت اللِؿاوـ(.

م
الُش

الىخذاث  

 اإلاِاًِغو 

ً اإلالخمذة ومعاَمتها في الخدظير لالهذماج داخل اإلادُؽ اإلانهيػشاةّ   الخٍٕى

 ًلالت حذ ًلالت اليعبت
ًلالُت 

 مخىظؼت
 أُل ًلالُت

هير ًلالت 

 اػالُا

 % ث % ث % ث % ث % ث

غ
عذاس ي الخام

ال
 

 00 00 9.09 04 15.91 07 22.73 10 52.27 23 ث و ث م ؤ

100% 

 4.54 02 13.64 06 31.82 14 25 11 25 11 ث ؤ ج

 6.82 03 18.18 08 36.36 16 27.27 12 11.36 05 ؤ و ج

 00 00 13.64 06 29.54 13 36.36 16 20.45 09 )ج م، م ب( أ م

 15.91 07 22.73 10 25 11 20.45 09 18.18 08 ؤ ر

 00 00 6.82 03 25 11 27.27 12 40.91 18 م ح م

 9.09 04 25 11 34.09 15 20.45 09 11.36 05 ث ح أ

 34.09 15 31.82 14 27.27 12 4.54 02 2.27 01 ملخ٣ 

ط.
عاد

عذاس ي ال
ال

 

 00 00 4.54 02 18.18 08 25 11 52.27 23 م ٝ ؤ

 2.27 01 31.82 14 29.54 13 18.18 08 31.82 14 ث ؤ

 00 00 9.09 04 18.18 08 25 11 47.73 21 و ب

 00 00 2.27 01 27.27 12 22.73 10 47.73 21 ح م ؤ

 13.64 06 38.64 17 29.54 13 11.36 05 6.82 03 أ س

 18.18 08 13.64 06 34.09 15 15.91 07 18.18 08 ؤ ب ٕ

 00 00 4.54 02 22.73 10 15.91 07 56.82 25 ث م

 %100 6.90 46 16.19 108 26.69 178 20.99 140 29.23 195 مُِاظا. 15 اإلاجمىق

:  جدلُل الجذ٘و

 ً ً اإلاخبٗت في الخ٩ٍى ٤ بمغخلت اللِؿاوـ ؤّن َغاث٤ الخ٩ٍى
ّ
ًّخطر مً الجضو٫ اإلاخٗل

اإلاخٗل٣ت بخسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت في  02بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

الت بيؿبت  ّٗ ٗالُت مخىؾُت بيؿبت %29.23هٓام ٫ م ص حض ٞ ٗالت بيؿبت %26.69، ٞو ، ٞو

ال١ بيؿبت %16.19، وؤ٢ل ٞٗالُت بيؿبت 20.99% الت ٖلى الَا ّٗ ير ٞ ، وؿخيخج %6.90، ٚو

ً اإلاٗخمضة وبالخالي مؿاَمتها  مً َظٍ اليؿب اإلاٗغويت ؤهه َىا٥ ٞٗالُت في َغاث٤ الخ٩ٍى
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في جدًير الُالب ألاعقُٟي في مغخلت اللِؿاوـ لالهضماج الؿهل في اإلادُِ اإلانهب والك٩ل 

ت.36ع٢م ) البُاوي الخالي
ّ
 ( ًىّضر طل٪ ؤ٦ير ص٢
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يوّضح  طرائق التكوين المعتمدة ومساهمتها في (: 36)شكل بياني رقم 
 (.مرحلة الليسانس)تحضير الطالب األرشيفي لالندماج داخل المحيط المهني 



 الدراسة امليداىية  الفصل السادس

 

 330 

 

 مشخلت اإلااظتر: جٌَشى البُاهاث. 2.5.2.2.6

م ) ً اإلاٗخمضة يمً الىخضاث اإلاضعؾت ومؿاَمتها في (: 72حذ٘و ُس ًبّين َغاث٤ الخ٩ٍى

 جدًير الُالب ألاعقُٟي لالهضماج صازل اإلادُِ اإلانهب )مغخلت إلااؾتر(.

م
الُش

الىخذاث  

 واإلاِاًِغ

ػشاةّ الخٕىًٍ اإلالخمذة ومعاَمتها في الخدظير لالهذماج داخل اإلادُؽ 

 اإلانهي

 اليعبت
 ًلالت حذ ًلالت

ًلالُت 

 مخىظؼت
 أُل ًلالُت

هير ًلالت 

 اػالُا

 % ث % ث % ث % ث % ث

عابم
عذاس ي ال

ال
 

 16.67 06 27.78 10 30.55 11 16.67 06 8.33 03 ث أ و ئ

100% 

ب  36.11 13 30.55 11 16.67 06 2.78 01 13.89 05 م أ كبر ٍو

 5.55 02 13.89 05 33.33 12 25 09 22.22 08 ث و ث ؤ

اث  13.89 05 30.55 11 22.22 08 19.44 07 13.89 05 مسَُى

 00 00 5.55 02 19.44 07 25 09 50 18 ث و م ؤ ج

 00 00 2.78 01 19.44 07 25 09 52.78 19 ح و م ؤ

ت   38.89 14 30.55 11 19.44 07 11.11 04 00 00 1بهجليًز

 25 09 33.33 12 27.78 10 13.89 05 00 00 أ: خ + ث

.ً
عذاس ي الثام

ال
 

 11.11 04 30.55 11 38.89 14 8.33 03 11.11 04 ث س و ب أ

 19.44 07 36.11 13 22.22 08 11.11 04 11.11 04 ما و ب و أ

 00 00 5.55 02 30.55 11 25 09 36.11 13 م ؤ ث ث و 

 00 00 5.55 02 19.44 07 16.67 06 58.33 21 ب و ث ؤ

ت   38.89 14 27.78 10 22.22 08 13.89 05 00 00 2بهجليًز

 11.11 04 19.44 07 19.44 07 27.78 10 22.22 08 م و ث ٝ ؤ

 30.55 11 13.89 05 44.44 16 11.11 04 00 00 مىهجُت ب ٕ

عذاس ي
ال

 

ظم.
الخا

 

 00 00 00 00 19.44 07 25 09 55.55 20 ب و ث م ؤ

 5.55 02 5.55 02 16.67 06 38.89 14 33.33 12 مباوي ؤ

 25 09 33.33 12 27.78 10 2.78 01 11.11 04 ث م س ئ في م أ

 2.78 01 13.89 05 30.55 11 27.78 10 25 09 ٕ شخصخب

عذاس ي 
ال

ؼش
اللا

 

 00 00 2.78 01 13.89 05 36.11 13 47.22 17 مظ٦غة الخسغج.

  14.03 101 18.47 133 24.72 178 19.17 138 23.61 17017 مُِاظا. 20 اإلاجمىق
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:  جدلُل الجذ٘و

٤ بمغخلت اإلااؾتر وباإلا٣اعهت م٘ مغخلت اللِؿاوـ هالخٔ جغاح٘ 
ّ
مً زال٫ الجضو٫ اإلاخٗل

 ً ا٫ مً ؤصاء ألاؾخاط، مً ؤصاء ٚير واضر للّضعؽ و٦ظل٪ في وؿب مدّضصاث الخ٩ٍى ّٗ الٟ

ب للماّصة الٗلمُت والخىّىٕ في 
ّ

ٖضم اؾخسضام مسخل٠ ألاؾالُب لخإ٦ض مً مضي ٞهم الُال

اؾخسضام ألاؾئلت مً خُث اإلاؿخىي واإلادخىي، ًغح٘ الباخث الؿبب في طل٪ بلى ُٚاب 

٘ في الخُب٤ُ الٟٗلي للم٣اًِـ طاث الُاب٘  ٣ت الخىَى ا ٖلى الٍُغ ضم جغ٦يَز الخ٨ىىلىجي ٖو

الٗملُت في ا٦ؿاب ألاٞغاص اإلاخ٩ىهين ال٣ضعة ٖلى ججؿُضَا ٖلى ؤعى الىا٢٘، ٧ّل طل٪ 

غ ؾلبا في جدًير الُالب لالهضماج الّؿهل صازل اإلادُِ اإلانهب.
ّ
 ؾُإز

لُه ٣ٞض ّٖبرث ٞئت اإلابدىزين في مغخلت اإلااؾتر ٖلى ؤن َىا٥ ٞٗالُت مخىؾُت في  ٖو

ً اإلاٗخمضة بيؿبت  زّم ٞٗالت بيؿبت  %23.61زّم حّض ٞٗالت بيؿبت  %24.72َغاث٤ الخ٩ٍى

ال١ بيؿبت  %18.47زّم ؤ٢ل ٞٗالُت بيؿبت  19.17% الت ٖلى الَا ّٗ ، %14.03زّم ٚير ٞ

ت.
ّ
 والك٩ل البُاوي الخالي ًىّضر طل٪ ؤ٦ير ص٢
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 غُر فعانت اطاللا ألم فعانُت فعانُت يتىسطت فعانت جذ فعانت

23.61% 

19.17% 

24.72% 

18.47% 

14.03% 

يوّضح طرائق التكوين المعتمدة ومساهمتها في (: 37)شكل بياني رقم 
 (.مرحلة الماستر)التحضير الطالب األرشيفي لالندماج داخل المحيط المهني 
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ً اإلالخمذة طمً الىخذاث اإلاذسظت ومعاَمتها  3.5.2.2.6 خىصلت كاّمت خ٘ى ػشاةّ الخٍٕى

+ 1إلانهي )لِعاوغ + ماظترفي جدظير الؼالب ألاسؼٌُي لالهذماج داخل اإلادُؽ ا

 .(2ماظتر

 الجذ٘و الؽامل:

م ) ً اإلاٗخمضة ومؿاَمتها في (: 73حذ٘و ُس الخدًير لالهضماج صازل ًبّين َغاث٤ الخ٩ٍى

 (.2+ ماؾتر1اإلادُِ اإلانهب ) لِؿاوـ+ ماؾتر

 اإلاشخلت

 2+ ماظتر 1لِعاوغ + ماظتر

 ًلالت حذ ًلالت اليعبت
ًلالُت 

 مخىظؼت
 أُل ًلالُت

هير ًلالت 

 اػالُا

 % ث % ث % ث % ث % ث

 100 10.6 147 17.37 241 25.67 356 20.04 278 26.31 365 اإلاجمىق

 الجذ٘و الؽامل:جدلُل 

ً اإلاٗخمضة مخىؾُت يمً  %25.67بطا اٖخمضها وؿبت  والتب جض٫ ٖلى ؤن َغاث٤ الخ٩ٍى

+ 1حمُ٘ وخضاث جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت )َُلت اإلاؿاع الخسهصخب لِؿاوـ + ماؾتر 

 ( ٦ٗىهغ خُاص هخدّهل ٖلى الىخاثج الخالُت:2ماؾتر

ً ٞٗالت وطل٪ بجم٘ اليؿبخين ) 46.35% = حض ٞٗالت  %20.04+  %26.31َغاث٤ ج٩ٍى

ً ؤ٢ل ٞٗالُت وطل٪ بجم٘ اليؿبخين ) %27.97+ ٞٗالت( م٣ابل  +  %17.37َغاث٤ ج٩ٍى

ال١(.  10.6%  = ؤ٢ل ٞٗالُت + ٚير ٞٗالت ٖلى ؤلَا

الت ًخم اٖخماصَا في  ّٗ يُت ٞ جضَعـ وؿخيخج مً الجضو٫ الكامل ؤهه َىا٥ َغاث٤ ج٩ٍى

مٗٓم وخضاث جسّهو مؿاع ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت 

ض  ٢02ؿىُُىت  ُّ اصة في جدهُله اإلاٗغفي وجدًيٍر الج مّما ؾ٨ُؿب الُالب اإلاخ٩ّىن ٍػ

يُت  لالهضماج الّؿهل صازل اإلادُِ اإلانهب، ٦ما هالخٔ ٦ظل٪ ؤن َىا٥ َغاث٤ ج٩ٍى

يُت ؤ٢ل ٞ غاث٤ ج٩ٍى ٗالُت مٗخمضة في جضَعـ بٌٗ الىخضاث واإلا٣اًِـ ال مخىؾُت، َو

٣ت  ظا عاح٘ بلى بَما٫ بٌٗ الجىاهب التب جاصي بلى ٞاٖلُت ٍَغ جاصي بلى الٛغى، َو

ض  ُّ ضم الخسُُِ الج ً والخضَعـ ٖلى ٚغاع ٖضم ويىح ؤَضاٝ الخّهت ٖو الخ٩ٍى

ضم اؾخسضام مسخل٠ ألاؾالُب للخإ٦ض مً مضي ٞهم الُالب للما ّصة للمدايغة ٖو

يُت مبخ٨غة خضًثت في ج٣ضًم  الٗلمُت...الخ. ٦ما الخٓىا ٦ظل٪ ٖضم وحىص َغاث٤ ج٩ٍى

ظا  ً والخُب٤ُ ٖلى اؾخسضامها َو اإلاؿا٢اث طاث الُاب٘ الخ٨ىىلىجي مً خُث الخمٍغ
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اؾدىاصا بلى ما ؤؾٟغث ٖلُه هخاثج الجضولين ؤٖالٍ. ؤما الك٩ل البُاوي الخالي ٞؿُىّضر 

ً اإلاٗخمض ة ومؿاَمتها في جدًير الُالب ألاعقُٟي لالهضماج صازل اإلادُِ َغاث٤ الخ٩ٍى

 (.2+ ماؾتر1اإلانهب ) لِؿاوـ+ ماؾتر
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يوّضح طرائق التكوين المعتمدة ومساهمتها في (: 38)شكل بياني رقم 
 التحضير الطالب األرشيفي  لالندماج داخل المحيط المهني

 جذ فعانت

 فعانت

 فعانُت يتىسطت

 ألم فعانُت

 غُر فعانت اطاللا
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ت دسحت معاكذة  6.2.2.6 جدلُل بُاهاث اإلادىس العادط: يهذي َزا اإلادىس ئلى ملًش

 اإلاِاًِغ اإلاذسوظت في اإلاماسظت اإلاهىُت خاصت اإلاِشساث راث اإلاظمىن الخٕىىلىجي:

 دسحت ٓبيرة حّذا/دسحت ٓبيرة/ دسحت مخىظؼت/ دسحت طلٌُت/ دسحت مىلذمت.

 مشخلت اللِعاوغ: جٌَشى البُاهاث. 1.6.2.2.6

م ) ًبّين صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاُضاهُت إلاغخلت (: 74حذ٘و ُس

 اللِؿاوـ.

م
الُش

 الىخذاث/ 

 اإلاِاًِغ

 معاكذة اإلاِاًِغ اإلاذسوظت في اإلاماسظت اإلاُذاهُت.دسحت 

 دسحت ٓبيرة دسحت ٓبيرة حّذا
دسحت 

 مخىظؼت
 دسحت مىلذمت دسحت طلٌُت

 .اليعبت

 % ث % ث % ث % ث % ث

عذاس ي
ال

 
غ

الخام
 

 00 00 4.54 02 13.64 06 25 11 56.82 25 ث و ث م ؤ

 

 

 

100 

 2.27 01 6.82 03 13.64 06 43.18 19 34.09 15 ث ؤ ج

 9.09 04 11.36 05 36.36 16 22.73 10 20.45 09 ؤ و ج

 2.27 01 6.82 03 27.27 12 36.36 16 27.27 12 )ج م، م ب( أ م

 15.91 07 22.73 10 34.09 15 9.09 04 18.18 08 ؤ ر

 00 00 2.27 01 15.91 07 47.73 21 34.09 15 م ح م

 4.54 02 22.73 10 36.36 16 25 11 11.36 05 ث ح أ

 38.64 17 29.54 13 22.73 10 4.54 02 4.54 02 ملخ٣ 

عذاس ي
ال

 
ط

عاد
ال

 

 00 00 00 00 18.18 08 20.45 09 61.36 27 م ٝ ؤ

 4.54 02 11.36 05 18.18 08 38.64 17 27.27 12 ث ؤ

 00 00 00 00 18.18 08 25 11 56.82 25 و ب

 2.27 01 00 00 13.64 06 27.27 12 56.82 25 ح م ؤ

 15.91 07 11.36 05 54.54 24 13.64 06 4.54 02 أ س

 11.36 05 20.45 09 31.82 14 27.27 12 9.09 04 ؤ ب ٕ

 00 00 2.27 01 11.36 05 18.18 08 68.18 30 ث م

 100 7.12 47 10.15 67 24.39 161 25.61 169 32.73 216 مُِاط 15 

:جدلُل   الجذ٘و

٤ بضعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاهىُت الخاّنت بمغخلت 
ّ
ُٞما ًخٗل

 لِؿاوـ ٣ٞض ؤٞغػ الجضو٫ ؤٖالٍ ٖلى الىخاثج الخالُت مغجبت ٖلى الك٩ل آلاحي:

اإلاؿخجىبين  مً اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت ٢ض ؾاٖضث بضعحت ٦بيرة حّضا اإلابدىزين 32.73%

، زّم صعحت مخىؾُت بيؿبت %25.61في مماعؾتهم اإلاهىُت، جليها صعحت ٦بيرة ٣ِٞ بيؿبت 
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ضة  %58.34. بطا ٢مىا بجم٘ اليؿبخين ألاولُخين هخدهل ٖلى وؿبت 24.39% ُّ وكي وؿبت ح

صعحت مؿاٖضة يُٟٗت مً مجمل م٣اًِـ مغخلت اللِؿاوـ   %10.15ٖلى الٗمىم م٣ابل 

اٖضة مىٗضمت. هالخٔ َىا ؤّن َىا٥ بٌٗ اإلا٣اًِـ ًخم صعاؾتها في صعحت مؿ % 7.12و

٠ُ الخّغٍجين بم٩اجب  ػمت منها ؤزىاء جْى
ّ
مغخلت اللِؿاوـ ل٨نها ال ج٣ّضم اإلاؿاٖضة الال

ومهالر ألاعق٠ُ ٖلى ٚغاع ٧ّل مً م٣ُاؽ ألاعق٠ُ الخام، وم٣ُاؽ اإلالخ٣ ، وم٣ُاؽ 

 ألاعق٠ُ والبدث الٗلمب.

 ٤
ّ
باإلا٣غعاث طاث اإلاًمىن الخ٨ىىلىجي ٞيسّجل وحىص م٣ُاؾين في َظٍ ؤما ُٞما ًخٗل

 اإلاغخلت َما الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ألاعق٠ُ وم٣ُاؽ ألاعق٠ُ الغ٢مب.

٦دخمُت للخُىعاث الخ٣ىُت والٗلمُت، والخ٣ضم  مُِاط الخٕىىلىحُا الخذًثت في ألاسؼٍُ:

ٗت في مهىت ألاعقُٟي ؤصي بالًغوعة بل ى جُىع اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت، خُث والخٛيراث الؿَغ

اث ٞال خضوص  لى حمُ٘ اإلاؿخٍى اهدكغث جُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُا في قتا اإلاجاالث، ٖو

لخُب٣ُاتها بال خضوص ٢ضعاث الاوؿان اإلاؿخسضم و اإلاؿخٗمل لها، ول٣ض مّؿذ الخ٨ىىلىحُا 

ها، الهضٝ حمُ٘ اإلاجاالث ومجا٫ الىزاث٤ ٦ٛيٍر صزلذ ٖلُه الخ٨ىىلىحُا بسضماتها ووْاثٟ

مً َظا اإلا٣ُاؽ َى جىيُذ بٌٗ اإلاٗالم للُالب مً ؤؾاؾُاث جُب٤ُ َظٍ الخ٨ىىلىحُا 

والخمًٗ في صواٞ٘ ومخُلباث اؾخسضامها وجىاو٫ زضماتها ووْاثٟها والتر٦يز ٖلى ؤصواتها 

ووؾاثلها. وخؿب هخاثج الجضو٫ ؤٖالٍ ٞةن صعحت اؾخٟاصة اإلابدىزين مً َظا اإلا٣ُاؽ في 

 )ؤهٓغ للجضو٫ ؤٖالٍ(. %36.36إلاهىُت مخىؾُت و٢ض ٢ّضعث اليؿبت بـــــ اإلاماعؾت ا

مي:  مُِاط ألاسؼٍُ الُش

ب جخ٩ىن ؤؾاؾا مً الىزاث٤ الىع٢ُت  بن ألاعنضة ألاعقُُٟت التب ٧اهذ بلى ٖهض ٢ٍغ

ؤنبدذ الُىم جًم وزاث٤ ال٨تروهُت ؤهخجذ ؤنال في ق٩ل ال٨ترووي. ومً الىزاث٤ التب لها 

خىلذ بلى ق٩ل ال٨ترووي بٗض ٖملُت الغ٢مىت. حاء َظا اإلا٣ُاؽ  هضٝ ؤنل وعقي زم 

ؤلاحابت ٖلى بٌٗ ألاؾئلت اإلاغجبُت  هظا الك٩ل الجضًض لألعق٠ُ " الغ٢مب" واإلاخمثلت في 

ؤلاخاَت بجمُ٘ حىاهبه وجىيُذ بٌٗ اإلاٟاَُم للُالب الخانت  هظا الىٕى مً ألاعق٠ُ 

ووي؟ ماكي َغ١ بهخاج ألاعق٠ُ الغ٢مب؟ ماكي الغ٢مىت؟ واإلاخمثلت في: ما َى ألاعق٠ُ الال٨تر

وقغوَها؟  ماكي مٗاًير ازخُاع ألاعنضة ألاعقُُٟت اإلاغاص ع٢مىتها؟ ماكي الىؾاثِ 

اإلاؿخسضمت؟ ٠ُ٦ جدضص مضة خٟٔ ألاعق٠ُ الغ٢مب؟ َل ًم٨ً بجالٝ ألاعق٠ُ 

 الغ٢مب؟...

َظا اإلا٣ُاؽ في اإلاماعؾت خؿب هخاثج الجضو٫ ؤٖالٍ ٞةن صعحت اؾخٟاصة اإلابدىزين مً 

 .%54.54اإلاهىُت كي مخىؾُت ٦ظل٪ بيؿبت 
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والك٩ل البُاوي الخالي ؾُىّضر صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاهىُت 

 إلاغخلت اللِؿاوـ.
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درجة مساعدة المقاييس المدروسة في الممارسة  يوّضح( 39)شكل بياني رقم 
 (.مرحلة الليسانس)الميدانية  
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 مشخلت اإلااظتر: جٌَشى البُاهاث. 2.6.2.2.6

م ) صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاُضاهُت إلاغخلت ًبّين (: 75حذ٘و ُس

 اإلااؾتر.

م  الُش
 الىخذاث

 اإلاِاًِغ

 دسحت معاكذة اإلاِاًِغ اإلاذسوظت في اإلاماسظت اإلاُذاهُت.

دسحت ٓبيرة 

 حّذا
 دسحت ٓبيرة

دسحت 

 مخىظؼت

دسحت 

 طلٌُت

دسحت 

 اليعبت. مىلذمت

 % ث % ث % ث % ث % ث

عذاس ي 
ال

عابم.
ال

 

 13.89 05 16.67 06 44.44 16 13.89 05 11.11 04 ث أ و ئ

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

ب  25 09 36.11 13 25 09 8.33 03 5.55 02 م أ كبر ٍو

 00 00 13.89 05 22.22 08 33.33 12 30.55 11 ث و ث ؤ

اث  22.22 08 16.67 06 36.11 13 22.22 08 2.78 01 مسَُى

 00 00 00 00 13.89 05 27.78 10 58.33 21 ث و م ؤ ج

 00 00 00 00 13.89 05 27.78 10 58.33 21 ح و م ؤ

ت   38.89 14 27.78 10 30.55 11 2.78 01 00 00 1بهجليًز

 30.55 11 19.44 07 44.44 16 5.55 02 00 00 أ: خ + ث

.ً
عذاس ي الثام

ال
 

 11.11 04 27.78 10 41.67 15 8.33 03 11.11 04 ث س و ب أ

 22.22 08 22.22 08 41.67 15 11.11 04 5.55 02 ما و ب و أ

 00 00 00 00 27.78 10 38.89 14 33.33 12 ث و م ؤ ث

 2.78 01 00 00 11.11 04 38.89 14 47.22 17 ب و ث ؤ

ت   41.67 15 22.22 08 33.33 12 2.78 01 00 00 2بهجليًز

 5.55 02 5.55 02 38.89 14 25 09 25 09 م و ث ٝ ؤ

مىهجُت ب 

ٕ 
01 2.78 09 25 08 22.22 06 16.67 12 33.33 

ظم
عذاس ي الخا

ال
 00 00 5.55 02 8.33 03 30.55 11 55.55 20 ب و ث م ؤ 

 8.33 03 5.55 02 13.89 05 27.78 10 44.44 16 مباوي ؤ

ث م س ئ في 

 م أ
03 8.33 06 16.67 07 19.44 10 27.78 10 27.78 

 2.78 01 2.78 01 38.89 14 27.78 10 27.78 10 ٕ شخصخب

عذاس ي 
ال

ؼش
اللا

 

مظ٦غة 

 الخسغج
17 47.22 17 47.22 02 5.55 00 00 00 00 

 100 14.30 103 13.33 96 26.67 192 21.94 158 23.75 171 مُِاظا. 20 اإلاجمىق

:  جدلُل الجذ٘و
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٤ بضعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في 
ّ
اإلاماعؾت اإلاهىُت الخاّنت بمغخلت ما ًخٗل

بت ٖلى الك٩ل آلاحي:
ّ
 اإلااؾتر ٣ٞض ؤٞغػ الجضو٫ ؤٖالٍ ٖلى الىخاثج الخالُت مغج

مً اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت ٢ض ؾاٖضث اإلابدىزين بضعحت مخىؾُت في اإلاماعؾت  26.67%

وبطا . %21.94، زّم صعحت ٦بيرة ٣ِٞ بيؿبت %23.75اإلاهىُت، جليها صعحت ٦بيرة حّضا بيؿبت 

٣خين بضعحت ٦بيرة حّضا و٦بيرة ٣ِٞ هخدهل ٖلى وؿبت 
ّ
 %٢45.69مىا بجم٘ اليؿبخين اإلاخٗل

صعحت  %14.30صعحت اؾخٟاصة يُٟٗت و  %13.33وكي وؿبت م٣بىلت ٖلى الٗمىم م٣ابل 

يبغي الاقاعة بلُه في َظٍ  اؾخٟاصة مىٗضمت مً اإلا٣اًِـ في اإلاماعؾت اإلاهىُت. ما ًالخٔ ٍو

٠ٗ )مً اإلاغخلت َى اع  ًّ جٟإ وؿبت الاؾخٟاصة اإلاىٗضمت مً اإلا٣اًِـ في مغخلت اإلااؾتر بلى ال

( م٣اعهت بما ٧اهذ ٖلُه في مغخلت اللِؿاوـ، مغّصٍ في طل٪ التر٦يز  %14.30بلى   7.12%

ٖلى صعاؾت م٣اًِـ حضًضة طاث مؿا٢اث ج٨ىىلىحُت ؤ٦ير حّٗم٣ا وح٣ُٗضا وجإزظ و٢خا 

ال لألؾخاط والُالب خّتا  ًخم اؾدُٗا ها، وبَما٫ الجاهب الخُب٣ُي منها. بياٞت بلى ٍَى

ل َظٍ اإلا٣اًِـ ُٞما ًلي: 
ّ
ً، وجخمث ت كي ألازغي في الخ٩ٍى بَما٫ اإلا٣اًِـ التب حٗخبر يغوٍع

ت، ألاهترهذ: زضماث وجُب٣ُاث، مىهجُت البدث  ب ، بهجليًز ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

٘ الّغ٢مىت الاٞترايُت في اإلااّؾؿاث ألاعقُُٟت.)ؤهٓغ لىخاثج الجضو٫  الٗلمب، حؿُير مكاَع

 ؤٖالٍ(. 

٤  هظٍ اإلا٣ّغعاث طاث اإلاًمىن الخ٨ىىلىجي وسّجل وحىص ؾخت )
ّ
( 06ؤّما ما ًخٗل

 م٣اًِـ في َظٍ اإلاغخلت ؤما صعحت الاؾخٟاصة منها في اإلاماعؾت اإلاهىُت ٩ٞاهذ ٧اآلحي:

 مُِاط حعُير و أسؼٌت الىزاةّ الالٕتروهُت:

زاث٤ الال٨تروهُت ماصة خاؾىبُت جدمل ٖضة ؤق٩ا٫ ًم٨ً ؤن ج٩ىن نىعة، حٗخبر الى 

ت مً اإلاُُٗاث...  مل٠، نىحي ، ُٞضًى،  مجمٖى

بن ؤَم ؾماث ؤي هٓام آلي َى البدث ًٖ الىزاث٤، ؾىاء الؾترحاٖها وجبلُٛها 

ُت  لها إلاؿخُٟض آزغ ؤو ٖضة مؿخُٟضًً ٖلى الخِ، بن هٖى للمؿخُٟض واؾخٗمالها ؤو جدٍى

ُت ا٢خىاء اإلاُُٗاث والىزاث٤ وؾ ت ٖملُاث البدث جخى٠٢ ٖلى َبُٗت الخ٨ك٠ُ وهٖى ٖغ

 وجدضًض صوعتها الال٨تروهُت، ٧ل َظا ًخم جىاوله في َظا اإلا٣ُاؽ وطل٪ مً زال٫ جىيُذ:

ٗاث الخانت  اؾتراجُجُاث الدؿُير والخٟٔ الخانت بالىزاث٤ الال٨تروهُت، الدكَغ

٘ و  دخاج بالىز٣ُت الال٨تروهُت، مكاَع ي٘ مىٓىمت حؿُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت، ٍو

و ٦ٟاءاث و٢ضعاث ٖالُت. وا
ا
 َظا اإلا٣ُاؽ بلى ؤؾاجظة مخسههين ط

خؿب هخاثج الجضو٫ ؤٖالٍ ٞةن صعحت اؾخٟاصة اإلابدىزين مً َظا اإلا٣ُاؽ في اإلاماعؾت 

 .%43.33اإلاهىُت مخىؾُت بيؿبت 
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ب:  مُِاط مإظعاث ألاسؼٍُ كبر الٍى

وويٗذ ٞيها  إلااؾؿاث ألاعقُُٟت ٢امذ بىي٘ مىا٢٘ ال٨تروهُت زانت  هابن مٗٓم ا

بٌٗ الًىابِ ؤو الكغوٍ للخهى٫ ٖلى الىزاث٤ اإلاُلىبت ٦خدضًض اؾم اإلاؿخُٟض والجهت 

 الخاب٘ لها.

ب مً زال٫ اجاخت البدث بىؾاثل مخٗضصة منها  ج٣ّضم َظٍ اإلااؾؿاث زضماتها ٖبر الٍى

، ٣ًىم الُالب في َظا اإلا٣ُاؽ بدىاو٫ ّٖضة مىا٢٘ البدث بىاؾُت الٟهاعؽ آلالُت

 ال٨تروهُت زانت ببٌٗ اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت الٗاإلاُت وصعاؾتها مً حمُ٘ الجىاهب.

خؿب هخاثج الجضو٫ ؤٖالٍ ٞةن صعحت اؾخٟاصة اإلابدىزين مً َظا اإلا٣ُاؽ في اإلاماعؾت 

 .%36.11اإلاهىُت يُٟٗت وج٣ّضع اليؿبت بـــــ 

 خذماث وجؼبُِاث:مُِاط ألاهترهذ 

لى َظا ألاؾاؽ ٞةن اؾدثماع  جمثل ألاهترهذ ٢مت الخُىع الخ٨ىىلىجي اإلاٗانغ ٖو

 بم٩اهاتها ٌٗجب اؾدثماع ٧ل ؤهىإ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجها٫ في ج٨ىىلىحُت واخضة.

 حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بلى ؤلاخاَت بجمُ٘ زضماتها وطل٪ مً زال٫ جىيُذ وج٣ضًم : 

واؾتراجُجُاث الاؾترحإ والىنى٫ بلى اإلاٗلىماث، جُب٣ُاث وزضماث َغ١ البدث 

ت، الخٗلُم  اث الازباٍع ض الال٨ترووي، مخابٗت ونُاهت ٢ىاثم ومىخضًاث الى٣اف، اإلاجمٖى البًر

ُه و الدؿلُت... هاعؽ اإلا٨خباث ،التٞر  ًٖ بٗض، الضزى٫ بلى قب٩اث اإلاٗلىماث ٞو

صة اإلابدىزين مً َظا اإلا٣ُاؽ في اإلاماعؾت خؿب هخاثج الجضو٫ ؤٖالٍ ٞةن صعحت اؾخٟا

 .%44.44اإلاهىُت مخىّؾُت خُث ج٣ّضع اليؿبت بـــــ 

مىت وبشمجُاث ألاسؼٌت:  جٕىىلىحُا الُش

ل الهىعة الىع٢ُت ؤو ؤي مً  حٗخبر الغ٢مىت الىؾُلت، الخ٣ىُت التب حٗمل ٖلى جدٍى

الخ٨ىىلىجي الخانل ج٣ىم الخىامل الخ٣لُضًت للىزاث٤ بلى نىعة بل٨تروهُت، وم٘ الخُىع 

مغا٦ؼ ألاعق٠ُ بغ٢مىت ؤعنضتها، وكي مغخلت جخمثل في اوكاء نىع ع٢مُت للهٟداث، 

الم آلالي وحؿمذ بالخٟٔ الغ٢مب ألصواث البدث.  حٗالج بإصواث الٖا

حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ لإلخاَت بجمُ٘ حىاهب ٖملُت الغ٢مىت مً جدضًض إلاٟهىمها 

ىاثضَا، و٦  ظل٪ حمُ٘ مخُلباتها.وقغوَها وؤَضاٞها ٞو

ال ًخى٠٢ َظا اإلا٣ُاؽ ٖلى جىيُذ حمُ٘ الجىاهب الخانت بالغ٢مىت للُالب ٞدؿب 

بل ببرمجُاث ألاعقٟت ؤًًا، ألن ٖملُت ازخُاع ؤًت بغمجُت صازل ؤي ماؾؿت جدخاج الى 

بخاَت قاملت بمسخل٠ اإلاىانٟاث و٦ظل٪ الخد٤٣ مً صواٞ٘ ا٢خىاء َظٍ البرمجُاث لظل٪ 

مىانٟاث ازخُاع بغمجُاث ألاعقٟت بٗىاًت جامت بلى حاهب ٖملُت الغ٢مىت. ؤما  جخم صعاؾت
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الجاهب الخُب٣ُي ِٞكمل اؾخسضام بٌٗ البرامج اإلاىحىصة في مدُِ الٗمل، والخضّعب 

 ٖليها.

خؿب هخاثج الجضو٫ ؤٖالٍ ٞةن صعحت اؾخٟاصة اإلابدىزين مً َظا اإلا٣ُاؽ في اإلاماعؾت 

 .%41.67اليؿبت بـــــ  اإلاهىُت مخىّؾُت خُث ج٣ّضع 

 مُِاط ما وساء البُاهاث وألاسؼٌت:

ال٢اتها مً  حهضٝ َظا اإلا٣ُاؽ بلى الاخاَت بجمُ٘ الجىاهب اإلاخٗل٣ت باإلاُخاصاجا ٖو

زال٫: جدضًض مٟهىمها وؤهىاٖها، جدضًض صوعة خُاة ال٨ُاهاث في هٓام اإلاٗلىماث وؤَمُتها 

 ووْاثٟها.

إ٦ُض خ٣ُ٣ت ؤن اإلاهاصع ؾٝى جضوم وجخىانل بدُث حٗض ما وعاء البُاهاث مٟخاخا لخ 

 ًم٨ً الىنى٫ بليها في اإلاؿخ٣بل.

لظل٪ جم عبُها باألعقٟت في َظا اإلا٣ُاؽ بط جخُلب ٖملُت ألاعقٟت والخٟٔ ٖىانغ 

زانت لخ٣ٗب زِ ؾير ؤنل ال٩اثً الغ٢مب ) مً ؤًً ؤح  و٠ُ٦ حٛير م٘ الؼمً( مً ؤحل 

 ل٩ي ًدا٧ي الخ٣ىُاث اإلاؿخ٣بلُت. ون٠ ؾماجه الُبُُٗت وجىز٤ُ ؾلى٦ه

خؿب هخاثج الجضو٫ ؤٖالٍ ٞةن صعحت اؾخٟاصة اإلابدىزين مً َظا اإلا٣ُاؽ في اإلاماعؾت 

 .%41.67اإلاهىُت مخىّؾُت خُث ج٣ّضع اليؿبت بـــــ 

مىت الاًتراطُت في اإلاإظعاث ألاسؼٌُُت: م الُش  حعُير مؽاَس

ت الثالثت ؤَمها جغؾُش وجُب٤ُ ًىاحه ألاعق٠ُ جدضًاث ؤؾاؾُت ٖلى مكاٝع ألالُٟ

 ؤن الخدضي ألاَم ًب٣  صون ق٪ 
ّ
مٟهىم الدؿُير الال٨ترووي للىزاث٤ واإلاٗلىماث، بال

اؾدُٗاب الخُىعاث الخضًثت في ج٣ىُاث ألاعق٠ُ، لظل٪ حاء َظا اإلا٣ُاؽ لُىّضر للُالب 

٘ الغ٢مىت ومىاحهت َظٍ الخدضًاث، و٦ظل٪ الازخُا ع اإلاىاؾب ٦ُُٟت ا٢تراح وحؿُير مكاَع

مً َظٍ الخ٨ىىلىحُاث لٓغوٝ ٖمل اإلاغا٦ؼ واإلااؾؿاث ألاعقُُٟت ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها 

اتها.  ومؿخٍى

خؿب هخاثج الجضو٫ ؤٖالٍ ٞةن صعحت اؾخٟاصة اإلابدىزين مً َظا اإلا٣ُاؽ في  

 . %27.78اإلاماعؾت اإلاهىُت يُٟٗت حّضا خُث ج٣ّضع اليؿبت بـــــ 

ر صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ في اإلاماعؾت اإلاهىُت )مغخلت والك٩ل البُاوي الخالي ؾُىّض 

 اإلااؾتر(.
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خىصلت كاّمت خ٘ى دسحت معاكذة اإلاِاًِغ اإلاذسوظت في اإلاماسظت اإلاهىُت لجمُم  3.6.2.2.6

يُت )لِعاوغ + ماظتر  (:2+ ماظتر 1اإلاشاخل الخٍٕى

م ) اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاهىُت ًبّين صعحت مؿاٖضة  (: 76حذ٘و ؼامل ُس

 (.2+ ماؾتر1)لِؿاوـ + ماؾتر

 اإلاشخلت.

 .2+ ماظتر1لِعاوغ+ ماظتر

 دسحت مىلذمت دسحت طلٌُت دسحت مخىظؼت دسحت ٓبيرة دسحت ٓبيرة حّذا

 % ث % ث % ث % ث % ث

 اإلاجمىق
387 28.04 327 23.69 353 25.58 163 11.83 150 10.86 

100% 

 الجذ٘و الؽامل: جدلُل

مً الجضو٫ الخالي ًدبّين لىا صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاهىُت 

بت ٖلى الىدى الخالي:
ّ
 بهىعة قاملت خُث حاءث الىخاثج مغج

صعحت مؿاٖضة مخىؾُت زم جليها  %25.58وؿبت مؿاٖضة ٦بيرة حّضا، زّم وؿبت  28.04%

صعحت مؿاٖضة يُٟٗت، زّم  %11.83صعحت مؿاٖضة ٦بيرة ٣ِٞ، زّم وؿبت  %23.69وؿبت 

 صعحت مؿاٖضة مىٗضمت. %10.86وؿبت 

ٞةطا ٢مىا بجم٘ اليؿبخين ال٨بيرة حّضا وال٨بيرة م٘ بًٗهما البٌٗ هخدّهل ٖلى وؿبت 

صعحت اؾخٟاصة ومؿاٖضة  %22.69م٣ابل وؿبت احمالُت ج٣ّضع بـــ  %51.73احمالُت ج٣ّضع بــ 

ظا ًض٫ ٖلى ؤّن حؼء ٦بير مً  %25.58يُٟٗت ومىٗضمت، و صعحت مؿاٖضة مخىؾُت، َو

0.00%
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10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

 درجت يُعذيت درجت ضعُفت درجت يتىسطت درجت كبُرة درجت كبُرة جّذا

23.75% 
21.94% 

26.67% 

13.33% 14.30% 

يوّضح درجة مساعدة المقاييس المدروسة في (: 40)شكل بياني رقم 
 (.مرحلة ماستر)الممارسة الميداني 
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جب في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث  اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت َُلت اإلاؿاع الخ٩ٍى

٢ض ؾاٖض بك٩ل ٦بير اإلابدىزين في مماعؾتهم اإلاُضاهُت صازل  2والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت

ت، م٣ابل الاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼ  ظٍ  %22.69اثٍغ صعحت مؿاٖضة يُٟٗت ومىٗضمت، َو

اليؿبت ألازيرة مغّصَا بلى وحىص ٖضص مً اإلا٣اًِـ لم ٌؿخٟض منها اإلابدىزين بالك٩ل ال٩افي 

ا بثالر  ولم جمىذ لهم اإلاؿاٖضة والخلى٫ الالػمت ؤزىاء مماعؾتهم اإلاهىُت، و٢ض جّم ج٣ضًَغ

ظا اؾدىاصا لىخاثج م٣اًِـ في مغخلت اللِؿاوـ و زمؿت م٣ا ًِـ في مغخلت اإلااؾتر َو

 وجدلُل الجضولين ؤٖالٍ )مغخلت اللِؿاوـ واإلااؾتر(.

ؤّما الك٩ل البُاوي الخالي ٞؿُىّضر صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت  

ت وويىخا.
ّ
يُت ؤ٦ير ص٢  اإلاهىُت لجمُ٘ اإلاغاخل الخ٩ٍى

 

 جدلُل بُاهاث اإلادىس العابم:  7.2.2.6

ت وا٢٘ اإلاهىت ألاعقُُٟت مً زال٫ خهغ ؤبغػ اإلاكا٧ل  حهضٝ َظا اإلادىع بلى مٗٞغ

ال٢خه بمغصوصًت الٗمل  ً في مُضان الكٛل، ٖو جي َظا الخ٩ٍى والهٗىباث التب جهاصٝ زٍغ

 اإلا٣ّضم صازل اإلاُضان.

لإلحابت ٖلى َظا اإلادىع ٢مىا بُغح الؿاا٫ الخالي ٖلى اإلابدىزين: ماكي ؤبغػ اإلاكا٧ل 

ا وال هٗىباث والٗغا٢ُل التب ناصٞخ٪ في مُضان الكٛل والتب جهاصٞ٪ خالُا؟ وما جإزيَر

ما٫ ألاعقُُٟت صازل اإلااّؾؿت الكاٚلت؟.  ٖلى ؾير ألٖا
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يبين درجة مساعدة المقاييس المدروسة في الممارسة (: 41)شكل بياني رقم 
 (.2ماستر+  1ماستر+ ليسانس )المهنية لجميع المراحل التكوينية 
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اث مماسظت اإلاهىت ألاسؼٌُُت:   ملُى

و بحاباث اإلابدىزين في الى٣اٍ الخالُت:
ّ
 هلخ

 نهم ألا٧اصًمب ٚير  ًغي بٌٗ اإلابدىزين اإلاؿخجىبين ؤن ٞترة التربو اإلاُضاوي ؤزىاء ج٩ٍى

اعاث اإلاُضاهُت التب جّم ال٣ُام  ها َُلت اإلاؿاع  ال١ ٦ظل٪ ٖضص الٍؼ ٧اُٞت ٖلى ؤلَا

ل لهم بٌٗ الهٗىباث 
ّ
جب للماؾؿاث واإلاهالر ألاعقُُٟت ٢لُلت حّضا. مّما ق٩ الخ٩ٍى

اثٟهم الخالُت.  ؤزىاء جإصًت ْو

  عي ألاعقُٟي لضي ؤٚلب اإلاؿئىلين اإلادلُين في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث ماػا٫ الى

ت ي٠ُٗ حضا خُث ًىٓغ بلى ألاعق٠ُ ٖلى ؤهه ٖباعة ًٖ مغا٦ؼ ؤو بىاًاث ؤو  الجؼاثٍغ

ضام وؤلاجالٝ بضال مً  ـ بالُت جُب٤ ٖليها ؾُاؾاث ؤلٖا مساػن حٗجا بإوعا١ و٦غاَع

ها مهاصع مٗلىماث ؤولُت جّم ؾُاؾاث الخٟٔ والاَخمام، والىٓغ بليها ٖلى ؤج

ضة  م مً ؤن َظٍ اإلاٗلىماث ألاعقُُٟت ٍٞغ اؾخٗمالها واهتهذ الخاحت بليها ٖلى الٚغ

ت والؿُاؾُت والاحخماُٖت والث٣اُٞت التب مغث  ها  ها جمثل الخُاة ال٨ٍٟغ مً هٖى

ىىان  سُت مخٗا٢بت وبالخالي ٞإجها جمثل طا٦غة ألامت ٖو الضولت زال٫ خ٣ب جاٍع

لُه ًجب ؤعقٟتها  خًاعتها. ير الكغوٍ الالػمت  archivage- préservationٖو و جٞى

ض ٖضم 
ّ
ً ول خىاء  ها.) ُٚاب الث٣اٞت ألاعقُُٟت لضي اإلاؿاولين اإلاباقٍغ لخٟٓها والٖا

 الاَخمام باألعق٠ُ(.

  ج٨ّضؽ الىزاث٤ ووحىصَا في ؤ٦ير مً م٩ان صازل اإلااؾؿت اإلاؿخسضمت، وه٣و في

ُاب ٢اٖت زاّنت بمٗالجت ألاعق٠ُ، بياٞت بلى الىؾاثل والخجهيزاث ألا  عقُُٟت ٚو

مت وؤزار ٢ضًم صازل 
ّ
ي٤ُ مساػن الخٟٔ ووحىص ججهيزاث ٚير مؿخٗملت ومدُ

 هٟـ اإلاسؼن م٘ ألاعق٠ُ.

  ٠ُ الصخو اإلاسخو في الظَىُت الؿاثضة لضي ال٨ثير مً اإلاؿاولين وكي ؤهه بخْى

الىزاث٤.)في خين ؤن خل َظا ألاعق٠ُ ٣ٞض جّم ال٣ًاء ٖلى مك٩ل جغا٦م ويُإ 

٠ُ اإلاسخو ولِـ  ل لخٓهغ الىخاثج الاًجابُت مً وعاء جْى اإلاك٩ل ٌؿخلؼم و٢ذ ٍَى

 في الخين (. 

  ٕنٗىبت ٦بيرة في الخضًث ًٖ اؾخسضام الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت في ألاعق٠ُ واجبا

 ث(.بٌٗ الخلى٫ خّتا ولى ٧اهذ بؿُُت )نٗىبت في ا٢ىإ ناو٘ ال٣غاع  هظٍ اإلاباصعا

  اإلاؿخمغ ٨ٖـ ً ٖضم اؾخٟاصة ألاعقُُٟين وب٢هاءَم مً التربهاث اإلاهىُت والخ٩ٍى

 ػمالئهم في هٟـ الاصاعة ؤو اإلااؾؿت.
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  ٕغث بك٩ل ٦بير ٖلى ألاصاء مً زال٫ اجبا
ّ
الهٗىباث طاث البٗض الىٟسخب التب ؤز

ت التب جُا٫ َظٍ الٟئت مً َٝغ الؼمالء  ؾُاؾت التهمِل والا٢هاء والسخٍغ

ً صازل مدُِ الٗمل مً زال٫ ججاَل ؤَمُت َظٍ اإلاهىت وصوعَا الاصا ين آلازٍغ ٍع

ا٫ في صٞ٘ اإلااؾؿت بلى جد٤ُ٣ الىجاح ٖلى اإلاؿخىي الاصاعي ٦ما َى مٗغوٝ،  ّٗ الٟ

مً زال٫ مؿاٖضة عئؾاء اإلاهالر واإلا٩اجب في جىُٓم وزاث٣هم بالُغ١ الٗلمُت 

مؿاٖضة الباخثين في خ٣ل البدث جمهُضا لضٞٗها بلى مغ٦ؼ الخٟٔ اإلاا٢ذ، ومً زّم 

 ٖلى الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ اخخُاحاتهم في اإلاغخلت النهاثُت مً الخٟٔ.

ٖلى يىء َظٍ اإلاكا٧ل هجم بخؿاؽ بٗضم الث٣ت بالىٟـ لضي بٌٗ ٞئت اإلابدىزين 

ً ٖالي اإلاؿخىي  والدك٨ُ٪ في مؿخىاَم و٢ضعاتهم بالّغٚم مً ا٢خىاٖهم ؤجهم ٢ض جل٣ّىا ج٩ٍى

غ في اإلاهىت ألا 
ّ
كال مً حّغاء َظٍ اإلاٗى٢اث مّما ؾُإز عقُُٟت، ألامغ الظي ًسل٤ بخباَا ٞو

 طل٪ بالؿلب ٖلى مغصوصًت ٖمل ألاعقُٟي صازل اإلااّؾؿت اإلاؿخسضمت.

 جدلُل بُاهاث اإلادىس الثامً:  8.2.2.6

ىه باإلاٗهض م٘  ٠ في ألاعق٠ُ ومضي جىا٤ٞ ج٩ٍى ت عؤي اإلاْى حهضٝ َظا اإلادىع إلاٗٞغ

 عؾت اإلاهىُت في الىا٢٘.مهامه واإلاما

ٔاآلحي:  اهِعمذ ئحاباث اإلابدىزين ئلى سأًين  سةِعُين 

1.8.2.2.6  :  الّشأي ألا٘و

ً واإلاماعؾت اإلاهىُت زاّنت  الٟئت ال٨بيرة مً اإلابدىزين جغي وحىص جىا٤ٞ ٦بير بين الخ٩ٍى

٣ت بالجاهب الخ٣لُضي، خُث اؾخُإ اإلابدىزىن الاؾخٟاصة من
ّ
ها جل٪ اإلا٣اًِـ اإلاخٗل

وجُب٣ُها بؿهىلت في اإلاُضان مثل اإلا٣اًِـ الخالُت: بوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعق٠ُ/ جىُٓم 

وحؿُير اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت/ اإلاٗالجت الّٟىُت لألعق٠ُ /بهخاج وؾاثل البدث/ خٟٔ 

 ٘ ونُاهت ألاعق٠ُ/ حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي/ اجاخت وجثمين ألاعق٠ُ /الدكَغ

بّرعًٍ الًٟل في َظا الخىا٤ٞ بلى وحىص جُب٣ُاث وجٟاٖل ٦بير م٘ ألاعقُٟي الجؼاثغي/ م

جل٪ اإلا٣اًِـ. باإلا٣ابل الخٓىا ؤّن َىا٥ نٗىبت في جُب٤ُ بٌٗ اإلا٣اًِـ الخ٨ىىلىحُت في 

اإلاُضان وبالخالي ٧اهذ الاؾخٟاصة منها في اإلاماعؾت اإلاهىُت مخىّؾُت ويُٟٗت ٖلى ٚغاع ٧ّل 

٘ الغ٢مىت الاٞترايُت في مً: م٣ُاؽ ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر  ب، حؿُير مكاَع الٍى

ت.   اإلااؾؿاث الـإعقُُٟت، مىهجُت البدث الٗلمب، وم٣ُاؽ الاهجليًز

ً بين الجاهب الىٓغي والىا٢٘ اإلانهب خؿب آعاء بٌٗ   غح٘ َظا الخىا٤ٞ في الخ٩ٍى ٍو

اعاث اإلاُضاهُت التب ٧اهىا ٣ًىمىن  ها إلاسخل٠ الاصاعاث واإلااؾؿاث  اإلابدىزين بلى الٍؼ
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تها ؾىاء مً ؤحل بحغاء بدىر مُضاهُت 
ّ
م ٢ل نهم ٚع واإلاهالر ألاعقُُٟت ؤزىاء ٞترة ج٩ٍى

ب، و٢ض زّهىا بالظ٦غ 
ّ

بلى حاهب  -بخ٩ل٠ُ مً ألاؾاجظة ؤو بمباصعاث شخهُت مً الُال

الاؾخٟاصة ال٣هىي مً التربو اإلاُضاوي في جهاًت   -ضًت اإلا٣اًِـ طاث الُبُٗت الخ٣لُ

 الؿضاسخب الؿاصؽ مً مغخلت اللِؿاوـ.

 الّشأي الثاوي:  2.8.2.2.6

ً اإلاخٗل٤  ؤما الٟئت الثاهُت مً اإلابدىزين جغي ؤهه ال ًىحض جىا٤ٞ ٦بير في الخ٩ٍى

خُث الخٔ ؤٞغاص  باإلا٣اًِـ ؤو اإلا٣غعاث طاث اإلاؿا١ الخ٨ىىلىجي م٘ وا٢٘ اإلاماعؾت اإلاهىُت،

ً حُض ل٨ً مدُِ  بُٗت َظا الازخالٝ ؤن الخ٩ٍى ُٟت َو ً والْى الُٗىت ازخالٝ بين الخ٩ٍى

ً. بالغ  ظا الخ٩ٍى ٚم مً اؾخٟاصتهم مً صعاؾت َظٍ الٗمل ٚير مخُىع وال ًخماشخا َو

ً الىٓغي ال٨بير الظي ٧اهىا ًخل٣ٍى   ؤّن َبُٗت الخ٩ٍى
ّ
نهم باإلاٗهض بال اإلا٣اًِـ ؤزىاء ٞترة ج٩ٍى

خى٫ جل٪ اإلا٣اًِـ م٣اعهت م٘ الخُب٤ُ الٟٗلي لها خا٫ صون ججؿُضَا ٖلى ؤعى الىا٢٘ 

زا٫ الخ٨ىىلىحُا في بالك٩ل اإلاُلىب، ٦ما الخٔ اإلابدىزىن ؤهه َىال٪ ه٣و ٦بير في بص

مُضان ألاعق٠ُ ٞمٗٓم اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ماػالذ ال جُّب٤ ٖملُت ع٢مىت الغنُض 

ألاعقُٟي الخُىي الظي حهم اإلااؾؿت ب٨يرة، ٦ما ؤّن َىا٥ نٗىبت ٦بيرة في الخضًث ًٖ 

٘ الخ٨ىىلىحُت وجُب٣ُها في مُضان ألاعق٠ُ.  اإلاكاَع

 املكٍٍّٛ:حتمٗن االجابات عَ أسئمٛ املكابمٛ   3.6

1.3.6 : ً العابِين واللاملين:   الٌىج ألا٘و  ًخّٕىن مً ػلبت اإلالهذ وخٍشجي الخٍٕى

خُث جّم احغاء الٗضًض مً اإلا٣ابالث مٗهم، ٩ٞاهذ ٖباعة ًٖ صعصقاث مخباصلت ٖبر 

ت ؤزهاثحب ألاعق٠ُ  Facebook مى٢٘ الخىانل الاحخماعي الٟاٌـ بى٥ بالًبِ في مجمٖى

ت ين ومجمٖى ، و٢ض ٢مىا بُغح ؤؾئلت ٖاّمت   Manber al archiveمىبر ألاعق٠ُ الجؼاثٍغ

ً للمهىت، الهٗىباث والٗغا٢ُل  وبؿُُت خى٫: ْغوٝ الٗمل، مضي مىاءمت الخ٩ٍى

اث  ت، ال٣ضعة ٖلى الاهضماج في ٖالم الكٛل ومىيٖى اإلاىحىصة، خالت ألاعنضة اإلادْٟى

ً بمٗهض ٢ؿىُُىت م٘ ط ً، مخٟغ٢ت لها ٖال٢ت بُبُٗت الخ٩ٍى ُىب َظا الخ٩ٍى ٦غ مداؾً ٖو

لى َظا ألاؾاؽ ٢مىا  وجباص٫ آلاعاء وألا٩ٞاع والا٢تراخاث للنهىى باإلاهىت ألاعقُُٟت. ٖو

 بخ٣ؿُم وجدلُل ؤحىبت اإلا٣ابلت اإلا٣ّىىت ٖلى ؤعبٗت مداوع عثِؿُت ٧اآلحي:
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: الِذسة كلى الاهذماج في كالم الؽول واسجباػه بىىكُت ال  1.1.3.6 ً: اإلادىس ألا٘و  خٍٕى

ً ٞةن اإلاالخٔ مً  اهُال٢ا مً َبُٗت ألاَضاٝ التب جغمي بلى جد٣ُ٣ها ٖملُت الخ٩ٍى

غاث جض٫ ٖلى ٢ضعة جإ٢لم ألاعقُُٟين 
ّ

زال٫ بحاباث اإلاٗىُين حسجُل ّٖضة ه٣اٍ كي ماق

م الهٗىباث والٗغا٢ُل التب جىي٘ ؤمامهم التب مً ؤبغػَا  بؿهىلت م٘ مدُِ ٖملهم ٚع

ألاعقُُٟت وه٣و الاَخمام  ها مً َٝغ اإلاؿاولين. وخؿب عؤي اإلابدىزين  الالمباالة باإلاهىت

ُت البرهامج  ت في ٖالم الكٛل بلى حىصة وهٖى اإلاؿخجىبين ًغح٘ الؿبب في اهضماحهم بؿٖغ

هم. جب اإلا٨دؿب مً َٞغ  الخ٩ٍى

ً اإلاعخمش:  2.1.3.6  اإلادىس الثاوي: مشدودًت اللمل ألاسؼٌُي والخٍٕى

الُت ٦بيرة ٖلى يىء الاحاباث  ّٗ اإلاؿخ٣اة، ؤ٦ضث لىا الُٗىت اإلاؿخجىبت بإن َىا٥ ٞ

ض لبٌٗ ألاعقُُٟين الظًً ٧اهذ لهم الٟغنت ألصاء  ُّ ً اإلاؿخمغ، ما ًبّرعٍ ألاصاء الج للخ٩ٍى

صوعاث وجغبهاث مهىُت وحؿهُل ال٣ُام بمهامهم وواحباتهم ٖلى ؤخؿً وحه، ؤّما 

 ً ضوا ٖضم ألاعقُُٟىن الظًً لم جخذ لهم ٞغنت الخ٩ٍى
ّ
اإلاؿخمغ والتربهاث اإلاهىُت ٣ٞض ؤ٦

ً الٗالي الظي ا٦دؿبٍى بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ  م بظل٪، مبّرعًٍ طل٪ بالخ٩ٍى جإزَغ

 .2بجامٗت ٢ؿىُُىت

اث مماسظت اإلاهىت ألاسؼٌُُت:  3.1.3.6  اإلادىس الثالث: ملُى

 
ّ
ت مىبر ألاعق٠ُ هلخ و الٗىاث٤ التب مً زال٫ حٗل٣ُاث الُٗىت اإلاؿخجىبت في مجمٖى

 ناصٞتهم في مىانب ٖملهم في آلاحي:

ت م٘ اإلاؿاولين مً زال٫ تهمِل اإلاؿاولين لهظٍ الٟئت صازل مدُِ   ٖىاث٤ بصاٍع

ظا ما ًّٟؿغ ٖضم وعي اإلاؿاولين بإَمُت ألاعق٠ُ.  الٗمل َو

 ه٣و وؾاثل الٗمل الخ٣ىُت واإلااصًت.

غ بىاًاث جسً٘ للمٗاًير الٗاإلاُت اإلاٗمى٫  ها في َظا اإلاجا٫ خُث جىحض  ٖضم جٞى

مٗٓم م٩اجب ألاعق٠ُ بالُاب٤ ألاعضخب، وؤخُاها ٦ثيرة جدذ مؿخىي ألاعى )ألا٢بُت(، 

 مما ًاصي بلى حٗغى ألاعق٠ُ لدؿغب مُاٍ ألامُاع و الًُٟاهاث . 

ى الخؿاؾُت هدُجت الخخ٩ا٦هم مكا٧ل صخُت مً بُنها حٗغى مٗٓم ألاعقُُٟين ألمغا

 الضاثم بالٛباع.
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4.1.3.6  ً اإلادىس الّشابم: آساء واُتراخاث اإلابدىزين اإلاعخجىبين خ٘ى جدعين وطلُت جٍٕى

 ألاسؼٌُُين باإلالهذ: 

غ  الٗضًض مً الا٢تراخاث التب ٢ّضمها اإلابدىزىن  َىال٪ اإلاؿخجىبىن مً ؤحل جٍُى

ً بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت بهٟت زاّنت، واإلاهىت  2الخ٩ٍى

ا في مُضان الٗمل مً  ألاعقُُٟت بهٟت ٖاّمت وطل٪ مً زال٫ الخجاعب التب ا٦دؿبَى

 ؤَمها:

 ٘اعاث والخغحاث اإلاُضاهُت للُلبت مً ؤحل مكاَضة الىا٢  يغوعة التر٦يز ؤ٦ير ٖلى الٍؼ

والى٢ٝى ٖلى خ٣ُ٣ت اإلاهىت التب ؾِخ٣لضوجها في اإلاؿخ٣بل ألن ٢ُإ ألاعق٠ُ مُضاوي 

 ؤ٦ير مىه هٓغي )التهُئت الىٟؿُت(.

  ًٖ الظاحي واإلاؿخمغ ً ال بّض ٖلى ألاعقُٟي اإلاخسّغج خضًثا ؤن ًدّؿً مهاعجه بالخ٩ٍى

إل في الخسهو وال ٨ًخٟي ٤ خًىع الىضواث واإلالخ٣ُاث وال٣غاءة والَا بالتربهاث  ٍَغ

 اإلاهىُت التب جمىدها الاصاعة اإلاؿخسضمت. 

  ُت ال٣اثمين مً اإلاؿاولين ت تهضٝ بلى جٖى ًىصر ال٣ُام بيكاَاث مسخلٟت ومخىٖى

ٟين باالَخمام باألعق٠ُ  واإلاهىت ألاعقُُٟت ومىدها هٟـ الاَخمام  م مً اإلاْى يَر ٚو

اث٠ ألازغي. ى به الْى
مل
ىل

ا
 الظي ج

 م بالخُب٤ُ ال٩افي، ٦ما ُٞما ًسو اإلا٣غعاث طاث اإلا ّٖ ؿا١ الخ٨ىىلىجي ًجب ؤن جض

ًجب ؤن ًبضؤ مًمىن ومدخىي َظٍ اإلا٣اًِـ مً ال٣اٖضة ؤو ألاؾاؽ ألن ال٨ثير مً 

الُلبت لم ًخٗاملىا مً ٢بل م٘ َظٍ الخ٨ىىلىحُاث، لظل٪ ٞاإلاٗاٝع اإلا٣ّضمت ٞيها ال 

غ في صعحت اؾدُٗا هم لها،
ّ
وبالخالي جٓهغ نٗىبت في  جخىا٤ٞ م٘ مؿخىي الُالب مّما ًاز

 جُب٣ُها في الىا٢٘ ألن ألاؾاؽ الىٓغي والخُب٣ُي ٚير مخىاػن.

  ال١ ًغي بٌٗ اإلابدىزين اإلاؿخجىبين ؤن ٞترة التربو اإلاُضاوي ٚير ٧اُٞت ٖلى ؤلَا

وه٣و الجاهب الخُب٣ُي في الترّبو ٧ان ؾببا وعاء ي٠ٗ الخدهُل بهٟت ٖاّمت، 

اعاث اإلاُضاهُت ل لماؾؿاث واإلاهالر ألاعقُُٟت ٧اهذ ٢لُلت حّضا، مّما ٦ظل٪ ٖضص الٍؼ

ي 
ّ
الث ال٩اُٞت والتب مً قإجها ؤن حؿاٖضَم ٖلى جسُ ؾاَم في اٞخ٣اع ألاعقُُٟين للمَا

غ ٖلى ؤصائهم، ًىصر في َظا الهضص جمضًض ٞترة 
ّ
بٌٗ الهٗىباث التب بةم٩اجها ؤن جاز

اعاث اإلاُضاهُت لهظٍ  اإلاهالر واإلااّؾؿاث ألاعقُُٟت. التربو الخُب٣ُي والا٦ثاع مً الٍؼ

  ٣ًترح اإلابدىزىن اإلاؿخجىبىن بصعاج بٌٗ اإلا٣اًِـ مثل: م٣ُاؽ اإلاهُلخاث

ت حهضٝ بلى ب٦ؿاب الُالب مهاعاث  ٤ باإلاماعؾت الاصاٍع
ّ
ألاعقُُٟت، بصعاج م٣ُاؽ مخٗل

غى الخا٫ والغص ٖلى اإلاغاؾالث ...الخ، ٦ظل غ ٖو غ الخ٣اٍع ت مثل جدٍغ ٪ الخٗامالث الاصاٍع
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بصعاج م٣ُاؽ ٌؿعى بلى ب٦ؿاب ألاعقُٟي مهاعاث الا٢ىإ اإلاسخلٟت و٦ُُٟت ٞغى هٟؿه 

 صازل اإلااّؾؿت اإلاؿخسضمت.

اوي: ًخّٕىن مً ػلبت الذٓخىساٍ:  2.3.6
ّ
 الٌىج الث

في الاصاعاث  ل٣ض وّحهذ للباخثين في الض٦خىعاٍ َم في هٟـ الى٢ذ ٖاملين ٦إعقُُٟين

ضصَم بالًبِ ؾّخت ) ت مً ألاؾئلت اإلاٟخىخت 06واإلااؾؿاث ٖو ( ؤٞغاص، وحهذ لهم مجمٖى

 حاءث بحاباتهم  م٣ؿمت ٖلى اإلاداوع الخالُت: 

شة باإلالهذ. 1.2.3.6 ّ بالخأػير والٌٕاءاث اإلاخًى
ّ
: ما ًخلل  اإلادىس ألا٘و

ؿُت  الث الٗلُا في جغي الٟئت اإلاؿخجىبت ؤن َىال٪ ه٣و في ال٩ىاصع الخضَع ناخبت اإلاَا

٘ الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت  ٤ منها بخضَعـ م٣اًِـ حؿُير مكاَع
ّ
ألاعق٠ُ، زانت ما ًخٗل

م وحىص بٌٗ َظٍ ال٨ٟاءاث  وجُب٣ُاث الخ٣ىُاث الخضًثت في ألاعق٠ُ وما ًخّٟغٕ منها، ٞٚغ

ً وػٍاصة ؤٖضاص الُلبت اإلا خ٩ىهين مً ؾىت باإلاٗهض بال ؤن ٖضصَا ٢لُل م٣اعهت بذجم الخ٩ٍى

 ألزغي، بياٞت اللتزاماث ألاؾاجظة البدثُت والاقغاُٞت مً حهت ؤزغي.

ني )اإلاِاًِغ واإلاِّشساث(. 2.2.3.6 ّ بالبرهامج الخٍٕى
ّ
 اإلادىس الثاوي: ما ًخلل

الخٓذ الٟئت اإلاؿخجىبت ؤّن َىا٥ مى٣ُُت في الخضّعج والخىاػن والخىاؾ٤ في ج٣ضًم 

جب والاهخ٣ا٫ والاعج٣اء بمؿخىي الُالب مً مغخلت ألزغي، ٟٞي مغخلت  البرهامج الخ٩ٍى

ضعاؾت حض مٗم٣ت ومخسههت في الخ٣ىُاث ألاعقُُٟت، بما ٌؿمذ اللِؿاوـ ج٩ىن ال

 للُالب بالخد٨م الض٤ُ٢ في حمُ٘ حؼثُاث اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت مٗالجت، وجدلُال وحؿُيرا.

جب بلى ؤّما  غ وحصجُ٘ الُالب ٖلى ا٦دؿاب في مغخلت اإلااؾتر ٞيهضٝ البرهامج الخ٩ٍى جٍُى

اإلاهاعاث في مجا٫ ج٣ىُاث ألاعق٠ُ، خُث ًخم التر٦يز في اإلا٣ّغع ٖلى اج٣ان اإلاهىت ألاعقُُٟت 

وجُب٤ُ ألاؾالُب والخ٣ىُاث وألاصواث والٗملُاث اإلاسخلٟت مً جهمُم وجىحُه وجىُٟظ هٓم 

م في الجىاهب الخ٣ىُت وؤلاصاع 
ّ
ت والخد٨ ؿاَم في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٍت...الخ، مّما ٌؿاٖض َو

جب بؿهىلت في ٖالم الكٛل.  اهضماج الُلبت الخايٗين لهظا البرهامج الخ٩ٍى

م حّٛير اؾمها  بلع اإلاِاًِغ مّٕشسة٦ما ؤحمٗذ الٟئت اإلاؿخجىبت ٖلى ؤّن َىال٪  ٚع

بال ؤن اإلاًمىن هٟؿه مثل خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ وم٣ُاؽ خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ 

٘ ألاعقُٟي، حؿُير ومٗالجت الجاعيظ الدك ٘ ألاعقُٟي الجؼاثغي وم٣ُاؽ الخىُٓم والدكَغ َغ

غافي  ذي، مىهجُت البدث البِبلُٚى ألاعق٠ُ الجاعي وم٣ُاؽ حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الخاٍع

وم٣ُاؽ مىهجُت البدث في اإلا٨خباث. ٦ما ؤن َىا٥ م٣ُاؾين ٧اهذ صعحت الاؾخٟاصة منهما 
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ا ؤزىا ً بالجامٗت ؤو في اإلاماعؾت اإلاهىُت َما: م٣ُاؽ يُٟٗت حّضا ؾىاء هٍٓغ ء الخ٩ٍى

ت  ت. باليؿبت للم٣ُاؽ الثاوي ٞةن الاصاعة الجؼاثٍغ مىهجُت البدث الٗلمب، واللٛت الاهجليًز

ماػالذ لخض آلان جخٗامل وجيخج بٌٗ الىزاث٤ باللٛت الٟغوؿُت، ٦ما ؤن َىا٥ ٦م ٦بير مً 

ذي م٨خىب باللٛت الٟغوؿُ ت. ٣ًترح اإلابدىزىن اؾدبٗاص بٌٗ اإلا٣اًِـ ألاعق٠ُ الخاٍع

اإلا٨ّغعة ؤو صمجها م٘ بًٗها البٌٗ في م٣ُاؽ واخض، واٖخماص اللٛت الٟغوؿُت ٖىى 

ً ألا٧اصًمب لألعقُُٟين باإلاٗهض. ت في الخ٩ٍى  اللٛت الاهجليًز

ً اإلاعخمش. 3.2.3.6  اإلادىس الثالث: كىاةّ ومؽأل الخٍٕى

ً اإلاؿخمغ ؤ م ما ًًُٟه الخ٩ٍى ُٟت مً بياٞاث ٚع ً ؤزىاء الٗمل لهظٍ الْى و الخ٩ٍى

اصة الخبرة في اإلاجا٫ والخٗٝغ ٖلى مؿخجضاث الٗهغ و  حٗؼػ م٩اهتها و جُىع ؤؾلى ها ٦ٍؼ

% لم جسً٘ وحؿخٟض مً 81.81الخٛلب ٖلى الهٗىباث، بال ؤهىا هجض ٞئت ٦بيرة وبيؿبت 

بُت )ؤهٓغ هخاثج الجضو٫ في اإلادىع ألاو٫  (. ؤّما -الاؾدباهت الثاهُت –صوعاث مهىُت جضٍع

ً اإلاؿخمغ ما بٗض ألا٧اصًمب، ٣ٞض ؤحم٘ اإلاؿخجىبىن ٖلى  بسهىم ٖىاث٤ ومكا٧ل الخ٩ٍى

ل ُٞما ًلي:
ّ
 حملت مً الى٣اٍ جخمث

 .اإلاؿخمغ ً  ه٣و وعي اإلاؿاولين بإَمُت الخ٩ٍى

 .ٖضم وحىص مسُُاث طاث بٗض ؤ٧اصًمب تهضٝ بلى الّغؾ٩لت الضاثمت لل٩اصع ألاعقُٟي 

 ّجل اهخ٣اص مً َٝغ اإلاؿخجىبين لؿُاؾت الا٢هاء التب جماعؾها بٌٗ الجهاث وس

ٟي اإلاهالر ألازغي مبرعًٍ  بسهىم ٖضم مىذ جغبهاث مهىُت لألعقُُٟين ٨ٖـ مْى

 طل٪ بمكا٧ل مخٗل٣ت بخ٣ؿُم اإلايزاهُت.

4.2.3.6  ً اإلادىس الشابم: آساء واُتراخاث ػلبت الذٓخىساٍ ًُما ًخص جدعين وطلُت جٍٕى

 سؼٌُُين باإلالهذ.ألا 

ً باإلاٗهض ٣ًترح َلبت الض٦خىعاٍ الى٣اٍ الخالُت:  مً ؤحل جدؿين الخ٩ٍى

  ت واإلاغاح٘ اإلاهّمت التب ُت ال٨ٍٟغ اث مً ألاٖو يغوعة جىمُت م٨خبت اإلاٗهض بمجمٖى

 جسضم جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بهٟت زاّنت و٢ُإ ألاعق٠ُ بهٟت ٖاّمت.

  ٤ الٗالي
ّ
ير الخضٞ لألهترهذ وعبُها بال٣اٖاث البُضاٚىحُت و٢اٖاث يغوعة جٞى

الخُب٤ُ الؾخسضامها الٟٗلي زاّنت في اإلا٣اًِـ طاث اإلاؿا١ الخ٨ىىلىجي مثل: 

ب، وم٣ُاؽ الدؿُير الال٨ترووي للىزاث٤  م٣ُاؽ ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

 وألاعقٟت، وم٣ُاؽ ألاهترهذ: زضماث وجُب٣ُاث.
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  عق٠ُ بٖاصة الىٓغ في ؤؾلىب الخضَعـ ال بّض لبٌٗ ؤؾاجظة ٢ؿم ج٣ىُاث ألا

٤ ٢ُام ألاؾخاط باؾخُإل عؤي َلبخه في بضاًت جُب٤ُ اإلا٣ُاؽ  الخام  هم. )ًٖ ٍَغ

ت صعحت اؾدُٗاب الُلبت  ىض الاقغاٝ ٖلى جهاًخه خّتا ًدؿّجا له مٗٞغ وؤزىاءٍ ٖو

للم٣ُاؽ ومضي ج٣ّضمه في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلا٣ُاؽ( مً ؤحل الاؾخمغاع ٖلى هٟـ 

.الىّ   هج ؤو حُٛيٍر

  جب في ًىصر َلبت الض٦خىعاٍ بضمج اإلا٣اًِـ اإلادكا هت واإلاخ٨ّغعة في البرهامج الخ٩ٍى

 م٣ُاؽ واخض وبخضار م٣اًِـ حضًضة مٗانغة للىا٢٘ اإلاٗاف.

 ٌتائج الدزاسٛ: 4.6

 هخاةج الذساظت كلى طىء الٌشطُاث: 1.4.6

 جب ًخجّؿض في ًىحض عضخا جام للٟغص اإلاخ٩ّىن خى٫  :الٌشطُت ألاولى البرهامج الخ٩ٍى

 جًُٟله لضعاؾت حمُ٘ وخضاث جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.

بن مُل الُالب بلى صعاؾت م٣ُاؽ مٗين ؤو ٖضم صعاؾخه ًغح٘ بالًغوعة بلى ؾهىلت 

مىيه، ٣ٞض ؤٞغػ هخاثج الجضو٫ الكامل ) مغخلت اللِؿاوـ +  اإلا٣ُاؽ ؤو نٗىبخه ٚو

جب ( ا2+ مغخلت اإلااؾتر 1مغخلت اإلااؾتر ٤ بمضي جًُٟل الٟغص الُالب للبرهامج الخ٩ٍى
ّ
إلاخٗل

جب في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ؾهلت  %67.88ٖلى وؿبت  مً اإلا٣اًِـ َُلت اإلاؿاع الخ٩ٍى

ل الُلبت صعاؾتها ، م٣ابل وؿبت  ًّ ٟ جضون  %32.12ٍو مً اإلا٣اًِـ جبضو لهم ٚامًت ٍو

 ٞيها نٗىباث.

ت مً ألاؾباب اإلاى٣ُُت التب ؤّصث بلى و٢ض ؤٞغص ٞئت اإلابدىزين اإلاؿخجىبين مجمٖى

٤ في ألاؾاؽ بإصاء ؤؾخاط اإلا٣ُاؽ، ومّضة اإلادايغة والخُب٤ُ، 
ّ
َظًً اليؿبخين جخٗل

وؤؾباب ؤزغي مخٗل٣ت بالُالب في خّض طاجه، وفي الىؾاثل اإلاؿخسضمت واإلاؿاٖضة في 

ا مً ألاؾباب الّتب جّم ؾغصَا ؤزىاء جدلُل بُا يَر ً...ٚو هاث الاؾدباهت ألاولى الخضَعـ والخ٩ٍى

 اإلاىحهت لُلبت اإلااؾتر والض٦خىعاٍ.

اهُال٢ا مّما ؾب٤ ط٦ٍغ ٞةن الٟغيُت ألاولى التب مٟاصَا: " ًىحض عضخا جام للٟغص 

جب ًخجّؿض في جًُٟله لضعاؾت حمُ٘ وخضاث جسّهو ج٣ىُاث  اإلاخ٩ّىن خى٫ البرهامج الخ٩ٍى

ّ.ؤعقُُٟت " 
ّ
 لم جخدِ

 :خماص  الٌشطُت الثاهُت ضم الٖا ً، ٖو ت في الخ٩ٍى بهىعة مباقغة ٖلى ألاؾالُب الىٍٓغ

 ً اعاث اإلاُضاهُت َُلت مغاخل الخ٩ٍى جسهُو و٢ذ ٧افي للجاهب الخُب٣ُي والٍؼ



 الدراسة امليداىية  الفصل السادس

 

 351 

 

الث ال٩اُٞت التب ججىبهم الى٢ٕى في  اإلاسخلٟت ؾاَم في اٞخ٣اع ألاعقُُٟين للمَا

اثٟهم.  الهٗىباث ؤزىاء جإصًت ْو

ً ألاعقُُٟين بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ خؿب بحاباث اإلابدىزين  بن َبُٗت ج٩ٍى

ظا ما ؤزبدخه هخاثج 07جى٣ؿم بلى ؾبٗت ) ت َو اإلادىس ( ؤهماٍ مسخلٟت: اليؿبت ال٨بيرة هٍٓغ

 ّ
ّ
ً وجل٣ين حمُ٘ م٣اًِـ اإلاؿاع الخسهصخب، خُث حاءث الثاوي اإلاخلل بُبُٗت ج٩ٍى

بت ٖلى الىدى الخالي: 
ّ
ت، جليها هٓغ  %57.59الىخاثج مغج ، زم ًإحي %19.93ٍت جُب٣ُُت بــــهٍٓغ

ً اإلاسخلِ هٓغي جُب٣ُي ومُضاوي بيؿبت  ً %8.83الخ٩ٍى بـــيؿبت  الخؼبُِي،  ٞالخ٩ٍى

ً هٓغي ومُضاوي مٗا بيؿبت  6.64% ٤ %3.87بٗضَا ج٩ٍى ً ًٖ ٍَغ اساث ، زم الخ٩ٍى الٍض

ىاث الؿبٗت كي الخان % 2.33بيؿبت  اإلاُذاهُت ت ؤما ؤنٛغ وؿبت في َبُٗت الخ٩ٍى

ً الخُب٣ُي واإلاُضاوي بيؿبت   .%0.8بالخ٩ٍى

ت ٞةهه بةم٩اهىا ال٣ى٫  اؾدىاصا بلى الىخاثج اإلادّهل ٖليها وم٣اعهتها م٘ الٟغيُت اإلاىيٖى

اعاث اإلاُضاهُت َُلت  ؤجها جد٣٣ّذ، ٞٗضم جسهُو حجم ؾاعي ٧افي للجاهب الخُب٣ُي والٍؼ

ً اإلاسخلٟت ؾاَم في اٞخ٣اع ألاعقُُٟين لل الث ال٩اُٞت التب ججىبهم الى٢ٕى مغاخل الخ٩ٍى مَا

اثٟهم، َظا ما ؤ٦ضجه ٦ظل٪ هخاثج اإلا٣ابلت م٘ الُٗىت  في الهٗىباث ؤزىاء جإصًت ْو

ِذ.اإلاؿخجىبت وبالخالي 
ّ
اهُت جدِ

ّ
 ًالٌشطُت الث

 :جب ومدخىاَا م٨ّغعة وبًٗها آلازغ  الٌشطُت الثالثت بٌٗ اإلا٣اًِـ في البرهامج الخ٩ٍى

 ال جمىذ اإلاؿاٖضة والخلى٫ ال٩اُٞت في اإلاماعؾت اإلاهىُت.

ؤزبدذ هخاثج اإلا٣ابلت اإلا٣ّىىت م٘ الُٗىت اإلاؿخجىبت )َلبت الض٦خىعاٍ( ؤن َىا٥ بٌٗ 

م حّٛير اؾمها بال ؤن اإلاًمىن هٟؿه جّم خهغ  ( م٣اًِـ 08َا في زماهُت )اإلا٣اًِـ م٨ّغعة ٚع

جب  ؤهٓغ هخاثج اإلا٣ابلت م٘ َلبت الض٦خىعاٍ في اإلادىع  – ٤ بالبرهامج الخ٩ٍى
ّ
ي ًخٗل

ّ
الثاوي الظ

٦ظل٪ بلى ؤّن َىا٥ بٌٗ اإلا٣اًِـ حاءث  ، ٦ما حكير هخاثج الضعاؾت -)اإلا٣اًِـ واإلا٣ّغعاث(

ض طل٪ كي 
ّ
٤  اإلادىس الّعادطهخاةج صعحت الاؾخٟاصة منهما يُٟٗت ومىٗضمت ما ًا٦

ّ
اإلاخٗل

يُت )  بخبُين صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاهىُت لجمُ٘ اإلاغاخل الخ٩ٍى

مً  %10.86(، خُث زلو الجضو٫ الكامل بلى وحىص وؿبت 2+ ماؾتر1لِؿاوـ + ماؾتر

ت صعح %11.83اإلا٣اًِـ حاءث صعحت الاؾخٟاصة منها في اإلاماعؾت اإلاهىُت مىٗضمت م٣ابل 

ت في َظا الهضص ٢ض  ض ؤن الٟغيُت اإلاىيٖى
ّ
ِذ هي ألاخشي.يُٟٗت، َظا ما ًا٦

ّ
 جدِ

 :الُت ججّؿضث في اٖخماص  الٌشطُت الشابلت ّٗ ؿُت بال٨ٟاءة والٟ جمّخ٘ الهُئت الخضَع

اصة الخدهُل اإلاٗغفي وبٖضاص وجدًير الُالب  يُت مسخلٟت مّما ؾاَم في ٍػ َغاث٤ ج٩ٍى

 ازل اإلادُِ اإلانهب.ألاعقُٟي لالهضماج الّؿهل ص
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 ألَمُخه في 
 
 هٓغا

 
 ٦بيرا

 
ً الخدهُل الضعاسخب اَخماما ًىلي اإلاٗىُىن بالخٗلُم والخ٩ٍى

خُاة الٟغص وما ًترجب ٖلى هخاثجه مً ٢غاعاث خاؾمت في الخىُٓم والدؿُير في اإلادُِ اإلانهب 

ً اػصاص الخضًث ًٖ الخد هُل الضعاسخب لخل٪ ألاٞغاص اإلاخ٩ىهين، و إلاا اػصاصث ؤَمُت الخ٩ٍى

ً بدثىا في ؤَم الٗىامل  ً وؤزاع َظا ألازير اهدباٍ ال٨ثير مً اإلا٨ٍٟغ ؤزىاء ٞترة الخ٩ٍى

٘ صعحت الخدهُل والاؾخٟاصة  لت في الخدهُل الضعاسخب و٦ظا الكغوٍ الالػمت لٞغ
ّ
اإلاخضز

ت  ً اإلاسخلٟت ومٗٞغ ما ال٨بيرة مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت اإلا٣ّضمت َُلت مغاخل الخ٩ٍى

مً مٗاٝع ومهاعاث واججاَاث ومُى٫ و٢ُم وؤؾالُب  دؿبه الُالب ؤو الٟغص اإلاخ٩ّىن ؾ٨ُ

ضعاؾتهم إلاىاص البرهامج اإلا٣ّغعة. اهُال٢ا مّما جّم ل ج٨ٟير، و٢ضعاث ٖلى خل اإلاك٨الث هدُجت

 ٤
ّ
بذجم ؤلاٞاصة مً ط٦ٍغ ًخطر ؤن الىخاثج اإلاخدّهل ٖليها مً الجضو٫ الكامل اإلاخٗل

ٗلمُت اإلا٣ّضمت يمً حمُ٘ الىخضاث اإلاضّعؾت َُلت مغخلت اللِؿاوـ مدخىي اإلااّصة ال

 مً جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت حاءث مغجبت ٖلى الك٩ل الخالي:  02واإلااؾتر  1واإلااؾتر 

ظا ًض٫ّ ٖلى ؤّن مدخىي َظٍ اإلا٣اًِـ ٢ض خ٤٣ّ  46.38% مُٟضة بك٩ل ٦بير، َو

ُت اإلاٗانغة في مجا٫ ألاَضاٝ التب بغمجذ مً ؤحلها واؾخُاٖذ جلبُت الاخخُا حاث اإلاٗٞغ

الخسّهو، ٦ما ؾاَمذ بك٩ل ٦بير في ا٦ؿاب ٞئت اإلابدىزين اإلاؿخجىبين زّغٍجي 

و٢ضعاث ٖلى خل اإلاكا٧ل اإلاهىُت  واججاَاث ومُى٫ و٢ُم وؤؾالُب ج٨ٟير  الخسّهو مهاعاث

جب واؾخٟاصتهم ال٨بيرة مً مدخىاَا.  هدُجت لضعاؾتهم مىاص َظا البرهامج الخ٩ٍى

ظا ًض٫ّ ٖلى ؤن  %29.30جليها وؿبت زّم  مً مدخىي اإلا٣غعاث مُٟضة بك٩ل مخىّؾِ، َو

جب الكامل ٢ض خ٣٣ّذ ؤَضاٞها ولى بضعحت  َىا٥ بٌٗ اإلا٣اًِـ في البرهامج الخ٩ٍى

 مخىّؾُت. 

ير مُٟضة  %6.66و %17.65زم جليها اليؿبخين  بٞاصة ٢لُلت مً مدخىي اإلااّصة الٗلمُت ٚو

ال١ ٖلى الخىا  لي. ٖلى ؤلَا

ؿُت ٞخّٗض باألَمُت بم٩ان لألؾخاط الجامعي، ٣ٞض ؤؾٟغ  - ٤ بال٨ٟاءة الخضَع
ّ
ؤّما ما ًخٗل

مً اإلا٣اًِـ ٢ّضمها ألاؾاجظة ب٨ٟاءة ٖالُت، َظا ًض٫ّ  %49.13الجضو٫ الكامل ٖلى وؿبت 

ًخ٣ىىن مدخىي  02ٖلى ؤّن ألاؾاجظة بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

 ؤّن َظا ال ٌٗجب ؤجهم ًمخل٩ىن هٟـ اإلاىاص الٗل
ّ

ض. بال ُّ مُت طاث الٗال٢ت بخسّهههم بك٩ل ح

 هم في ؾبُل ٖغى جل٪ اإلاىاص بك٩ل واضر ًيسجم م٘ 
ّ

صعحت الاج٣ان خين ٣ًٟىن ؤمام َال

٤ بيؿبت ال٨ٟاءة 
ّ
ظا ما ؤزبخه الجضو٫ الكامل اإلاخٗل م للمماعؾت اإلاهىُت َو

ّ
بٖضاص اإلاخٗل

 .%31.57ة اإلا٣ّضعة بـــاإلاخىؾُت لبٌٗ ألاؾاجظ
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ً اإلاٗخمضة يمً حمُ٘ وخضاث جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت  - ٤ بُغاث٤ الخ٩ٍى
ّ
ؤّما ما ًخٗل

( ٣ٞض ؤٞغػ الجضو٫ الكامل ٖلى 2+ ماؾتر1)َُلت اإلاؿاع الخسهصخب لِؿاوـ + ماؾتر 

 الىخاثج الخالُت:

ً ٞٗالت م٣ابل  46.35% ً ؤ٢ل ٞٗالُت، ووؿب %27.97َغاث٤ ج٩ٍى  %25.67ت َغاث٤ ج٩ٍى

يُت مخىؾُت.  َغاث٤ ج٩ٍى

الت ًخم اٖخماصَا في جضَعـ  ّٗ يُت ٞ وؿخيخج مً الجضو٫ الكامل ؤن َىا٥ َغاث٤ ج٩ٍى

حؼء ٦بير مً م٣اًِـ جسّهو مؿاع ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ 

اصة في جدهُله اإلاٗغفي وجدًيٍر  02بجامٗت ٢ؿىُُىت  مّما ؾ٨ُؿب الُالب اإلاخ٩ّىن ٍػ

ض لالهضماج الّؿهل صازل اإلادُِ اإلانهب. ُّ  الج

ت في َظا الهضص والتب مٟاصَا: " جمّخ٘  اهُال٢ا مّما جّم ط٦ٍغ ٞةن الٟغيُت اإلاىيٖى

يُت مسخلٟت مّما ؾاَم  الُت ججّؿضث في اٖخماص َغاث٤ ج٩ٍى ّٗ ؿُت بال٨ٟاءة والٟ الهُئت الخضَع

٘ صعحت الخدهُل اإلاٗغفي وبٖضاص وجدًير الُالب ألاعقُٟي لالهضماج الؿهل صازل  في ٞع

ِذ.  اإلادُِ اإلانهب "
ّ
 ُذ جدِ

 :بُت اإلاهىُت وي٠ٗ الىعي لضي اإلاؿاولين  الٌشطُت الخامعت ه٣و الضوعاث الخضٍع

ً اإلاؿخمغ لألعقُٟي، ونٗىباث ؤزغي كي ٖىامل وعاء ي٠ٗ مغصوصًت  بإَمُت الخ٩ٍى

 ٖمل َظا ألازير.

ً اإلاؿخمغ في حمُ٘ اإلاُاصًً بال ؤهىا سجلىا في َظٍ الضعاؾت ؤّن وؿبت  م ؤَمُت الخ٩ٍى ٚع

باث ؤزغي بٗض الخسغج م٣ابل 18.18 ىاث وجضٍع % لم 81.81% مً اإلابدىزين ٢ض ػاولىا ج٩ٍى

ب آزغ، وجغح٘ اليؿبت ال٨بيرة مً الُلبت اإلاخسغحين  ً ولم ًخل٣ّىا ؤي جضٍع ٣ًىمىا بإي ج٩ٍى

جين حضص لم ىاث اإلاؿخمغة  ٧ىجهم زٍغ  الٗاملين في ٢ُإ ألاعق٠ُ بلى ٖضم ٢ُامهم بالخ٩ٍى

٠ُ الٛالبُت مً الُٗىت 05) غحهم لخض آلان زمـجخّٗض مّضة جس ( ؾىىاث ومّضة جْى

اإلاضعوؾت مً ؾيخين بلى زالزت ؾىىاث وهه٠ ٦إ٢صخا ج٣ضًغ، وبالخالي ٞاإلاٗلىماث واإلاهاعاث 

التب جّم ا٦دؿا ها خضًثت لم ًهبها الخ٣اصم بٗض، ٞدؿب ٢ىلهم بمجغص قٗىعَم بخ٣اصم 

ب اإلاخىانل مً زال٫ الخٗلُم مٗلىماتهم م٘ مغوع الؼمً ؾِؿٗىن للخ٩ٍى ً اإلاؿخمغ والخضٍع

ىاث وبٖاصة الغؾ٩لت  ا مً ؤق٩ا٫ الخ٩ٍى يَر الظاحي وخًىع اإلالخ٣ُاث والىضواث...ٚو

 اإلاسخلٟت.

م مً ي٠ٗ الغئٍت باليؿبت للمؿاولين بسهىم الخُىعاث اإلاخالخ٣ت اإلاخٗل٣ت  وبالٚغ

ىاث والتربهاث اإلاه ضم باإلاهىت ألاعقُُٟت ويغوعة مىذ الخ٩ٍى ىُت للٗاملين في ألاعق٠ُ، ٖو

الا٦ترار باإلاكا٧ل الخالُت باليؿبت لخدضًاث اإلاهىت في ْل الخٛيراث البُئُت )الاهخ٣ا٫ مً 
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البِئت الخ٣لُضًت بلى البِئت الغ٢مُت(، بال ؤن طل٪ لم ًازغ ٖلى مغصوصًت ٖمل ألاعقُٟي. و٢ض 

الُت  ّٗ ً اإلاؿخمغ، ما ًبّرعٍ ؤ٦ضث لىا الُٗىت اإلابدىزت  واإلاؿخجىبت بإن َىا٥ ٞ ٦بيرة للخ٩ٍى

ض لبٌٗ ألاعقُُٟين الظًً ٧اهذ لهم الٟغنت ألصاء صوعاث وجغبهاث مهىُت  ُّ ألاصاء الج

ؾّهلذ لهم ال٣ُام بمهامهم وواحباتهم ٖلى ؤخؿً وحه، ؤّما ألاعقُُٟىن الظًً لم جخذ لهم 

ً اإلاؿخمغ والتربهاث اإلاهىُت ٣ٞض ؤ٦ضوا ؤجهم لم ًخإزغو  ا بظل٪ وؤجهم ٣ًىمىن ٞغنت الخ٩ٍى

م صازل اإلااؾؿت اإلاؿخسضمت ٖلى ؤخؿً ما ًغام مبّرعًٍ طل٪ بجىصة  بمهامهم وؤصواَع

ا  ً الخضًث واإلاهاعاث الٗالُت التب ا٦دؿبَى ، وبُبُٗت الخ٩ٍى جب الظي جل٣ٍّى البرهامج الخ٩ٍى

نهم بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت  .2ؤزىاء ج٩ٍى

ت في َظا الهضص اهُال٢ا مما ؾب٤  ّ.ط٦ٍغ ٞةن الٟغيُت الثالثت اإلاىيٖى
ّ
 لم جخدِ

 الىخاةج اللاّمت للذساظت : 2.4.6

م مً الهٗىباث التب واحهخىا في الخ٣ُُم ال٩امل لهظٍ الخجغبت الجضًضة ٖلى  ٖلى الٚغ

ً يمً جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت، بال  ها في َظا الخ٩ٍى ضة مً هٖى جب والٍٟغ اإلاؿخىي الَى

ىا اؾخُٗ
ّ
٤ُ مً ب حٗالى ؤن هسغج مً َظٍ الضعاؾت الخدلُلُت بالىخاثج الخالُت:ؤه  ىا بخٞى

ؤي بٗض  – 2013بلى ؾىت  1982وسجل حٛير وجُىع في ؤَضاٝ اإلاٗهض مىظ وكإجه ؾىت  

ً صٞٗت  -مغوع واخض زالزين ؾىت مً وكإجه خُث ٧ان ٣ًخهغ في باصت ألامغ ٖلى ج٩ٍى

ضص واخضة مً خاملي الضبلىم الٗالي للم٨ خبُين )مٗٓمهم ؤؾاجظة باإلاٗهض خالُا(، ٖو

ج ٦ٟاءاث ًم٨نها الخهى٫ ٖلى  ٢لُل مً الخ٣ىُين وخاملي صعحت اللِؿاوـ. بلى جسٍغ

اث٠ لها ٖال٢ت مباقغة بالبِئت الغ٢مُت الخضًثت، وزل٤  ٞغم ٖمل، وقٛل ْو

 جسههاث ؤ٦ير ص٢ت جيسجم م٘ الىا٢٘ اإلاٗاف مً بُنها جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.

غ١ الخضَعـ ٖبر وسّج   غ وجدضًث مؿخمغ في اإلا٣غعاث الضعاؾُت َو ُت وجٍُى ل ٢ٟؼة هٖى

ٞتراث ػمىُت مخىانلت، وحّٛير في حؿمُت اإلاٗهض خُث ٧ان ًُل٤ ٖلُه في باصت ألامغ مٗهض 

ٖلم اإلا٨خباث لُخدى٫ بلى ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث، زم ًغح٘ للدؿمُت ألاولى خالُا م٘ بياٞت 

 ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ".  ٧لمت الخىز٤ُ لُهبذ "مٗهض

ج صٞٗاث مً خاملي اإلااحؿخير والض٦خىعاٍ ٧اهذ ؤؾاؾا   اؾخُإ اإلاٗهض الٗمل ٖلى جسٍغ

ت، وزانت  لٟخذ جسههاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في الٗضًض مً الجامٗاث الجؼاثٍغ

.ً  بالىاخُت الكغ٢ُت مً الَى

جلبُت اخخُاحاث ؾى١  2اؾخُإ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت  

ت، وخؿب الخىػَ٘ الجٛغافي للُلبت اإلاخسغحين،  الٗمل خؿب الخهىنُاث الجهٍى
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ً يمان الدؿُير للىخضاث واإلاهالر ألاعقُُٟت الخابٗت إلاسخل٠  وبالخالي اؾخُإ الخ٩ٍى

اث الىػاعاث اإلاسخلٟت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث الٗمىمُت والا٢خهاصًت والخانت  ومضًٍغ

كغون ) % مً اإلاؿاخت ؤلاحمالُت للتراب 43.75( والًت بمّٗض٫ حُُٛت 21واخض ٖو

جب.  الَى

ً الُلبت اإلاخسغحين الجضص  
ّ
م ؤزهاجي اإلاٗلىماث وألاعق٠ُ -جم٨ مً  -باٖخباَع

٘ في اإلاؿاعاث الخضًثت لالجها٫، مً زال٫ الخد٨م في الُغ١  والىؾاثل الاهضماج الؿَغ

 الخضًثت للبدث ًٖ اإلاٗلىماث.

ج في الىٓام   ج الجضًض ٞغم ٖمل ؤؾٕغ وؤًٞل مً ٞغم الٗمل للخٍغ بًجاص الخٍغ

ظا ما ٨ٌٗـ مؿخىي  ت وؾهىلت اهضماحهم في ٖالم الكٛل َو ال٨الؾ٩ُي ال٣ضًم، وؾٖغ

جين يمً َظا الىٓام الجضًض. ً الٗالي لهاالء الخٍغ  الخ٩ٍى

ً ألاعقُُٟين م٘ مخُلباث البدث والخٟخذ ٖلى   ل٣ض اؾخُإ اإلاٗهض ج٠ُُ٨ ج٩ٍى

( م٣اًِـ طاث 08اإلاؿخجضاث الٗلمُت والخ٣ىُت الخضًثت، مً زال٫ جضَعـ زماهُت)

مؿا١ ج٨ىىلىجي، حاءث صعحت الاؾخٟاصة منها في اإلاماعؾت اإلاهىُت مخىؾُت ٖلى الٗمىم 

ظا ما ؤزبدخه هخاثج الضعاؾت اإلاُضاه  ُت ؤٖالٍ. َو

ً ألاعقُُٟين باإلاٗهض، خؿب بحاباث اإلابدىزين جى٣ؿم بلى   وسّجل جىّىٕ في َبُٗت ج٩ٍى

ت َظا ما ؤزبدخه الضعاؾت 07ؾبٗت ) يُت مسخلٟت: اليؿبت ال٨بيرة هٍٓغ ( ؤهماٍ ج٩ٍى

ىاث ؤزغي مسخلٟت. )َظا  %57.59اإلاُضاهُت بـــ  ؤما اليؿبت البا٢ُت ٞهب ٖباعة ًٖ ج٩ٍى

ً اإلاخبٗت باإلاٗهض(ًض٫ّ ٖلى ؤن  ٗا في َغاث٤ الخ٩ٍى  َىا٥ جىَى

جب مُٟضة، م٣ابل  46.38%   %29.30مً مدخىي اإلا٣اًِـ اإلا٣ّضم في البرهامج الخ٩ٍى

ظا ًض٫ّ ٖلى ؤّن مدخىي َظٍ اإلا٣اًِـ ٢ض خ٤٣ّ ألاَضاٝ  مُٟضة بك٩ل مخىّؾِ، َو

ُت اإلاٗانغة  في مجا٫ التب بغمجذ مً ؤحلها واؾخُاٖذ جلبُت الاخخُاحاث اإلاٗٞغ

 الخسّهو ولى بضعحت مخىؾُت.

ظا ًض٫ّ ٖلى ؤّن ؤؾاجظة  %49.13وؿبت   مً اإلا٣اًِـ ٢ّضمها ألاؾاجظة ب٨ٟاءة ٖالُت َو

ًخ٣ىىن مدخىي اإلاىاص الٗلمُت طاث  02مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

 ؤن َظا ال ٌٗجب ؤجهم ًمخل٩ىن هٟـ صع 
ّ

ض، بال ُّ حت الاج٣ان الٗال٢ت بخسّهههم بك٩ل ح

خين ٣ًٟىن ؤمام َال هم في ؾبُل ٖغى جل٪ اإلاىاص بك٩ل واضر ًيسجم م٘ بٖضاص 

٤ بيؿبت ال٨ٟاءة 
ّ
ظا ما ؤزبدخه هخاثج الجضو٫ الكامل اإلاخٗل م للمماعؾت اإلاهىُت َو

ّ
اإلاخٗل

 .%31.57 اإلاخىؾُت لبٌٗ ألاؾاجظة اإلا٣ّضعة بـــ
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الت ًخّم اٖخماصَا في جضع   ّٗ يُت ٞ َـ ٖضص ٦بير مً وخضاث جسّهو َىا٥ َغاث٤ ج٩ٍى

مّما ؾ٨ُؿب  02ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

ض لالهضماج الّؿهل صازل  ُّ اصة في جدهُله اإلاٗغفي وجدًيٍر الج الُالب اإلاخ٩ّىن ٍػ

ل َظٍ اليؿبت في 
ّ
مً مجمل اإلا٣اًِـ، ٦ما وؿخيخج ٦ظل٪  %46.35اإلادُِ اإلانهب جخمث

يُت طاث ٞٗالُت مخىؾُت جمثلذ وؿبتها خؿب هخاثج الضعاؾت ؤّن َ ىا٥ َغاث٤ ج٩ٍى

 .%25.67اإلاُضاهُت في 

جب في جسهو ج٣ىُاث  %51.73َىا٥ وؿبت   مً اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت َُلت اإلاؿاع الخ٩ٍى

٢ض ؾاٖضث اإلابدىزين  2ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت

ت، م٣ابل بك٩ل ٦بير في مماعؾتهم ا  %25.58إلاهىُت صازل الاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

جب م٘  ظا ًض٫ ٖلى ؤّن َىا٥ مىاءمت ٦بيرة للبرهامج الخ٩ٍى صعحت مؿاٖضة مخىؾُت، َو

 اإلاماعؾت اإلاهىُت في اإلاُضان.

 ؤّن  06ٖلى الّغٚم مً نٛغ ٖمغ َظا الخسّهو في ج٣ىُاث ألاعق٠ُ ) 
ّ

ؾىىاث(، بال

ؿُت اؾخُاٖ ا ٦بيرا في ؤلاإلاام  هظا الٗلم، وكي حؿعى الهُئت الخضَع ذ ؤن ج٣ُ٘ قَى

غ مٟغصاجه البُضاٚىحُت، بما َى حاع الٗمل به في الضو٫ اإلاخُّىعة.  الُىم لخٍُى

ً وط٦غ ما جد٤٣ّ مً اهجاػاث لخّض آلان م    ً زال٫ ما جّم ٖغيه مً بًجابُاث الخ٩ٍى

جب بما ًدىاؾب م٘ ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ ؤّن َىا٥ اوسجام وجىاؾ٤ في ج٣ضًم البره امج الخ٩ٍى

وا٢٘ اإلاُضان، وطل٪ مً زال٫ الاهخ٣ا٫ والاعج٣اء بمؿخىي الُالب مً مغخلت ألزغي، 

ضعاؾت حض مٗم٣ت ومخسههت في الخ٣ىُاث ألاعقُُٟت، ٟٞي مغخلت اللِؿاوـ حاءث ال

مّما ؾمذ للُالب بالخد٨م الض٤ُ٢ في حمُ٘ حؼثُاث اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت مٗالجت، 

غ وحصجُ٘ وحؿُيرا. ؤّما وجدلُال  جب جٍُى في مغخلت اإلااؾتر ٣ٞض اؾخُإ البرهامج الخ٩ٍى

ب ٖلى ا٦دؿاب اإلاهاعاث في مجا٫ ج٣ىُاث ألاعق٠ُ، خُث جّم التر٦يز في اإلا٣ّغع 
ّ

الُال

ٖلى اج٣ان اإلاهىت ألاعقُُٟت وجُب٤ُ ألاؾالُب والخ٣ىُاث وألاصواث والٗملُاث اإلاسخلٟت 

م في الجىاهب الخ٣ىُت مً جهمُم وجىحُه وجىُٟظ 
ّ
ت والخد٨ هٓم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

جب  ت...الخ، مّما ؾاٖض وؾاَم في اهضماج الُلبت الخايٗين لهظا البرهامج الخ٩ٍى وؤلاصاٍع

ً باخثين قباب ٢ّضع  غ ج٩ٍى
ّ
بؿهىلت في ٖالم الكٛل. ٦ما اؾخُإ البرهامج اإلاؿُ

غ البدىر ألا٧اصًمُت في  ( ؤٞغاص م08ًبـــ: زماهُت ) 2013ٖضصَم في ؾبخمبر  ؤحل جٍُى

ج بَاعاث ٖالُت اإلاؿخىي في مجا٫ الدؿُير وؤلاصاعة.   ً وجسٍغ  مجا٫ ألاعق٠ُ، وج٩ٍى
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ً ألاعقُُٟين باإلاٗهض بال ؤهىا  ا في ج٩ٍى وبالّغٚم مً الىخاثج الاًجابُت التب جّم ط٦َغ

ً في جسّهو ج٣ى العلبُاث والىِاةصسّجلىا بٌٗ  ل مؿاع َظا الخ٩ٍى
ّ
ُاث ؤعقُُٟت جخسل

 هىعصَا في آلاحي:

  ًٖ حملت مً اإلاكا٧ل واإلاٗى٢اث زاعحت ً ٟىن زّغٍجى َظا الخ٩ٍى ٌٗاوي اإلاْى

ضة للمهىت ألاعقُُٟت مً ؤبغػَا: ْغوٝ الٗمل  ُّ ؾُُغتهم جدى٫ صون مماعؾتهم الج

ين، ه٣و في  ُاب الث٣اٞت ألاعقُُٟت لضي اإلاؿاولين وػمالئهم الاصاٍع الؿِئت، ٚو

ُاب ٢اٖت زاّنت بمٗالجت ألاعق٠ُ، بياٞت بلى الىؾاثل والخ جهيزاث ألاعقُُٟت ٚو

مت وؤزار ٢ضًم صازل هٟـ 
ّ
ي٤ُ مساػن الخٟٔ ووحىص ججهيزاث ٚير مؿخٗملت ومدُ

ض نٗىبت ٦بيرة في جُب٤ُ 
ّ
اإلاسؼن م٘ ألاعق٠ُ...الخ مّما ٞغى ٖبئا ز٣ُال ٖليهم ول

هم ٖلى ؤعى الىا٢٘، والاَخمام باألعق٠ُ  .مٗاٞع

  ( م٣اًِـ ٣ِٞ جغجبِ بالبِئت الغ٢مُت والخ٨ىىلىحُا الخضًثت يمً 08زماهُت )َىا٥

ً جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً مجمل زمؿت وزالزين ) ( م٣ُاؾا مخاخا، 35مؿاع ج٩ٍى

، حّٗض َظٍ اليؿبت يئُلت م٣اعهت بما ٌكهضٍ الٗالم مً %22.85ؤي ما ٌٗاص٫ وؿبت 

  زىعة ع٢مُت مّؿذ حمُ٘ اإلاُاصًً وال٣ُاٖاث.

  ل وؿبت
ّ
ت ؤو ؤلالؼامُت والتب جمث . %100ٌٛلب ٖلى َبُٗت اإلاىاص واإلا٣اًِـ َاب٘ ؤلاحباٍع

ت للُلبت(.  )ال جىحض م٣اًِـ ازخُاٍع

  :مً مدخىي اإلاىاص الٗلمُت اإلاضعؾت َُلت اإلاؿاع  %6.66و %17.65َىا٥ وؿبتب

ال١  ير مُٟضة ٖلى الَا جب في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت حاءث الاٞاصة منها ٢لُلت ٚو الخ٩ٍى

ظا ٌٗجب ؤّن مدخىي بٌٗ اإلا٣ّغعاث ال حٗمل ٖلى الخىمُت اإلاهىُت للُالب  ٖلى الخىالي، َو

ت ومهاعاث و٢ُم وؤؾالُب اإلاخ٩ّىن بالك٩ل اإلاُلىب وال ٖلى ب٦ؿابه مٗاٝع خضًث

غ طل٪ ؾلبا ٖلى ٢ضعة ألاٞغاص اإلاخ٩ىهين في خل اإلاك٨الث 
ّ
الخ٨ٟير الٗلمب مّما ؾُاز

 اإلاهىُت التب مً اإلام٨ً ؤن ًخهاصٞىا مٗها في اإلاُضان بالك٩ل اإلاُلىب.

  جب في مؿاع جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بلى ماّصة ؤؾاؾُت مباقغة زلى البرهامج الخ٩ٍى

ت في الخ ٤ بـــ: ؤزال٢ُاث اإلاهىت ألاعقُُٟت والخٗامل م٘ اإلاؿخُٟضًً.ويغوٍع
ّ
 سّهو جخٗل

  ت ٤ مجمٖى َىا٥ بٌٗ اإلا٣اًِـ في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت جل٣ًّ للُالب ٞو

٠ ومٟاَُم حامضة، ؤزظث مً ٦خب مخّٗضصة ومىا٢٘ ال٨تروهُت مسخلٟت و جل٣ًّ  حٗاٍع

ىا٥ ؾببين عثِؿُين لخٟؿير َظٍ الٓاَ ت َو
ّ
٣ت حاٞ  غة َما:بٍُغ
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٣ت  - ؤّن اإلا٩ّىن ؤو ألاؾخاط لِـ له زبرة مهىُت ومُضاهُت، مّما ًى٨ٗـ طل٪ ؾلبا ٖلى ٍَغ

يخه هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت في  ُّ ؤصاء وج٣ضًم اإلا٣ُاؽ وجد٤ُ٣ الهضٝ مىه ) َظا ما ب

م للمماعؾت اإلاهىُت بيؿبت 
ّ
ؿُت في بٖضاص اإلاخٗل اإلادىع الغاب٘ ٦ٟاءة يُٟٗت للهُئت الخضَع

19.29%.) 

ت بؿُُت ج٣غؤ ٦ما ٣ًغؤ ؤّي ٦خاب  - ٦ما ؤن بٌٗ الُلبت ٣ًىمىن بخ٣ضًم بدىر هٍٓغ

ممل في الخهت الخُب٣ُُت الخانت باألعق٠ُ، ٖىى حلب وؾغص ْاَغة ؤو صعاؾت 

غح ألاؾئلت م٘ الؼمالء وألاؾخاط اإلاكٝغ ٖلى  خذ اإلاىا٢كاث َو وا٢٘ ؤو مُضان خ٣ُ٣ي ٞو

ذ ا يخه هخاثج الاؾدباهت ألاولى اإلا٣ُاؽ لخٗمُم الٟاثضة وحكٍغ ُّ لٓاَغة اإلاضعوؾت )َظا ما ب

٣ت بالُلبت(.   
ّ
 اإلاخٗل

  ظا  %27.97وؿبت يُت ؤ٢ل ٞٗالُت في جضَعـ بٌٗ الىخضاث واإلا٣اًِـ، َو َغاث٤ ج٩ٍى

ً والخضَعـ ٖلى  ٣ت الخ٩ٍى عاح٘ بلى بَما٫ بٌٗ الجىاهب التب جاصي بلى ٞٗالُت ٍَغ

ض ضم اؾخسضام ٚغاع ٖضم ويىح ؤَضاٝ الخّهت ٖو ض للمدايغة ٖو ُّ م الخسُُِ الج

ب للماّصة الٗلمُت...الخ. ٦ما الخٓىا ٦ظل٪ 
ّ

مسخل٠ ألاؾالُب للخإ٦ض مً مضي ٞهم الُال

يُت مبخ٨غة خضًثت في ج٣ضًم اإلاؿا٢اث طاث الُاب٘ الخ٨ىىلىجي  ٖضم وحىص َغاث٤ ج٩ٍى

ظا اؾدىاصا إلاا ؤؾٟغث  ً والخُب٤ُ ٖلى اؾخسضامها َو ٖلُه هخاثج مً خُث الخمٍغ

ً اإلاٗخمضة ومؿاَمتها في جدًير  ٤ بُغاث٤ الخ٩ٍى
ّ
الجضولين في اإلادىع الخامـ اإلاخٗل

( و٦ظل٪ 2+ ماؾتر1الُالب ألاعقُٟي لالهضماج صازل اإلادُِ اإلانهب ) لِؿاوـ+ ماؾتر

 اؾدىاصا بلى هخاثج الاؾدباهت ألاولى اإلاخٗل٣ت بالُلبت.

  جب حاءث صعحت مؿاٖضتها مً اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت َُلت  %22.69وؿبت اإلاؿاع الخ٩ٍى

يُٟٗت ومىٗضمت في اإلاماعؾت اإلاهىُت، و٢ض جّم ج٣ضًغ ٖضص َظٍ اإلا٣اًِـ بثالزت في 

ظا خؿب هخاثج وجدلُل الجضولين ؤٖالٍ  مغخلت اللِؿاوـ وزمؿت في مغخلت اإلااؾتر، َو

٤ بضعحت مؿا
ّ
ٖضة )مغخلت اللِؿاوـ واإلااؾتر( وبالًبِ في اإلادىع الؿاصؽ اإلاخٗل

 اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاهىُت. 

  جب والٗغبي، بال ؤهه بت ٖلى اإلاؿخىي الَى ُّ م ما ًؼزغ به اإلاٗهض مً بم٩اهُاث وؾمٗت َ ٚع

ت باألبدار التب ٣ًىم  ال ًىحض مى٢٘  زام به ٖلى ألاهترهذ، ٦ما ال جىحض بخاَت حاٍع

م  ٦يرتها وجىّىٖها.  ها ؤًٖاء َُئت الخضَعـ والباخثين اإلاىخمين للمٗهض ٚع
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 الث الٗلُا في ألاعق٠ُ، زانت ما ًخٗل٤ من ؿُت ؤصخاب اإلاَا ها ه٣و ال٩ىاصع الخضَع

 ٘ الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت وجُب٣ُاث الخ٣ىُاث بخضَعـ م٣اًِـ  حؿُير مكاَع

 الخضًثت في ألاعق٠ُ وما ًخّٟغٕ منها.

 ٣ىص مبرمت بين اإلاٗهض والكغ٧اث واإلا٩اجب ا إلاخسّههت في الٗال٢اث ُٚاب اجٟا٢ُاث ٖو

ير ٞغم ٖمل لخّغٍجي اإلاٗهض في مجاالث ٚير  الٗاّمت صازل الجؼاثغ. ٢هض حصجُ٘ و جٞى

ً ٖالي  هم وا٦دؿا هم لخ٩ٍى ت مً الُلبت مً زال٫ زًٖى
ّ
م جّٟى١ زل ج٣لُضًت ٚع

 اإلاؿخىي وتهُئتهم للٗمل في البِئت الغ٢مُت.  

 ؼ ألاعق٠ُ اإلاسخاعة للخُب٤ُ نٗىبت وي٠ٗ الخٗاون بين اإلاٗهض وماّؾؿاث ومغا٦

ب )التربو الخُب٣ُي(، زانت بطا ٧اهذ َظٍ اإلااؾؿاث ال حؿخسضم  والخضٍع

ب الٗملي ها٢ها، واإلاٗغوٝ في ْل  الخ٨ىىلىحُا اإلاخ٣ضمت في ؤٖمالها مما ًجٗل الخضٍع

ً الُلبت كي صعوؽ  ت والخُب٣ُُت في ج٩ٍى ً الجضًض ؤّن الضعوؽ الىٍٓغ َظا الخ٩ٍى

  ًم٨ً ؤن ج٩ىن ألاولى ٧اُٞت صون الثاهُت.جباصلُت خُث ال 

 وكرتحات ٔتٕصٗات الدزاسٛ:  5.6

ا في الٟهل الّغاب٘، وا٢تراخاث َلبت اإلااؾتر  بياٞت لال٢تراخاث التب جّم ط٦َغ

ٟين بمسخل٠ اإلااؾؿاث والاصاعاث  ً اإلاْى والض٦خىعاٍ باإلاٗهض، وزّغٍجي َظا الخ٩ٍى

ا في َظا  ت الّتب جّم ط٦َغ لى يىء ما جّم اؾخيخاحه مً ؾلبُاث وه٣اثو الجؼاثٍغ الٟهل. ٖو

ب 
ّ
ً في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت، وبًماها مّىا ب٣ضعة اإلاٗهض ٖلى الخٛل ل مؿاع الخ٩ٍى

ّ
جخسل

ً الخضًث في ألاعق٠ُ  ٖليها وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ واإلاغصوصًت اإلاغحىة مً اٖخماص َظا الخ٩ٍى

 ه٣ترح وهىصخب بما ًلي:

 غ اإلا٣اًِـ وم٣ّىماث الخسّهو الّتب جب٣  زابخت وال ًم٨ً اإلاؿاؽ  ًجب مغاٖاة حَى

غ مخىانل   ها، ؤّما بٌٗ الجىاهب الّتب ؤقغها بليها جب٣  مىيٕى ج٣ُُم مؿخمغ وجٍُى

ه بغهامج مؿخيسخ. )ما هسكاٍ 
ّ
وعّبما بٖاصة هٓغ، ل٨ً لِـ حُٛير البرهامج وبخال٫ مدل

غ. َى تهضًم ما جّم بىاءٍ لخّض آلان( بن اٖخمض الخُٛير   ولِـ الّخٍُى

  ألاعقُُٟين  2014/2015ه٣ترح ابخضاء مً الؿىت الجامُٗت ً بٖاصة الىٓغ في مؿاع ج٩ٍى

ؾىىاث ٖلى ؤبٗض ج٣ضًغ،  05باإلاٗهض، ٖمال بمبضؤ بٖاصة الىٓغ في اإلاىاهج الضعاؾُت ٧ل 

مً اٖخماص  06باإلاٗهض والؿاصؾت  LMDمً اٖخماص هٓام  08وهدً في الؿىت الثامىت 

٘ اإلا٣اًِـ وج٨ُُٟها هدى البِئت الخسهو ف ي ألاعق٠ُ، ًىصر في باصت ألامغ بخَُى

٘ مً ٖضصَا ؤ٦ير مّما كي ٖلُه آلان.   الغ٢مُت والٞغ
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   ل اإلا٣اًِـ الضعاؾُت الخ٣لُضًت وج٣لُهها وصمجها، وزل٤ ٢اثمت اإلاخُلباث ؤو جدٍى

ت  ها بحباٍع
ّ
ت بٗض ؤن ٧اهذ ٧ل ٘ مً ؾاٖاث%100الضعوؽ الازخُاٍع الخُب٤ُ  ، والٞغ

 للم٣اًِـ التب حٗجا بالخ٨ىىلىحُا والبِئت الغ٢مُت.

  والخضَعـ في ألاعق٠ُ في بضاًت ٧ل ً ج٣ضًم جهّىع واضر مً ٢بل ؤًٖاء َُئت الخ٩ٍى

ـ اإلا٣اًِـ في طل٪ الؿضاسخب والاياٞاث الجضًضة التب  ؾضاسخب، ًخًّمً عئٍتهم لخضَع

ضم الا٦خٟاء بالخهىع  مىن بلخا٢ها ب٩ل م٣ُاؽ، ٖو ما الٗمل اإلاباقغ ًٖؼ
ّ
والا٢تراح وبه

٘ للم٣اًِـ وجىػَٗها ٖلى الُلبت.  والٟٗلي ٖلى الخدضًث الّؿَغ

  في الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت، خُث ؤن الاؾتراجُجُت ٘ ًجب ٖلى ألاؾاجظة الخىَى

الىاجخت في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت ٢ض ال ج٩ىن مىاؾبت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؤزغي، ٦ما ؤّن 

٣ت  ٘ في ٍَغ  في ؤصاء الُلبت اإلاخ٩ىهين وعٞ٘ ٦ٟاءتهم، هىصر الخىَى
 
 واضخا

 
الخضَعـ ؤزغا

خماص ٖلى الاججاَاث الخضًثت في َغ١ الخضَعـ، وجدؿين ٖملُت اإلاخابٗت والخىحُه  بااٖل

مً ٢بل بصاعة الخٗلُم الجامعي لخ٣ىم بضوع ٞٗا٫ في جدؿين الٗملُت الخٗلُمُت. ٦ما 

 وؤن ًدغنىا ٖلى جد٤ُ٣ جل٪ ًجب ؤن ًدّضص ألاؾاجظة ؤَضاٝ ٧ل خهت 
 
 ص٣ُ٢ا

 
جدضًضا

ب ؤزُائهم، وؤن ًخابٗىا الخصخُذ  ألاَضاٝ، وؤن ًُالب ألاؾاجظة َال هم بخهٍى

ه. ىا٢كىا ؤؾباب الخُإ في خالت و٢ٖى  ٍو

  وؾاثل ٘ ت لخؿاب الضعوؽ الخُب٣ُُت، وجىَى الخس٠ُٟ ما ؤم٨ً مً الضعوؽ الىٍٓغ

ير مغوهت ؤ٦بر للُ لبت زهىنا مً خُث مّضة اإلادايغة، و٢ذ وؤؾالُب الخضَعـ، وجٞى

 او٣ٗاصَا، ؤما٦ً الضعاؾت ؾىاء صازل اإلاٗهض ؤو زاعج ؤؾىاع الخغم الجامعي.

  في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ً بصعاج مىاص طاث مؿاؽ مباقغ بخإَُل مىدؿبب الخ٩ٍى

ً في ألاعق٠ُ ؤ٦ير اجؼاها، مثل جىاو٫ اإلا٣اًِـ الخالُت: ؤزال٢ ُاث باإلاٗهض لُهبذ الخ٩ٍى

اإلاهىت ألاعقُُٟت/ مهاعاث الخساَب والخىانل م٘ اإلاؿخُٟضًً/ ؤؾالُب جدلُل 

الاخخُاحاث اإلاٗلىماجُت للمؿخُٟضًً اإلاخهلين بالكب٩اث/ اإلاهُلخاث ألاعقُُٟت 

اث.
ّ
غى الظ ت/ مهاعاث الخٟاوى والا٢ىإ ٞو  الخضًثت/ الخٗامالث الاصاٍع

 ير ٦ٟاءاث ٖال يذ الضعاؾت ؤهه ال بض مً جٞى ُّ لت في الخ٨ىىلىحُا والخ٣ىُاث ب َّ ُت ؤزغي ما

الخضًثت والتب جم٨نها مً الايُإل بخضَعـ م٣اًِـ ألاعق٠ُ الخضًثت اإلا٣ّٗضة وال٣ُام 

م وحىص بٌٗ َظٍ ال٨ٟاءاث باإلاٗهض بال ؤجها ٢لُلت  باألبدار الٗلمُت الجاّصة ٞيها، ٞٚغ

ً وػٍاصة ؤٖضاص الُلبت اإلاخ٩ىهين مً ؾى ت ألزغي والتزاماث م٣اعهت بذجم الخ٩ٍى

 ألاؾاجظة البدثُت وؤلاقغاُٞت مً حهت ؤزغي.
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  ٦ما ه٣ترح في َظا الهضص الٗمل ٖلى جدؿين زبراث ألاؾاجظة اإلا٩ىهين، و٢ضعاتهم

غصًا بدُث ٌؿخُُ٘ ٧ل ؤؾخاط م٣اعهت مٗلىماجه و٢ضعاجه الخ٨ىىلىحُت  حماُٖا ٞو

ً مً زال٫ الىخا ت والخ٣ىُت بمٗاٝع و٢ضعاث آلازٍغ ثج اإلادهل ٖليها في جهاًت ٧ل واللٍٛى

 مىؾم حامعي.

  جهمُم مى٢٘ وكِ ٖلى ؤلاهترهذ زام بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت

٨ُت وال٨ىضًت  ٢02ؿىُُىت ٖلى ٚغاع مىا٢٘ مضاعؽ اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ألامٍغ

 والٟغوؿُت.

 غ الٗلمب واليكغ والىٓغ ف ي اإلا٣االث ال بّض  للمٗهض ؤن ًإزظ ٖلى ٖاج٣ه مهام الخدٍغ

اتها زانت ما ًخٗل٤ بجاهب ألاعق٠ُ والبِئت الغ٢مُت، ألجها حّٗض الىاٞظة  ومؿخٍى

ً ألاعقُُٟين.  الخضًثت للجضًض في مجا٫ ج٩ٍى

  ب يغوعة ببغام اجٟا٢ُاث حٗاون م٘ بٌٗ ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام والخام لخضٍع

ب ألاعق٠ُ ٖلى ؤخضر هٓم وج٣ىُاث اإلاٗلىماث وزضماث اإلاؿخُٟضً
ّ
 ً.َال

  اإلاؿخمغ يمً جسهو ج٣ىُاث ً ً والخ٩ٍى ًجب اٖخماص وزل٤ ؤق٩ا٫ حضًضة للخ٩ٍى

ظا ًىاؾبه ؤؾلىب  ب اإلاُضاوي، َو ؤعقُُٟت حٗخمض ٖلى الخىاع والدكاوع والى٣اف والخضٍع

اث الٗمل ؤو ٞغ١ البدث  الىضواث الٗلمُت واإلالخ٣ُاث والخل٣اث الضعاؾُت ومجمٖى

ا مً الُغ١ التب حؿاَم في ٞع يَر  ٘ مؿخىي و٦ٟاءة الُالب.ٚو

  دّبظ ً ألا٧اصًمب لألعقُُٟين باإلاٗهض  -ٌؿخدؿً ٍو ؤن جدؿم مىاهجه  -ؤزىاء الخ٩ٍى

ً الىا٢ُٗت ووعقاث الٗمل الخ٣ُ٣ُت  ؿُت بالخىحه الخُب٣ُي باؾخسضام الخماٍع الخضَع

باث اإلاُضاهُت في ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها وؤق٩الها. طل٪ ؤن  و٦ظا الخضٍع

ً بمىانب ٖمل في َظا اإلاُضان ؾ٣ًُىن حّل ؤو٢اتهم مٗ ٓم الُلبت اإلاخسغحين الٟاثٍؼ

ت،  بين الىزاث٤ واإلالٟاث واإلاساػن والخى٣ل بين اإلاهالر واإلا٩اجب وألا٢ؿام ؤلاصاٍع

مؿخسضمين في طل٪ ألاؾالُب الخ٣لُضًت والبرامج وألاصواث الخضًثت والخ٣ىُاث التب 

ا ؤزىاء زًٖى ا وحٗلمَى ً. والنزع الِؿير منهم ٣ِٞ ؾِخىحه ا٦دؿبَى هم لهظا الخ٩ٍى

ىانل في مجا٫ البدث والخضَعـ.  هدى البدث الىٓغي ٍو

  ؿُت َاصٞت في مجا٫ ألاعق٠ُ. ًجب ؤن ٩ًىن ًغي الباخث ؤهه ل٩ي ًاّؾـ إلاىاهج جضَع

َىا٥ ٖمل مكتر٥ مخىّىٕ ومؿخمغ وبعاصة للخُٛير بين ؤلاصاعة اإلاٗىُت بةهخاج 

ومٗاَض ٖلم اإلا٨خباث بالجامٗت اإلاٗىُت بالبدث مً ؤؾاجظة الخٗلُم  وؤ٢ؿام الىزاث٤،

جب اإلاٗىُت بىي٘  ت الٗامت لألعق٠ُ الَى لبت صاعؾين، و اإلاضًٍغ الٗالي وباخثين َو

ٗاث والؿُاؾت الخانت باألعق٠ُ، و٦ظل٪ الخبراء في َظا اإلاجا٫. َظا الٗمل  الدكَغ
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ضعؽ ُٞه اخخُاحاث ؤلاصاعة وحصخُو وا٢ٗها وب
ا
ًجاص الخلى٫ آلاهُت واإلاؿخ٣بلُت ج

ً َالب لضًه عنُض مً اإلاٗلىماث ٌؿخُُ٘ به  غ مُضان و٢ُإ ألاعق٠ُ، وج٩ٍى لخٍُى

٤ الجضًض الظي ًًُٟه مً زال٫ مماعؾاجه. ٟٞي  ٍغ ٞو بضاًت مكىاٍع اإلانهب زم جٍُى

اإلاىاهج الخضًثت في الضو٫ الٛغبُت ججغي ٖملُت بياٞت مىاص حضًضة ؤو بلٛاء ؤزغي ؤو 

غوٝ البِئت  صمجها بٗض ه٣لها مً مدىع آلزغ بما ًدىاؾب م٘ الخاحاث اإلاُلىبت ْو

 الخالُت اإلاىاؾبت لظل٪. 

 الخىصُاث:

ً ألاعقُُٟين بمٗاَض وؤ٢ؿام ٖلم  غ البرامج ألا٧اصًمُت في ج٩ٍى ل٩ي ًدىاؾب جٍُى

ت م٘ الىا٢٘ اإلانهب، ٌؿخىحب جسُُُا َا صٞا بلى اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في الجامٗت الجؼاثٍغ

حُٛير الُغاث٤ الخ٣لُضًت واؾخدضار الخُّىع اإلايكىص باؾخسضام الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت، 

لُه هىصخب بما ًلي: غاٝ الٟاٖلت في اإلاجا٫ ٖو  وج٩از٠ الجهىص بين حمُ٘ ألَا

  ج ٦ٟاءاث ٖلمُت ًم٨ً الاؾخٟاصة منها الخيؿ٤ُ بين الجامٗاث وخ٣ل الٗمل لخإمين جسٍغ

ٖ ً لى ٦ُُٟت خل اإلاكا٧ل اإلاهىُت ألاعقُُٟت حّغاء الخُىعاث في ؾى١ الٗمل مغ٦ٍؼ

ب طل٪ الدكاوع اإلاؿخمغ بين الهُئاث الخضَعؿُت 
ّ
والخٛيراث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت. )ًخُل

الجامُٗت واإلاؿاولين في اإلااّؾؿاث اإلاسخلٟت في مجاالث بٖضاص اإلاىاهج الضعاؾُت 

ً والخإَُل، وبٗضَا جدضًض اججاَاث  اث٠ وؤؾالُب الخ٩ٍى ؾى١ الٗمل وخاحخه مً الْى

 اإلاسخلٟت(.

  ،ت
ّ
بٖاصة الىٓغ في ألاَضاٝ اإلا٨خىبت أل٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ونُاٚتها بض٢

وبك٩ل ٢ابل لل٣ُاؽ لخىا٦ب اإلاؿخجضاث الٗلمُت الخ٣ىُت في اإلاجا٫، وجغحمتها بلى 

ل ؤزهاجي ألاعق٠ُ للٗمل في البِئت الّغ٢مُت. َّ  م٣غعاث جى

  ٠ُ الٗمىمي ٖلى يغوعة هىصخب بإن ًدخىي ٢اهىن الٗمل الجضًض وختا باليؿبت للْى

ت في ألاعق٠ُ، والاهخ٣ا٫ مً  ا٫ مً ؤحل جدؿين اإلاىاعص البكٍغ ّٗ ً الّضاثم والٟ الخ٩ٍى

ُٟت  حؿُير بيرو٢غاَي طاحي بلى حؿُير خغ صًىام٩ُي واؾتراجُجي، ٌُٗي م٩اهت َاّمت للْى

اث٠ ألازغي  ً ألاعقُُٟت ٖلى ٚغاع الْى  باالَخمام بالخ٩ٍى
ّ

  طل٪ بال
ّ
في الاصاعة، وال ًخإح

ً الّضاثم للٗىهغ البكغي ومىدهم ٧ّل الخ٤ في طل٪.  والخ٩ٍى

  جب حٗجا بالُض الٗاملت في ت الٗاّمت لألعق٠ُ الَى ىُت ج٩ىن جابٗت للمضًٍغ بخضار َُئت َو

٠ُ ألاعق٠ُ ج٩ىن بمثابت مغنض لجم٘ بُاهاث ًٖ ؤويإ الٗاملين في ٢ُإ ألاعق

 وجدلُلها واجساط الاحغاءاث الالػمت للنهىى باإلاهىُين.
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  ٣ت ب٣ُإ ومهىت ألاعق٠ُ بالجؼاثغ ألحل ج٨َغـ
ّ
اؾخهضاع ؤو مغاحٗت ال٣ىاهين اإلاخٗل

ُٟي وجدؿين ويٗهم اإلااّصي  تراٝ الّغؾمب بالٗاملين والاعج٣اء  هم في الّؿلم الْى الٖا

 واإلاٗىىي في اإلاجخم٘.

  ًًهىصخب بًغوعة بوكاء ؤ٧اصًمُت ؤزهاجي ألاعق٠ُ اإلاٗخمضThe Academy of Certified 

Archivists  ت( ومماعؾت إلحاػة مً ٣ًابل مخُلباث مُٗىت لل٣ُام بخٗلُم ألاعق٠ُ )اإلاٗٞغ

ٞباإلياٞت بلى قهاصة اإلااؾتر ؤو اإلااحِؿتر ؤو ص٦خىعاٍ ٫ م ص وؾىت بلى ، الٗمل به )الخبرة(

ة ٖلى ألا٢ل، ًجب ٖلى ؤزهاجي ألاعق٠ُ احخُاػ امخدان جُب٣ُي ٌكمل: ؾىىاث زبر  03

الاهخ٣اء، الخىُٓم والىن٠ وزضماث اإلاغاح٘ والبدث، والخٟٔ والهُاهت واإلاؿاولُاث 

٘ حكُِض بىاًاث  ألازال٢ُت والىىاحي ال٣اهىهُت، وال٣ضعة ٖلى الخسُُِ وا٢تراح مكاَع

ت، ٢ُاصة وحؿ ٘ الغ٢مىت... ٦ما ٌؿخمغ ألازهاجي ومغا٦ؼ ؤعقُُٟت ضخمت ومُٗاٍع ُير مكاَع

في ج٣ضًم بزباجاث حكير بلى اؾخمغاٍع في الخٗلم والخضٍعب وا٦دؿاب الخبراث واإلاكاع٦ت في 

 ألاوكُت اإلاهىُت.

  لين ً اإلاؿخمغ لٛير اإلاَا هٓغا بلى ٖضصَم ال٨بير في مغا٤ٞ الضولت  –بجاخت ٞغم الخ٩ٍى

ت الالػمت إلاماعؾت مهىت ألاعق٠ُ ٖلى ؤؾـ وخاحتهم اإلالخت ال٦دؿاب اإلا -الٗمىمُت ٗٞغ

 ؾلُمت.

  ٦ما هىصخب بًغوعة ٖىصة اإلاخسههين في ألاعق٠ُ الظًً جسغحىا مً مٗهض ٖلم

ت  02اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت  وؤ٢ؿام اإلا٨خباث ألازغي بالجامٗت الجؼاثٍغ

لت بلى م٣اٖض الضعاؾت مً حضًض، وطل٪ بٗض ا٦دكاٞهم  لخ٣اصم مىظ ؾىىاث ٍَى

ً للخهى٫  ٤ ٞخذ اإلاٗهض وألا٢ؿام الجامُٗت للدسجُالث في الخ٩ٍى مٗلىماتهم، ًٖ ٍَغ

ٖلى صعحت "ماؾتر منهب" حضًض في مجا٫ ألاعق٠ُ الغ٢مب وجُب٣ُاث الخ٨ىىلىحُا الخضًثت 

ى ما ٌٗٝغ في هٓام  بمهُلر  LMDفي اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث واإلاهالر ألاعقُُٟت، َو

 ىٓام ال٨الؾ٩ُي ال٣ضًم بلى هٓام لِؿاوـ ؤو ماؾتر منهب حضًض. مً ال » ؾُاؾت الٗبىع »

  مل ألابدار زال٫ ؾىىاث ٘ الخسغّج، ٖو هىصخب بًغوعة جىحُه الُالب ٖىض اهجاػ مكاَع

اث طاث الهلت بالبِئت الّغ٢مُت، والخُىعاث في اإلاجا٫ م٘ الخغم  الضعاؾت للمىيٖى

ا. ٖلى اؾخسضام مهاصع اإلاٗلىماث الغ٢مُت اإلاسخلٟت في  اهجاَػ

  يمً اجٟا٢ُاث ٖمل ً ير الا٢خهاصًت في ٖملُت الخ٩ٍى بقغا٥ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ٚو

م٘ الجامٗت، بٗض صعاؾت اخخُاحاث ومخُلباث ؾى١ الٗمل مً ؤحل ج٠ُُ٨ اإلا٣غعاث، 

 واإلاىاهج م٘ َظٍ الاخخُاحاث.
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 ٝاإلا٩ىهين صوعٍا، وباؾخمغاع ٖلى اإلاٗاٝع الخ٨ىىلىحُت الخضًثت،  هض ً جىمُت  ج٩ٍى

 زبراتهم.

  يُت ت بلى اٖخماص نُٛت مخجاوؿت للبرامج الخ٩ٍى صٖىة ؤ٢ؿام اإلا٨خباث واإلاٗلىماث الجؼاثٍغ

٣ا لخجغبت جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث  والخىز٤ُ في ألاعق٠ُ ٞو

ٍغ بما ًدىاؾب م٘ ما جّم ا٢تراخه في َظا البدث، َظٍ  02بجامٗت ٢ؿىُُىت بٗض جٍُى

 ً الضٖىة مً قإجها ؤن جدّض مً الازخالٞاث في بغامج الخٗلُم وحؿمذ بخإمين هٟـ الخ٩ٍى

با لجمُ٘ زغحيها مّما ؾِؿمذ لهم بمباقغة الٗمل اإلانهب في الىا٢٘ ب٩ل ؾهىلت  ج٣ٍغ

وا٢خضاع.
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 خـــاتـىـٛ:

مُخه  بّن نىعة ألاعق٠ُ م٣ترهت صاثما بظا٦غة الكٗىب ل٣ُمخه الخاٍعسُت والٗلمُت وأَل

لت طاث  ال٣هىي في خُاة الٟغص واإلاجخم٘، لظا ٞال٣ُام ٖلُه ًدخاج بلى بَاعاث بكٍغت مَا

ير بِئت ووعي مىاؾبخين مً ؤحل  ً والّخإَُل، َظا ما ًخُلب جٞى اث ٖالُت مً الخ٩ٍى مؿخٍى

 جُب٤ُ اإلاٗاٝع واإلا٨دؿباث الىٍٓغت ؤزىاء اإلاماعؾت اإلاُضاهُت للمهىت ألاعقُُٟت. 

ً ألاعقُُٟين ٖلى ٚغاع الخسّههاث اإلاجاوعة، حٗخبر مً ألاَمُتٞ بم٩ان وطل٪ هٓغا  خ٩ٍى

لى ٧اٞت  للخدضًاث التب جىاحه اإلاهىُين ًىمُا في مسخل٠ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث ومغا٦ؼ ألاعق٠ُ ٖو

اث، ٦ما ؤن الخدضي الخ٨ىىلىجي اإلاتزاًض ًىمُا ٠ًًُ بلى ؤَمُت بٖضاص ألاعقُٟي ال٣اصع  اإلاؿخٍى

مخ٩املت ًجٗله ًضع٥ بمهامه ب٩ل ص٢ت وباؾخسضام ؤؾالُب ٖلمُت وؤصواث خضًثت  ٖلى الايُإل

جماما ؤَضاٝ مهىخه ونٗىباتها والخلى٫ اإلام٨ىت ل٩ل ٣ٖبت والالتزاماث ال٣اهىهُت اإلاغجبُت 

ً ٖالي اإلاؿخىي ؾُجٗل  .٢ٍغب ؤو مً بُٗض باإلاجا٫ مً ٦ما ؤّن زًٕى َلبت ألاعق٠ُ لخ٩ٍى

٢مب والخٟاّ منهم ؤشخانا مكّبٗين بالث٣اٞت اإلاٗلىماجُت، ٌؿاَمىن ب٣ىة في بىاء الٗالم الغ 

خٗاملىن بٟٗالُت و٦ٟاءة م٘ حمُ٘ اإلاىاص الغ٢مُت وججهيزاتها وج٣ىُاتها الخضًثت مً حهت،  ٖلُه، ٍو

وم٘ اإلاؿخُٟضًً بخىحيههم وبعقاصَم في بَاع مىٓىمت مخىاؾ٣ت مً حهت ؤزغي، و٦ىدُجت لخٗضص 

م، ٣ٞض حّٗضصث ؤًًا ؤما٦ً ٖ ملهم ومىا٤َ ٦ٟاءاث ومهاعاث َاالء ألازهاثُين وحٗضص ؤصواَع

م٨ىىا ؤن ه٣ى٫  جىاحضَم ؤن ٢ُإ ومُضان ألاعق٠ُ مً خُث الخىػَ٘ ٌكمل ٧اٞت اإلاجاالث  ٍو

الخُاجُت الاحخماُٖت، الث٣اُٞت، والؿُاؾُت...الخ. وبالخالي ٞإزهاجي ألاعق٠ُ هجضٍ في حمُ٘ 

ً َظٍ ألاما٦ً وال٣ُاٖاث، لهظا الؿبب ال بض ؤن ٩ًىن َظا الصخو ٢ض جل٣ّ  وا٦دؿب ؤخؿ

جب والٗالمب زانت  ً لهظٍ اإلاهماث الىبُلت التب مً ؤبغػَا الؿعي للخٟاّ ٖلى الترار الَى ج٩ٍى

 الترار الغ٢مب.

ً  2ٌٗخبر في َظا الهضص مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت همىطحا ٖاما لخ٩ٍى

م بٌٗ الى٣اثو ال ه، ألاعقُُٟين ٖلى مؿخىي الجامٗت الجؼاثٍغت، وججغبت هاجخت ٚع
ّ
تب جخسلل

ً يمً جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت جدّضًا في خّض طاجه، زاّنت م٘ ْهىع  خُث ٌّٗض ٞخذ الخ٩ٍى

ً م٘ مهام ووْاث٠ حضًضة لم ٌؿب٤ لألعقُٟي  LMDالىٓام الجضًض  وجبيُه، وج٠ُُ٨ الخ٩ٍى

ٗالُخه في البِئت الغ٢مُت  ٘ مً مؿخىي ؤصاثه و٦ٟاءجه ٞو الخٗامل مٗها مً ٢بل، ومداولت الٞغ

 وب٦ؿابه ال٣ضعة ٖلى مؿاًغة مؿخجّضاث الٗهغ والخُىعاث الخانلت في البلضان ألاحىبُت. 

 وهدً وّٗض في َظٍ الضعاؾت البدثُت ناصٞخىا الٗضًض مً الهٗىباث والٗغا٢ُل هظ٦غ منها:
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  ب اإلاىيٕى في ؤبٗاص ٦ثيرة مّما حٗلىا هدغم ٖلى جدّب٘ ٧ّل الجؼثُاث ّٗ ذ اإلاٗلىماث وحك
ّ
حكد

ى ؤمغ  ت بخاَت به.َو
ّ
ا حّضا، ٦ما ؤن بَمالها ًاّصي بلى بخضار ٢هىع في البدث و٢ل

ّ
 قا٢

  غة بال ؤن اإلاٗلىماث اإلاىحىصة  ها هضعة اإلاهاصع الٗغبُت، خُث ًالخٔ وبن ٧اهذ اإلاهاصع مخٞى

غتها. م ٞو  مخ٨ّغعة بك٩ل واضر، ؤّما اإلاهاصع ألاحىبُت ٞهٗب الخهى٫ ٖليها ٚع

  همها الٗضص ال٨بير مً اإلاهُلخاث واإلاٟاَُم باللٛت ألاحىبُت، مما ايُّغها بلى جغحمتها ٞو

ا في الٗضًض مً اإلاغاث في زىاًا َظا البدث، ٞخ٩ىهذ لضًىا ٢اثمت ٦ثيرة  بض٢ت وج٨غاَع

 الضعاؾت". ؿغصيمً مالخ٤ الضعاؾت جدذ اؾم "م باإلاٟغصاث ؤٞغصهاَا

  وجضَعـ ً لت في الٟهل الغاب٘ الظي ًدمل ٖىىان: ج٩ٍى ذ الضعاؾت ٞترة اه٣ُإ ٍَى ٖٞغ

كإة والخُّىع )صعاؾت في بغامج ؤ٢ؿام ٖلم 
ّ
ألاعق٠ُ بالجامٗت الجؼاثغ في ْل هٓام ٫.م.ص: الي

اإلا٨خباث واإلاٗلىماث(. وطل٪ هٓغا لصر اإلاٗلىماث اإلاؿخ٣اة ونٗىبت الخهى٫ ٖليها مغّصٍ 

مىى ً في جل٪ ألا٢ؿام.       خضازت  ٚو  الخ٩ٍى

 ؤّن طل٪ لم ًثبِ ولم ًى٣و قِئا مً ٍٖؼمخىا 
ّ

وعٚم ٧ّل َظٍ الهٗىباث والٗغا٢ُل بال

ووانلىا مىيٕى بدثىا، زُىة بسُىة ختا جم٨ىا مً ب٦ما٫ َظا الٗمل وبزغاحه بهىعجه 

ىه، الخالُت بلى الىىع، وهإمل ؤن ٌؿخُٟض مىه ٧ل شخو ُٚىع وخٍغو ٖلى خٟٔ طا٦غة  َو

٦ما هإمل ؤًًا وهخمّجا ؤن ٌؿير َلبت ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ٖلى َظا الىهج مً البدىر 

ً ألاعقُُٟين بهٟت زاّنت، وخٟٔ ألاعق٠ُ ونُاهخه  والضعاؾاث وؤن ًخم جىاو٫ ٢ًاًا ج٩ٍى

بهٟت ٖاّمت بإ٦ير حضًت وبج٣ان، ألهه ٢ًُت الؿاٖت والٛض واإلاؿخ٣بل، ٞةهه مً اإلاؿخدُل جسُل 

و جهىع الخ٣ضم البكغي الظي لم ٌؿب٤ له ؤن اؾخسضم اإلااضخب )ألاعق٠ُ( لخل٤ ؤصواث ؤ

 مىهجُت إلصعا٥ الخايغ والخسُُِ الصخُذ والؿلُم للمؿخ٣بل.

اع    ً ؤلَا  ؤن هخمّجا الغقي إلاهىت ألاعق٠ُ وقغوٍ ج٩ٍى
ّ

وفي ألازير ال ٌؿٗىا في َظا اإلا٣ام بال

ه اإلاؿخىي اإلاُلىب،  وؤن جدٓ  اإلاهىت ألاعقُُٟت وألاعقُٟي باَخمام ؤًٞل اإلاكٝغ ٖلُه وبلٚى

ل َظا الجهض 
ّ
بما ًل٤ُ بم٩اهتهما وصوعَما في اإلاجخم٘، وهغحى ؤن ٩ًىن َظا الٗمل وؤن ٩ًل

باإلًجاب وؤلاٞاصة للُلبت والضاعؾين والباخثين وألاؾاجظة واإلاؿاولين، ول٩ل مً ٣ًغؤٍ ؾاثلين 

ي ٢ض خاولذ،  ح.اإلاىلى ّٖؼ وحّل الخير والؿضاص والٟال 
ّ
جب بلٛذ الٛاًت.. وخؿببمل ؤو

ّ
وال ؤّصعي ؤه

م ٖلى ؾُضها مدّمض زاجم الىبُين واإلاغؾلين ومً ؤَل بِخه 
ّ
ٞال٨ما٫   وخضٍ، ونّل اللهم وؾل

 ؤحمٗين، والخمض   عّب الٗاإلاين.
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سه، ؤنىاٞه، بصاعجه.1979آلالىسخب، ؾالم ٖبىص. .13 . مال٪، مدمض مذجىب. ألاعق٠ُ : جاٍع

 .. بٛضاص:]ص.ن[.ألاعق٠ُ

باث ٖملُت.. 2006ؤهجغؽ. مىعَـ. .14  مىهجُت البدث الٗلمب في الٗلىم الاوؿاهُت: جضٍع

 الجؼاثغ: صاع ال٣هبت لليكغ. 

ت واإلاٗلىماث. 2010بضًغ، حما٫ ًىؾ٠.  .15 . ٖمان: صاع اججاَاث خضًثت في اصاعة اإلاٗٞغ

ت.   ٦ىىػ اإلاٗٞغ

ً ومىاو٘ حضلُت ههج الخىمُت البكٍغ. 2009البؿخاوي، باؾل.  .16 ت اإلاؿخضامت: مىاب٘ الخ٩ٍى

 .بيروث: مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة اإلاٛاعبُت. 1.ٍالخم٨ين

ت2001خامض ٖىصة، ؤبى الٟخىح.  .17 : صعا الث٣اٞت . اإلاضزل بلى ٖلىم اإلا٨خباث. الاؾ٨ىضٍع

 الٗلمُت.

 : صاع الث٣اٞت الٗغبُت. ٖلم الىزاث٤ ألاعقُُٟت. ال٣اَغة.1975خؿً، الخلىة. .18

ت: صاع الث٣اٞت الٗلمُت. 3.ٍ.اإلاسٍُى الٗغبي. 1998، ٖبضالؿخاع.الخلىجي .19  .ؤلاؾ٨ىضٍع

. الجؼاثغ: صاع 1. ٍاإلا٨خباث الغ٢مُت واليكغ ؤلال٨ترووي للىزاث٤. 2011الخمؼة، مىير.  .20

 ألاإلاُٗت لليكغ والخىػَ٘. 

ؼ.  .21 ت واإلاهٛغاث الُٟلمُت في . 1997زلُٟت، قٗبان ٖبض الٍٗؼ اإلاىاص الؿمُٗت البهٍغ

 ال٣اَغة: مغ٦ؼ ال٨خاب لليكغ. ٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث.اإلا

ؼ. .22 . 05. مج.صاثغة اإلاٗاٝع الٗغبُت في ٖلىم ال٨خب. 2001زلُٟت، قٗبان ٖبضالٍٗؼ

ت اللبىاهُت.  ال٣اَغة: الضاع اإلاهٍغ

ت: صاع الث٣اٞت مضزل لضعاؾت ألاعق٠ُ. 2002الخىلي، حما٫ ببغاَُم. .23 . ؤلاؾ٨ىضٍع

 الٗلمُت.

ٖلم اإلاٗلىماث . جغحمت: ؤخمض بضع، مدمض ٞخخي ٖبضالهاصي. 1998 صًبىهؼ، ؤهخىوي. .24

 . ال٣اَغة: صاع ٢باء للُباٖت واليكغ.والخ٩امل اإلاٗغفي

نهم، ٖبضالجىاص.  .25 اإلا٨خباث وألاعقُٟاث الّغ٢مُت: الخسُُِ والبىاء . 2006ؾامذ ٍػ

ت اللبىاهُت.1ٍ والاصاعة.  . ال٣اَغة: الّضاع اإلاهٍغ

اإلاٗالجت الٟىُت للمٗلىماث: الخهي٠ُ، الخىز٤ُ، الٟهغؾت، . 2009ؾُٗض، ٖمغ وآزغون. .26

. جغ٧ي، ٖلي وآزغون. اإلاٗالجت الٟىُت للمٗلىماث. ٖمان: صاع اإلاٗتز الخ٨ك٠ُ، ألاعق٠ُ

ت مً اإلا٨خبُين "حمُٗت اإلا٨خباث ألاعصهُت"(. ٠ حماعي إلاجمٖى
ّ
 لليكغ والخىػَ٘. )مال
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غ الظاث. 2009الؿ٩اعهت، بال٫ زل٠. .27 ت في جٍُى .ٖمان: صاع اإلاؿيرة 1.ٍاإلاهاعاث الاصاٍع

 لليكغ والخىػَ٘. 

. ال٣اَغة: صاع الىزاث٤ للُباٖت ألاعق٠ُ ماَُخه وبصاعجه. 1976ؾلىة، ٖلي مُالص.  .28

 واليكغ. 

. ال٣اَغة: صاع الث٣اٞت 3.مج.ؾلؿلت ألاعق٠ُ واإلاٗلىماث. 1993الؿُض، مدمض ببغاَُم.  .29

 لليكغ والخىػَ٘. 

ش ألاعق٠ُ ووخضاجه. 1993الؿُض، مدمض ببغاَُم.  .30 . ال٣اَغة: صاع الث٣اٞت م٣ضمت في جاٍع

 لليكغ والخىػَ٘. 

اث. 1988شخاجت، ببغاَُم مدّمضظ ٖبضب، مدمض الٛؼالي.  .31 . بصاعة وجىُٓم اإلادْٟى

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت: مٗهض الاصاعة الٗامت.

. ٖمان: صاع اإلاٗتز مٟهىمه، ؤؾالُبه، زضماجهالخىز٤ُ : . 2008شخاصة، ؤمل ٖبضال٣اصع. .32

 لليكغ والخىػَ٘. 

سُت: اإلاٗاًير . 2011الكٍغ٠، ؤقٝغ ٖبض اإلادؿً.  .33 ؤلاصاعة الخضًثت للىزاث٤ الخاٍع

ت اللبىاهُت. 1.ٍوؤلاحغاءاث  .ال٣اَغة:الضاع اإلاهٍغ

ً الٗالي في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث: ؤَضاٞه،. 2002نىفي، ٖبضالل٠ُُ.  .34  الخ٩ٍى

 . الجؼاثغ: صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ٖين ملُلت. ؤهىاٖه، واججاَاجه الخضًثت

ت. 2010الُاَغ، ٖالء ٞغج.  .35 . ٖمان: صاع الغاًت لليكغ 1. ٍبصاعة اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ

 والخىػَ٘. 

اع، ؤخمض.  .36 . الجؼاثغ: الترقُض الا٢خهاصي للُا٢اث الاهخاحُت في اإلااؾؿت. 1993ََغ

اث الجامُٗت. صًىان اإلا  ُبٖى

اث بلى ٖهغ .2000ٖامغ ببغاَُم، ٢ىضلجي. .37 مهاصع اإلاٗلىماث مً ٖهغ اإلاسَُى

 . ٖمان: صاع ال٨ٟغ. الاهترهذ

ب للُباٖت اإلاضزل بلى صعاؾت الىزاث٤ الٗغبُت. 1999ٖباؽ، خمىصة.  .38 . ال٣اَغة: صاع ٍٚغ

 واليكغ والخىػَ٘.

. ال٣اَغة: حك٨ُلت ى الىزاث٤َغ١ اإلاداٞٓت ٖل. 2002ٖبض الغخُم، آمىت ببغاَُم.  .39

 للخهمُم واليكغ.  

صعاؾاث في حٗلُم اإلا٨خباث . 1995ٖبضالهاصي مدمض ٞخخي، مدمىص ؤؾامت الؿُض.  .40

 . ال٣اَغة: اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت.واإلاٗلىماث
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بب، مدمض الُاَغ. .41 جب للمٗلىماث. 2008ٍٖغ : صعاؾت صوع ألاعق٠ُ في الىٓام الَى

اث ال ىُت.جُب٣ُُت ٖلى صاع اإلادْٟى سُت. لُبُا: صاع ال٨خب الَى  خاٍع

. بصاعة الىزاث٤ في ٖهغ الاجهاالث وج٣ىُت اإلاٗلىماث. 2011الٗؿ٨غ، ٞهض بً ابغاَُم.  .42

ت الىُل الٗغبُت.1ٍ  . ال٣اَغة: مجمٖى

 ٖمان: صاع الكغو١. ؤؾاؾُاث ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث.. 1977ٖمغ، ؤخمض. .43

ت .  بصاعة وجىز٤ُ اإلا2001ٖىصة، ٖلُىة مدمض. .44 ٗلىماث ألاعقُُٟت: حىاهبها الىٍٓغ

غان. والخُب٣ُُت والٗملُت  . ٖمان: صاع الَؼ

ت. 2007ٚغبي، ٖلي.  .45 . ٢يرة، ٖليظ ؾالَىُت، بل٣اؾم. جىمُت اإلاىاعص جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت. ال٣اَغة: صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘.   البكٍغ

ت: .2006ال٣اصعي، مدمض نالر. .46 غ الىزاث٤ ؤلاصاٍع . ألاؾلىب وال٣ىاٖض والخ٣ىُاثجدٍغ

لى بجامٗت مىىبت.  جىوـ: اإلاٗهض ألٖا

اث والخهاثو التب ًجب ؤن ًخه٠ . ٢2009ا٢ِل، خىا.  .47 ٠ اإلادْٟى ؤَمُت مْى

 . ٖمان: صاع اإلاٗتز لليكغ والخىػَ٘.1.ٍ. ها

 .بيروث:صاع آلاٞا١ الجضًضة. 2.ٍ.ٖلم الخىز٤ُ والخ٣ىُت الخضًثت. ٢1991بِسخب، مدمض. .48

. بًمان، ٞايل. ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وجُب٣ُاتها. 2009امغ ابغاَُم. ٢ىضلجي، ٖ .49

 ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وجُب٣ُاتها. ٖمان: ماؾؿت الىعا١. 

ت في ْل الٗىإلات ومجخم٘ اإلاٗلىماث. ٢2010ىي، بىخىُت. .50 . 1. ٍجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 ٖمان: مغ٦ؼ ال٨خاب ألا٧اصًمب. 

الاؾخٗضاص لألًام الؿبٗت ألا٦ير نٗىبت في خُاة خ٣ُ٣ُت: . 2010ما٦جغو، ُٞل. .51

غ. 1.ٍخُاج٪ اى: م٨خبت حٍغ  . الٍغ

 . بيروث: صاع الجُل.2. ٍ.بصاعة الىزاث٤ ألاعقُُٟت. 1992مال٪، مدمض مذجىب. .52

. ٖمان: ماؾؿت ٖلم الىزاث٤ وججاعب في الخىز٤ُ وألاعقٟت. 2009اإلاال٩ي، مجبل الػم. .53

 الىعا١.

ٟي لٗلم وبصاعة الىعي الىزاث٣ي مذجىب، مدّمض نالر بابا.]ص.ث[. .54 ً: مضزل حٍٗغ . البدٍغ

 م٨خبت حامٗت الخلُج الٗغبي.

. ٖمان: صاع ال٨ٟغ هاقغون 1. ٍج٣ىُت هٓم اإلاٗلىماث. 2012مدمض بضع، مدمض ببغاَُم. .55

 ومىػٖىن. 

اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في الضو٫ اإلاخ٣ضمت و الىامُت: . 1987مدمىص، ؤؾامت الؿُض. .56

 . ال٣اَغة: الٗغبي لليكغ و الخىػَ٘. ث، اإلااؾؿاث، الاهخاج ال٨ٟغي الاججاَاث، الٗال٢ا
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 . بٛضاص: حامٗت اإلاؿدىهغة.بصاعة الىزاث1979.٤اإلاىؾىي، مغجطخا مهُٟ . .57

نها وجىمُتها. 1996هاَض خمضي، ؤخمض. .58 . ال٣اَغة: صاع ال٨خب اإلا٣خيُاث ألاعقُُٟت: ج٩ٍى

ت.   اإلاهٍغ

اإلاٗلىماث وج٨ىىلىحُا الخاؾباث في اؾخسضام هٓم . 1995الهاصي، مدمض مدمض.  .59

غ الخٗلُم اإلاهغي  ، ؤبدار وصعاؾاث اإلااجمغ الٗلمب ألاو٫ لىٓم اإلاٗلىماث جٍُى

 وج٨ىىلىحُا الخاؾباث. ال٣اَغة: اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت. 

اإلا٨خباث واإلاٗلىماث: ؤؾـ ٖلمُت خضًثت ومضزل . 1991الهجغسخب، ؾٗض مدمض.  .60

ش. منهجي اى: صعا اإلاٍغ  ٖغبي. الٍغ

اإلاهٛغاث الُٟلمُت في ؤؾاؾُاث ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ . 1996َمكغي، ٖمغ. .61

ت. واإلا٨خباث  . ٖلُان، ؤخمض. ٖمان: الغئي الٗهٍغ

 . الجؼاثغ: ٕ/ بً.1. ٍم٣اعبت الخضَعـ بال٨ٟاءاث. 2005َّجب، زير الضًً.  .62

ت: ج٣ىُت اإلاٗلىماث وم٨خبت اإلاؿخ٣بل. 1996الهىف، ؤبى ب٨غ مدمىص.  .63 م٨خبت . ؤلاؾ٨ىضٍع

 ومُبٗت ؤلاقٗإ.

 اإلاجالث والذوسٍاث اإلاؼبىكت واإلاِاالث ؤلالٕتروهُت:

م. .64 .ألاعق٠ُ في ٞجغ ألالُٟت الثالثت: مً الثىعة الٗغبُت بلى 2004بجاحت، ٖبضال٨ٍغ

 .1الهاصعة ًٖ مغ٦ؼ الىزاث٤ والبدىر بإبى يبب ،ٕ. مجلت لُىاالثىعة ؤلال٨تروهُت. 

ً في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بين يغوعة جدضًث م٣غعاث 2008، ٦ما٫. بُىف .65 . الخ٩ٍى

ً، وجدضي مخُلباث ؾى١ الٗمل: ؤ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في الجؼاثغ  الخ٩ٍى

ُبت. 02،ٕ.مجلت بٖلمهمىطحا.  ً في ٖلم 2008، ٚغاعمي، َو . الدكُٛل ومخُلباث الخ٩ٍى

ت بٖلم، ٕ.اإلا٨خباث والخىز٤ُ: صعاؾت اخهاثُ
ّ
ت. مجل  ، 02ت في ؾى١ الٗمل الجؼاثٍغ

غ مهىت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في الجؼاثغ.  .2006بً ؾبتب ٖبض اإلاال٪. .66 مجلت آٞا١ جٍُى

 .1، 3ٕ، مجاإلا٨خباث واإلاٗلىماث

 .30، ٕمجلت اإلاٗلىماجُت. خماًت ألاعق٠ُ مً ألازُاع وال٩ىاعر، 2012بً قٗيرة، ؾٗاص.  .67

غ ألاعق٠ُ .الدكغ 2003بىصوقت، ؤخمض. .68 َٗاث والخ٨ىىلىحُا وصوعَا في صٖم وجٍُى

جب.   .03،ٕ.02،مج.مجلت اإلا٨خباث واإلاٗلىماثالَى

الخ٨مب، ببغاَُم الخؿً. صث. ال٨ٟاءاث اإلاهىُت اإلاخُلبت لألؾخاط الجامعي مً وحهت  .69

ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛيراث.   .90، ٕ مجلت عؾالت الخلُجهٓغ َالبه ٖو

٘ الجؼاثغي. 2003، ٦ما٫. صعواػ .70 مجلت اإلا٨خباث . الخماًت ال٣اهىهُت لألعق٠ُ في الدكَغ

 .01،ٕ.02،مج.واإلاٗلىماث
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اعي، ٖبض اإلاجُض. .71 ً.الخىز٤ُ وخىاع الخًاعاث. 2001الٞغ ت ٍٖغ
ّ

 .26،ٕ.مجل

ضان، هانغ بً مدمض.  .72 ت م٨خبت اإلال٪  .الخىُٓم اإلاىيىعي لألعق2006.٠ُالؿٍى
ّ

مجل

 .01،ٕ.13،مج.ٞهض

ت 2013قىاو ٖبضالباؾِظ بُىف ٦ما٫.  .73 ً وجضَعـ ألاعق٠ُ بالجامٗت الجؼاثٍغ . ج٩ٍى

ت الٗلىم الاوؿاهُتفي ْل هٓام ٫.م.ص: اليكإة والخُىع. 
ّ

غان(.  مجل )جهضع ًٖ حامٗت َو

 صعاؾت ٢ُض الُب٘ واليكغ.

ً ألا٧اصًمب ألزهاجي ألاعق٠ُ في البِئت الغ٢مُت: . 2012قىاو، ٖبضالباؾِ.  .74 الخ٩ٍى

.)الجؼاثغ(. LMDبت مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت في ْل هٓام ججغ 

 .بمجلت ٖلم اإلاٗلىماث اإلاٛغبُتصعاؾت ٢ّضمذ مً ؤحل اليكغ 

اب.  .75 غ البِئت 2002الهباٙ، ٖماص ٖبض الَى ا في جٍُى . اإلاٗلىماث الغ٢مُت وؤزَغ

 .2، 1ٕ، مجمجلت اإلا٨خباث واإلاٗلىماثألا٧اصًمُت الٗغبُت. 

 .61، ٕ مجلت ج٨ىىلىحُا واجهاالث. ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الخًغاء. 2010ي، ُٖض. َىو .76

. بٖضاص ؤزهاجي اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في بِئت 2002ٖبضالهاصي، مدّمض ٞخخي.  .77

، ًىلُى مجلت الاججاَاث الخضًثت في اإلا٨خباث واإلاٗلىماثبل٨تروهُت: عئٍت مؿخ٣بلُت. 

2002ٕ ،18. 

مجلت م٨خبت . خٟٔ الىزاث٤: خضوصٍ ومجاله وجىُٟظٍ، 2000ٞغؾىوي، ٞااص خمض عػ١.  .78

ىُت  .02، ؾلؿلت1، ٕاإلال٪ ٞهض الَى

. جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت الزخهاصخب اإلاٗلىماث في الٗهغ 2012مهُٟ ، جهلت ٞىػي. .79

ىُتالغ٢مب.   .01،ٕ.18،مج.مجلت  م٨خبت اإلال٪ ٞهض الَى

ىت. .80 ً اإلاؿخُٟضًً مً اإلاٗلىمت الٗلمُت والخ٣ىُت  .2006م٣ىاوي، نبًر صعاؾت ج٩ٍى

 .1، 3ٕ، مجلضمجلت اإلا٨خباث واإلاٗلىماثباإلا٨خباث الجامُٗت. 

خماص بغامج اإلااحؿخير في 2009مىهىع، ٖهام.  .81 ٨ُت اٖل . مٗاًير حمُٗت اإلا٨خباث ألامٍغ

ت مل. صعاؾاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث: الخاحت بلى هٓغة جإمل ٖغبُت لالٖخباع وللٗ
ّ

مجل

 .4، ٕصعاؾاث اإلاٗلىماث

ت الٗغبُت . ججغبت ؤعق٠ُ والًت ٢ؿىُُىت )الجؼاثغ(، 2000مُمىوي، ٖمغ. .82
ّ

مجل

3000ٕ،1. 

جب: الىا٢٘ وآلاٞا١: ا٢تراخاث وهماطج. 2003مُمىوي، ٖمغ. .83 . ماؾؿاث ألاعق٠ُ الَى

ض 2003، مجلت  اإلا٨خباث واإلاٗلىماث
ّ
 )ٖضص زام(. 1، 02ٕ، اإلاجل
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بب، مدمض ا .84 . مجلت الجامٗت اإلاٛاعبُت]ص.ث[. ٖلم ألاعق٠ُ وؤػمت مهُلر. لُاَغ.ٍٖغ

[. ه٣ال ًٖ ٢اٖضة 05/04/2013، ]en ligne]. مخاخت ٖلى الخِ اإلاباقغ]255م

بِ:
ّ
ت. الغا  . maarifa.com-http://www.alاإلاٗٞغ

جضَعـ ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في .ؤيىاء ٖلى بغامج 2007حغحِـ، حاؾم مدمض.  .85

ً الٗغبي م٘ بقاعة زانت بلى صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة. مخاخت  مجلت ؾبراًً الَى

 [. الّغابِ:05/02/2013،م.]12،ٕ.2007،ماعؽ en ligne] ٖلى الخِ اإلاباقغ]

arians.org/http://www.journal.cybr 

ؾبراًً .اإلا٨خباث الغ٢مُت: الخسُُِ واإلاخُلباث. 2008خؿىين، عحب ٖبض الخمُض.  .86

، 2008ٕ،15[، ماعؽ  en ligneمخاخت ٖلى الخِ اإلاباقغ] حىعها٫

  /http://www.journal.cybrarians.org[. الّغابِ.03/10/2013م.]

)ًىهُى  cybrarians journal.-  ٕ13 -. الخاحت بلى ؤزال٢ُاث مهىت ألاعق٠ُ َىض ٖلىي. .87

 tp://www.journal.cybrarians.org/htمخاح ٖلى:  -[ . 07/02/2013] -( . 2007

م. .88 ً ألاعقُُٟين 2005بجاحت، ٖبضال٨ٍغ إلصاعة ألاعق٠ُ الجاعي . ب٢تراح بغهامج ج٩ٍى

[، ًىهُى  en ligneمخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ]. مجلت ؾبراًًوالىؾُِ. 

  /http://www.journal.cybrarians.org[. الّغابِ.03/03/2012.]2005ٕ،5

خٟٔ ألاعق٠ُ في الجؼاثغ بين الخماًت ال٣اهىهُت  .٢2005مىح هجُتظ قغقي ٞخُدت.  .89

[، ًىهُى  en ligneمخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ]. مجلت ؾبراًً وؤلاحغاءاث الٟىُت.

  /http://www.journal.cybrarians.org[. الّغابِ.03/03/2012.]2005ٕ،5

. الضلُل بلى بغهامج الضعاؾاث الٗلُا في الضعاؾاث 2008. مدّمض ٖبضاإلادؿً، ؤقٝغ .90

[، ماعؽ  en ligneمخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ]. مجلت ؾبراًً ألاعقُُٟت.

  /http://www.journal.cybrarians.org[. الّغابِ.07/03/2012.]2008ٕ،15

جإزير البِئت الّغ٢مُت ٖلى بٖضاص ؤزهاجي . 2006مدّمض، مدمض ابغاَُم خؿً. .91

، 2006، حاهٟي [en ligne]. مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ اإلاٗلىماث: الخدضًاث والخُلٗاث

 [. مخاح ٖلى الغابِ الخالي: 03/06/2012. ]1ٕ

http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=306 

. 2013الخٗلُم في الجؼاثغ بين الىا٢٘ واإلاغاص: خُاة الخٗلُم في الجؼاثغ بٗض الاؾخ٣ال٫.    .92

ت ال٣لم الال٨تروهُت
ّ

. نٟدت ال٣لم الال٨تروهُت مخاخت ٖلى الخِ 21، م8، ٕمجل

 [.الغابِ.13/07/2013، ]en ligne]اإلاباقغ]

Facebook.com/page/الال٨ترووي -ال٣لم -نٟدت 

http://www.al-maarifa.com/
http://www.journal.cybrarians.org/
http://www.journal.cybrarians.org/
http://www.journal.cybrarians.org/
http://www.journal.cybrarians.org/
http://www.journal.cybrarians.org/
http://www.journal.cybrarians.org/
http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=306
http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=306
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اتم اإلاإجمشاث والىذواث الللمُت:  ُو

ىف ٦ما٫، ٖاللىف .93
ّ
بالجامٗت  2.0. الخٗلُم الال٨ترووي 2012هجمت وآزغون. بُ

ت في ْل انالح الخٗلُم الٗالي: بين وا٢٘ اإلاىاهج، ومخُلباث جُٟٗل الُغاث٤،  الجؼاثٍغ

ب،  ؤٖما٫ اإلااجمغ الضولي ألاو٫ لخ٣ىُاث اإلاٗلىماث والاجهاالث في الخٗلُم والخضٍع

 .447، م. 10/05/2012-7(، -جىوـ-)الخماماث

ىُت: مسُِ اؾخعجالي للخهضي بُىف، ٦م .94 ا٫. الخضابير الاخخُاَُت لخإمين الظ٦غة الَى

غان، وع٢ت ٖلمُت م٣ضمت للىضوة الٗلمُت الثالثت  لل٩ىاعر اإلادض٢ت باألعق٠ُ، َو

 صٌؿمبر. 27/28. 2008"ٖغب٩ُا") الجؼاثغ(. صٌؿمبر 

اعاث ألاعق2011ُبً قٗيرة، ؾٗاص. .95 ُٟت: صعاؾت . ؤزغ التربهاث اإلاُضاهُت في بٖضاص ؤلَا

خالت َلبت ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت، اإلالخ٣  

ت في اإلااؾؿاث  ً وبصاعة اإلاىاعص البكٍغ جب الثاوي خى٫: الخىحهاث الخضًثت في ج٩ٍى الَى

ت) ٢ؿىُُىت الجؼاثغ(،   .2011ماي  11/12الىزاث٣ُت الجؼاثٍغ

ً الضًً.  .96 ٘ ٦ٟاءة اإلااؾؿت . اؾتراجُج2001ُبً لىن٠ُ، ٍػ ت لٞغ ت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت، ؤٖما٫ اإلالخ٣  الضولي خى٫ جإَُل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت  الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

 .323، م.2001ؤ٦خىبغ  19/30)الجؼاثغ، حامٗت ؾ٠ُُ(، ؤًام 

غ بىقاعب. .97 ت في ْل هٓام 2011بىلضاوي، لَؼ  LMD.جضَعـ ألاعق٠ُ بالجامٗت الجؼاثٍغ

م اإلا٨خباث والٗلىم الىزاث٣ُت بجامٗت باجي مسخاع بٗىابت همىطحا. وع٢ت :ججغبت ٢ؿم ٖل

ً الجامعي في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث :  جب مىاهج الخ٩ٍى ٖمل م٣ضمت بلى اإلالخ٣  الَى

غ )بين  مىخاث الخٍُى  ٢14/15ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت: حامٗت جبؿت( مُُٗاث الىا٢٘ َو

مبر   .2011هٞى

. اإلاٗلىماث في زضمت الخىمُت بالبالص الٗغبُت، ؤٖما٫ الىضوة 1995بىمٗغافي، بهجت.  .98

الٗغبُت الثالثت لالجداص الٗغبي للم٨خباث واإلاٗلىماث )جىوـ: مغ٦ؼ الخىز٤ُ ال٣ىمي، 

ىان(، م.  .614ٚػ

غ مىاهج ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث، 1995بىمٗغافي، بهجت. .99 . الاججاَاث الخضًثت في جٍُى

ً و٢اج٘ الىضوة الٗغبُت الخ امؿت خى٫ ويُٗت صعاؾاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث في الَى

المي(، م.  .36الٗغبي: الخىحهاث اإلاؿخ٣بلُت )جىوـ: مغ٦ؼ الخىز٤ُ الٖا

ض اإلااّصي لألعق٠ُ ومهىت ألاعقُٟي. .100 . ٞٗالُاث الىضوة الضولُت الخاصًت 2011الخجٍغ

ان"،  ًىمي ٖكغ ألًام ألاعق٠ُ في اإلاجا٫ الغ٢مب. بلج٩ُا: الجامٗت ال٩ازىل٨ُُت "لٞى

 .2011ماعؽ  25و24
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بب، ؤٖما٫ 2011حغاصاث، ؤؾامت. .101 .زهاثو ومىانٟاث صعاؾاث ٢ُاؽ ألازغ الخضٍع

ت في ال٣ُإ الٗام الىا٢٘ والخُلٗاث والخدضًاث ماجمغ بصاعة وجىمُ ت اإلاىاعص البكٍغ

 .2010)مهغ(، صٌؿمبر 

ت، ؤٖما٫ ماجمغ بصاعة وجىمُت 2011عؾالن، هبُل اؾماُٖل.  .102 . َىضعة اإلاىاعص البكٍغ

ت في ال٣ُإ الٗام الىا٢٘ والخُلٗاث والخدضًاث )مهغ(، صٌؿمبر  اإلاىاعص البكٍغ

 .313.م 2010

إ م٣غانظ خٍغ .103 ً: صعاؾت 2011ؼي ٞاعو١. ٞع الم والاجها٫ في الخ٩ٍى . ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

ت في ْل خالت ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ،  ً اإلاىاعص البكٍغ مضازلت في  وعقت "ج٩ٍى

الخىمُت اإلاؿخضامت وجد٤ُ٣ الدكُٛل ال٩امل" جدذ اإلادىع الثالث الخىمُت اإلاؿخضامت 

اَغة البُالت )حامٗت اإلاؿُلت بالجؼاثغ(،  مبر  15/16ْو  .2011هٞى

قىاو ٖبضالباؾِ. مضي جُب٤ُ مٗاًير خٟٔ ألاعق٠ُ: صعاؾت مُضاهُت بمغ٦ؼ  .104

ىُت:  جب ألاو٫ خى٫: ألاعق٠ُ والظا٦غة الَى ؤعق٠ُ والًت ؾ٠ُُ، اإلالخ٣  الَى

 .2012حىان  10/11الاهجاػاث والخُلٗاث)حامٗت ٢ؿىُُىت بالجؼاثغ(، 

ىُت وصوع  .105 َا في خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ قىاو، ٖبضالباؾِ. مغا٦ؼ ألاعق٠ُ الَى

جب الجؼاثغي، ؤٖما٫ اإلااجمغ الثاوي  الؿمعي البهغي: ججغبت مغ٦ؼ ألاعق٠ُ الَى

ً لالجداص الٗغبي للم٨خباث واإلاٗلىماث)اٖلم( خى٫: هٓم وزضماث اإلاٗلىماث  والٗكٍغ

اإلاخسههت في ماؾؿاث اإلاٗلىماث الٗغبُت: الىا٢٘، الخدضًاث، 

 .2011ٌؿمبر ص 19/21والُمىخاث)الؿىصان(، 

ً في الٗهغ الغ٢مب. ؤٖما٫ اإلااجمغ 2007نىفي، ٖبضالل٠ُُ.  .106 . اإلا٨خبُىن والخ٩ٍى

الثامً ٖكغ لالجداص الٗغبي للم٨خباث و اإلاٗلىماث)بٖلم( خى٫: مهىت اإلا٨خباث 

وجدّضًاث الىا٢٘ واإلاؿخ٣بل وصوعَا في الىنى٫ الخغ للمٗلىماث الٗلمُت)الؿٗىصًت(، 

مبر  17/20  . 2007هٞى

ىت. .107 ً ؤزهاجي 2010ٖباصة قهغػاص، م٣ىاوي نبًر غ البرامج ألا٧اصًمُت لخ٩ٍى . جٍُى

اإلاٗلىماث ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت، ؤٖما٫ اإلااجمغ الخاصي 

ً لالجداص الٗغبي للم٨خباث واإلاٗلىماث خى٫: اإلا٨خبت الغ٢مُت الٗغبُت  والٗكٍغ

 .179،م.2010ؤ٦خىبغ  6/8(، ها: الًغوعة، الٟغم والخدضًاث) لبىان@ٖغب

ً بإ٢ؿام ٖلم اإلا٨خباث بالجؼاثغ  .٨ٖ2010ىىف هبُل، ٚاهم هظًغ.  .108 بغامج الخ٩ٍى

ً لالجداص الٗغبي  ومضي مىاءمتها م٘ اإلا٨خباث الغ٢مُت. ؤٖما٫ اإلااجمغ الخاصي والٗكٍغ
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ها: الًغوعة، الٟغم @للم٨خباث واإلاٗلىماث خى٫: اإلا٨خبت الغ٢مُت الٗغبُت ٖغب

 .379ؤ٦خىبغ ،م. 6/8ًاث)لبىان   (، والخدض

بإ٢ؿام  LMSويغوعة جبجب هٓم بصاعة الخٗلُم  LMD. هٓام 2011لخىاَي، ٖخ٣ُت. .109

 ً جب "مىاهج الخ٩ٍى ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث، وع٢ت ٖمل م٣ضمت في اإلالخ٣  الَى

غ"، )٢ؿم  الجامعي في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث: مىخاث الخٍُى بين مُُٗاث الىا٢٘ َو

مبر 14/15الٗلىم ؤلاوؿاهُت حامٗت جبؿت الجؼاثغ(،   .3، م.2011/ هٞى

م، مغاص.  .110  L„enseignement des techniques archivistiques (niveau .٦2011ٍغ

master) au département de bibliothéconomie de l„université Mentouri de 

Constantine : réalité et perspectives.   جب "مىاهج وع٢ت ٖمل م٣ضمت في اإلالخ٣  الَى

ً الجامعي في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث: مىخاث  الخ٩ٍى بين مُُٗاث الىا٢٘ َو

غ"، )٢ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت، حامٗت جبؿت الجؼاثغ(،  / 14/15الخٍُى

مبر   .2011هٞى

 الشظاةل الجاملُت: ماظتر، ماحعخاس ودٓخىساٍ.

٘ الجؼاثغي. عؾالت 2011بىزُاع، وؿُمت.  .111 . الخماًت ال٣اهىهُت لألعق٠ُ في الدكَغ

 ماؾتر: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت. 

غة، الُاَغ. .112 ً 2009بىصٍو . جثمين عؤؽ اإلاا٫ البكغي في مُضان ألاعق٠ُ بين الخ٩ٍى

 -ُىتومماعؾت اإلاهىت: صعاؾت مُضاهُت بمغا٦ؼ ألاعق٠ُ الىالثُت بالكغ١ الجؼاثغي )٢ؿىُ

 باجىت(. عؾالت ماحؿخير: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت. -ؾ٠ُُ

.ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وجُب٣ُاتها في مجا٫ ألاعق٠ُ. 2009بىؾمٛىن، ببغاَُم. .113

 عؾالت ماحؿخاع: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت.

ت في جلبُت . ج٣ُُم ٞٗالُت مهلخت ؤعق٠ُ والًت ٢ؿىُُى2001بى٢ٟت، هاصًت.  .114

خاحُاث اإلاؿخُٟضًً الجامُٗين مً زضماتها. عؾالت ماحؿخاع: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث 

 بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت.

ير.  .115 . ألاهٓمت آلالُت وصوعَا في جىمُت الخضماث ألاعقُُٟت: صعاؾت 2008خاٞٓي، َػ

ؤَغوخت ص٦خىعاٍ: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت  جُب٣ُُت بإعق٠ُ بلضًت ٢ؿىُُىت.

 ي ٢ؿىُُىت.مىخىع 

ً والبدث الٗلمب بالجامٗت . 2008الخمؼة، مىير. .116 صوع اإلا٨خبت الغ٢مُت في صٖم الخ٩ٍى

ت: اإلا٨خبت الغ٢مُت لجامٗت الامير ٖبض ال٣اصع ب٣ؿىُُىت همىطحا. عؾالت  الجؼاثٍغ

 ماحؿخير: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت.
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: ؤَمُخه، جىُٓمه، خماًخه .ألاعق٠ُ ؤلاصاعي في الجؼاثغ 2002صعواػ، ٦ما٫. .117

ال٣اهىهُت ووا٢ٗه: صعاؾت خالت مهلخت ألاعق٠ُ لىالًت ٢ؿىُُىت . عؾالت ماحؿخاع: 

 ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت.

غ البدث الٗلمب في ْل 2012ٖمُمىع، ؾهام.  .118 . اإلا٨خباث الجامُٗت وصوعَا في جٍُى

عؾالت  .الجامُٗت لجامٗت حُجل البِئت الال٨تروهُت: صعاؾت مُضاهُت باإلا٨خباث

 ماحؿخير: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت.

م مغاص.  .119 ً في ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ومضي الخالئم بِىه وبين ٦1998ٍغ .الخ٩ٍى

 اإلاماعؾت اإلاُضاهُت. مظ٦غة الضبلىم الٗالي للم٨خبُين: حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت. 

. ؤَمُت ؤؾلىب اإلاٗاًىت في الضعاؾاث ؤلاخهاثُت: صعاؾت 2010، هؼحهت. م٣ُضف .120

ت مً زال٫ ؾبر آلاعاء. عؾالت ماحؿخير:  جُب٣ُُت خى٫ الخى٦مت في الجامٗت الجؼاثٍغ

 حامٗت ٞغخاث ّٖباؽ ؾ٠ُُ. 

بىهشاًُا:   الٍى

ت. 2008مضوي، ٖىى.  .121 . مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ الخضٍعب وجىمُت ال٣ضعة البكٍغ

[ligne[en [ ،19/12/2011 .ِالغاب.]http://www.hrdiscussion.com/hr14286.htm 

ض، ؤخمض.  .122 ً. 2007الٍؼ ً اإلاؿخمغ بإ٧اصًمُت التربُت والخ٩ٍى . مخاح ٖلى الخِ الخ٩ٍى

 اإلاباقغ 

[[en ligne[ ،21/12/2011 .ِالغاب.]http://zayahmed.maktoobblog.com/163011 

123. ً م في الخ٩ٍى ، en ligne]. مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ]2013. الخ٣ٍى

 [.الغابِ. 21/3/2013]

storage.canalblog.com/15/15/705467/49206335.doc https://www.

ً وؤَمُخه في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت. .124  en]. مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ]2013الخ٩ٍى

ligne[ ،25/2/2013:ِالغاب.] 

 tiaret.dz/bibliothèque/.../8325~1.DOC-.univhttps://www  

ً. 2013الهض٤ً، بسىف.  .125 . مخاح ٖلى الخِ الاصاعة الاؾتراجُجُت للخ٩ٍى

 [.الغابِ:11/2/2013، ]en ligne]اإلاباقغ]

 ksue/.faculty.edu.sa/.../548917~.DOC-.univhttps://www  

اإلاعجم البنهاوي اإلاىؾىعي في مهُلخاث اإلا٨خباث الكامي،ؤخمض مدمض.  .126

اعة ًىم: /http://www.elshami.com مخاخت ٖلى الخِ اإلاباقغ .واإلاٗلىماث ش الٍؼ جاٍع

24/08/2012. 

http://www.hrdiscussion.com/hr14286.htm
https://www.univ-ksue/.faculty.edu.sa/.../548917~.DOC
http://www.elshami.com/
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127.  ٠ اثحٍٗغ  [.الغابِ.13/03/2013، ]en ligne]. مخاخت ٖلى الخِ اإلاباقغ]اإلاسَُى

http://www.shababadrar.net/vb/threads/48631/ 

  [.الغابِ.13/03/2013، ]en ligne]. مخاخت ٖلى الخِ اإلاباقغ]الترار والخًاعة .128

post.html-http://alqnawe.blogspot.com/2012/09/blog 

جب الجؼاثغي.  .129 جب،مى٢٘ مغ٦ؼ ألاعق٠ُ الَى  الىهىم الخىُٓمُت لألعق٠ُ الَى

اعة ًىم  ش الٍؼ  www.archives(.الغابِ:21/03/2012مخاخت ٖلى الخِ اإلاباقغ. )جاٍع

 dgan.gov.dz- 

ً ٫.م.ص في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بجامٗت جبؿت.  .130 بُا٢اث ٖغى ج٩ٍى

اعة جىُٓم الؿضاؾُاث الؿخت إلاغخلت اللِؿاوـ ش الٍؼ ، مخاخت ٖلى الخِ اإلاباقغ. )جاٍع

  cebook.com/Sciences.humaineshttp://www.fa(. الغابِ:08/09/2012ًىم 

ً ٫.م.ص في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بجامٗت جبؿت.  .131 بُا٢اث ٖغى ج٩ٍى

اعة ًىم جىُٓم الؿضاؾُاث ألاعبٗت إلاغخلت اإلااؾتر ش الٍؼ ، مخاخت ٖلى الخِ اإلاباقغ. )جاٍع

 (. الّغابِ:08/09/2012

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256212214410097&set=a.2562

12161076769.67144.245639365467382&type=1&ref=nf 

اعة  .02ؿىُُىت الخٍٗغ٠ بجامٗت ٢ .132 ش الٍؼ مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ. )جاٍع

 constantine2.dz/-http://www.univ(. الغابِ: 17/7/2013ًىم

للمىؾم الجامعي  02بخهاثُاث بُضاٚىحُت ٖاّمت ٖلى مؿخىي حامٗت ٢ؿىُُىت  .133

اعة ًىم مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ.  .2013 -2012 ش الٍؼ  (. الغابِ: 17/7/2013)جاٍع

globale/-pedagogie-constantine2.dz/vrformation/statistique-http://www.univ 

. مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ. ٧لمت مضًغ اإلاٗهضجُّىع مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ.  .134

اعة ًىم  ش الٍؼ  (. الغابِ: 18/07/2013)جاٍع

-de-instituts/institut-et-constantine2.dz/facultes-http://www.univ

bibliotheconomie/ 

بخهاثُاث َلبت مٗهض ٖلم اإلا٨خباث و الخىز٤ُ زال٫ الؿىت الجامُٗت  .135

اعة ًىم 2012/2013 ش الٍؼ  (. الغابِ: 20/07/2013. مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ .) جاٍع

-de-instituts/institut-et-nstantine2.dz/facultesco-http://www.univ

bibliotheconomie/ 

http://www.shababadrar.net/vb/threads/48631/
http://alqnawe.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://alqnawe.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://www.facebook.com/Sciences.humaines
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256212214410097&set=a.256212161076769.67144.245639365467382&type=1&ref=nf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=256212214410097&set=a.256212161076769.67144.245639365467382&type=1&ref=nf
http://www.univ-constantine2.dz/
http://www.univ-constantine2.dz/vrformation/statistique-pedagogie-globale/
http://www.univ-constantine2.dz/vrformation/statistique-pedagogie-globale/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
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مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ. الام٩اهُاث اإلااصًت البُضاٚىحُت . 02حامٗت ٢ؿىُُىت  .136

ً اعة ًىم واإلاغا٤ٞ الضاٖمت للخ٩ٍى ش الٍؼ (. 20/07/2013. مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ.) جاٍع

 الغابِ: 

-de-instituts/institut-et-constantine2.dz/facultes-http://www.univ

bibliotheconomie/ 

اعة ًىم الخٍٗغ٠ بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت .137 ش الٍؼ . مخاح ٖلى الخِ اإلاباقغ. )جاٍع

 (. الغابِ:10/7/2013

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%

D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9 

، مخاح ٖلى مً الؿضاسخب ألاو٫ بلى الض٦خىعاٍ LMDخٗل٣ت بىٓام ٧ل اإلاُُٗاث اإلا .138

اعة:  http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=71070الخِ اإلاباقغ  ش الٍؼ جاٍع

05/08/2012. 

ت LMDقغح هٓام  .139 اعة: ، مخاح ٖلى الخفي الجامٗاث الجؼاثٍغ ش الٍؼ ِ اإلاباقغ. جاٍع

 . الغابِ.19/08/2012

 topic#3092-http://30dz.justgoo.com/t1258  

تبالجؼاثغ،  LMDآلُت جُب٤ُ هٓام  .140 ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ،مخاح ٖلى الخِ  الجٍغ

 .http://www.mesrs.dz/document_pub/A20080485a.pdfاإلاباقغ الخالي:

ً ٫.م.ص ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث،  .141 ، مخاخت ٖلى حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىتٖغى الخ٩ٍى

اعة ًىم :  الخِ اإلاباقغ. ش الٍؼ  . الغابِ:08/09/2012جاٍع

/docs11/offre/licbiblio.docimageswww.umc.edu.dz/facshs/  

 

ت، مداطشاث مؼبىكت، مِابالث... اث: وزاةّ ئداٍس  مخٌُش

ت زاّنت بضلُل بٖضاص 02حامٗت ٢ؿىُُىت  .142 . مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ. مٍُى

غ الترّبو لُلبت الؿىت زالثت لِؿاوـ حمُ٘ الخسههاث للؿىت الجامُٗت   -2011ج٣ٍغ

2012. 

وز٣ُت مؿترحٗت مً َٝغ هاثب مضًغ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ م٩ل٠ بما بٗض  .143

الخضعج والبدث الٗلمب والٗال٢اث الخاعحُت مخٗل٣ت بخىػَ٘ ؤؾاجظة اإلاٗهض ٖلى 

 .2013. ماعؽ 02ال٣ؿمين، حامٗت ٢ؿىُُىت 

http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://www.univ-constantine2.dz/facultes-et-instituts/institut-de-bibliotheconomie/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=71070
http://30dz.justgoo.com/t1258-topic#3092
http://www.mesrs.dz/document_pub/A20080485a.pdf
http://www.umc.edu.dz/facshs/images/docs11/offre/licbiblio.doc
http://www.umc.edu.dz/facshs/images/docs11/offre/licbiblio.doc
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ت بٖالمُت خى٫ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت  .144 مٗلىماث مؿخ٣اة مً مٍُى

 .2014-2013بمىاؾبت حسجُالث الُلبت الجضص للؿىت الجامُٗت  ٢02ؿىُُىت 

ً، 02حامٗت ٢ؿىُُىت  .145 ُت للمؿخسضمين والخ٩ٍى ت الٟٖغ : ألاماهت الٗامت، اإلاضًٍغ

ين والخ٣ىُين، بٖالن ٖ ٟين الاصاٍع ٠ُ ؤؾاجظة مؿاٖضًً نى٠ مهلخت اإلاْى ً جْى

٠ُ  08، الٗضص 02"ب" بجامٗت ٢ؿىُُىت  ش بٖالن الخْى ؤوث  05مىانب مالُت. جاٍع

2013. 

ت جضُٖمُت في م٣ُاؽ:  .146 اهم هظًغ. مُبٖى دان ٖبض الخمُض، ٨ٖىىف هبُل ٚو ٍع

. حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث، GEDالدؿُير الال٨ترووي للىزاث٤ 

 . 2008-2007ي اإلاىؾم الجامع

ً الُالب الجامعي: 2009مَؼل، مهُٟ .  .147 . مهاصع اإلاٗلىماث وصوعَا في ج٩ٍى

 .8صعاؾت مُضاهُت بجامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت. ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث، م

مدايغاث الخبير ٖمغ مُمىوي يمً م٣ُاؽ: ألاعق٠ُ الخام ٚير ميكىعة، الؿىت  .148

٢ؿىُُىت. ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث. اإلاىؾم  زالثت لِؿاوـ ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت مىخىعي

 .2008 -2007الجامعي 

ذ،  .149
ّ
ت جضُٖمُت في م٣ُاؽ: ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ قىاو، ٖبضالباؾِ. مُبٖى

الؿىت زالثت لِؿاوـ ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث، 

 .2011 -2010اإلاىؾم الجامعي 

ب، بى٦غػاػة، ٦ما٫. مدايغاث ٚير ميكىعة  .150 في م٣ُاؽ: ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

مىحهت لُلبت الؿىت ؤولى ماؾتر ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت: ٢ؿم ٖلم 

 .2010 -2009اإلا٨خباث، اإلاىؾم الجامعي 

٨ٖىىف، هبُل. مدايغاث ٚير ميكىعة في م٣ُاؽ ج٨ىىلىحُا الغ٢مىت وبغمجُاث  .151

. حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت: ٢ؿم ٖلم ألاعقٟت. الؿىت ؤولى ماؾتر ج٣ىُاث ؤعقُُٟت

 .2010 -2009اإلا٨خباث، اإلاىؾم الجامعي 

ت جضُٖمُت في م٣ُاؽ: بوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعقُُٟت،  .152 بً قٗيرة، ؾٗاص. مُبٖى

. مٗهض ٖلم 02مىّحهت لُلبت الؿىت زاهُت ماؾتر ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت ٢ؿىُُىت 

 .2013 -2012اإلا٨خباث والخىز٤ُ، اإلاىؾم الجامعي 

ت جضُٖمُت في م٣ُاؽ: مباوي ألاعق٠ُ، مىّحه لُلبت  .153 قىاو، ٖبضالباؾِ. مُبٖى

. مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ، 02ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت ٢ؿىُُىت  02اإلااؾتر 

 .2013 -2012اإلاىؾم الجامعي 



 قائــنة الـنصــادر  والـنراجع  

 

383 

 

مٗلىماث مؿخيبُت مً بٖالن زام بُلبت الؿىت زاهُت ماؾتر حمُ٘ الخسههاث  .154

م جى٣ُُها التب ؾِخّم اٖخماصَا خى٫ ٦ُُٟت بزغاج مظ
ّ
٣ت ج٣ُُمها وؾل ٍغ ٦غة اإلااؾتر َو

، مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ. 02مً َٝغ ؤًٖاء لجىت اإلاىا٢كت. حامٗت ٢ؿىُُىت 

 .2013 -2012اإلاىؾم الجامعي 

اث، مىحهت لُلبت الؿىت  .155 م، مغاص. مدايغاث ٚير ميكىعة في م٣ُاؽ: اإلاسَُى ٦ٍغ

ت. حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت: ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث، اإلاىؾم ؤولى ماؾتر ج٣ىُاث ؤعقُُٟ

 .2010 -2009الجامعي 

ت جضُٖمُت في م٣ُاؽ: اإلاٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ،  .156 بً قٗيرة، نىعٍت. مُبٖى

. مٗهض ٖلم 02مىحهت لُلبت الؿىت زالثت لِؿاوـ ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت ٢ؿىُُىت 

 .2012 -2011اإلا٨خباث والخىز٤ُ، اإلاىؾم الجامعي 

قغقي، ٞخُدت. مدايغاث ٚير ميكىعة في م٣ُاؽ: الخدلُل ألاعقُٟي+ وؾاثل  .157

البدث، مىحهت لُلبت الؿىت زالثت لِؿاوـ ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت مىخىعي 

 .2008 -٢2007ؿىُُىت. ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث. اإلاىؾم الجامعي 

ت جضُٖمُت في م٣ُاؽ: خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ، مىحهت  .158 قىاو، ٖبضالباؾِ. مُبٖى

لُلبت الؿىت زالثت لِؿاوـ ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت: ٢ؿم ٖلم 

 .2011 -2010اإلا٨خباث، اإلاىؾم الجامعي 

٘ ألاعقُٟي،  .159 ٢مىح، هاحُت. مدايغاث ٚير ميكىعة في م٣ُاؽ الخىُٓم والدكَغ

الؿىت ؤولى ماؾتر ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت. ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث، 

 .2010 -2009الجامعي اإلاىؾم 

ت جضُٖمُت في م٣ُاؽ: ألاعق٠ُ والبدث الٗلمب،  .160 قىاو، ٖبضالباؾِ. مُبٖى

مىّحهت لُلبت الؿىت زالثت لِؿاوـ ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت: ٢ؿم 

 .2011 -2010ٖلم اإلا٨خباث، اإلاىؾم الجامعي 

ألاعق٠ُ  مُمىوي، ٖمغ. مدايغاث ٚير ميكىعة في م٣ُاسخب: حؿُير ومٗالجت .161

ذي، وم٣ُاؽ بجاخت وجثمين ألاعق٠ُ. الؿىت ؤولى ماؾتر ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. حامٗت  الخاٍع

 .2010 -2009مىخىعي ٢ؿىُُىت. ٢ؿم ٖلم اإلا٨خباث، اإلاىؾم الجامعي 

ت جضُٖمُت في م٣ُاؽ: اإلاٗاًير والخ٣ُِـ في ألاعق٠ُ. مىحهت  .162 ىف، ٦ما٫. مُبٖى
ّ
بُ

ُٟت. حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت. ٢ؿم ٖلم لُلبت الؿىت ؤولى ماؾتر ج٣ىُاث ؤعقُ

 .2010 -2009اإلا٨خباث، اإلاىؾم الجامعي 
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. وي٘ م٣ترح بغامج الؿىىاث الضعاؾُت ألاعبٗت لٗلم اإلا٨خباث 2001بُىف، ٦ما٫.  .163

جب آهظا٥.)جىنُت لم ًخم اٖخماصَا مً  واإلاٗلىماث. ًٖى باإلاجلـ البُضاٚىجي الَى

 ب(.َٝغ وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلم

 2012 -1978. وكغة بخهاثُت 2012ق٨ُب ؤعؾالن باقي، صاوص خغػ ب وآزغون. .164

 .05، م ناصعة ًٖ حامٗت ٞغخاث ّٖباؽ ؾ٠ُُ

. مُثا١ ؤزال٢ُاث ازخهاصخب اإلا٨خباث 2012ٖبضب، بً مدمض الكاج٘. .165

: واإلاٗلىماث.  Ethical Principalخمض، بً ببغاَُم الٗمغان. َظا اإلاُثا١ جغحمت بخهٝغ

and code of Professional Practice for Library and Information Professionnels 

/The Chartered Institute of Library and Information professionnels (CILIP)UK.  

ً ٫.م.ص لِؿاوـ ؤ٧اصًمُت في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث: بُا٢ت  .166 ٖغى ج٩ٍى

اب والٗلىم الاوؿاهُت والٗلىم الاحخماُٖت. حامٗت جىُٓم ؾضاؾُاث الخٗلُم. ٧لُت آلاص

 -17. م.2009/2010 -بؿ٨غة–مدّمض زًُغ 

ؿُت في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث والىزاث٤ بجامٗت الخاج لخًغ باجىت في  .167 البرامج الخضَع

غاءLMDْل هٓام  -.)مٗلىماث مؿخ٣اة مً ٦ك٠ ه٣اٍ الُالبت مكاقت ٞاَمت الَؼ

جي َظٍ الجامٗت  .2010/2011ؾم الجامعي(. اإلاى -اخضي زٍغ

ؿُت ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت الجؼاثغ  .168 في ْل هٓام  02البرامج الخضَع

LMDؤخض مخّٟىقي ال٣ؿم  -.)مٗلىماث مؿخ٣اة مً ٦ك٠ ه٣اٍ الُالب: ٖمغ جغقين

 .2011/2012(. اإلاىؾم الجامعي -وزّغٍج َظٍ الجامٗت

ض الال٨ترووي م٘ ألاؾخاط ٢اضخب  .169 ٖبضال٣اصع. ؤؾخاط م٣ُاؽ ألاعق٠ُ م٣ابلت بالبًر

غان، ًىم  . خى٫ 23/03/2013ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم الخىز٣ُُت بجامٗت َو

ؿه بال٣ؿم. ت ٠ُ٦ ًخم جضَع  مدخىي بغهامج م٣ُاؽ: مضزل ٖام بلى ألاعق٠ُ، ومٗٞغ

غ بىقاعب بىلضاوي. هاثب عثِـ ال٣ؿم  .170 ض الال٨ترووي م٘ ألاؾخاط لَؼ م٣ابلت بالبًر

٠ بال
ّ
بُضاٚىحُا ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم الىزاث٣ُت بجامٗت باجي مسخاع ٖىابت. م٩ل

ً ٖلم اإلا٨خباث بال٣ؿم. 16/06/2012ًىم:  ٣ت اإلاٗخمض في ج٩ٍى  . خى٫ الٍُغ

171.  ً اُٞت الؿُٗض. ؤؾخاط ومؿاو٫ ٞغ٢ت قٗبت الخ٩ٍى م٣ابلت َاجُٟت م٘ ألاؾخاط بٖى

. خى٫ ٞترة 03/02/2013. ًىم ب٣ؿم الٗلىم الاوؿاهُت بجامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة 

ً في قٗبت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بجامٗت بؿ٨غة.  بضؤ اٖخماص الخ٩ٍى
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ض الال٨ترووي م٘ ألاؾخاطة نُٟذ ًمُىت وألاؾخاط ٖاقىع ؾال٫ .  .172 م٣ابلت بالبًر

. خى٫ ٦ُُٟت 12/01/2013، ًىم 02ؤؾخاطان ب٣ؿم ٖلم اإلا٨خباث بجامٗت الجؼاثغ

 بال٣ؿم والبرهامج اإلاٗخمض. اٖخماص هٓام ٫.م.ص

م٣ابلت َاجُٟت م٘ ألاؾخاطة باصي ؾهام. ؤؾخاطة ب٣ؿم الٗلىم الاوؿاهُت بجامٗت  .173

ً في قٗبت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث 04/03/2013جبؿت. ًىم  . خى٫ ٞترة بضؤ اٖخماص الخ٩ٍى

 بجامٗت جبّؿت.

ض الال٨ترووي م٘ ألاؾخاط الغبُ٘ ٖىلمب. عثِـ قٗبت اإلا .174 ٨خباث م٣ابلت بالبًر

. خى٫ ٞترة بضؤ اٖخماص 12/05/2012واإلاٗلىماث بجامٗت الخاج لخًغ باجىت. ًىم 

ً في قٗبت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بجامٗت باجىت.  الخ٩ٍى

. عثِـ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت مىخىعي 2012بً ؾبتب ٖبض اإلاال٪. .175

ت خى٫ حضًض اإلاٗهض ًىم:  مىاؾبت اخخٟا٫ ب 2012حىان  ٢09ؿىُُىت، م٣ابلت قٍٟى

 ال٣ؿم بالُىم الٗالمب لألعق٠ُ.

ً الٗالي بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ 2012بىصعبان، ٖؼ الضًً. .176 .ؤؾخاط الخ٩ٍى

الث  ت خى٫ اإلاَا ً. م٣ابلت قٍٟى بجامٗت ٢ؿىُُىت، ومؿاو٫ ٞغ٢ت مُضان الخ٩ٍى

ىُت ال٣ابلت للدكُٛل، ًىم:  ت والَى ماي  05وال٨ٟاءاث اإلاؿتهضٞت وال٣ضعاث الجهٍى

2012. 

ت 2011هىاعة، صخماوي. .177 . مؿاع الخٗلُم ألاعقُٟي بالجؼاثغ. َمؼة ونل. الجؼاثغ: وكٍغ

جب،ٕ.  .23،م.18بٖالمُت صازلُت ًٖ ماؾؿت ألاعق٠ُ الَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائــنة الـنصــادر  والـنراجع  

 

386 

 

شاث.
ّ
لاث: ُىاهين، مشاظُم، مىاؼير، أوامش، ُشاساث، مزٓ  حؽَش

. الخام بخدضًض ٢ىاٖض ؾير ألاعق٠ُ 1988 حاهٟي 26اإلااعر في  88-٢09اهىن  .178

جب وجىُٓمه. جب الجؼاثغي. الَى ت الٗامت لألعق٠ُ الَى  عثاؾت الجمهىعٍت : اإلاضًٍغ

ىُت.1977ماعؽ  20اإلااعر في  77/67مغؾىم ع٢م  .179 اث الَى . 2011اإلاخٗل٤ باإلادْٟى

جب. -2011...1990-مضوهت الىهىم الخىُٓمُت   . الجؼاثغ: ألاعق٠ُ الَى

ؾبخمبر  26اإلاىا٤ٞ  1432قّىا٫ ٖام  28ماّعر في  338-11ُٟظي ع٢م مغؾىم جى .180

ضة 2011ؾىت  ٟي بصاعة الجماٖاث الا٢لُمُت: الجٍغ طخب إلاْى ، ًاّؾـ الىٓام الخٍٗى

ت، ٕ  .53الّغؾمُت الجؼاثٍغ

ل  24ماعر في  64-135مغؾىم ع٢م:  .181 اإلاًمً جإؾِـ صبلىم ج٣جب  1964ؤٍٞغ

ضة ال ت.ٕ.للم٨خبُين وألاعقُُٟين. الجٍغ  28. الهاصعة ًىم 44غؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 .614.م.1964ماي 

لُت  24اإلااعر في  75 -90مغؾىم ع٢م  .182 ًخًمً ٞخذ جسهو ا٢خهاص  1975حٍى

ت.  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ؤوث  01اإلا٨خباث وجىُٓم الضعاؾاث ُٞه. الجٍغ

1975. 

مبر 21إلاىا٤ٞ لــــا 1425قىا٫  08، اإلااعر في 371-04مغؾىم جىُٟظي ع٢م: .183 هٞى

 ، ًخًمً بخضار قهاصة لِؿاوـ بالىٓام الجضًض.2004

واإلاخًّمً ال٣اهىن  1989صٌؿمبر  05اإلااعر في  224-89اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  .184

ألاؾاسخب الخام، اإلاُّب٤ ٖلى الٗما٫ اإلاىخمين بلى ألاؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث 

 والاصاعاث الٗمىمُت.

٤ بةوكاء مهالر ألاعق٠ُ  1977ماعؽ  20ّعر في اإلاا  77-67بمغؾىم ع٢م  .185
ّ
اإلاخٗل

 الىالثُت والبلضًت.

اإلاّٗض٫ للمغؾىم للخىُٟظي  1998-12-02اإلااعر في  386-98مغؾىم جىُٟظي ع٢م  .186

م لؿير َُا٧ل حامٗت مىخىعي وال٣غاع الىػاعي  1994 -08-18اإلااّعر في  84-213
ّ
اإلاىٓ

 .1999-03-18اإلااّعر في  75ع٢م 

. اإلاخٗل٤ بةه٣اط ألاعق٠ُ اإلاىخج ما ٢بل 1994ؤ٦خىبغ2اإلااعر في  94-07ميكىع ع٢م .187

جب الجؼاثغي.1962 ت الٗامت لألعق٠ُ الَى  . عثاؾت الجمهىعٍت: اإلاضًٍغ

٤ بٓغوٝ ٖمل 1998صٌؿمبر  14اإلااعر في  12/98-955اإلايكىع ع٢م  .188
ّ
، واإلاخٗل

 للىزاث٣ُين ألاعقُُٟين.
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٤ باٖخماص وكاٍ اإلااؾؿاث  2008ؤ٦خىبغ 27اإلااعر في  29اإلايكىع ع٢م  .189
ّ
واإلاخٗل

 الخانت في مجا٫ ألاعق٠ُ.

٠ُ الىزاث٣ُين 1998ؤ٦خىبغ  19اإلااعزت في  11مظ٦غة ع٢م  .190  -خى٫ خهُلت جْى

 .2000-1999وآٞا١  1998بلى ٚاًت  1995ألاعقُُٟين مً ؾىت 

ما٫ ؤلاخهاثُت ل٣ُ 1999ٞبراًغ  23اإلااعر في  14مظ٦غة ع٢م  .191 إ اإلاخٗل٤ ببرهامج ألٖا

 ألاعق٠ُ.

لُت  03اإلااعزت في  18اإلاظ٦غة ع٢م  .192 ٠ُ الىزاث٣ُين  1999حٍى اإلاخٗل٣ت بكغوٍ جْى

 -اإلاؿاٖضًً–ألاعقُُٟين 

مبر  15اإلااعزت في  35مظ٦غة جىحيهُت ع٢م  .193 خى٫ بحغاءاث الخ٨ٟل  2009هٞى

 بإعق٠ُ اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت.

لُت  01اإلااّعر في  218ال٣غاع ع٢م  .194 خًمً بوكاء ألا٢ؿام اإلا٩ىهت ل٩لُت واإلا 2010حٍى

 آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت بجامٗت ٖىابت.

. ًخًمً البرهامج البُضاٚىجي لىُل قهاصة 1991حىان  05ال٣غاع الىػاعي اإلااعر في  .195

 اللِؿاوـ في ا٢خهاص اإلا٨خباث.

ًدضص جىُٓم الخٗلُم ويبِ ٦ُُٟاث مغا٢بت اإلاٗاٝع  2005حاهٟي  ٢23غاع  .196

 ل٨ٟاءاث والاهخ٣ا٫ في صعاؾاث اللِؿاوـ "هٓام حضًض"وا

، 2009حىان  20ٌ اإلاىا٤ٞ لــــ1430حماصي الثاهُت 26، ماعر في ٢136غاع ع٢م: .197

ًدضص ال٣ىاٖض اإلاكتر٦ت للخىُٓم والدؿُير البُضاٚىحُت للضعاؾاث الجامُٗت لىُل 

 قهاصة اللِؿاوـ وقهاصة اإلااؾتر.

، 2009حىان  20ٌ اإلاىا٤ٞ لــ 1430الثاهُت  حماصي 26، ماعر في ٢137غاع ع٢م:  .198

 ًخًمً ٦ُُٟت الخ٣ُُم والاهخ٣ا٫ والخىحُه في َىع اللِؿاوـ و اإلااؾتر.

مبر  03ماعر في  ٢714غاع ع٢م  .199 ًخًمً ٦ُُٟت جغجِب الُلبت ل٩ل صٞٗت  2011هٞى

ىاع.  ول٩ل ألَا

خّمم ال٣غاع ع٢م  2012ؤ٦خىبغ  17اإلااعر في  ٢345غاع ع٢م  .200 اإلااعر  191الظي ٌّٗض٫ ٍو

لُت  16في  ً في الُىع الثالث مً ؤحل الخهىم  2012حٍى الظي ًدضص جىُٓم الخ٩ٍى

 .09ٖلى قهاصة الض٦خىعاٍ. اإلااّصة ع٢م 
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زقي 
 الرتتٗب

 الصفخٛ وٕضـــــــــــــــــٕع ادتدٔه.

ىاع. .1 ي لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت خؿب حمُ٘ ألَا
ّ
 31 جىػَ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال٨ل

الٗضص الاحمالي للضٞٗاث اإلاخسغحت الخاملت لكهاصة لِؿاوـ في جسّهو  .2

 .2013بلى ؾىت 2008ج٣ىُاث ؤعقُُٟت مً ؾىت 
32 

الٗضص الاحمالي للضٞٗاث اإلاخسغحت الخاملت لكهاصة اإلااؾتر في جسّهو  .3

 ج٣ىُاث ؤعقُُٟت.
33 

جي جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الخاملين لضعحت  .4 اإلاجخم٘ ال٨لي لخٍغ

بلى  2008اللِؿاوـ واإلااؾتر والظًً ًدًغون لضعحت الّض٦خىعاٍ مً ؾىت 

 .2013ٚاًت ؾىت 

34 

ىت الٟٗلُت لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت اإلاؿخجىبين بمٗهض ٖلم  .5 ُّ الٗ

 .02اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 
36 

جين مً  .6 جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت الٟٗلُت اإلاؿخجىبت مً اإلاىْٟين الخٍغ

جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الٗاملين بمسخل٠ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث 

ت.  الجؼاثٍغ

37 

 39 ٖضص الاؾخبُاهاث اإلاؿترحٗت واإلاٗخمضة. .7

م٣اعبت ؤو مًاَاة للٟٔ ؤعق٠ُ باللٛاث الٗاإلاُت و٦خابتها ولٟٓها  .8

 بالٗغبُت.
72 

ىبت اإلاالثمخين لخٟٔ ٧ل هٕى مً ؤهىإ الىزاث٤  .9 صعحت الخغاعة ووؿبت الَغ

 ألاعقُُٟت.
85 

 118 الٗال٢ت بين ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ )ع٢مب ؤو ال( والبِئت. .10

 120 الكب٨ت اإلادلُت وجهيُٟاتها .11

 121 الكب٨ت الىاؾٗت وجهيُٟاتها .12

 152 الازخالٝ بين الضوع الخ٣لُضي والضوع الجضًض ألزهاجي ألاعق٠ُ .13

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿيخين ألاولى والثاهُت لِؿاوـ.)مغخلت  14.

 الخإؾِـ(
188 

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿيخين الثالثت والغابٗت لِؿاوـ.)مغخلت  .15

 الخإؾِـ(
189 

 190 الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىىاث ألاعب٘ لِؿاوـ.) مغخلت التر٦يز( .16

 191الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىىاث الثالر ألاولى للِؿاوـ.)الخ٩ىًٍ  .17
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 في ْل هٓام اإلاٗاَض(.

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىت عابٗت لِؿاوـ )الخسههاث  .18

 الثالزت(. )الخ٩ىًٍ في ْل هٓام اإلاٗاَض(.
192 

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىىاث الثالر ألاولى للِؿاوـ. )الخ٩ىًٍ  .19

 في ْل هٓام ال٩لُاث(
193 

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿىت الغابٗت للِؿاوـ ) الخسههاث  .20

 )الخ٩ىًٍ في ْل هٓام ال٩لُاث( الثالزت(.
194 

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿضاؾُاث الؿخت إلاغخلت اللِؿاوـ  .21

 بجامٗت جبّؿت
197 

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿضاؾُاث ألاعبٗت  إلاغخلت اإلااؾتر بجامٗت  .22

 جبّؿت.
199 

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿضاؾُاث الؿخت  إلاغخلت اللِؿاوـ  .23

 بجامٗت بؿ٨غة.
201 

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿضاؾُاث الؿخت  إلاغخلت اللِؿاوـ  .24

 بجامٗت باجىت
203 

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣ترخت للؿضاؾُين الخامـ والؿاصؽ لخسهو  .25

 ألاعق٠ُ بجامٗت ٖىابت.
207 

الىخضاث البُضاٚىحُت اإلا٣غعة للؿضاؾُاث الؿخت إلاغخلت اللِؿاوـ  .26

 02بجامٗت الجؼاثغ 
209 

 229 مىػٖين ٖلى ال٩لُاث واإلاٗاَض. 02الٗضص ؤلاحمالي لُلبت حامٗت ٢ؿىُُىت .27

ضص الكهاصة التب ؾخمىذ لُلبت حامٗت ٢ؿىُُىت .28 مىػٖين ٖلى  02هٕى ٖو

 ال٩لُاث واإلاٗاَض.
230 

الظًً َم في جهاًت ج٩ىٍنهم مىػٖين  02بخهاثُاث َلبت حامٗت ٢ؿىُُىت .29

 ٖلى ال٩لُاث واإلاٗاَض
230 

خؿب  02جىػَ٘ ؤؾاجظة مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت  .30

 ألا٢ؿام
234 

 235 الٗضص الاحمالي لُلبت مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ .31

 244 بغهامج الؿضاسخب ألاو٫ للجظٕ اإلاكتر٥ في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث. .32

 246 بغهامج الؿضاسخب الثاوي للجظٕ اإلاكتر٥ في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث. .33

 248 بغهامج الؿضاسخب الثالث للجظٕ اإلاكتر٥ في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث. .34



 كشاف اجلداول . لكشافات.ا

398 

 

 250 بغهامج الؿضاسخب الّغاب٘ للجظٕ اإلاكتر٥ في ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث. .35

الٗضص الاحمالي الضازلي والخاعجي ألؾاجظة مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ  .36

 .02بجامٗت ٢ؿىُُىت
256 

ين والخ٣ىُين بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث  .37 الٗضص الاحمالي للمىْٟين الاصاٍع

 والخىز٤ُ.
257 

غة باإلاٗهض .38
ّ
ت واإلاسابغ البُضاٚىحُت والخجهيزاث اإلاخىٞ  258 اإلا٣غاث الاصاٍع

 258 مُاصًً الترّبو والخ٩ىًٍ في اإلااؾؿاث. .39

ٖضص اإلا٣اًِـ في ٧ل الىخضاث الخٗلُمُت في َىعي  .40

 .2،ماؾتر1اللِؿاوـ،ماؾتر
259 

 260 بغهامج الؿضاسخب الخامـ جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. .41

 263 بغهامج الؿضاسخب جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. .42

 272 بغهامج الؿضاسخب ألاو٫ مً اإلااؾتر جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت .43

 276 بغهامج الؿضاسخب الثاوي مً اإلااؾتر جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. .44

 280 بغهامج الؿضاسخب الثالث مً اإلااؾتر جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. .45

 283 بغهامج الؿضاسخب الغاب٘ مً اإلااؾتر في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت. .46

ٖضص اإلا٣اًِـ التب جيسجم م٘ البِئت الخ٣لُضًت وألازغي التب جيسجم م٘  .47

 البِئت الغ٢مُت.
284 

ؤؾماء اإلا٣اًِـ التب جيسجم م٘ البِئت الغ٢مُت الخضًثت وحجمها الؿاعي  .48

 اإلاٗخمض في الخ٩ىًٍ.
284 

ىت الٟٗلُت لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت اإلاؿخجىبين بمٗهض ٖلم  .49 ُّ الٗ

 .02اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 
288 

 289 مضي جًُٟل الٟغص الُالب للبرهامج الخ٩ىٍجب )مغخلت اللِؿاوـ(. .50

 291 مضي جًُٟل الٟغص الُالب للبرهامج الخ٩ىٍجب )مغخلت اإلااؾتر( .51

مضي جًُٟل الٟغص الُالب للبرهامج الخ٩ىٍجب )مغخلت اللِؿاوـ + مغخلت  .52

 اإلااؾتر(.
292 

جي جسّهو  .53 جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت الٟٗلُت اإلاؿخجىبت مً اإلاىْٟين زٍغ

ت.  ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الٗاملين بمسخل٠ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ
299 

 300 ٖضص الاؾخبُاهاث اإلاؿترحٗت واإلاٗخمضة. .54

 302 حيـ اإلابدىزين. .55

 303 الكهاصاث اإلادهل ٖليها الخانت باإلابدىزين. .56
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 304 ؾىت جى٠ُْ اإلابدىزين. .57

 305 الىيُٗت اإلاهىُت للمبدىزين. .58

 306 ؤؾماء عجب اإلابدىزين ووؿب جىػَٗها ٖلى اإلااّؾؿاث الكاٚلت. .59

 307 ٖضص الىالًاث اإلاىْٟت للمبدىزين. .60
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زقي 
 الصفخٛ وٕضـــــــــــــــــٕع الظهن. الرتتٗب

ي لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت خؿب حمُ٘  .1
ّ
ىاع.جىػَ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال٨ل  31 ألَا

بلى ؾىت  2008وؿبت الضٞٗاث اإلاخسغحت الخاملت لكهاصة اللِؿاوـ مً ؾىت  .2

2013. 

33 

مٗض٫ جسغج الضٞٗاث الخاملت لكهاصة اإلااؾتر في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت ابخضاء  .3

 .2013بلى ٚاًت ؾىت  2008مً ؾىت 

34 

جىػَ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال٨لي لخٍغجي جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت الخاملين لضعحت  .4

بلى ٚاًت ؾىت  2008اللِؿاوـ واإلااؾتر والظًً ًدًغون لضعحت الّض٦خىعاٍ مً ؾىت 

2013. 

35 

ىت الٟٗلُت لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت اإلاؿخجىبين بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث   .5 ُّ الٗ

 .02والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

37 

ٟين الخٍغجين مً جسهو ج٣ىُاث  .6 جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت الٟٗلُت اإلاؿخجىبت مً اإلاْى

ت.  ؤعقُُٟت الٗاملين بمسخل٠ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

38 

 39 ٖضص الاؾخبُاهاث اإلاؿترحٗت واإلاٗخمضة. .7

ً الظاحي للٟغص. .8  108 الخ٩ٍى

ت مً )الخجهيزاث،  .9 الخمثُل الؼمجب "لاله٨ؿاعاث الخ٨ىىلىحُت مً ٢بل مجمٖى

 البرمجُاث، الاجهاالث( لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث.

124 

يُت ألا٧اصًمُت. .10  137 صوعة اٖخماص البرامج الخ٩ٍى

ً في هٓام ٫ م ص  .11  236 مغاخل الخ٩ٍى

ً في هٓام  .12  LMD. 241جىُٓم وجمدىع مسخل٠ مغاخل مؿال٪ الخ٩ٍى

ً في مغخلت اللِؿاوـ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت   13 مؿاع الخ٩ٍى

 .٢2ؿىُُىت
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ىت الٟٗلُت لُلبت جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت اإلاؿخجىبين بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث   .14 ُّ الٗ

 .02والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت 

288 
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ٟين زٍغجي جسّهو ج٣ىُاث  .18 جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت الٟٗلُت اإلاؿخجىبت مً اإلاْى

ت.  ؤعقُُٟت الٗاملين بمسخل٠ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

300 

 301 ٖضص الاؾخبُاهاث اإلاؿترحٗت واإلاٗخمضة. .19

 303 حيـ اإلابدىزين. .20
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ً ألاعقُُٟين إلاغخلت اإلااؾتر. .28  314 َبُٗت ج٩ٍى
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)10

إُ ِرا املشسد شتصص لهافٛ املصطمخات الٕازدٚ يف الدزاسٛ ٔذات  الدزاسٛ: شسدو
 العالقٛ باملٕضٕع.

ِت باألسؼٍُ في البِئت 
ّ
 الخِلُذًت:مصؼلخاث مخلل

اؾخٗمل َظا اإلاهُلر مً َٝغ اإلاضعؾت ال٨ىضًت )٦ُبُ٪(. ؤما ال٣اهىن  حعُير الىزاةّ:

الجؼاثغي اؾخٗمل ٖباعة "حؿُير الىزاث٤ ألاعقُُٟت" اٖخماصا ٖلى اإلاضعؾت الٟغوؿُت ال٨الؾ٨ُُت، 

اث٤ في َىعحها وحؿُير الىزاث٤ كي مجمل الٗملُاث التب ج٣ىم  ها ؤلاصاعة اإلاىخجت ؤو اإلاؿخلمت للىز

ا الاصاعي بالىٓغ لل٣ُمت  ٤ باؾخٛال٫ الىزاث٤ ألاعقُُٟت زال٫ مؿاَع
ّ
الجاعي والىؾُِ وكي جخٗل

التب ج٨دؿيها واإلاخمثلت في مخابٗت ال٣ًاًا الاصاٍعت اإلاُغوخت وإلزباث الخ٣ى١. ؤّما خالُا ٣ٞض 

وهُت والدؿُير اإلاؿخمغ اوكغ اؾخٗما٫ اإلاهُلر لُض٫ّ ٖلى الخدًير للضزى٫ بلى ألاعقٟت الال٨تر

 للىزاث٤ ٞهى بصاعة الىزاث٤.

بُٗتها ٞهب  الّشصُذ: ت مً ألاعق٠ُ طاث الٗال٢ت اإلاباقغة مً خُث مهضع بهخاحها َو مجمٖى

ل عنُضا مخ٩امال.
ّ
ا ببًٗها البٌٗ وحك٩  جغجبِ اعجباَا ًٍٖى

٤ ٢اٖالخصيٍُ:  ضة م٣ىىت َى ٖملُت جىُٓم الىزاث٤ في بَاع بٖاصة حك٨ُل عنُض مخ٩امل ٞو

ومىخضة، جًبِ ٞيها م٩اهت الىخضاث ألاعقُُٟت باليؿبت لباقي ألاعق٠ُ صازل عنُض واخض 

ا وجاٍعش اهخاحها.    وطل٪ خؿب َبُٗت الىز٣ُت ومدخىاَا وجاٍعش بنضاَع

جض٫ّ ٖلى مسخل٠ اإلاغاخل التب جمغ  ها الىزاث٤ ألاعقُُٟت ؤو ما ٌؿّما بمؿاع خُاة  ألاػىاس:

ت  ا الىز٣ُت الاصاٍع وكي حٗجب اإلاّضة التب ج٣ًيها الىز٣ُت ألاعقُُٟت في ٧ّل مغخلت مً مغاخل مؿاَع

مغ ٦مغاصٝ لها. ٖا  ؤلاصاعي ؤي مىظ اهخاحها بلى ٚاًت جدضًض مألها ألازير. حؿخٗمل ٦ظل٪ ٧لمت: 

ووٗجب  ها الهُئت التب ٢امذ بضٞ٘ الىز٣ُت ؤو الهُئت التب جّم الخهى٫ بًٟلها ٖلى  مصذس الىزُِت:

 ز٣ُت قٍغُت ؤن ج٩ىن كي التب ٧اهذ جدىػَا وجدخٟٔ  ها.الى 

ووٗجب  ها الجهت التب ؤهدكذ ؤو ؤهخجذ الىز٣ُت في بَاع مماعؾت وكاَها ؾىاء مىخج الىزُِت: 

ت ؤو َبُُٗت.  ٧اهذ شخهُت مٗىٍى

كي ٖملُت جخم ٖىض صٞ٘ ألاعق٠ُ ؤو بٗضٍ مباقغة مً َٝغ الاصاعة ؤو الجهت  ملالجت ألاسؼٍُ:

خّم زاللها ٞغػ وجهي٠ُ وجغجِب وبٖاصة حك٨ُل  الضاٞٗت ؤو مً اإلااؾؿت اإلا٩لٟت باألعق٠ُ ٍو

ظا ما ٌؿّما باإلاٗالجت الٗلمُت ؤّما  مسخل٠ الىخضاث اإلا٩ىهت للغنُض وبٖضاص وؾاثل البدث َو

ها جسّو الىي٘ الُبُعي للىز٣ُت بةزًاٖها للمٗالجت التب جًمً اإلاداٞٓت اإلاٗالجت الٟىُت ٞةج

 ٖليها.
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٤ بٗملُت حم٘ )ألاعق٠ُ الكٟهب( حسجُل الكهاصاث وجسّو ٧ل حىاهب  الزآشة الىػىُت:
ّ
جخٗل

٤ ؤًًا بجم٘ الىزاث٤ 
ّ
جب. ٦ما جخٗل الخُاة الؿُاؾُت والاحخماُٖت والث٣اُٞت ٖلى اإلاؿخىي الَى

 لخىام مً حمُٗاث وؤشخام ؤو ٖاثالث جهب في َظا اإلاىىا٫.التب ًدىػَا ا

مُت: ِت باألسؼٍُ في البِئت الُش
ّ
 مصؼلخاث مخلل

ت الٗىانغ البكٍغت اإلاخٟاوجت اإلاهام والازخهاناث والضعحاث البِئت الّشُمُت : كي مجمٖى

٤ مىٓىمت بصاٍعت إل  ُُٟت وال٣ىاٖاث وال٨ٟاءاث الٗلمُت اإلاخٟاٖلت ُٞما بُنها ٞو هجاػ مهام الْى

مدضصة. وبٗباعاث ؤزغي ٞان البِئت الخ٨ىىلىحُت والغ٢مُت كي البٗض ؤلاوؿاوي للخُب٣ُاث 

الخ٨ىىلىحُت في اإلااّؾؿاث، وجٟاٖل ؤلاوؿان و٢ىاٖاجه ومضي ج٣بله للخٛيراث الخ٨ىىلىحُت 

 الجضًضة.

مُت ا في  :الخٕىىلىحُا الُش -0ق٩ل زىاثُاث )كي لٛت آلالت ٞاإلاٗلىمت اإلاغاص صعاؾتها ًخم حكٟيَر

ىض اؾخ٣بالها ج٣ىم آلالت بةػالت الدكٟير وبظل٪ ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان 1 نها ٖو (خُث ًخم يُٛها وجسٍؼ

 اإلاؿخ٣بل ٞهم مًمىن َظٍ اإلاٗلىمت ؾىاء ٧اهذ خغوٝ ؤو عمىػ ؤو ؤنىاث.

مىت:  ل الهىعة الىع٢ُت ؤو ؤي مً الُش الغ٢مىت حٗض الىؾُلت الخ٣ىُت التب حٗمل ٖلى جدٍى

م٨ً بحغاءَا الخىامل  الخ٣لُضًت للىزاث٤ بلى نىعة بل٨تروهُت، والغ٢مىت تهخم ب٩ل الىزاث٤ ٍو

ت  ت اإلاٛىاَِؿُت، ؤقَغ اهُال٢ا مً مسخل٠ الخىامل ٧الىع١، اإلاهٛغاث الُٟلمُت، ألاقَغ

ا خُث ًخم طل٪ باؾخٗما٫ ؤصواث الالخ٣اٍ الغ٢مب. يَر  الُٟضًى، الىؾاثِ، ٚو

مىت الىزاةّ: ل الىزاث ُس ت بلى ٢ُم ع٢مُت ٢ابلت للمٗالجت مً َٝغ كي جدٍى ٤ الىع٢ُت اإلاُبٖى

 الخاؾىب وجهبذ ٖلى ق٩ل مل٠ مٗلىماحي بٛغى الخٟٔ ؤو البث )صازلي ؤو زاعجي(.

بن اإلاٗلىماث ٖىضما جيخ٣ل ؤو جسّؼن ٖلى الخاؾب آلالي،  العبب في اػالَ مصؼلح الّشُمىت:

اث مً ألاع٢ام، ٞال  ًخٗامل الخاؾب ؾىي م٘ ألاع٢ام، خُث ًخم ٞهب جى٨ؿغ وجخجّؼؤ بلى مجمٖى

ض ٧ل الخمثُالث ؾىاء ٧اهذ عمىػ هجاثُت ؤو ٖضصًت ؤو ٖالماث جغ٢ُم ؤو ؤًت عمىػ  جغميز ؤو ج٩ٍى

( وبالخالي ٞةن ٍَغ٣ت الترميز َظٍ حؿّما الٍُغ٣ت الثىاثُت ألجها 1-0ؤزغي باؾخسضام عمؼ زىاجي )

ث، و٧ل عمؼ مً الغمىػ ٌؿّما ع٢ما زىاثُا ؤو بذ حؿخٗمل عمٍؼً ٣ِٞ للخٗبير ًٖ مسخل٠ الخمثُال 

BIT  ت ألاع٢ام الثىاثُت ؤو البخاث التب حّٗبر ًٖ جمثُلت مُٗىت حؿما باًذ  .BYTEومجمٖى

BYTE  =8 Bit .ا ؤو عمؼا ى ٌٗاص٫ ع٢ما واخضا ؤو خٞغ  َو

   Byte 1024  = (Kilo Byte)1KB ا ؤو عمؼا. 1024ؤي ما ًىاػي  ع٢ما ؤو خٞغ

ب ججهيزاث زاّنت الؾخٗمالها. جًم الالٕتروهُتالىزُِت 
ّ
: ٧ل وز٣ُت في ق٩ل ال٨ترووي جخُل

اإلاهاصع الال٨تروهُت: الىزاث٤ الغ٢مُت، الضوعٍاث الال٨تروهُت، ٢ىاٖض اإلاٗلىماث، بغاءاث الازترإ 

 في ق٩ل ال٨ترووي والىزاث٤ الؿمُٗت البهٍغت اإلاخاخت ٖبر الكب٩اث.
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٤ اإلاٗلىماث، ؤجمخت بحغاءاث بجاخت الىزاث٤، بىاء  :الدعُير الالٕترووي للىزاةّ
ّ
ٌؿمذ بدؿُير جضٞ

ى الخلى٫ وؤلاحابت ٖلى مسخل٠ بق٩الُاث ونٗىباث  ٢ىاٖض مٗلىماث مخّٗضصة الىؾاثِ،...َو

، اإلاٗالجت وصوعان اإلالٟاث ؤو الىزاث٤ مجخمٗت ؤو مخّٟغ٢ت. إل  الدؿُير، الخسٍؼً، البدث، الَا

ض  ها بغامج الدكُٛل الخاّنت بجهاػ الخاؾىب، وبغامج الخُب٣ُاث ٣ًه الخجهيزاث البرمجُت:

 الّتب حؿخسضم لل٣ُام بمهام الّغ٢مىت.

َى ٖباعة ًٖ مجمٕى الٗملُاث التب تهضٝ بلى جسٍؼً والهُاهت و٢ابلُت الاجاخت  :الخٟٔ الّغ٢مب

ى٫ ٞترة  اث الّغ٢مُت أَل ل وال٣ضعة ٖلى ٖغى واؾخٗما٫ اإلاجمٖى لل٨ُان الغ٢مب ٖلى اإلاضي الٍُى

 مم٨ىت.

  :مصؼلخاث مخللِت بىـام ٘ م د

ل اإلاوخذة الخللُم
ّ
ت مخىاؾ٣ت مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث حك٩ ٩ّىن ألاؾاسخب ل٩ل بغهامج : كي مجمٖى

ً. وكي جخ٩ىن مً ٖضص مً اإلاىاص جتراوح بين ٖىهغ واخض وزالر ٖىانغ ميسجمت  ؾضاسخب للخ٩ٍى

 ُٞما بُنها.

 : وخضة م٩ىهت مً مىاص ؤؾاؾُت.وخذة الخللُم ألاظاظُت

. :وخذة الخللُم اإلإدؽٌت ىضؾت اإلاٗاٝع  وخضة نالخت إلاؿاٖضة ٖلى الٗبىع َو

 وخضة نالخت للخّٟخذ ٖلى اإلاُاصًً ألازغي.ُت: وخذة الخللُم ألاًِ

وخضة م٨ملت لىخضة الخٗلُم ألاؾاؾُت اإلاسههت للُالب للخهى٫  :وخذة الخللُم اإلاىهجُت

 ٖلى خٍغت واؾخ٣اللُت في الٗمل.

ٖي:  هٓام حٗلُم مٗمى٫ به في الخٗلُم الٗالي بالجؼاثغ ٢بل ٫.م.ص، اهخها بٗض حٗمُم هـام ٓالظُ

 لى ٧ل الخسّههاث.الىٓام الجضًض ٖ

م في ؤٞىاج ًدخىي ٧ل واخض ٖلى  ألاكما٘ اإلاىحهت:
ّ
 30كي جخمت للضعوؽ واإلادايغاث، جىٓ

ما٫ اإلاىحهت حؿمذ بالٗىصة بلى بٌٗ الى٣اٍ التب جّم َغخها  َالبا ًضعؾىن في حجغة واخضة. ألٖا

ما  ٫ اإلاىحهت. في اإلادايغاث بىاؾُت الٗغوى، ؾلؿلت الخماٍعً،... اإلاىاْبت يغوٍعت في ألٖا

كي ٖباعة ًٖ صعوؽ حٗغى في اإلاضعج لجم٘ مً ؤٞىاج الُلبت في ٢ؿم واخض. اإلاداطشاث: 

ما٫ اإلاىحهت والخُب٣ُُت خؿب َبُٗت ٧ل ماّصة.  ج٨خمل اإلادايغاث باأٖل

: ل ؤؾاؾا مكتر٧ا للٗضًض مً  الجزق اإلاؽتْر
ّ
٠ مً ٖضص مّٗين مً اإلاىاص التب جمث

ّ
مال

 الازخهاناث.

جب يغوعي ومبرمج بُلب مً اإلاؿاو٫ البُضاٚىجي. ٖىهغ  الترّبص:  ج٩ٍى

شة: 
ّ
ً في اإلااؾتر. كي واخضة مً ٖىانغ مغا٢بت اإلاٗاٝع التب جيخهب اإلازٓ ٖمل بدث ؤؾاسخب للخ٩ٍى

 بمىا٢كت ؤمام لجىت مضاوالث.
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م مً َٝغ َُئت عؾمُت، ًّٟىى ؤو ٌكهض بمىحبه ًٖ خ٤،  الؽهادة:
ّ
كي ٣ٖض ٦خابي ٌؿل

 )حٗلُم(. صعحت، قٝغ ؤو عجبت

ً.  َُٖلت الؽهادة: ه٣هض  ها جهمُم وز٣ُت مىّخضة جبّين بٍُغ٣ت مّٟهلت زهاثو الخ٩ٍى

 جسً٘ َظٍ الىز٣ُت بلى الىػاعة الىنُت.

ُت: ً آلزغ، والخهض٤ً ٖلى الخٗلُم اإلاخب٘ مً ماؾؿت ألزغي  الخٓش الاهخ٣ا٫ مً مُضان ج٩ٍى

إلا٨دؿبت مً ؤحل الخهى٫ ٖلى حؼء ؤو بالضازل ؤو بالخاعج. وكي ٦ظل٪ الخهض٤ً ٖلى الخبرة ا

 ٧ل الكهاصة.

:ً ً مهّمم مً َٝغ اإلااؾؿت التب جىّضر ألاَضاٝ، اإلاؿال٪،  كشض الخٍٕى ٖغى الخ٩ٍى

ت، الدجم الؿاعي واإلاٗابغ اإلام٨ىت، َغ١ مغا٢بت اإلاٗاٝع وبحغاءاث  الُغ١ البُضاٚىحُت اإلاىيٖى

 ج٣ُُم الخٗلُم.

ً ًم٨ً ؤن ج٩ىن الكٗبت ؤخاصًت ؤو مخّٗضصة  الٌشق: -الؽلبت َى ججؼثت إلاُضان الخ٩ٍى

 الازخهاناث.

ى طل٪ بّما في مغخلت اللِؿاوـ ؤو في مغخلت اإلااؾتر مً ؤحل  الخخّصص:
ّ
َى ججؼثت للكٗبت ًخجل

بخه  جدضًض اإلاؿل٪ وال٣ضعاث اإلاخدّهل ٖليها مً َٝغ الُالب وجىحيهه لضعاؾخه بىاء  ٖلى ٚع

 اإلاٗلً ٖنها.

ٔادًمي أو اإلانهي:  اث الخىحُه ألا هٓام ٫.م.ص ٌٗغى زُاٍعً للخىحُه: ؤ٧اصًمب ؤو منهب م٘ مؿخٍى

 مسخلٟت مً اإلاٗابغ مً هٕى آلزغ.

 اإلاؿل٪ ألا٧اصًمب: ًهل للِؿاوـ زّم ماؾتر البدث زم ُٞما بٗض بم٩اهُت الض٦خىعاٍ.

 اة اإلاهىُت.: ًاصي بلى لِؿاوـ منهب وماؾتر منهب ومأله الخُالخىحُه اإلانهي

ب مً ٧اٞت وخضاث الخٗلُم اإلا٣ؿمت ٖلى ؾضاؾُاث مخىاؾ٣ت ُٞما بُنها، اإلاعلٗ: 
ّ
اإلاؿل٪ مغ٦

 ٌٗغى ٖلى الُالب للىنى٫ بلى قهاصة مُٗىت.

ما٫  الٌَش البُذاهىحُت: ما٫ اإلاىحهت وألٖا َم ٧اٞت ألاؾاجظة اإلا٩لٟين باإلادايغاث، ألٖا

 ت ممثلين بالٟغ١ البُضاٚىحُت.الخُب٣ُُت إلاىاص هٟـ وخضة الخٗلُم. الُلب

:ً ت الخٍٕى ً جًّم ممثال ًٖ الاصاعة. ًُش  ٧اٞت مؿاولي الٟغ١ البُضاٚىحُت لىٟـ مؿل٪ الخ٩ٍى

ً مً ٞدو اإلاٗاٝع اإلا٨دؿبت مً َٝغ الُالب في مشاُبت اإلالاسي
ّ
: كي ٧اٞت الُغ١ التب جم٨

ً للخهى٫ ٖلى وخضة الخٗلُم، الؿضاسخب ؤو الكهاصة الن هاثُت. جإزظ مغا٢بت اإلاٗاٝع ٞترة الخ٩ٍى

: امخدان جهاًت الؿضاسخب، مغا٢بت مؿخمّغة، امخدان قٟهب، ج٣ٍغغ، جغّبو، مظ٦غة ؤو  ّٖضة ؤق٩ا٫

 مىا٢كت.
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شاػُت الؽلبُت.الجمهىسٍت  ت الذًمُى  الجضاةٍش

 وصاسة الخللُم اللالي والبدث الللمي.

 (.02حاملت ُعىؼُىت )

 ملهذ كلم اإلإخباث والخىزُّ.

 ُعم: جِىُاث ألاسؼٍُ.

 
 
 
 

 
 : ؤ.ص بُىف ٦ما٫.ألاظخار اإلاؽشي .قىاو ٖبضالباؾِالؼالب : 

 

بين ؤًض٨ًم جضزل في بَاع صعاؾت اإلاىيٕى اإلابّين ؤٖالٍ  اَظا الاؾخماعة التب ؤيٗه

 واإلا٣ّضم لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ جسّهو: ج٣ىُاث اإلاٗلىماث في ألاهٓمت الىزاث٣ُت.

ً منها و جهضٝ مً زال٫ َظٍ الاؾخماعة بلى الخٗٝغ ٖلى البرامج واإلا٣اًِـ 
ّ
التب اإلاخم٨

ت اإلا ٣اًِـ التب ٦ىخم ججضون ٞيها ٦ىخم ججضون ٞيها ؾهىلت وجدبىن صعاؾتها، ومٗٞغ

نٗىباث وجبضو ل٨م ٚامًت. م٘ الٗلم ؤهه جّم جهمُم ؾاا٫ واخض ٣ِٞ ٌُٛي حمُ٘ 

ى٨م في جسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت )لِؿاوـ، ماؾتر ، 1الىخضاث اإلاخٗل٣ت ب٩اٞت مغاخل ج٩ٍى

(، هغحى مى٨م الخٗاون في ؾبُل بهجاح َظٍ اإلاهمت مً زال٫ الاحابت ٖلى الؿاا٫ 2ماؾتر

لُه:ب  ض٢ت و٢غاءة الاؾخماعة باَخمام. ٖو

  في اإلاغّب٘ اإلاىاؾب. )×(جخم بحابخ٨م بىي٘ ٖالمت 

  ٧ّل بحاباج٨م ؾخإزظ مإزظ الجض الٗلمب ألا٧اصًمب، ولً جسغج ًٖ بَاٍع و٧ل

 الخهىنُاث الظاجُت ؾدب٣  ؾّغٍت.

 .٦ما ؤن مالخٓاج٨م وا٢تراخاج٨م ؾدخل٣ّ  الخجاوب والّهضع الغخب لألزظ  ها 

  ان ٖلى مؿاَمخ٨م في َظا البدث. ٧ّل  الك٨غ والٗٞغ

 

0223 -0222. 
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وماكي اإلا٣اًِـ التب ٦ىذ  جًٟل صعاؾتها؟ججض ٞيها ؾهىلت و  التب ٦ىذ اإلاخم٨ىت منها و  ماكي اإلا٣اًِـ  الشؤاهالشؤاه

 ججض ٞيها نٗىباث وجبضو ل٪ ٚامًت؟

 الىخذاث اإلاشخلت.
 اإلاِاًِغ التي

 ٓىذ أًظلها 

 اإلاِاًِغ التي ٓىذ

 أحذ ًيها صلىبت.

مشخلت 

 اللِعاوغ.

   جىُٓم وحؿُير اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. -

٘ ألاعقُٟي الجؼاثغي. -    الدكَغ

   ألاعق٠ُ الىَجب الجؼاثغي. -

   اإلااؾؿاث.)حماٖاث مدلُت، ماؾؿاث ا٢خهاصًت.(ؤعق٠ُ  -

   ألاعق٠ُ الخام. -

   ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ذ. -

   الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ألاعق٠ُ. -

   ملخ٣ . -

   اإلاٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ. -

   الخدلُل ألاعقُٟي. -

   وؾاثل البدث. -

   خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ. -

   ألاعق٠ُ الغ٢مب. -

   والبدث الٗلمب. ألاعق٠ُ -

   جغبو مُضاوي. -

 مشخلت

 اإلااظتر. 

   حؿُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت. -

   ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الىٍب. -

٘ ألاعقُٟي. -    الخىُٓم والدكَغ

   اإلاسُىَاث. -

   حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي. -

   خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ الجاعي. -

ت -    .1بهجليًز

   زضماث وجُب٣ُاث.الاهترهذ:  -

   ج٨ىىلىحُا الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت. -

   ما وعاء البُاهاث وألاعقٟت. -

ذي. -    حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الخاٍع

   بجاخت وجثمين ألاعق٠ُ. -

ت -    .2 بهجليًز

   اإلاٗاًير والخ٣ُِـ في ألاعق٠ُ. -

   مىهجُت البدث الٗلمب. -

   بوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعقُُٟت. -

   مباوي الاعق٠ُ. -

٘ الغ٢مىت الاٞترايُت في اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. -    حؿُير مكاَع

   الٗمل الصخصخب )البدث في اإلا٨خبت...(. -

   مظ٦غة الخسغج. -
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: أظباب مخللِت بأداء أظخار اإلاُِاط /مذة اإلاداطشة والخؼبُّ/ مخللِت  مٗنمٗنععالتالت

اإلاعخخذمت واإلاعاكذة في الخذَسغ بالؼالب في خذ راجه/ الىظاةل والخجهيزاث 

ا في حللُلٗ الخخُاساجٗ. ً... أخشي أرَٓش  والخٍٕى

 ٦ىذ ؤًٞلها ألجها: التباإلاخم٨ىت منها و  اإلا٣اًِـ

  ...............................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 :اإلا٣اًِـ التب ٦ىذ ؤحض ٞيها نٗىبت ألجها

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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  اقرتاحات الطالب : اقرتاحات الطالب : 
ً في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت وجظلُل وبػالت ماكي ا٢تراخاج٪ مً ؤحل  غ الخ٩ٍى جٍُى

يُت في َظا  الهٗىباث اإلاىحىصة مً وحهت هٓغ٥ ٦ُالب مغعث بجمُ٘ اإلاغاخل الخ٩ٍى

 (.ؾخ٩ىن مالخٓاج٪ وا٢تراخاج٪ مىي٘ ج٣ضًغ ٦بير لظا ال جترّصص في الخىّؾ٘ؾخ٩ىن مالخٓاج٪ وا٢تراخاج٪ مىي٘ ج٣ضًغ ٦بير لظا ال جترّصص في الخىّؾ٘الخسّهو؟. )

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................   

  الباسط.الباسط.  : شواو عبد: شواو عبد  الطالبالطالب

شهسا جصٓال.
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شاػُت الؽلبُت ت الذًمُى   .الجمهىسٍت الجضاةٍش

 وصاسة الخللُم اللالي والبدث الللمي.

 (.02حاملت ُعىؼُىت )

 ملهذ كلم اإلإخباث والخىزُّ.

 .ألاسؼٍُُعم: جِىُاث 
 

 
 
 

 ألاظخار اإلاؽشي: أ.د بؼىػ ٓما٘. الؼالب: ؼىاو كبذالباظؽئكذاد 
 

َظا الاؾخبُان الظي ؤيٗه بين ؤًض٨ًم ًضزل في بَاع صعاؾت اإلاىيٕى اإلابّين ؤٖالٍ واإلا٣ّضم لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ 

 . جسّهو: ج٣ىُاث اإلاٗلىماث في ألاهٓمت الىزاث٣ُت
 والحعٛ ِاوٛ:

  ً ت مضي مىاثمت ج٩ٍى تهضٝ َظٍ الاؾخماعة بلى جؼوٍضها باإلاٗلىماث، والتب ؾدؿاٖضها في ج٣ُُم ومٗٞغ

٣ت بخسهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت م٘ 
ّ
ألاعقُُٟين مً زال٫ اإلا٣اًِـ اإلاضّعؾت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ اإلاخٗل

ً وزٍغجي َظا الخسّهو وآلان  ٟين وجماعؾىن مهىت ألاعق٠ُ وا٢٘ الكٛل. ٧ىه٨م جضعحخم في َظا الخ٩ٍى مْى

ت ) ٖما َى ٧اثً ال  ٍٟى ت. هغحى مى٨م الاحابت ٖلى ٧اٞت ألاؾئلت بض٢ت ٖو بمسخل٠ الاصاعاث واإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

لُه:  ضٍ ؤن ٩ًىن( ٖو  ٦ما جٍغ

  في اإلاغّب٘ اإلاىاؾب. )×(جخم بحابخ٨م بىي٘ ٖالمت 

 ت ؾدب٣  ؾّغٍت.٧ّل بحاباج٨م ؾخإزظ مإزظ الجض الٗلمب ألا٧اصًمب، ولً ج ً بَاٍع و٧ل الخهىنُاث الظاُج  سغجٖ 

 .ان ٖلى مؿاَمخ٨م في َظا البدث  ٧ّل الك٨غ والٗٞغ

  الـىخٕز  األٔه )البٗاٌات الظدصٗٛ(:
                 ؤهثا:                ط٦غ:              الجيغ:  

 ؾىت الض٦خىعاٍ:          :     2ماؾتر    :     1ماؾتر      لِؿاوـ:         الؽهادة اإلادصل كليها:

 ظىت الخخشّج مً الجاملت: ..........................  ظىت الخىؿٍُ: : ..........................  

٠ صاثم:       الىطلُت اإلاهىُت: ٠ مخٗا٢ض    مْى ٠ مترّبو:       anem     :مْى هه٠     مْى

     الضوام:   

  .................................................................................................................................................................. داخل اإلاإظعت:اظم سجبخٗ 

ٖامل للمإظعت التي حؽخول بها:   ..........................................................................................................................................  الاظم ال

 ....................................................................................................................................................................................................................  

 ...................الىالًت: 

ً آخش بلذ الخخشّج؟   بُت أو أي جٍٕى ذ في أًت بشامج جذٍس       ال:            وٗم:         َل ؼآس

2013 - 2014.  
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ً الظي جل٣ُخه يمً الىخضاث الخالُت ٧اهذ الـىخٕز  الجاٌ٘ :  :َبُٗت الخ٩ٍى

ت. الىخذاث. اإلاشخلت.  مُذاهُت. جؼبُُِت. هـٍش

 مشخلت

 اللِعاوغ. 

    جىُٓم وحؿُير اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. -

٘ ألاعقُٟي الجؼاثغي. -     الدكَغ

جب الجؼاثغي. -     ألاعق٠ُ الَى

    اإلااؾؿاث.)حماٖاث مدلُت، ماؾؿاث ا٢خهاصًت.(ؤعق٠ُ  -

    ألاعق٠ُ الخام. -

    ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ذ. -

    الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ألاعق٠ُ. -

    ملخ٣ . -

    اإلاٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ. -

    الخدلُل ألاعقُٟي. -

    وؾاثل البدث. -

    خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ. -

    ألاعق٠ُ الغ٢مب. -

    ألاعق٠ُ والبدث الٗلمب. -

    جغبو مُضاوي. -

 مشخلت

 اإلااظتر. 

    حؿُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت. -

ب. -     ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

٘ ألاعقُٟي. -     الخىُٓم والدكَغ

اث. -     اإلاسَُى

    حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي. -

    خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ الجاعي. -

ت -     .1بهجليًز

    الاهترهذ: زضماث وجُب٣ُاث. -

    ج٨ىىلىحُا الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت. -

    ما وعاء البُاهاث وألاعقٟت. -

ذي. -     حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الخاٍع

    بجاخت وجثمين ألاعق٠ُ. -

ت -     .2بهجليًز

    اإلاٗاًير والخ٣ُِـ في ألاعق٠ُ. -

    مىهجُت البدث الٗلمب. -

    بوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعقُُٟت. -

    مباوي الاعق٠ُ. -

٘ الغ٢مىت الاٞترايُت في اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. -     حؿُير مكاَع

    الٗمل الصخصخب )البدث في اإلا٨خبت...(. -

    مظ٦غة الخسغج. -
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ىخٕز الجالح ٘  : اـل ً حمُ ً مدخىي اإلااصة الٗلمُت اإلا٣ضمت يم ٞاصة م  الىخضاث اإلاضّعؾت )اإلا٣اًِـ(:ؤبغػ حجم الا

 الىخــذاث. اإلاشخلــت.
مٌُذة بؽٖل 

 ٓبير

مٌُذة بؽٖل 

 مخىظؽ
لُلت  ئًادةُ 

 هير مٌُذة

 كلى الاػالَ

 مشخلت

 اللِعاوغ. 

ُير اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. -      جىُٓم وحؿ

     الدكغَ٘ ألاعقُٟي الجؼاثغي. -

جب الجؼاثغي. -      ألاعق٠ُ الَى

ت، ماؾؿاث ا٢خهاصًت.(ؤعق٠ُ  -      اإلااؾؿاث.)حماٖاث مدُل

     ألاعق٠ُ الخام. -

     ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ذ. -

ُا الخضًثت في ألاعق٠ُ. -      الخ٨ىىلىح

     ملخ٣ . -

ٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ. -      اإلا

ل ألاعقُٟي. -      الخدُل

     وؾاثل البدث. -

ُاهت ألاعق٠ُ. -      خٟٔ ون

     الغ٢مب.ألاعق٠ُ  -

     ألاعق٠ُ والبدث الٗلمب. -

     جغبو مُضاوي. -

 مشخلت

 اإلااظتر. 

ُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت. -      حؿ

بر الٍىب. -      ماؾؿاث ألاعق٠ُٖ 

     الخىُٓم والدكغَ٘ ألاعقُٟي. -

اث. -      اإلاسَُى

ٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي. - ُير وم      حؿ

ُاهت ألاعق٠ُ  -      الجاعي.خٟٔ ون

     .1بهجليًزت -

     الاهترهذ: زضماث وجُب٣ُاث. -

     ج٨ىىلىحُا الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت. -

ُاهاث وألاعقٟت. -      ما وعاء الب

ٗالجت ألاعق٠ُ الخاٍعذي. - ُير وم      حؿ

     بجاخت وجثمين ألاعق٠ُ. -

     .2بهجليًزت -

ًير والخ٣ُِـ في ألاعق٠ُ. -      اإلاٗا

     مىهجُت البدث الٗلمب. -

     بوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعقُُٟت. -

     مباوي الاعق٠ُ. -

ٞترايُت في اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. - ُير مكاَع٘ الغ٢مىت الا      حؿ

مل الصخصخب )البدث في اإلا٨خبت...(. -      اٗل

     مظ٦غة الخسغج. -
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ؿُت ومؿاَمتها الـىخٕز  الّسابع:  م للمماعؾت اإلاهىُت٦ٟاءة الهُئت الخضَع
ّ
 .في بٖضاص اإلاخٗل

 الىخذاث. اإلاشخلت.
ٌٓاءة كالُت 

 حّذا.

ٌٓاءة 

 كالُت.

ٌٓاءة 

 مخىظؼت.

ٌٓاءة 

 طلٌُت.

طلٌُت 

 حّذا.

 مشخلت 

 اللِعاوغ.

      جىُٓم وحؿُير اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. -

٘ ألاعقُٟي الجؼاثغي. -       الدكَغ

جب الجؼاثغي. -       ألاعق٠ُ الَى

      اإلااؾؿاث.)حماٖاث مدلُت، ماؾؿاث ا٢خهاصًت.(ؤعق٠ُ  -

      ألاعق٠ُ الخام. -

      ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ذ. -

      الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ألاعق٠ُ. -

      ملخ٣ . -

      اإلاٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ. -

      الخدلُل ألاعقُٟي. -

      وؾاثل البدث. -

      خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ. -

      ألاعق٠ُ الغ٢مب. -

      ألاعق٠ُ والبدث الٗلمب. -

      جغبو مُضاوي. -

 مشخلت 

 اإلااظتر.

      حؿُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت. -

ب. -       ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

٘ ألاعقُٟي. -       الخىُٓم والدكَغ

اث. -       اإلاسَُى

      حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي. -

      ونُاهت ألاعق٠ُ الجاعي.خٟٔ  -

ت -       .1بهجليًز

      الاهترهذ: زضماث وجُب٣ُاث. -

      ج٨ىىلىحُا الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت. -

      ما وعاء البُاهاث وألاعقٟت. -

ذي. -       حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الخاٍع

      بجاخت وجثمين ألاعق٠ُ. -

ت -       .2بهجليًز

      والخ٣ُِـ في ألاعق٠ُ.اإلاٗاًير  -

      مىهجُت البدث الٗلمب. -

      بوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعقُُٟت. -

      مباوي الاعق٠ُ. -

٘ الغ٢مىت الاٞترايُت في اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. -       حؿُير مكاَع

      الٗمل الصخصخب )البدث في اإلا٨خبت...(. -

      مظ٦غة الخسغج. -
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ِ اإلانهب. احملٕز  ارتاوص: ًير٥ لالهضماج صازل اإلادُ متها في جد ت ومؿَا ً الىخضاث الخاُل خمضة يم ً اإلٗا  َغاث٤ الخ٩ٍى

 الىخذاث. اإلاشخلت.
حذ 

 ًّلالت
 ًّلالت

ًّلالُت 

 مخىظؼت.

 أُل

 ًّلالُت.

 هير ًّلالت

 كلى الاػالَ.

مشخلت 

 اللِعاوغ.

      جىُٓم وحؿُير اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. -

٘ ألاعقُٟي  -       الجؼاثغي.الدكَغ

جب الجؼاثغي. -       ألاعق٠ُ الَى

      ؤعق٠ُ اإلااؾؿاث.)حماٖاث مدلُت، ماؾؿاث ا٢خهاصًت.( -

      ألاعق٠ُ الخام. -

      ماؾؿاث الخٟٔ اإلاا٢ذ. -

      الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ألاعق٠ُ. -

      ملخ٣ . -

      اإلاٗالجت الٟىُت لألعق٠ُ. -

      الخدلُل ألاعقُٟي. -

      وؾاثل البدث. -

      خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ. -

      ألاعق٠ُ الغ٢مب. -

      ألاعق٠ُ والبدث الٗلمب. -

      جغبو مُضاوي. -

 مشخلت

 اإلااظتر. 

      حؿُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروهُت. -

ب. -       ماؾؿاث ألاعق٠ُ ٖبر الٍى

٘ ألاعقُٟي. -       الخىُٓم والدكَغ

اث. -       اإلاسَُى

      حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي. -

      خٟٔ ونُاهت ألاعق٠ُ الجاعي. -

ت -       .1بهجليًز

      الاهترهذ: زضماث وجُب٣ُاث. -

      ج٨ىىلىحُا الغ٢مىت وبغمجُاث ألاعقٟت. -

      ما وعاء البُاهاث وألاعقٟت. -

ذي. -       حؿُير ومٗالجت ألاعق٠ُ الخاٍع

      بجاخت وجثمين ألاعق٠ُ. -

ت -       .2بهجليًز

      اإلاٗاًير والخ٣ُِـ في ألاعق٠ُ. -

      مىهجُت البدث الٗلمب. -

      بوكاء وجىُٓم مهلخت ؤعقُُٟت. -

      مباوي الاعق٠ُ. -

٘ الغ٢مىت الاٞترايُت في اإلااؾؿاث ألاعقُُٟت. -       حؿُير مكاَع

      اإلا٨خبت...(.الٗمل الصخصخب )البدث في  -

      مظ٦غة الخسغج. -
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 بّين صعحت مؿاٖضة اإلا٣اًِـ اإلاضعوؾت في اإلاماعؾت اإلاهىُت. :الـىخٕز  الشادض

 الىخذاث. اإلاشخلت.
ٓبيرة  دسحت 

 حّذا.

دسحت 

 ٓبيرة.

دسحت 

 مخىّظؼت.

دسحت 

ت.  طلٌُ

دسحت 

 مىلذمت

مشخلت 

عاوغ.  الِل

ُٟت. - ُير اإلااؾؿاث ألاعقُ ُٓم وحؿ       جى

ي الجؼاثغي. - ٘ ألاعقُٟ       الدكَغ

جب الجؼاثغي. -       ألاعق٠ُ الَى

ت، ماؾؿاث ا٢خهاصًت.( - ٖاث مدُل       ؤعق٠ُ اإلااؾؿاث.)حما

      ألاعق٠ُ الخام. -

ٔ اإلاا٢ذ. -       ماؾؿاث الخٟ

ًثت في ألاعق٠ُ. - ُا الخض       الخ٨ىىلىح

      ملخ٣ . -

ت لألعق٠ُ. - ُٟى ٗالجت ال       اإلا

ي. - ل ألاعقُٟ       الخدُل

      وؾاثل البدث. -

ُاهت ألاعق٠ُ. - ٔ ون       خٟ

      ألاعق٠ُ الغ٢مب. -

ٗلمب. -       ألاعق٠ُ والبدث ال

      جغبو مُضاوي. -

 مشخلت

 اإلااظتر. 

ت. - ُير وؤعقٟت الىزاث٤ الال٨تروُه       حؿ

ٖبر الٍىب. -       ماؾؿاث ألاعق٠ُ 

-  ٘ ُٓم والدكَغ ي.الخى       ألاعقُٟ

َاث. -       اإلاسُى

ٗالجت ألاعق٠ُ الجاعي. - ُير وم       حؿ

ُاهت ألاعق٠ُ الجاعي. - ٔ ون       خٟ

      .1بهجليًزت -

٣اث. - ُُب       الاهترهذ: زضماث وج

ُاث ألاعقٟت. - ُا الغ٢مىت وبغمج       ج٨ىىلىح

ُاهاث وألاعقٟت. -       ما وعاء الب

ٗالجت ألاعق٠ُ  - ُير وم       الخاٍعذي.حؿ

      بجاخت وجثمين ألاعق٠ُ. -

      .2بهجليًزت -

ـ في ألاعق٠ُ. - ُِ ًير والخ٣ ٗا       اإلا

ٗلمب. -       مىهجُت البدث ال

ُٟت. - ُٓم مهلخت ؤعقُ       بوكاء وجى

      مباوي الاعق٠ُ. -

٘ الغ٢مىت - ُير مكاَع ُٟت.  حؿ ٞترايُت في اإلااؾؿاث ألاعقُ       الا

مل  -       الصخصخب )البدث في اإلا٨خبت...(.اٗل

      مظ٦غة الخسغج. -
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كي ؤبغػ اإلاكا٧ل والهٗىباث والٗغا٢ُل التب ناصٞخ٪ في مُضان الكٛل  ما الـىخٕز الشابع:

ما٫ ألاعقُُٟت؟ ا ٖلى ؾير ألٖا  والتب جهاصٞ٪ خالُا؟ وما مضي جإزيَر

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

آعاء ؤو حٗل٣ُاث بياُٞت خى٫ مضي جىا٤ٞ مهام٪ ألاعقُُٟت َل لضً٪ ؤي  : الـىخٕز  الجاوَ

ً الظي جل٣ُخه ؤزىاء مماعؾخ٪ للمهىت في ٢ُإ ألاعق٠ُ ؟.  في ْل الخ٩ٍى

 (. ؾخ٩ىن مالخٓاج٪ وا٢تراخاج٪ مىي٘ ج٣ضًغ ٦بير لظا ال جترّصص في الخىّؾ٘ؾخ٩ىن مالخٓاج٪ وا٢تراخاج٪ مىي٘ ج٣ضًغ ٦بير لظا ال جترّصص في الخىّؾ٘) 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
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 شتطط دلٗن املكابمٛ )األسئمٛ(: 

ُّٕ وَ طمبٛ الدنتٕزآ.  الفٕج األٔه: ٖته
 التكدٖي :
ش:     .14:30نباخا بلى  09:30 الؿاٖت :مً     02/2013/ 25الخاٍع

 -02حامٗت ٢ؿىُُىت –اإلا٩ان: مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ 

 جدُت َُبت:

ى قىاو  ٖبضالباؾِ َالب ؾىت زالثت  بهجب ؤق٨غ٦م ًٖ مىخي حؼءا مً و٢خ٨م وؤط٦غ٦م باؾمب َو

، حئذ إلاداوعج٨م في بَاع بجمام مكغوٕ 2ص٦خىعاٍ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت

ت بين الىٓغي والىا٢٘: ججغبت جسهو ج٣ىُاث  ً ألاعقُُٟين بالجامٗت الجؼاثٍغ الض٦خىعاٍ بٗىىان: ج٩ٍى

جماوٗىن ٞؿإ٢ىم بدسجُل ٦الم٨م ختا ، بطا ٦ىخم ال 2ؤعقُُٟت في هٓام ٫ م ص بجامٗت ٢ؿىُُىت

، ؤٖاَض٦م ؤن ما جضلىن به ؾُمخى بمجغص اهتهاء البدث. وبُبُٗت الخا٫ ٞةن ٦الم٨م ؾِب٣   ؤجظ٦ٍغ

 حض ؾغي وال ًظ٦غ اؾم٨م بَال٢ا، بطا ٦ىخم آلان مؿخٗضون ؾإقٕغ في َغح ألاؾئلت.  

م ًٖ  
ّ
شة باإلالهفي باصت ألامغ ؾيخ٩ل                   ذ.الخأػير والٌٕاءاث اإلاخًى

  غ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت
ّ
٧افي إلهجاح  02في هٓغ٦م َل الخإَير اإلاخٞى

ج ٦ٟاءاث ٢اصعة ٖلى مىاحهت نٗىباث اإلاهىت  ً في جسّهو ج٣ىُاث ؤعقُُٟت، وجسٍغ الخ٩ٍى

 ألاعقُُٟت؟.

  الخُب٣ُُت. بلى ما ٌٗىص طل٪؟.ٌٗاوي مٗٓم الُلبت الضعاؾين لهظا الخسّهو مً ه٣و ؤلاحغاءاث 

م 
ّ
ني )اإلاِاًِغ واإلاِّشساث(.وآلان لى ؾمدخم ؾيخ٩ل  كً البرهامج الخٍٕى

  .َل َىا٥ مى٣ُُت في الخضّعج وجىاػن ما بين اإلا٣اًِـ اإلاضعؾت في اللِؿاوـ وجل٪ في اإلااؾتر؟ 

 ج ب في جسّهو َل َىا٥ ج٨غاع في مًامين ومؿمُاث بٌٗ اإلا٣اًِـ اإلاُب٣ت في البرهامج الخ٩ٍى

 ج٣ىُاث ؤعقُُٟت؟.

ً اإلاعخمش، والخل٘ى التي جِترخىنها.لىخدّضر آلان ًٖ   كىاةّ ومؽأل الخٍٕى

  الظي جل٣ُخه في ألاعق٠ُ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت ً َل ؾاٖض٥ الخ٩ٍى

 في الاهضماج بؿهىلت في ٖالم الكٛل؟ 02

 اإلاؿخمغ الت ً ا ٖلى ما كي ٖىاث٤ ومكا٧ل الخ٩ٍى ً ألا٧اصًمب؟ وما جإزيَر ب ناصٞخ٪ ما بٗض الخ٩ٍى

 مغصوصًت ٖمل٪ في ألاعق٠ُ؟.

  .ألاعقُُٟين باإلاٗهض؟ ً  ما كي آعاء٥ وا٢تراخاج٪ ُٞما ًسو جدؿين ويُٗت ج٩ٍى

 أشهسنه جصٓل الصهس علٙ حطً تعاّىهه.                                                                
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 شتطط دلٗن املكابمٛ )األسئمٛ(: 
ُّٕ وَ طمبٛ املعّد ٔخسجي٘ التهَٕٖ الشابكني ٔاملٕظفني.  الفٕج الجاٌ٘ ٖته

 التكدٖي :
ش:  مً   .1/09/2013الؿاٖت مٟخىخت.        بلى     02/2013/ 25الخاٍع

ت مىبر ألاعقFacebook٠ُ اإلا٩ان: مى٢٘ الخىانل الاحخماعي )الٟاٌـ بى٥   Manber al(: مجمٖى

archive  .ين ت ؤزهاجي ألاعق٠ُ الجؼاثٍغ  / مجمٖى

 جدُت َُبت:

ى قىاو ٖبضالباؾِ َالب ؾىت زالثت  بهجب ؤق٨غ٦م ًٖ مىخي حؼءا مً و٢خ٨م وؤط٦غ٦م باؾمب َو

، ؤوص مداوعج٨م في بَاع بجمام مكغوٕ 2ص٦خىعاٍ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت

ً ألاع  ت بين الىٓغي والىا٢٘: ججغبت جسهو الض٦خىعاٍ بٗىىان: ج٩ٍى قُُٟين بالجامٗت الجؼاثٍغ

،  ؤٖاَض٦م ؤن ما جضلىن به ؾِب٣  حض ؾغي 2ج٣ىُاث ؤعقُُٟت في هٓام ٫ م ص بجامٗت ٢ؿىُُىت

 وال ًظ٦غ اؾم٨م بَال٢ا، بطا ٦ىخم آلان مؿخٗضون ؾإقٕغ في َغح ألاؾئلت.  

م ًٖ 
ّ
ً. الِذسة كلى الاهذماج فيفي باصت ألامغ ؾيخ٩ل                    كالم الؽول واسجباػه بىىكُت الخٍٕى

 .٠ُ٦ جغي ْغوٝ ٖمل٪ صازل اإلااؾؿت اإلاؿخسضمت؟ 

 .ً؟ ٟين آلازٍغ  ٠ُ٦ جغي ٖال٢خ٪ م٘ اإلاْى

  ُِالظي جل٣ُخه في مماعؾخ٪ للمهىُت ألاعقُُٟت؟. )وٗم ؤو ال م٘ حٗلُل بؿ ً َل ؾاٖض٥ الخ٩ٍى

 لى ؾمدذ ل٩لخا الخالخين(.

م  
ّ
ً اإلاعخمش.وآلان لى ؾمدخم ؾيخ٩ل  كً مشدودًت اللمل ألاسؼٌُي والخٍٕى

 الخالُت اإلاخبٗت ٖىض٦م في اإلااؾؿت؟ ً  ما كي ؾُاؾت الخ٩ٍى

 اإلاؿخمغ في اإلااؾؿت ؟ ً  َل َىا٥ ٖضالت في ٞغم الخ٩ٍى

 ا ً ألا٧اصًمب؟ وما جإزيَر ٖلى  ما كي ٖىاث٤ ومكا٧ل الخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ التب ناصٞخ٪ ما بٗض الخ٩ٍى

 مغصوصًت ٖمل٪ في ألاعق٠ُ؟.

 ملىُاث مماسظت اإلاهىت ألاسؼٌُُت.لىخدّضر آلان ًٖ 

 .غ لضي مهلخخ٨م الىؾاثل والخجهيزاث اإلاؿاٖضة في الٗمل ألاعقُٟي؟
ّ
 َل جخٞى

 .ت في مساػه٨م؟  ٠ُ٦ كي ْغوٝ الخٟٔ ٖىض٦م؟ و٠ُ٦ كي خالت ألاعنضة اإلادْٟى

ً بمللىخدّضر آلان ًٖ   هذ كلم اإلإخباث والخىزُّ.مداظً وكُىب الخٍٕى

  الظي جل٣ُخه في ألاعق٠ُ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت ً َل ؾاٖض٥ الخ٩ٍى

 في الاهضماج بؿهىلت في ٖالم الكٛل؟ )وٗم ؤو ال م٘ حٗلُل مىحؼ لى ؾمدذ(. 02

  .ألاعقُُٟين باإلاٗهض؟ ً                                                                     ما كي آعاء٥ وا٢تراخاج٪ ُٞما ًسو جدؿين ويُٗت ج٩ٍى

أشهسنه جصٓل الصهس علٙ حطً تعاّىهه.
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م ِــــب. الُش  اإلاإّظعــــت الشجبــــت والاظــــم والل

ىف ٦ما٫.  .1
ّ
 ؤ.ص بُ

ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي/ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث 

 .02والخىز٤ُ. حامٗت ٢ؿىُُىت 

 اإلاال٪ بً ؾبتب. ؤ.ص ٖبض  .2
مضًغ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ/ حامٗت 

 .٢02ؿىُُىت

 بىصعبان.ؤ.ص ّٖؼ الضًً   .3
ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي/ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث 

 .02والخىز٤ُ. حامٗت ٢ؿىُُىت 

 ص. َاقىع مدّمض.  .4
ؤؾخاط مدايغ ؤ/ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ. 

 .02حامٗت ٢ؿىُُىت 

 ؤ.قغقي ٞخُدت.  .5
ؤؾخاط مؿاٖض ؤ/ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ. 

 .02حامٗت ٢ؿىُُىت 

 ؤ.بً قٗيرة ؾٗاص  .6
مؿاٖض ؤ/ مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ.  ؤؾخاط

 .02حامٗت ٢ؿىُُىت 

 زبير صولي في ألاعق٠ُ. ٖمغ مُمىوي.  .7

ىوي الؿُٗض.  .8  ٖٞغ
جب ٗهضاإلا/ عثِسخب ؤؾخاط بُضاٚىجي ً ل الَى لخ٩ٍى

 .الجؼاثغ والخٗلُم اإلاهىُين.

 ِٖكىع عقضي.  .9
 ً مؿاٖض ج٣جب وبُضاٚىجي/ مغ٦ؼ الخ٩ٍى

 والخٗلُم اإلاهىُين. ؾ٠ُُ.

 مغػو٢ً ؾاٖض.  .10
 ً مؿاٖض ج٣جب وبُضاٚىجي/ مغ٦ؼ الخ٩ٍى

 والخٗلُم اإلاهىُين. ؾ٠ُُ.
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 الخللُم مىاهج واُم

 الجضاةش في اللالي

 في اإلاعخلملت الخللُمُت اإلاىاهج ُذم
ت الجاملاث  الجضاةٍش

  اإلاىاد وبشامج للمِشساث الخشفي الىِل
٘  بلع مِشساث مً  اإلاخؼىسة الذو

 اإلاىاهج اإلاعخىسدة مً الذ٘و اإلاخؼىسة ألاخشي 

ت وكذم  جىاًِها مم البِئت الخللُمُت الجضاةٍش

 للبرامج العلُم هير والخىـُم الخخؼُؽ

 اللالي الخللُم في اإلاخبلت واإلاىاهج 

  الخخؼُؽ في مخخصت َُئت هُاب

 الخللُمُت للمىاهج اظتراجُجي

 ألاظخار و الؼالب معخىي  طلٍ

 الىاُم كً الخللُمُت اإلاىاهج اهٌصا٘

 اإلاإظعاحي

 اإلاُذاوي والخذٍسب اللملي الخؼبُّ ًشص شح

 جدذًذ في الخاص الِؼاق جٌاكل بؽء

 اخخُاحاجه

يز الؼلبت كذد اسجٌاق  الجاملت ئداسة وجٓش

 الجىدة ال كلى الٕم

 والىجاح الاخخُاس ملاًير جدعين
ٖالىسٍا في   ؼهادة الب

 بىاُم الخللُمُت اإلاىاهج سبؽ

 اإلاإظعاث 

 اإلاىاظب اإلاُِاط مبذأ جؼبُّ

 اإلاخخصص اإلاىاظب  لألظخار

 ًُه
 والىجاح الاخخُاس ملاًير جدعين

ٖالىسٍا في ؼهادة   الب

 اإلاالُت اإلايزاهُت جخصُص

 اإلاىاظبت

ش البدث للملُاث  والخؼٍى

 والىظاةل آلالُاث ئًجاد

 لخدُِّ  أَذاي اإلاىاظبت

 اللالي الخللُم

ش واضخت ئظتراجُجُت جبني  لخؼٍى
 الجامعي الخللُم ومىاهج  بشامج

 في اإلاىاهج حلٍشب كلى الخشص
ت  الجاملاث الجضاةٍش

ش مشآض باوؽاء الاَخمام  لخؼٍى
 الخللُمُت الخِىُاث والىظاةل

 اإلاسخلٟت والخ٨ىىلىحُا الٗلىم مجاالث في الخضًثت للخُىعاث الجامعي الخٗلُم مىاهج مجاعاة نٗىبت

٘  في لياالل الخللُم طلٍ الخبراء مً الٕثير ًشحم  اللشبُت الذو

َ  ئلى الجضاةش سأظهم وكلى  الخللُمُت واإلاىاهج طلٍ الؼش
، َزٍ ػشي مً اإلاخبلت زا الذ٘و  : منها أظباب كذة كلى ٌلىد َو

ٖاهُاث جىاًش طمان  والخجهيزاث ؤلام
 مخميز كالي لخللُم الالصمت

 اللالي الخللُم بيُت ئصالح

 اللالي الخللُم وؽش كلى اللمل

ً كلى اللمل  لألظخار الجُذ والخذٍسب الخٍٕى

٘  ججاسب مً الاظخٌادة  الشاةذة الذو

 مىاهج جُٟٗل مخُلباث
 الجؼاثغ في الٗالي الخٗلُم

 الجضاةش في اللالي الخللُم في الخللُمُت ومىاهج بشامج جٌلُل أحل مً

 َزٍ جٌلُل ؼأنها مً التي بلع الىِاغ هِترح اللشبي والىػً

 :اإلاىاهج

 : تفعٗمّا ٔوتطمبات ادتزائس يف العال٘ التعمٗي وٍاِج ٔاقع

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘  ًمًٕ خخاما  ٌلخبر الخللُمُت ومىصاجه  اإلاشةُت مداطشاجه بؽبٕت 2.0 الالٕترووي الخللُم أن الِى

ً ظىذ ذكمه ًٕمله خُث الخظىسي للخٍٕى  .ٍو

 جدذًث في أٓثر ظِعاَم بلذ كً الخللُم ًان اإلاِبلت، والبدث الخللُم ؼبٕت ئُامت خال٘ ومً

َ  أدواث مي ًظاء بىاء خال٘ مً الظُما الخللُم، وػش  اإلاىخذ، الاجصا٘ ًذمج  -للمىاػً مٌخىح -ُس

ي اإلاللىمت واللمل جباد٘ ٘  بهذي .الٌاكلين ٔل بين الدؽأس  ٔل ًُه حللُمي جلغى همؽ ئلى الىصى

 الُِىد.
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1-  Ouvrage : 

Auteur. Année de publication. Titre : sous-titre. Numéro d’édition. Lieu de 

publication : Editeur. Pagination. (Collection). Notes. 

Remarque : 

- Le titre de l’ouvrage est toujours en italique 

Rainelli, M. 2004. L’organisation mondiale du commerce. 7
ème

 éd. Paris : 

la Découverte.  

122p. (Repères ; n.193). 

  

2- Partie et contribution à un ouvrage collectif : 

Auteur de la contribution. Année de publication de l’ouvrage. Titre de la 

contribution. In Auteur(s) de l’ouvrage. Titre de l’ouvrage. Lieu de 

publication : Editeur. Pagination de la contribution. (Collection). Notes. 

Remarque :  

- L’auteur et le titre de la contribution sont séparés du document au 

niveau global par « In ». 

- C’est le titre du document global qui est en italique et non le titre de 

la contribution 

Brossier, J. 1989. Risque et incertitude dans la gestion de l’exploitation 

agricole : quelques principes méthodologiques. In Eldin, M. (éd.), 

Milleville, P. (éd.). le risque en agricuture. Paris : ORSTOM. P. 25-46. (a 

travers champs). 

  

3-  Article de périodique : 

Auteur. Année de publication. Titre de l’article. Titre de la revue, date 

précise, volume, numéro, pagination 

Remarque : 

- C’est  le titre de la revue qui est en italique et non le titre de l’article 

- Pagination : p. et non pp. 

Kastoryano, R. 1994. Mobilisation des migrants en Europe : du national au 

transnational. Revue européenne des migrations internationales, janvier 

1994, vol. 10, n°1, p. 169-181 
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4 – Diplôme : (thèse, mémoire, etc…) 

Auteur. Année de soutenance. Titre. Type de diplôme : établissement de 

soutenance. Pagination 

 

Kheffache, Y. 1997. Politique des prix agricoles et systèmes de production 

en zone semi-aride : le de la céréaliculture algérienne. Thèse de doctorat : 

Université de Montpellier I. 255p. 

  

5 – Autres documents (communication, cours, rapport, etc…) 

Les documents non publiés n’ayant pas d’éditeur, indiquer, dans a zone des 

notes, l’organisme ou le document est accessible 

Mejias, P., Varela-Ortega, C., Flichman, G. 2002. The effects of integrating 

agricultural policies and water policies : a case stydy in spain. 

Communication at the Conference « Irrigation water policies : micro and 

macro consideration » Agadir (Maroc), 15-17 june 2002. Document non 

publié disponible au CIHEAM-IAM (Montpellier) 

  

6 – Article électronique : 

Même description que pour les documents imprimés mais ajouter les trois 

éléments suivants : 

Eléments à mentionner : 

- Indiquer [en ligne] après le titre d’un ouvrage ou après le nom d’un pé-

riodique 

- Signaler, entre crochets, la date à laquelle le site a été consulté 

- Citer précisément l’adresse électronique 

Editeur et/ou année de publication inconnue : 

- L’absence d’éditeur peut être remplacée par l’adresse électronique 

du site 

- L’absence de date de publication peut être remplacée par celle du 

copyright ou, le cas échéant, par la date de consultation du document 

entre crochets 

Hugon, P. 2004. Les biens publics mondiaux et le niveau transnational de 

la régulation. Lettre de la régulation  [en ligne], avril 2004, n°48, p. 1-4 

[consulté en mars 2007]. http://www.upmf-grenoble.fr/irepd/regulation 
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)10(

 ص الدزاسٛ:مدو
        ً ب وا٢٘ اإلاهىت ألاعقُُٟت ومضي اؾخٟاصتها مً الخ٩ٍى ل٣ض باث مً الًغوعي ج٣صخّ

اعاث، ٞجامٗاث الُىم  ٖلى مؿخىي اإلاٗاَض وألا٢ؿام ألا٧اصًمُت الّتب ج٩ّىن وجسّغج َظٍ ؤلَا

هم  كي ٚير حامٗاث ألامـ، بط ال ًم٨ً بٖضاص ألابدار الٗلمُت بمٗؼ٫ ًٖ وا٢٘ الٗمل ٞو

ت اخخُاحاجه، وج٨مً ؤَمُت َظٍ الضعاؾت الخالُت في ٧ىجها مً ؤواثل الضعاؾاث آلُاجه ومٗٞغ

ت بين الىٓغي والىا٢٘، وكي صعاؾت  ً ألاعقُُٟين بالجامٗت الجؼاثٍغ التب جىاولذ مىيٕى ج٩ٍى

 ًدٓ  باَخمام ومخابٗت واؾٗت في مجا٫ الخٗلُم 
 
ا ا خٍُى ٖلمُت مىهجُت جدىاو٫ مىيٖى

ت مضي الٗالي الٗالمب واإلااؾؿا ث الضولُت الٟاٖلت في َظا اإلاجا٫، وحهضٝ البدث بلى مٗٞغ

ً ألا٧اصًمب في مؿاٖضة ؤزهاجي ألاعق٠ُ ٖلى اهجاػ مهامه و٠ُ٦ ًم٨ً  ٞٗالُت الخ٩ٍى

ؤن  2والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت لهظٍ اإلا٣غعاث واإلا٣اًِـ اإلاضّعؾت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث

ل ًم٨ىه اإلاىا٦بت وا لخإ٢لم م٘ مخّٛيراث الٗهغ الجضًضة جهى٘ ؤعقُٟي مخسّهو مَا

٤ منها بالبِئت الغ٢مُت.  
ّ
 زاّنت ما ًخٗل

وإلاٗالجت اإلاىيٕى جّم ج٣ؿُمه بلى م٣ّضمت وبابين ازىين، وزاجمت، بياٞت بلى ٢اثمت       

خماص ٖليها واإلاالخ٤ الخاّنت بالبدثظ جدىاو٫ الضعاؾت في با ها  اإلاهاصع واإلاغاح٘ التب جّم الٖا

ًم ٞهلين. جم  ؤّما الباب الثاوي ٗت ٞهى٫.الىٓغي ؤعب ٤ بالجاهب الخُب٣ُي ٍو
ّ
ُٞخٗل

خماص في َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي وألاؾلىب الخدلُلي الظي ٣ًىم ٖلى الىن٠  الٖا

وججمُ٘ الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث خى٫ الٓاَغة اإلاضعوؾت، وجدضًض زهاثهها وؤبٗاصَا زّم 

ر مىاؾب ٌُٗيىا ٖلى جد٤ُ٣ ون٠ ٖلمب مخ٩امل لها، م٣اعهتها وجدلُلها للىنى٫ بلى جٟؿي

 ٖلى اؾخماعحي الاؾخبُان ٧ىؾُلت ؤؾاؾُت لجم٘ اإلاٗلىماث، واإلا٣ابلت واٖخمضها ٦ظل٪

، و٢ض بُيذ الضعاؾت ؤهه َىا٥ اوسجام وجىاؾ٤ في ج٣ضًم خينزاهٍى خين٧ىؾُل واإلاالخٓت

جب في ألاعق٠ُ بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىزُ بما  ٤2 بجامٗت ٢ؿىُُىتالبرهامج الخ٩ٍى

ًدىاؾب م٘ وا٢٘ اإلاُضان، وطل٪ مً زال٫ الاهخ٣ا٫ والاعج٣اء بمؿخىي الُالب مً مغخلت 

جب بؿهىلت في  ألزغي، و٢ض ؾاَم طل٪ في اهضماج الُلبت الخايٗين لهظا البرهامج الخ٩ٍى

ً باخثين قباب ٢ّضع ٖضصَم في حاهٟ غ ج٩ٍى
ّ
ي ٖالم الكٛل، ٦ما اؾخُإ البرهامج اإلاؿُ

غ البدىر ألا٧اصًمُت في مجا٫ ألاعق٠ُ، ٦ما 10بـــ: ٖكغة ) 2014 ( ؤٞغاص مً ؤحل جٍُى

ً ٌٗاهىن حملت مً اإلاكا٧ل واإلاٗى٢اث  ٟىن زّغٍجى َظا الخ٩ٍى ٦كٟذ الضعاؾت ؤن اإلاْى

ضة للمهىت ألاعقُُٟت مً ؤبغػَا: ْغوٝ  ُّ زاعحت ًٖ ؾُُغتهم جدى٫ صون مماعؾتهم الج

ُاب ال ين، وه٣و في الٗمل الؿِئت، ٚو ث٣اٞت ألاعقُُٟت لضي اإلاؿاولين وػمالئهم الاصاٍع
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ُاب ٢اٖت زاّنت بمٗالجت ألاعق٠ُ، بياٞت بلى ي٤ُ  الىؾاثل والخجهيزاث ألاعقُُٟت ٚو

مت وؤزار ٢ضًم صازل هٟـ اإلاسؼن 
ّ
مساػن الخٟٔ ووحىص ججهيزاث ٚير مؿخٗملت ومدُ

ض 
ّ
ت م٘ ألاعق٠ُ...الخ مّما ٞغى ٖليهم ٖبئا ز٣ُال ول هم الىٍٓغ نٗىبت ٦بيرة في جُب٤ُ مٗاٞع

 ٖلى ؤعى الىا٢٘. 

٣ت ب٣ُإ ومهىت ألاعق٠ُ      
ّ
ا٢ترخذ الضعاؾت يغوعة اؾخهضاع ؤو مغاحٗت ال٣ىاهين اإلاخٗل

ُٟي وجدؿين  تراٝ الّغؾمب بالٗاملين والاعج٣اء  هم في الّؿلم الْى بالجؼاثغ ألحل ج٨َغـ الٖا

ويٗهم اإلااّصي واإلاٗىىي في اإلاجخم٘، بياٞت بلى يغوعة صٖىة ؤ٢ؿام اإلا٨خباث واإلاٗلىماث 

٣ا لخجغبت جسّهو الجؼا يُت في ألاعق٠ُ ٞو ت بلى اٖخماص نُٛت مخجاوؿت للبرامج الخ٩ٍى ثٍغ

ً  02ج٣ىُاث ؤعقُُٟت بمٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ بجامٗت ٢ؿىُُىت غ الخ٩ٍى بٗض جٍُى

بما ًدىاؾب م٘ ما جّم ا٢تراخه في َظا البدث، َظٍ الضٖىة مً قإجها ؤن جدّض مً 

با لجمُ٘ زغحيها مّما الازخالٞاث في بغامج الخٗلُم  ً ج٣ٍغ وحؿمذ بخإمين هٟـ الخ٩ٍى

 ؾِؿمذ لهم بمباقغة الٗمل اإلانهب في الىا٢٘ ب٩ل ؾهىلت وا٢خضاع.

ً ألاعقُُٟين  الهمىات املفتاحٗٛ: ت  –ج٩ٍى هٓام ٫  –ج٣ىُاث ؤعقُُٟت  –الجامٗت الجؼاثٍغ

 .2حامٗت ٢ؿىُُىت -مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىز٤ُ  –م ص 
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Résumé : 

Il est devenu indispensable d’enquêter sur la réalité de la profession ar-

chiviste et l’ampleur de ses bienfaits de la formation au niveau des instituts 

et des départements académiques qui forment ces cadres. Les  universités 

d’aujourd’hui ne sont pas celles d’avant, cependant, on ne peut pas préparer 

les recherches scientifiques loin de la réalité professionnelle, comprendre 

les mécanismes de cette dernière et connaitre ses besoins. 

L’étude actuelle est importante vu qu’elle est l’une des premières 

études qui ont pris en charge le sujet de la formation des archivistes dans 

l’université algérienne entre la théorie et la réalité. 

Cette étude scientifique structurée traite un sujet vif qui a de 

l’importance,  et qui est suivi dans le domaine de l’enseignement supérieur 

et dans les institutions étatiques actionnantes. 

Cette recherche a pour objectif de connaitre l’efficacité de la formation 

académique pour porter un soutien aux archivistes, pour réaliser ses tâches 

et comment ces programmes et ces modules enseignés à l’institut des 

sciences de l’économie bibliothécaire dans l’université de Constantine 2, 

pour générer un archiviste spécialiste, apte, qui pourra s’adapter aux nou-

veaux changements des temps modernes et précisément en ce qui concerne 

l’environnement numérique. 

Pour traiter ce sujet on l’a organisé comme suit : introduction, deux vo-

lets et conclusion, en plus de la liste des références et des sources qui 

étaient notre appui et les annexes dédiés à la recherche. Cette étude prend 

dans son volet théorique quatre chapitres, le second volet concerne la partie 

pratique qui se compose de deux chapitres. 

Dans cette étude, on s’est appuyé sur l’aspect descriptif et le style ana-

lytique qui sont basés sur la description, la collecte des vérités et les infor-

mations sur le phénomène étudié et la sélection des propriétés et les dimen-

sions de ce dernier ;  puis le comparer et l’analyser afin d’aboutir à une in-

terprétation appropriée qui nous aidera à réaliser sa description scientifique 

intégrale. Aussi on s’est appuyé sur deux questionnaires, comme outil de 

base pour rassembler les informations et l’interview et l’observation 

comme outil secondaire. Cette étude a montré qu’il y a une concordance 

dans la présentation du programme formateur en archives dans l’institut des 

sciences de l’économie bibliothécaire dans l’université de Constantine 2 
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qui convient avec la réalité et ceci à travers le transfert et la mise à niveau 

de l’étudiant d’une période à l’autre. 

Cela a contribué à la facilité de l’intégration des étudiants soumis à ce 

programme formateur dans l’univers du travail, aussi ce programme a pu 

former de jeunes chercheurs dont leur nombre est estimé en janvier 2014 à 

10 personnes afin de développer les recherches académiques dans le do-

maine des archives. 

Cette étude a démontré  que les fonctionnaires diplômés  de cette for-

mation souffrent d’un ensemble de problèmes et de contraintes hors de leur 

contrôle qui présentent un obstacle lors de la pratique de la profession ar-

chiviste, particulièrement : les mauvaises conditions de travail, l’absence de 

la culture archiviste des responsables  et leurs collègues administratifs, le 

manque du matériel et des outils d’archiviste, l’absence d’une salle spéciale 

pour le traitement des archives, en plus l’espace étroit réservé à la conser-

vation et la présence des matériels non utilisables, défectueux, meubles 

usés dans la même salle avec l’archive…etc, ce qui a entrainé un lourd far-

deau qui a généré une grande difficulté dans la réalisation de leurs connais-

sances théoriques en pratique. 

Cette étude propose l’obligation de promulguer ou de réviser les lois 

concernant le secteur et profession de l’archive en Algérie pour la consé-

cration de la reconnaissance officielle des travailleurs, leur graduation sur 

l’échelle fonctionnelle et l’amélioration de leur situations morale et maté-

rielle dans la société, ajoute à ceci l’obligation de l’appel des départements 

bibliothécaires et information algérienne à s’appuyer sur une formule ho-

mogène des programmes de formation dans les archives selon l’expérience 

et la spécialité technique archiviste à l’institut des sciences économie  bi-

bliothécaire à l’université Constantine 2 après le développement de la for-

mation qui convient avec ce qui a été proposé dans cette étude. 

Cette invitation a pour but de limiter les discordances dans les pro-

grammes de l’enseignement, et d’assurer la même formation pour la majo-

rité des étudiants ce qui leur permettra d’entamer le travail professionnel 

réellement avec toute facilité et efficacité. 

Mots-clés: formation d'archivistes - université algérienne - Techniques 

d'archives - système LMD - Institut de bibliothéconomie et documentation 

- Université de Constantine 2 
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Summary:  

It has become necessary to reality finding archival profession and the 

extent of the utilization of the configuration on the lively of the institutes 

and academic duration that are so ably and out tires. Today universities are 

not yesterday’s ones, so we cannot do the preparation of scientific research 

in insolation from the reality of the work and understanding of its 

mechanisms and know its needs and the importance of this current study in 

being one of the studies on the topic (subject) of the composition of the 

Algerian university archivists between reality and theory. 

And the scientific study methodology for dealing with subject of vital 

interest to pass and broad follow up the field of higher education institution 

and global international action in calmed area and research aims to know 

the extent of the effectiveness of the configuration academic specialist 

assistance in the archives to the fulfillment of its tasks and how con these 

decisions and standards learnt in documentation institute at the university 

of Constantine2. The university should make copied and qualified 

specialist in archives can coping with the changes of the age, especially in 

relation to the new digital environment. And to address the issue was 

divided into introduction and two subjects and a conclusion, in addition to 

the list of sources and references that had been relied on research and 

special section dealing with theoretical side and the two chapters have been 

relied upon in this study on the curriculum descriptive and analytical 

method based on the description and identify compared and analyzed to 

reach an appropriate explanation help us archive an integrated scientific 

description, and we also adopted arises on the questionnaire as a means to 

gather basic information but the contact as a means of secondary and may 

study showed that there is harmony and consistency in providing formative 

Program in the archives institute of university . 

Libraries and documentation of Constantine 2 to suit with the reality of 

the field by upgrading level during the transition of the student from one 

stage to another. This latter has contributed to the integration of students 

subject to for this program formative easily in a world also underlined 

program has been configured youth researchers estimated in January 2014 

with 10 members in order to develop academic research in the area of the 

archives . 
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The survey also found that graduates employees eased the 

configuration suffer many of the problems and obstacles beyond their 

control is prevent the exercise of good archival profession such as bad 

work conditions and the absence of archival culture to file administrative 

officials and lack of means and equipment and the absence of archival 

processing special hall archives . In addition to the narrow of warehouses 

which contain unused and broken facilities and equipment’s and old 

furniture’s with archives in the same wave house which impose on them 

heavy burden created great difficulty in the application of their theoretical 

knowledge on the ground . 

 Proposed the necessity to issue a study or revision of the laws relating 

to the sector and the profession of the archives in Algeria in order to devote 

official recognition of the workers and upgrading them in national peace 

and improve their material and moral society. 

In addition to the need to call upon sections of libraries and information 

to the adoption of the formula Algerian homogeneous formative programs 

in the archives in accordance with experience techniques for photo at the 

institute of university libraries and documentation of Constantine2 after 

development of the configuration to suit with what has been proposed in 

this research. 

So ably call that would limit the differences in education programs and 

to ensure the same configuration almost all graduates, which would allow 

them to proceed in fact easily professions and professionalism . 

Key words: Formation archivists- University of Algiers- Archival 

techniques- L.M.D system. Institute of Library and documentation- 

University of Constantine 2. 

 

   

 

 

 



 

 
 

 

 


