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 اتجاهات البحث والتكوين في كلية علوم التربية بالرباط )المغرب(
 

د.عبداللطيف كداي
1 

 ة اسعع ذل سعع قذع ة  ععع ذذ-ع  بعع ذو ععقتذاست عبعع ذع س ععع   صععةذقا ععتذاست ععقبحذقاسعلعع ذاس   عع ذتسعع هذهععلدذاسة اسعع ذ سععهذ
بتةعععع  تذ بلعععع ذاس ععععتذععععع س بوذواست قبععععع مذاس ق ععععقةققذعقوبعععع ذاس قااععععبتذاس   ق عععع قذل  لعععع قذاس  عععع مذاس سععععت    قذاستق لعععع مذ

ذز ععع األس سععب ...وذقع وت ععع ةذوعععةةذ ععحذاس ت بععع امذاألس سعععب ذوعععقسذاساعععل ةققذاس ععععققذسععع ذاس ع  اععع ...وذذ ععع ذ عع ا قذت عععق ذ ع
ق ةذتتذاستخةاتذاس ععل ذاسقصع  ذلاذاسع عةذاالصع ئ ذع وت ع ةذذاعع  ذذ اس س ئلذقاأل   بحذ علذ لةا ذاس  ب ذ سهذبق ع ذهلا.

اس اللظ ذقاس سحذاسا  لذس ع قبحذاس س ئلذقاأل   بحذاس ع زقذع  ب ذو قتذاست عب قذس ق قوذو هذع ع ذاس     ع مذقاا  اهع مذ
ع ازذاستق ل مذاألس سب ذس عل ذذ حذ ل ذأخ ى.است ذتستذقا تذاسعل ذاس    ذ ذع س  ب ذ حذ ل ذقا 

 حذقا تذاسعل ذاس    ذو هذ ستقىذ س ئلذاس   ستب ذقاسة تق ادذعةة ذ  ذب  حذ ا  سب ذاس تذقاس بوقذ إعهذ تذلسع ذ
 ق ع ذ ع ذع عةاعع قذبقاحذ ةىذاتسع سذاس  عققذععبحذااعت  لذاس  بع ذو عحذلبع ذاسعلع ذقاست عقبحذ  ع وذقععبحذقا عتذقلع لذاست عبع ذو

األ ع ذاسععلاذب  ععقذل عتذاس     عع ذعععبحذت   ع مذاسةقسعع ذقاسععتي   ه ذ ع ذاست  ععبتذواس عع س ذخ صع وذق سععتقىذاسخعع ب بحذقاسععع ليبحذ
ذاس ةةذ  ذهلاذاس   لذ   ذةسمذو هذلس ذوةةذ حذاس ؤا امذاس تا ع ذ  ذاسة اس .

Abstract 
This study aims at exploring the state of training and research at the Faculty of Education, 
Mohammed V Souissi University, Rabat. Adopting a case study approach, the study 
specifically analyses the evolution of theses and dissertations since the birth of the Faculty 
using quantitative and qualitative data (General orientations, study programmes, research 
themes and topics, length and scope, languages used) combined with some basic variables 
(Type of degree, year of defence, gender, etc.). Adopting a grid, the analysis consists in a 
thorough survey of titles for the purpose of identifying major research trends as well as 
inconsistencies and hurdles.   

The study shows that, in addition to the issue of quality, there is a wide gap between 
research carried out at the Faculty in terms of themes and topics, and the real educational 
concerns of the country. This, against government expectations and investment, is clearly 
manifested in the quality of graduates and researchers as measured by indicators adopted in 
the current study. 
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داب أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس السويسي، حاصل على شهادة الدكتوراه في علم االجتماع من كلية اآل  
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ذع قةقذاس  تع  ذاس ؤا امذ حذوةةذاسقا ل ذ سهذت  قذوةققذم   الذ  ذاسبقتذاس  ستذب   ل ذاست ذاستلقالمذظلذ  
ذتلةبقذيتذق حذع ةاعع قذ  ذاس     ذ  ت تذسقسقجذاسة   قذبا لذأحذو هذ ة تهذق ةىذقع  وتهقذاس  عب ذاسع ةاحذ  ذاست  بت
ذاس   ق .ذع ةاحذا حذأ الذ   ع ذأ    ع ذستتعقأذاس   قع ذاسعقوب ذاس   ق

ذ  ذ بتاست ذقا تذأحذا ذقال ذع ستأ بةذقت  حذق   سبتهذ حذتلةذاست ذاا  اه مذ حذع ةةذاسبقتذبتستذاس   بذ
ذ  ذاست عب ذو قتذس  ب مذاس ب ةاذاسةق ذبع زذهع ذق حذ  لقذاست  ب ب ذاس عظق  ذتقا هذاست ذاس ةبةقذاستلةب مذ حذ   قو 
ذ حذاسس ل ذت   هذ  ذظلذ  ذاست عقب ...ذع عظق تع ذ تة  ع الذاس  ب  ذاسل قلذ ب  ةذيتذق حذاس  بة قذاستس ؤالمذس  حذع ةاعع 
ذ سبهذبت  تذقس  ذاستع ب قذقس ا  بتذس  لب ذ ال  تل ذق ةىذقاسخصقصذو هذ عل ذاس    ب ذاست    مذ ةقىذلقلذ ةال

ذذذقاسلةاي .ذقاسةب ة ا ب ذاس     ذ  ت تذ  ذاعخ ا ذ حذاس   ب

ذقاسة تق ادذاس   ستب ذ س ئلذ ستقىذو هذاس    ذع سعل ذ اس  تع ذاألص ةقذ    ذو هذاس ؤا امذا وذ ح
ذاس  ب مذهلدذاات  لذعبحذاس  ققذاتس سذ ةىذبقاحذلس ذ تذ إعهذقاس بوقذاس تذ ا  سب ذب  حذ  ذعةة ذاست عب ذو قتذع  ب م
ذت    مذعبحذ     اس ذل تذب  قذاسلاذاأل  ذع ةاعع قذ  ذو ق  ذاست عب ذقل لذقا تذقعبحذ   وذقاست قبحذاسعل ذلب ذو ح

ذاس   ل.ذهلاذ  ذاس ةةذقاسع ليبحذاسخ ب بحذق ستقىذخ ص وذواس  س ذاست  بتذ  ذقاستي   ه ذاسةقس 

ذ ع خذست ع ذذاس ا لقذأو  قذ سهذتع لذأحذلةبة ذتست تذستذاست قبحذ   لذ  ذخ ص ذااصالل مذتقاس ذأحذ   
ذقا ت  وب ذقعا ب ذق ب ب ذ    ب ذاس  ت تذ  ذ ؤي اذ  س اسذاأل  ةب  ذقاست قبحذاسعل ذ حذقست  لذع لب هقذاست  ت

ذاس  ت تذاختب  امذ  ذاستأيب ذو هذ ة تل ذق ةىذق س ستل ذاس     ذقظ ئوذسؤالذاسقا ل ذ سهذب بةذ   ذقا تص ةب ...
ذاس   الم...ذ    ذ  ذاألس سب 

ذاست سب :ذاستس ؤالمذ  حذ حذسع ذالعةذاالست ا  ب ذاس عب  ذلامذاسة اس ذهلدذ قاقسذلص ذ حذعت  حذقلته

ذاست عب ذو قتذق  ب ذاس   عب ذاس     ذ  ذاس    ذاسعل ذت ق ذ حذتلةذاست ذاس  بة مذأهتذه ذ   
ذتلةبةا؟

 استلةبة؟ذق هذو هذاست عب ذو قتذق  ب ذو ق  ذاس   عب ذاس     ذ  ذقاأل   بحذاس س ئلذ عت جذت ق ذ بو 

 ذاس    ب ؟ذاسعلق ذهلدذت ج عذ ستقىذو هذاس عسبحذعبحذت  قمذهع  ذهل 

 ذاس س ئل؟ذهلدذ وةاةذ ستقىذو هذاس لب ع ذاس   مذأقذاس   ذه ذ   

ذ عا ئل ذ علذاست عب ذو قتذ  ب ذ  ذاسع ليبحذسةحذ حذاس ست    ذاس عل ب ذقاس ة  ع مذاس قاابتذأهتذه ذ   
 ذاسبقت؟ذ سه

 

  المغرب في العلمي البحث مفارقات أوال:

ذ اوذ  ذاسخصقصذو هذ عل ذاس ؤا امذ حذوةةذو هذاسق قوذب تزتذاس   بذ  ذاس    ذاسعل ذقا تذ ة  ع ذ ح
ذلب ذ حذاس  ع ذاس  ستذ  ذةقس ذي ع ذب تع ذاس   بذأحذ سهذباب ذقاسلاذذ0202ذسسع ذاس  قتذلقلذاسبقعس قذتة ب ذوعه
ذاس  تع ذقع قذقاسة تق ادوذواس   ستب ذ ب اس ذاساقاهةذل   ذ ؤا ذ  ذاسي عب ذاس  تع ذأبا ذقبلتلذقاست  بتذو هذااع  قذل ت

ذااعت جذس ؤا ذع سعسع ذ تقاا  ذ ةذ تع ذبلتلذأعهذ الذعس  ...ذاس  بقحذ  ذع لي ذ746ذبذاسع ليبحذوةةذ ؤا ذعخصقص
ذو  ب ذ صةا اذ722ذسقىذ0222قذ0222ذعبحذ  ذاس    ذاست  قحذ    ذ  ذاس عة   ذاس عاق امذ حذبعت ذستذلب ذاس    ق
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ذع قذا حذاس عاق ققذاس   ب ذاس ة المذ عت جذ  ذأبا ذاسخ  س ذاس تع ذقالتلذاسخ  س قذاس تع ذعلس ذ لتالذ2202ذسع 
ذ  بقحذس لذاس   ب ذاس عاق امذ ؤا ذلسبذس    بذ تةعب ذ تع ذاستة ب ذقس لذو  ب .ذ ة س ذ0076ذبذقلس ذاسز عب قذاس ت ق
 .و,Unesco 2010وذعس  ذ  بقحذس لذو   ذ عاق ذ9763ذبذ00ذاس تع ذالتلذلب ذعس  

ذهلاذع س ذ لحذ  بوذوعل قذ قابذ ب  ةذآحذ  ذبص بذاست ذاستس ؤالمذ حذ   قو ذاس      ذهلدذأ   ع ذت  ح
ذو هذاسل صلذاستخ وذ ة علذ  ذاس  ب ذاسال ةامذل   ذقوةةذقاسع ليبحذقوةةذقاس  ق  ذااع  قذ ستقىذو هذاسل صلذاستةةت

ذاس    ؟ذااعت جذ ستقى ذاسعل ذتا بتذ هوذاسعليب ذاس ؤسس مذع  زذأتذقاس    ذاسع ل ذع    قذهع ذبت  قذاأل  ذلل ذ
ذ؟اسع ليبحذ أ ق ب ذقتسلبلذاس    

ذأقسعهذأ ب عمذ لذقاالسعع ع قذاس  عسع ذاالسعت    ذ تع قذ سعهذاس  ع بذ ع ذاس صع اذع  لق عهذاس   ع ذاسعلع ذت  بخذب تة
ذاس  عععع ذلعععظذق ععع حذع أل  ععععبذ  تع ععع ذاألوعععتذاس  سعععبذ ععع ذ  ععععمذس علععع ذق0304ذسعععع ذ عععحذاعتعععةا ذ2اس ععع س ذاست  عععبتذ ؤسسععع م
ذ  ي ع ذاس   ع ذس علع ذاستة بةبع ذاس ؤسسع مذ ع ذ عخ  ع ذ  ععمذهعؤال ذ حذاس ظ هذاس  سعب ذأحذ لذ  بلقذ ةذاس    ع ذقاسع ليبح

ذاألو ع لذ عحذه  ع ذ صعبةاذ  عقاتذذاسعلبحذاس   ع  ذ عع  ذ عحذي ع ذ  قحذا تةاةذو هذ عل ذتخ جذاست ذقاسة قببحذ     ذ  ذأس س 
ذقاألةعب .ذقاسة عقعب ذاسةبعب ذاس  قتذ  ذوعهذغعهذالذ صة اذاسبقتذ سهذت تع ذقاست 

  االجتماعية العلوم في الجامعية واألطروحات الرسائل إنتاج تطور -1

ذ سعع س ذأقلذأحذ لذاس   عع قذاسعلعع ذ سععتقىذو ععهذاس   ععقبذاستعع ا تذاسقا ععتذ عع ذوعععهذبععع تذسععتذاستعع  بخ ذاسسعععقذهععلاذ ح
ذسعتذاسعلاذاسق عمذ ع ذقع س عع  ذااعسع عب ذقاس  قتذاآلةابذع  ب ذ0379ذسع ذ  عمذااعس عب ذاس  قتذ   لذ  ذعق امذ ةذ    ب 
ذتقاعحذ  ع ذ02263ذسعع ذلةقةذ سهذأ  قل ذ3763ذ  اع ذااعس عب ذاس  قتذ   لذ  ذقاس س ئلذاأل  قل مذوةةذ بهذبت  قز

ذاس قاس :ذلاس ةقذذ  ذاسقا ةقذاس   ب مذلس 

 اسخ  جذق  ذع س   بذاس    ع ذقأ   بحذ س ئلذ عت جذت ق ذ:0ذاس ةقل
 قاال ت  وب .ذااعس عب ذاس  قتذ   المذ  ذ

ذ

ذاسز عب ذاس ت ق
ذقاأل   بحذاس س ئل
ذاس     مذ  ذاس ع زق

ذاس   عب 

ذقاأل   بحذاس س ئل
ذاس     مذ  ذاس ع زق

ذاأل ععب 
ذاس   قس

ذاس س ئلذ تقس 
ذاس ع زقذقاأل   بح

ذسعقب 

ذذ42ذ09ذ06ذ0362ذ عل

ذ09ذ092ذ029ذ946ذ0363ذ-0360
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  ألمازيغيةاملعهد العايل للغتني العربية وا  

3
 وشررت شتائهه يف جملة يف غياب معطيات دقيقة حول جمموع الرسائل اجلامعية إىل حدود اآلن اكتفينا هنا بنتائج البحث الوطين الذي أجنزته وزارة التعليم العايل  

 اجمللس األعلى للتعليم.



~ 5 ~ 

 

 

ذ020602ذ0200ذ0449ذ0423ذ0323ذ-0322

ذ934622ذ9342ذ620ذ9074ذ0333ذ-0332

ذ063600ذ0099ذ002ذ0009ذذ0222-0226

ذ-ذ67ذ-ذ-ذ ؤ خ ذغب ذ س ئل

ذذ3763ذو%06وذ0062ذو%69و6262ذاس   قس

9009

ذاس     ذاست قبحذ   لذ  ذ ل  ذت ق اذو  مذ ةذاست  بخ ذ س  ه ذ  ذاس   عب ذاس     ذأحذا ذالذ   
ذ ا قسذو  ب ذ ا ةمقذذس ع ةذاس  تذاست ق ذسل  ب مذقاس  اللذهلدذ لذوع ذاست  عمقذ لذقس    بذاال ت  و قذذقاال تص ةا

ذا ت  وب .قذذة  ب قيذسب سب ذت ق امذ حذاس   بذو  هذ  قذذ"اسةقست ذاسعع  "

ذ ةذتلةبةاذقاال ت  وب ذااعس عب ذاس  قتذ   لذ  ذذقاأل   بحذاس س ئلذ حذاس    ذااعت جذح ذاسةقلذب  حذقه لا
ذ:و0223ذو ع   قذب  ذ  ذأ   سل ذب  حذأس سب ذ  اللذعيال ذ    هذ  ذ  

ذ حذوةةذقصةق ذ  عب اس ذاس     ذعإعا  ذاس  ل  ذهلدذا تع مذق ةذو:0363ذ-0307وذاستأسبقذ  ل   -0
ذأس س ذ  عس ذ حذوذاأل  عبذاسع ليبحذاألس تلقذ حذوةةذعق قةذاسلةع ذهلدذت بزمذ   ذقسل ذاس عظ  ذاسةقاعبح
ذقااا اوذاس    ع ذاس البذ حذوةةذتأ ب ذ  ذقا  اذعةس ذس ه قاذاسلبحذاس  ع وذاس ا قذ حذاسةقلذقع  

ذهلدذأ  قاذاسلبحذاس    ع ذاألس تلقذ حذ ل  ذعسع ذأح"ذ هوذوالققذقاس    ب ذقاأل   بحذاس س ئلذ  ذلتو ب
ذ حذائب  ذ ةذعسع ذ ة علذ  ذقاس  عسب ذاس     مذ  ذت قبعلتذذ-اس  سبذ  ذ–ذت ةقاذاس    ب ذاألعل  
ذاس  قتذتأسبقذ حذاسةقل:ذ سهذبة  ع ذاسلبحذاأل  ذاس  ع قذع س ا قذاأل  ةب  ذت قبعلتذت ةقاذاسلبحذاسع ليبح
 ,Chafi) اس  عسب "ذاس ة س ذتأيب ذتلمذع بةذلةذ سهذ  حذاس   عب ذاس     ذ  ذقاال ت  وب ذ ااعس عب

,P.55) 1991.ذ062ذاس   قسذ  ذتت  قزذستذ لذاس ةةقذ ستقىذو هذ  لقظ ذ   ذاسلةع ذهلدذو  مذ   ذذ
ذتلةبةاوقذ عس و ذأ ععب ذ     مذ  ذاس   بذخ  جذأع زمذقأ  قل ذ س س ذ022ذ  اع ذ عل ذأ  ةب ب ذعلي 

ذ حذ%70ذب يلذ  ذأاذوعقاع ذ942ذبذاس   عب ذاس     مذ  ئ  ذع س ع  ذاسخ  قذ ل ةذ     ذقتصة م
 .و0227ذوأ  قذاس    ب ذاس س ئلذ   قس

ذ  ذاس    ذاسعل ذ ستقىذو هذقعقوب ذ  ب ذع   قذاس ةةذهلاذت بزذو:0323ذ-0322وذاستقستذ  ل   -0
ذاس     مذ  ذو%00وذعص ل ذ حذأ ي ذأع زذوعقاع قذ0200ذاس س ئلذ   قسذع  مذ لذاس   عب قذاس     
ذاس   عب ذاأل  ذت قبحذقتب قذتس بتذع ب ذاسةقس ذاوت ةه ذاست ذاسسب س ذ سهذأس س ذلس ذقب قةذقاأل ععب 
ذاسلاق ذت  بقذس عةتل ذغ ا ذو هذاس ت قذهلدذالةمذ   ذ.اسخ  جذ سهذاسع ي مذ حذوةةذ  س لذ  ذقاس ت ي  

ذ ة ذ%02ذ ة علذاس  عسب ذع س   ذ  عمذقاأل   بحذاس س ئلذهلدذ   قسذ حذ%60ذأحذ لذاس  عسب قذس   ذاسةقا
ذ حذوةةذتأسبقذتتذلب ذ  لقظ قذتقس  ذاسي  عبع مذ  ل  ذ  ذاس   عب ذاس     ذو  مذق ةذاس  عب .ذع س   

 اس ةة.ذاس  ع ذ حذابةقاس تزذذاألوةاةذستستة بذ  قذاسعبا  قذاس ع  قذ لق ذخ  جذاس ةبةقذاس     م
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ذ  ذ عب قذزب ةقذهع  ذأحذو بل ذ لصلاسذاس   ب مذ  وةقذتعبحذو:0226ذ–ذ0332وذقاست  ببذاس   ع ذ  ل   -9
ذلصقلذ علذاأل  ةب  ذااعت جذ حذ%74ذعسع ذتا لذلب ذاس ت ققذهلدذخاللذقاأل   بحذاس س ئلذعسع 

ذاسي  عبع مذ عصوذ علذاسةقس ذعل تل ذاست ذ  بباستذسب س ذاس  ل  ذهلدذقا بذق ةذاالستةالل.ذو هذاس   ب
ذقاأل   بحذاس س ئلذعسع ذزب ةقذ  ذلس ذأسلتذق ةذق4ذ0330ذسع ذاس   عب ذس      ذ   بذ قجذأقلذسبصل
ذاس س ئلذعسع ذأبا ذسلس ذتع  ذت ا  مذ   ذاأل ععب قذاس   مذقت ا  مذو%70ذوعسع ذاس  عب ذع س   ذاس ع زق

ذااسال ب ذع سة اس مذااعس عب ذاس  قتذ   لذ  ذ تزابةذاهت  تذاس ة علذ  ذ.األ ععب ذ ةاحع سعذاس ع زقذقاأل   بح
ذ ئبس ذ     ذلةلذ سهذوعقاع وذ69وذاسي  عبع مذ  ذاسل لذ  حذ   ذه  ا ذتخصصذ حذاعتة مذلب ذ"
ذعقاع و"وذ602وذاال تص ةب ذاألعل  ذقبت  قزذوعقاع وذ200وذاسة عقعب ذاسة اس مذبا ه ذوعقاع وذ627و

 .و0223ذو ع   ق
ذ
 :واللغة الجنس يمتغير  بحسب المنجزة واألطاريح الرسائل -2

ذ  ذاس   ذق ت ب ذاس عقذ ت ب ذعل ذبلا ذاست ذاس ب ب ذو هذاست  وذو هذاسلبزذهلاذ  ذسع  ل
ذتبتذ  ذو ةقذاست ذاسخ ب ذاس قاعبذع  ذو هذاساق ذعس  ذلتهذاسلةع قذهلدذخاللذاس ع زقذقاأل   بحذاس س ئل
 ذذذ سبل .ذاسل   ذأ قذ  ذعلحذأخ ىذعظ قذ علع ذو هذ  ة اذبعةهذهع ذ  س بوذاس  ب قذاس ة  ع ذهلدذخاتذ  ذ غ  سل 

 واالجتماعية اإلنسانية العلوم مجاالت في المغاربة وأطاريح رسائل إنتاج تطور :2 رقم الجدول
 االجتماعي. النوع حسب 

ذاس   قسذ  وو عذاسعسع ذااع  ذاسل ق ذاسز عب ذاس ت ق

ذ42ذ2ذ-ذ42ذ0362ذ عل

ذ092ذ6690ذ93ذ430ذ0363ذ-0360

ذ0294ذ06620ذ472ذ0977ذ0323ذ-0322

ذ9342ذ00624ذ262ذ9262ذ0333ذ-0332

ذ0099ذ00624ذ002ذ0609ذذ0222-0226

ذ3020ذ03672ذ0226ذ6732ذاس   قس

0990

ذ%03672ذ الذبع عزذسعتذاسعسعقاذاس عصع ذأحذقأوعالدذاس   بع مذ سعهذاستع ةاذقحبتعبذاال ت  و ذاسعقسذ ت ب ذع وت  ة
ذسععتذاسعسععع ذهععلدذقأحذق0226ذسععع ذلععةقةذ سععهذاس   عبعع ذاس    عع ذ عاعع  ذ عععلذاس ع ععزقذاس    بعع ذقاأل عع  بحذاس سعع ئلذ   ععقسذ ععح

ذا ت عتذاسعلاذاسق عمذ ع ذهعلاذ.%6690ذاسسعع بع مذوةعةذ ع ذ  ععمذع عة  ذاألخبع بحذاس ةعةبحذخعاللذ%00ذاأل صعهذ ع ذتت  قز
                                                           

4
  0991أول باكالوريا معربة كاشت سنة   
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ذععلذااعسع عب قذاس  عقتذ  ع المذق علع ذاس   بع ذاستخصص مذ خت وذ  ذاسل ق ذسبا ه ذاس  س ذع ست  بتذاس تب مذاستل قذ  ةل
ذاستقاصعلقذاست عب قذو قتذاسع ققذ   تذاس   ستب ذ ستقىذ  ذاستخصص مذع  ذو هذاسعسقاذس  عص ذت   ذاعهذسب  قذع ة

ذاس   ععع ذاسعلععع ذ  عع   قذبخاعععحذقالذاسة اسعع ذ اعععقا هحذبسععت   حذالذاس  سعععع مذ ععحذ عبععع قذعسععع ذأحذو عععهذبععةلذ  ععع ذاس  عع م...
ذو%00609وذاسةقسععععع ذة تعععععق ادذوق%07626وذاسععععة تق ادذاس   بععععع :ذاسة  ععععع ذا ت  ععععمذ   ععععع ذااعععععع  ذعسععععع ذتتاععععع  لذ لذاس تةععععةتق

ذ.و,Cherkaoui 2009و

ذععسععع ذاس  عسععب وذوخ صعع ذاأل ععبعع ذاس  عع مذاسععت   لذهو ععذ  ععع الذأ يعع ذااععع  ذأحذبعععةقذاس  عع ذ ت بعع ذقع ستلاعع  
ذع بعلع قذتخصصع مذو عهذااعع  ذ بعهذتةععلذاسعلاذاسق عمذ ع ذق%42660ذعسعع ذبت  قزقحذالذاسلبحذع سل ق ذ ة  ع ذ06602%
ذوق%92وذاسعةب قغ ا ب ذوق%70602وذقاأل  بقسق بع ذاس ععقحذععبحذأس س ذتقزومذاس ؤع ذعصب  ذ  عمذاست ذقاأل   بحذ  س س ئل

ذبةعععلذاس ة ععععلذ ععع ذو.%04670وذاألةعبععع ذاسة اسععع مذوق%02وذااوعععالتذو عععقتذوق%02وذاس سععع عب مذوق%92692وذاسعععع قذو عععت
ذااسعال ب ذاسة اسع مذوق%04وذاسةع عقحذوق%04وذاس  سع  ذوق%0وذاسلاع ب ذاستلبئ ذ عبلذ حذأخ ىذتخصص مذو هذ  ع سلح

ذو.%00672وذاس   ا ب ذوق%00و

ذ  ع ا ذع عةذخ ص ذاس   لقذهلاذ  ذتلةةمذاست ذقااع  زامذاس   بذ  ذاس  أقذقا ب ذ تهو ذذاسلاذاس عب ذاستةةتذ ح
ذ  تذاست ذاسخ قامذ لذ قا ع ذق لاذاس  ت   قذاسعسب ذ  ذ     ذعأةقا هحذس ةب تذقتأهب لحذاسعس  ذسةوتذااصالل مذ حذوةة
ذ علذ  ذقعقو ذ   ذ قاذلاق ذ حذاس  اب ذسع ذحباس ا ذذخاللذذاس  أقذ  حذاسعس  قذعأقا سذس علق ذاسةقس ذاس  ت تذعل 

ذع ععةذخ صعع ذ.اس ععةع ذاس  ت ععتذهبئعع مذ سععتقىذو ععهذق ععلس ذاستاعع ب ب ذاس ؤسسعع مذق عع ذقاال ت  وبعع قذاال تصعع ةب ذاسة  وعع م
ذاس  علذقأباع ذاس  علقذ عتذع ستسع قاذاسق عبع ذاألسع ب ذاست  بعع ذةاخعلذ لق بع ذأةقا اذس  ع أقذأو مذسألس قذ ةبةقذ ةقع ذصةق 

عص وذاس س قاقذ عةأذ  س  ذسص سحذاسة عقعب ذاست س ع ذ ال   ذ هو ذ  ذاسص ة قذاسةقسب ذاس قايبقذ خت وذ تذقت  اب ذاس  أققذقا 
ذ.اس قاقس

ذاس تعق  قذاس   بع مذعبععمذسةعةذ لعةةققذ  ع المذ ع ذاس ع أقذت  عبحذة   ذ سهذع ةذتصلذستذاا  ا امذهلدذ لذأحذ ال
ذعععبحذاس ق ععقةقذ سعع قاقذسععالاذعتب عع ذقو ةعع ذلععةقذتععزةاةذ عع ذغ سععع ذاستعع ذاال ت  وبعع ذاس ئعع مذعععبحذاس ق ععقةقذاس ععقا قذقا ععتذوععحذاسبععقت

ذقوععةتذاأل بعع ذ ععحذ  ت  عع ذ  ععةالمذ ععحذت عع ع ذتععزالذالذ إعلعع ذاألخبعع ققذاسسعععقامذ عع ذاس عع أقذس  ئععةقذتلةععقذ  عع ذقععع س غتذاس عسععبحق
ذو ععةااقذسععقا ذلععةذو ععهذقاس  ت ععتذس ةقسعع ذاأل ععع ذستلععةااذب يععلذاسلةبةعع ذ عع ذقهععلاذع س  ععلقذ ة  ععع ذقاس ةعع ذقاسع  سعع ذاست ععة ق

ذ.و0020

ذت  ععلذقاسة عع ذذاسي عقبعع ذأقذاس تقسعع  ذأقذاألقسبعع ذاس  الععلذ عع ذتتق ععوذ ععةذ  ت  ععع ذ عع ذاس عع أقذسععةىذاست  ععبتذة  عع مذ ح
ذأل يع ذتلتع جذالذلع عأعذاال ت  وبع ذاسية  ع ذ ع ذاسس ئةذس   لقتذقلس ذ علحقذ يب امذسةىذاسل تذ   ذه ذقت  ذاس    ب ذاس  ل  

ذع  ل ع ذبع تع ذيع عقاذاع  ذهؤال ذاوتة ةذ  ذقاست  بتذقي عمقذ لةةذةق ه ذألحذتستلققذالذأعل ذاسخ  ئذسالوتة ةذأقذلس قذ ح
ذاست  بت.ذوحذتتق وذقوعةئلذ سؤقسب تل ذتل لذتست بتذلتهذقلس ذس   أققذ لةةقذو  ب 

 األكاديمية: البحوث في والضعف القوة موطن -3

ذاسخصععقصوذو ععهذ عععهذواس عع    ذاس   عع ذاسعلعع ذسقا ععتذاس ة ةعع ذاسقاعع ب ذهععلدذقاسععتب  بذ لععتذ ل قسعع ذح ععإذقو ق عع 
ذ لع ذ عحذاسسع عة ذاس   بع مذع ع ذقست سعب ذ لع قذ عحذاسقا عتذهعلاذت بعزذاستع ذقاسا وذاسةققذ قا حذع  ذت  قذ سهذتة  ع 
ذذ:ي عب 
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ذقاستاعع ب  مذاسةععقاعبحذ ععحذوععةةذعصععةق ذت ععززمذع سععع  ذتعظب بعع ذعبئعع ذق ععقةذ عع ذهععع ذاسةععققذ ععقا حذتت  ععه القوووة: مووواطن
ذاس بزاعبععع ذ عععحذقاس  عععتذ عععيالوقذقتقاع عععهذ22.20ذواسةععع عقحذعععع س   بذاس ععع س ذاست  عععبتذقتعظعععبتذاس   ععع ذاسعلععع ذالسعععتةالسب ذاسةاو ععع 

 ععبع مذ  ذ  لقظذت ق ذو هذوالققذ.0202ذسع ذ2663ذ سهذ0220ذسع ذ269ذ حذاعتة مذاست ذاس    ذس عل ذاس خصص 
 اس   ع  ق  ا زهع     هعةه ذ عحذ يبع  اس خت  ع ق ق ل تعه اس  ع ب  عع  قذ عل اع  م اس   ع  قاسعلع  اس ع س  س ت  عبت لتبع ت

 و.0222ذوأل ا ققاس تخصص اسعل ذ ب ةبح    بعا  قاسخ ص 

ذع ع ذعع س   بذاسعع ليبحذاألسع تلقذوةةذأحذاس   ب مذتؤ ةذ لذاسعا اقذع س  عبذاس  تع  ذت  ذأبا ذاسةققذ قا حذق ح
ذق  تع وذاس  سبع ذاس عقةقذلامذاس  ع  امذ عحذوعةةاذتاعتذاأل ع قذت عقبحذس ؤسسع مذاستع ع بحذ عبلتذع ع ذقأست لقذأست لاذ00672

ذ.قاال تص ةب ذقاال ت  وب ذااعس عب ذاس  قتذ ب ةبحذ  ذع ل ذأست لذ2222ذ حذأ ي ذ عل ذو س ب قذ ؤسس مذ حذعل 

 ذق علع ذقاس  ع بذ ع ذاس   ع ذاسعلع ذت عق ذت بعقذاست ذاسةا ب ذ حذ    ذوحذعتلة ذأحذب  ح والقصور: الضعف مواطن
ذقتعظعبت   قع تعهذععَبعع   سعه اال تةع  ذقع ستع س  قاس ع س  است  عبت  ؤسسع م  ع  س علع  استلتبع  اسععبع م قتقااعت اع و"ذأس سع 
ذقاستعظعبت استخ عب   سعتقى و عه ق   سبع ذعع  وع    لع  است   علذبسعلل س عل  ق   قو م ق ختع ام   ا ز         أعا ته
ذاسسقسبقا تصعع ةاذقاس لععب ذاس   عع ذاسعلعع ذعععبحذاست  وععلذآلسبعع مذاس    عع ذا تةعع ةذق ععلاذ.و0222ذوأل اعع قق"قاستةععقبتذلقاست قبعع

ذغ سعب  ع ذاس   ع  اسعلع  اوتعع  ذوععهذبت تعبذ ع ذقهعلاذاس تةة ع قذاسعةقلذ ع ذعهذ   قلذهقذ  ذو قذو هذاستع ب قذق ت  ع م
ذ عتذقاساع ا   است ع قح أه بع  ق غعت اسعلا األ ععع  س علع ذ  وع   ق بعل أق اس ع س  است  عبت سعاع   عتتع ذيع عقاذ عاع  " األلبع ح
ذبسعت بب اسعلا اس  ع عقذاسعق ع  اسعلع      سع  ق عه  ع  و ئةع  بةعو  لعق قاست عقب قذقاست ةبعة اس سع وةق عخصعقص أ  ا عه

ذ ذذ.و02ص.ذق0229ذوعق  ب قذو س ب "ذق قاقو م عظقاه  اس  ت تق له    االهت  ت عةل اسق عب ذاستع ب  سل   م

ذق عت عع ذغبعع ذاسق عبعع ذاس ععقاة ذهععلدذ ععحذب  ععلذاس  بعع ذاسة اسعع مذق ععالبذاسععع ليبحذسألسعع تلقذاستل بععزذغبعع بذأحذ  عع 
) ,ESSADAOUIذاس   بعع ذاس عاععق امذ عع ذاألسعع تلقذ ععحذ%03ذلععقاس ذ الذبسعع هتذالذلبعع ذاس   بعع قذعبئتلعع ذ ععتذ ت  و عع ذقغبعع 

ذاس   ع قذس علع ذاس الئ ع ذاسعبئع ذتعق ب ذو هذع سخصقصذاس     ذاس  س ذاست  بتذ عظق  ذو زذاس  تذهلاذب  قذ لذقذ(2011
ذ ع ذ ةع ذةق هع ذاعلصع ذاستع ذاس ق عقةققذاسعل ذق ختع امذس  قذاس خصص ذاس بزاعب ذا وذخاللذ حذأبا ذبت  هذ  ذقهلا

ذ.سل ذاس عظ  ذاسةقاعبحذ  ذ عبحذهقذ   ذس عل ذ ا  بتذو هذاالات  لذعةلذاسة تق ادذ  ع ذتأ ب 
 

 األساسية واتجاهاته التربية علوم بكلية التربوي البحث واقع ثانيا:

 التربية: علوم كلية وتطور نشأة -1

ذسعتذاستلعقلذهعلاذع س عع  قذسألسع تلقذاس  بع ذس  ة س ذا تةاةاذعلس ذستا لذ0329ذسع ذأعقاعل ذاست عب ذو قتذ  ب ذا تتلم
ذوعةةذ ع ذاسيع ع ذاسسع  ذعأسع تلقذقاس ت  ةع ذقلاتلع ذاست عقبحذسع ا  ذق ب ذعةبمذاست ذاس ؤسس ذ  لااتذ عب  ذ حذاسعةاب ذ  ذب ب 
ذذعل .ذاس  ب ذاس ةا قذتةقتذأحذآعلا ذاسص بذ حذ  حذقاست ذاستخصص مقذ ح

ذب قاستعأ ذقاسعلع ذستعة بقاذع ل  ذقت   لتذاأل ععب قذاس     مذخ ب قذالسب  ذاس ةةذاسع ليبحذ حذز  قذاستل قذقع ة
ذععةق ه ذس ةبع تذأ   لع ذاس  بعقذقست عبعةذاس   بع ذاس    امذهلدذالستب  بذاسعل ذق  قذاسا بذ حذاس ةبةذ لةا ذتتذقاس  ب ذعللد

ذ   ال.
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ذت عقبحذ  ل  ذ سهذاألس تلقذت قبحذ  ل  ذ حذقاالعتة لذتق لل قذاس ةبةقذاس  ب ذستأخلذاسق مذع  ذاعتظ  ذسزا  ذ  ح
ذلسععبذ  بععع ذععسععبذاس  ععع ذاعتةعع  ذ عع ذقاس ت يععلذاسخعع صذ  ع لعع ذو ععهذقاس ة عععلذ عع ذقل  ظععمذ قعلعع ذ ععتذقاس عع ةببحذاس  ععع 

ذس  ؤسسع ذاالسعتب  عب ذاسسع  ذ  لذاسلاذاأل  ذاس  تقح.ذاالستة  بذلامذاألخ ىذاس  ب مذخالوذو هذاس ق قةقذاستخصص م
ذسع .ذ لذ لةةاذوةةاذتت  قزذال

ذ:هع ذاا ع زققذ سعتقىذو عهذتخصصع مذأ ع  ذاسل س ذقا ل ذ  ذاست عب ذو قتذ   بذتاتذقذاس ب  ذاس ستقىذقو ه
ذت عبعع ذ عع ذاا ع زققذذاالع  بزبعع قذاس  ع ذةبععةا تب ذ ع ذقاا عع زقذاس  عسعب قذاس  عع ذةبعةا تب ذ عع ذاا ع زققذذاست عبعع قذو عقتذ عع ذاا ع زق
ذ عع ذتخصصعع مذي عع حذبعع اس  ذ تاععتذاس  بعع ذاسة اسعع مذ سععتقىذو ععهذأ عع ذم.سعععقاذيععال ذ بلعع ذاسة اسعع ذق ععةق اسصعع  ىذاس  قسعع 
ذ  سعت ذاس  عسعب قذاس  ع ذةبةا تب ذ  ست ذققاستقاصلذاال ت  وب ذاس قاةذةبةا تب ذ  ست ذقه :ذاس تخصصقذقاس  ست ذاس  ست 
ذعبعةاغق ب ذق  سعت ذاس لعع قذقااة ع جذاس ع علبحذت عبع ذ وع ةقذ  سعت ذاس  عبع قذاس  ع ذةبعةا تب ذ  سعت ذاسعاع ب قذقاستع بع ذاست عب 

,FSE) (2013اسا لذاسع قذو تذق  ست ذقاست قبحقذاستقاصلذق  ست ذقاس  قتقذقاس حذاسية   ذ  ذاسقس   

ذ عل بعع قذذقاس  عع مذتععة بقذ عل بعع قذذقاست عععقاذاسععع قذو ععتقذذقاست عبعع ذأسععق قهعع :ذاعع بذسععت ذأباعع ذاس  بعع ذتاععتذ  عع 
ذ.اس ة س ذقاستعظبتذاةا ققاذاست عب ذت عقسق ب  قذقااعس عب ذاس  قتذتة بق

ذ علعع ذ قا ععع ذذقاست ةبععةذاست ععقب ذ سععهذتسعع هذزاسععمذق عع ذ  عععمذخ ععمذسععع ذ92ذذق عععلذقع س ععع  ذاست عبعع ذو ععقتذ بعع  ذ ح
ذقو عبعع ذ ل بعع ذت عع  بقذذخععع امذ ععحذأباعع ذ سععت بةقذقاس   عع ذاسعلعع ذس  عع المذاس الز عع ذقاسع سععب ذقاست عقبعع ذاس   بعع ذس ت ععق ام

ذاس سععؤقسب ذيةععلقذذ سعع   ذذ ة ا ذو ععهذة  لعع ذ  عع ذاستع بعع .ذمقل  عع ذاساعع لذقسععققذاس  ت ععتذس ت  ععع مذق سععت بع ذو س بعع ققذ
ذس ت عقبحذ ةبعةقذق ؤبع ذ سعت اتب ب ذقع عق قذآع ع قذسل ذاس ا  ذاست قبحذ   المذ  ذاسا ع ذاس    امذ وةاةذ  ذو تةل ذو هذاس  ة ق
ذذ   عب .اسذع س     ذقاسعل ذاست قبحذ عظق  ذتقا هذاست ذاس ةبةقذاستلةب مذ لذع س عتذتستلا ذ5قاسعل 

لا ذ  عع لذ عع ذقظب تلعع ذوععحذققوععالذت تع هعع قذاستعع ذاس ؤبعع ذعت عع ذو  عع ذعصعع  ذس     عع ذتلععت ظذاس    ععع ذلا عع قذ  عععمذقا 
ذقس ةالععع اقذذاسلععةب ذاس  عع ذسععع ذق   عع ذقاس   ععع ذاس  ت ععتذ عع ذاستعععقب ذ ت لععذاع عع زذق عبعع ذق ععع  قذ ؤسسعع ذاست ععقبحققذذاست عبعع 

ذاس ععةا قذ  بععتذعععبحذقلاعع  اذسعع   ذتععةا تذ عع ذاس    عع ذ  قععع مذعععبحذاستسعع  حقذذ اسلععقاذ ععبتذقعاعع ذقاأل  عع  ذسععتال حذ اعع  قذ
ذاألز عع ذهععلدذ عب عع ذوععحذعتسعع  لذت   ععع ذاس تت سبعع ذااصععالل مذ اععلذ ععإحذق,Chafi) (1991 اعع  عل ذع خت ععوذاستق لعع مقذ

ذو عقتذس  بع ذع سعسعع ذ علاألذو هذعهذاسةب تذسعل قلذقهلاذاسل س ذاسقاتذ ؤا امذع  ذاستة ا ذخاللذ حذاألس سب ذق ال لل 
ذاست عب .

 التربية: علوم بكلية األكاديمي البحث تطور -2

ذ0329ذسعع ذ عاع ئل ذ ععلذاست عب ذو قتذع  ب ذاس ع زقذقاأل   بحذاس س ئلذ تذو هذاس  وذ سهذاسلبزذهلاذ  ذسعس ه
ذق ع ذ0336ذ ععلذ ع ذ    قاس عذااصعالحذ ع ذ ع ل تبحذععبحذبة  ذاسلاذااعت جذهلاذ  ذاس ق قةذاستعقسذع ستلا  ذاسبقتقذ سه

ذ ستب قاس  ذال ةقذ سهذاس  ب ذاسة اس مذةع قتذق حذاسق عب ذاسة تق ادذ سهذاسةقس ذة تق ادذ حذاالعتة لذأس س ذب ع ذاسلاذع ةه ق
ذاست س :ذاس ةقلذبعبعهذ  ذق قذقلس 

ذذ

                                                           
5
 FSE : la vision 2020ية برئاسة العميد تعمل منذ سنة تقريبا على إعداد إسرتاتيهية جديدة شاملة للكلية حتمل عنوانهناك حاليا جلنة من أساتذة الكل  

  (.0101)كلية علوم الرتبية رؤية 
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ذاسسعقامذسبعلذاست عب ذو قتذع  ب ذاس  ب ذاسة اس مذقأ   بحذ س ئلذ عت جذت ق ذ:9ذ  تذاس ةقل

ذاسة اس مذةع قتذاسةقس ذة تق ادذ
ذاس  ب 

ذاسة تق اد
ذاس ةبةوذواسعظ ت

ذاس  ست 
ذذأق

ذة.ة.س.ت

ذاس   قس

 84   43 5ذ0323ذ-0322
 222 33  65 84ذ0333ذ-0332
0222-0200 61 17 134 878 1101 

 1331 951 134 121 150 اس   قس

ذو ععقتذع  بعع ذقاأل عع  بحذاس سعع ئلذ عتعع جذ سععتقىذو ععهذسل صععلاذاست ععق ذ ععةىذأوععالدذاس ععةقلذ عع ذاس   بعع مذتقاععح
ذاسة اسع مذةع عقتذه ع :ذ ئبسعبتبحذاعل ةتبحذع عةذلب ذ0336ذسع ذ علذ  ذقاسعل قذس ت قبحذ خت  تبحذعظ  بحذ    ذ  ذاست عب 
ذ ع ذاس  ع بذا عع عخ ذذ0229ذسعع ذت عززذاسعلاذ0336ذسعع ذ صعالحذذةخعقلذذع ةذتعظب ب ذتق  ت ذح اس تذاسةقس ذقة تق ادذقاس  ب 
ذ.6LMDذبذاختص  اذاس   قوذاسة اس ذعظ ت

ذ  ع  ذ ع ذ094ذ ععلتذ  سعع ذ024ذهعلاذبق عع ذ سعهذاست عبع ذو عقتذ  بع ذ لعةا ذ علذاسة تق ادذو هذاسل ص بحذوةةذع  
ذهععلاذبق ععع ذ سععهذ  تقلعع ذزاسععمذالذاسةقسعع ذة تععق ادذس ععلذق0336ذ صععالحذع ععةذاستع بععلذلبععزذةخععلذاسععلاذ7س ععة تق ادذاس ةبععةذاسعظعع ت
ذو ععهذاسل صعع بحذاسععع ليبحذاس  ععع ذوعةةذقصععلذاسععلاذاسق ععمذ ع ذهععلاذ.8ااصععالحذت عبععقذ ععلذ بلعع ذاس سعع  بحذسألسعع تلقذع سعسعع 
ذاس  ع قوذاسةعةبتذاسعظع تذ  ذ000ذ ة ذ ة علذق  سع ذسع   ذ300ذاس   ة وذاس  ب ذاسة اس مذةع قتذواس  ست قذاس   ستب ذال ةق
ذو.DESوذاس  ب ذاسة اس مذعةع قت

ذاس سع ئلذ عحذعأقذالذوةةذ ع  زذاس تقذلب ذ حذو وقذاألخب ذاس ةةذأحذاسسعقامذ ت ب ذع ستلا  ذأبا ذقباللظ
ذهعلاذ ع ذاس ع عزقذاس سع ئلذع علذ ة  عع ذ ع امذي  حذ سهذاس   ستب ذس س ئلذع سعسع ذاس ةةذهلاذتا ووذ لذ؛اس    ب ذقاأل   بح

ذظ ععمذاس   عع ذاسعلعع ذ"قاعع ب ذأحذلسعع ذب سعع ذ عع ذقس ععلذسعععقام.ذس اعع اذع تقسعع ذ ة  ععع ذ عع قذ00قذقاس  بعع ذ لععةا ذ عععلذاساععأح
ذاسع ت ع ذاس    ذاسعل ذأعا  ذق حذاسقااحقذاس     ذاست ا تذ حذع س غتذ0332ذسع ذلةقةذ سهذ ل زقذقالذ لب   ذقغب ذها 

h,Bencheik وذاس    بععععع "ذاس ؤسسععععع مذ سعععععؤقس ذع ععععع ذقا تلععععع ةذاس ععععع   ببحقذس عععععع ليبحذاس  ةبععععع ذاس لعععععقةذ عععععحذأس سععععع 

,P.47 2004ذذ.و

ذهعلاذ ع ذاالسعتي   ذقاع وذقتلةبعةاذاس   عبع ذاس    ع ذةاخعلذاس   ع ذاسعل ذ   لذ  ذق عب ذ ست اتب ب ذغب بذ ح
ذةاخعلذاس   ع ذاس عتعقجذ عب ع ذو عهذسع ع ذاع  سعمذقاسخع صذقاسة ع سذقاس ة قس ذاس    ذاسعل ذعبحذاس ال  ذق لةقةب ذاس بةاحق
ذأعلع  ذ عحذتع ا تذ ع ذعتع ئ ذ عحذاالسعت  ةقذقوعةتذاأل  ةب بع قذاسخعع قذو عهذاس  عبذ  ع ذ سعهذععلاس ة ذ  ذقأةىذاس   عب .ذاس     

                                                           
6
 Licence, Master, Doctorat = اإلجازة، املاسرت، الدكتوراه 

7
 .0110كاشت سنة  الرتبية علومكلية  اجلديد يفأجنزت يف النظام  أول دكتوراه  

8
 ح اصحوول على درجة كان هذا مطلب شقايب باألساس شظرا ألن دكتوراه الدولة ختول لألساتذة الذي وجلوا للتدريس باجلامعة بدبلوم الدراسات العليا قبل اإلصال  

 أستاذ التعليم العايل مباشرة وهي أعلى درجة يف النظام األساسي لألساتذة الباحثني. 
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ذاس  ع المذ ع ذقاألعلع  ذاسة اسع مذ علذاع ع زذاسخ صع ذاسة اسع مذ   تعبذ سعهذاسةقسع ذس عق ذ حذععلذاساعأحقذهعلاذ  ذقة اس م
ذأحذ  عق ذاست عبع قذم  ع الذ ع ذاسة اسع مذلتعهذلسع ذ حذبستيحذقستذقوزستل .ذاس     ذتل بشذ حذزاةذقااست اتب ب ذاسلبقب 
ذتع عزذسعتذأعلع ذع عةذاسةقس قذس  ئةقذتخصصل ذ   المذ  ذقاسخع قذاسعل ذ حذع ز ذقظب تل قذعل تذقاست عب ذو قتذ  ب ذتا  ت

ذ س  .ذغب ذب قحذب  ةذعا لذاألس تلقذع  ذ بل ذا   ذاست ذاسة ب  ذاألعل  ذع  ذ الذاسبقتذ سهذ لةايل ذ عل

ذاس  ععقوقذلعبسع ذتعةعهذاععتستل ذو عهذقسعقذاس ؤسسعع مذهعلدذ ع ذ سبلع ذاستقصععلذبعتتذاستع ذاس   عع ذاسعلع ذعتع ئ ذأحذ  ع 
ذ سعهذقعت ئ ل ذاألعل  ذعتسقبقذ تخصص ذأ لزقذ سهذاس   عب ذقاس     مذاس   ب ذاس ؤسس مذأغ بذا تة  "ذ سهذع سعظ ذقلس 

ذذو.ذP.43 2009, , Maslout Elوذ"  عل ذا تص ةب ذ ا قو مذ سهذاسعت ئ ذت  ذتلقبلذأقذاسخ صذاسة  س

 التربية: علوم كلية في األكاديمي للبحث واللغوية الجندرية الطبيعة -3

ذاس عقذ ت ب ذعلسبذاست عب ذو قتذع  ب ذاس  ب ذاسة اس مذقأ   بحذ س ئلذ عت جذتقزبتذ:4ذ  تذاس ةقل

ذاسة اس مذةع قتذاسةقس ذة تق ادذ
ذاس  ب 

ذاسة تق اد
ذاس ةبةوذواسعظ ت

ذاس  ست 
ذذأق

ذة.ة.س.ت

ذاس   قس

 333 831 03 34 123ذاسل ق 
 103 843 33 83 23ذااع  
 1331 011 138 121 111 اس   قس

ذذ ة ععلذ%4967ذاسبعقتذ سعهذ لعةايل ذ ععلذاست عبع ذو عقتذع  بع ذقاأل ع  بحذاس سع ئلذ عتع جذ   لذ حذااع  ذعسع ذا لت
ذ%2467وذاسةقسعع ذة تعق ادذ:  ع ذاسعظع  بحذ عع ذاسعة تق ادذأل ع  بحذع سعسعع ذيع أ ذاسععل ق ذت عققذقبتاعحذاسعل ق قذس  ئعةقذ0764%
ذعسععع ذست ععققذااععع  ذعسععع ذت ت ععتذلععبحذ عع ذ ععع  و.ذ%0666ذ ة عععلذل ععق ذ%6069وذقاسععة تق ادذ ععع  وذ%0064ذ ة عععلذل ععق 

ذهعععلدذت سعععب ذحب  عععذع ععع لاذ لحذس عععل ق .ذ%4263ذ ة ععععلذ%0060ذع  عععمذ لذاس   سعععتب قذ سععع ئلذ عتععع جذ سعععتقىذو عععهذاسعععل ق 
ذاال ت  و ؟ذع سعقسذاس ت  ة ذاس   ب م

ذتق عوذ سعهذع ألسع قذب عقةذاسعسعقاذااعتع جذاع وذأحذاسة اسع ذهعلدذ عحذاألقلذاس عز ذ ع ذ ععلذلاذ عحذأقاعلع ذ   
ذاسعزقاجقذع عةذع س  أقذتع  ذاست ذاس ةبةقذاس سؤقسب مذ سهذع سعظ ذقلس ذقاأل  ةب  ذ س  هحذاست   لذوحذااع  ذ حذ عب ذوةة

ذاأل عع ةب  ذاسعلعع ذم ت  ععع ذعععبحذاستق بععقذو ععهذ عع ة قذغبعع ذاس  سععبذ عع ذب   لعع ذ  عع ذاسعبععمذألوععع  ذ  عع ذاعععهذعاعع لذقتل  لعع 
ذاس ئ .ذهلدذسةىذقاسزقاجذاسا لذ ت امذتص ةوذاسة تق ادذ  ل  ذقأحذخ ص ذقاألس قذقأوع  

ذع  بعع ذاس   سععتب ذستلاععب ذماس سعع الذااععع  ذوععةةذأحذاس  بعع ذ ةا قذ ععحذو بلعع ذاس لصععلذاس   بعع مذ ععحذستاععوب ذقذ
ذ علاقذذقاستقاصعل...قذاس  ع مذ عبعلذ عحذاستخصصع مذع ع ذو عهذاس يبعوذ  عع سلحذ سعهذعع سعظ ذاسل ق قذوةةذب ققذاست عب ذو قت

ذذذذذذ. اس   ستبذسال ةقذع سعسع ذأ ي ذلاق هحذب ززذ   ذاا  زققذ  ل  ذ  ذ ع لحذ حذو بل ذاس لصلذاس  ب ذاسة   م

ذاسصععع بةذو عععهذه  ععع ذ   عععع ذقتععععقأمذوعععةققذ  ععع المذ ععع ذااع ععع زامذ عععحذاس ةبعععةذع ستأ بعععةذ   عبععع اسذاس ععع أقذلةةعععمذسةعععة
ذقبت  ععهذاالسععتلة   مقذ ععحذوععةةذ  ا  عع ذ ععحذاس  اععب ذسععع ذاس اعع بحذخععاللذت  عععمذ ععةقذذقاال ت عع و قذقاال تصعع ةاذاسسب سعع 
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ذوعةةذ سعتقىذو عهذق علاذقاسة قاقذسلا ااذاس   سبحذ  ذقاس تب حذاس تب مذعبحذ  ذاست ة قذعسبذ قا قذتة صذ  ذأس س ذلس 
ذس  سعؤقسب ذاس  ب ذاس ع صبذ حذاسعس  ذت  بحذق ستقىذاس  ق ب قذقااةا قذاال تص ةب ذاسة  و مذ خت وذ  ذاسعاب  مذاسعس  

ذتة عععبصذ سعععهذع ااععع   ذاستاععع ب ب قذاسسععع   ذ ؤسسععع مذ ععع ذس  ععع أقذاس تعععع   ذقاسقسعععقجذقاال تصععع ةاقذاسسب سععع ذاسةععع ا ذق صععع ة 
ذو.Unies, Nations 2012وذاسعس  ذاةذاس عوذق ل  ع ذاسة عقع قذبزاست ب

ذبت  عقذ ب ع ذس  ع أقذع سعسعع ذاس ع صذ ت ع  ؤذاس   ع قذاسعلع ذ  ع لذةاخعلذاس عبع ذاستلعقلذلسع ذع  عقذالذلسع ذ علذق ت
ذ وع ةقذبسعت زتذ  ع ذبع ققية  ذقا ت  وبع ذت  بخبع ذالوتعع  امذاس عع لذع بعةذبعزالذالذاسة تق ادذ عبلذ حذاس  ب ذاسال ةامذع  ذععبل

ذالذقاستع ذو ق ع ذاس  سعع ذت ع دذاسعظع قذقت ببع ذاس   ع قذاسعلع ذقععبحذعبعلع ذتلعقلذاستع ذس   أقذاستة بةب ذاألةقا ذع  ذ  ذاسعظ 
ذذذقاسعل .ذاست قبحذ سب قذ قاص  ذ  ذو ئة ذقااع  بذاسزقاجذ سبل ذع سعسع ذبا لذأحذب ب

ذ

ذاست عب ذو قتذع  ب ذاس  ب ذاسة اس مذبحقأ   ذذ س ئلذ عت جذتقزبتذ:0ذ  تذاس ةقل

ذاس   ذ ت ب ذعلسبذ

ذاسة اس مذةع قتذاسةقس ذة تق ادذ
ذاس  ب 

ذاسة تق اد
ذاس ةبةوذواسعظ ت

ذاس  ست 
ذذأق

ذة.ة.س.ت

ذاس   قس

 311 333 43 31 33ذاس  عب 
 310 138 84 11 43ذاأل ععب 
 1331 011 138 121 111 اس   قس

ذاأل ععبعع ذاس  عع مذت ععققذاست عبعع ذو ععقتذع  بعع ذقاأل عع  بحذاس سعع ئلذاعتعع جذع سعسععع ذاس  عع ذ ت بعع عذاس ت  ةعع ذاسعتعع ئ ذتظلعع 
ذع س  ععع ذ ع ععع زدذتعععتذاسعععلاذااعتععع جذ عععحذ%4460ذ ةععع ذ ة ععععلذ%0062ذععسعععع ذس ع عععةذاس سععع ب ذاس  ععع ذو عععهذقاالع  بزبععع وذواس  عسعععب 
ذاس  عب .

ذاسةقسع ذة تعق ادذقأ ع  بحذ%7269ذععسعع ذاس   سعتب ذئل س ذ وةاةذ  ذقاقل ذأ ي ذبعةقذاأل ععب ذ   مسذاست ققذهلا
ذقةع عععقتذ%9062ذعسعععع ذ سعععهذاس ةبعععةوذاسعظععع تذوة تعععق ادذاسق عبععع ذاسعععة تق ادذ ععع ذاأل ععبععع ذاس  ععع مذت ا عععتتذعبع ععع ذق%02ذععسعععع 

ذ.%42ذعسع ذ سهذاس  ب ذاسة اس م

ذع سة  عع ذواس  عسععب ذاأل ععبعع ذ عع ماس ذو بععهذتلععب حذاسععلاذاست عبعع ذو ععقتذع  بعع ذاست ععقبحذقا ععتذاس   بعع مذهععلدذت  ععقذذ
ذاس ق ععقةبحذاألسعع تلقذ   ععقسذ ععحذ%20ذعسععع ذاستخصصعع مذ خت ععوذ عع ذاس  عع ذعلععلدذاستععة بقذأسعع تلقذباعع لذلبعع ذاألقسععهوق
ذقااع  بزب و.ذواس  عب ذاألخ ىذاس   مذعبحذاس تعةب ذاسخ قذعسع ذقتتقزسذع س  ب ق

ذععاععأقذبعع تع ذتعع  بخ ذع اععل ذالوتععع  امذ  عع ذقاسعلعع ذ ععقبحاستذ سععتقىذو ععهذاس لب ععع ذاس  عع ذهعع ذاس  عسععب ذتعةععهذ لح
ذس ةقذ  عمذاست ذاست  بتذعسب س ذ  تع ذاألخ ذقاسع  ذقاس  عسب ذع س     مذاألس س ذت قبعلتذت ةقاذسع ليبحذقاستة  عل ذاس  ب 
ذس ت  ععبتذع سعسععع ذي  عبععع ماسذعةابعع ذ ععتذ الذقاس ععع ه ذاس ةعع  امذت  بععبذ عع ذاساعع قسذبععتتذقسععتذاس  عسععب قذع س  عع ذاسععز حذ ععحذوةععقة
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ذاس   ذقازةقا ب ذقاسلعةس ...ذقاس بذاس  قتذ  ب مذ  ذاس  عسب ذاس   ذو هذاس     ذاست  بتذل  ظذلبحذ  ذقاسي عقاقذاألس س 
ذااعس عب .ذقاس  قتذقاآلةابذقاال تص ةذاسلةققذ  ب مذ  

ذ   ع ذ"األ  زب بع "ذهعع  ذ لذققاسعت.ذ ت عل ذس عقاذقت ع ق مذت ةُّةذو هذ  ئتذاس   ع ذع س  ت تذاس   ذاست   لذقا تذ ح
ذاس  ع /ااسععال  ذ"اس عتح"ذع عةذاس سععتق عبحذس ع ذ"اس  عبع "ذيعتذ؛ذاس   ععع ذاس  ت عتذ عحذ عع ىذقس ئعع مذاس ل بِّعبحذس سع  حذت  بخبع 

ذتعع قت  و ذ   ت ه ععذقاس  تعع حذع سععه.ذاس  ت ععتذ ععحذ ععع ىذ ئعع مذتسععت    ل ذصعع  مذاستعع ذاس  عع ذقهعع ذسععع قذق ئتعع ذأسععوذلععقاس ذ عععل
ذخ صعع ذقأقيععقذأو ععقذعبعل عع ذاستععةاخلذب  ععلذعلععقذو ععهذقاستععأي ذس تععأيب ذتع ةسل عع ذب ؤ ِّععةذعاعع لذقاست عع ب شذ ععحذ عع قحذا تععةاةذو ععه
ذ-ذت    تع ذاس تع حذق"ااسعع عب "ذ"اس  عسعب "ذهعع  ذق"اس  عبع "قذ"األ  زب بع "ذ عحذ علذ سعهذع اا   ذاس   ب .ذاس َّل  مذ ستقىذو ه
زذاسل  بعع قذ تعع قذ عععلذاس   ععع ذقاسيةعع   ذاال ت عع و ذاسعسععب ذ عع ذ-بعل عع عذاس عع  قذل ععظذ ععت ذخععاللذ ععحذلسعع ذع ععةذق قة ه عع ذقَت ععز 

ذذ.و0202ذواس ق قذع س   بذقااوالتذاست  بتذعظ تذ  ذ ة   ل  

ذععبحذقاسع  ذ عةاالمذاأل ع ذقا عتذ ع ذ م قأيعذق تاعع  قذ يبع قذاس  قبع ذاالزةقا بع ذهعلدذوعحذاسع   ع ذااا  المذقس ل
ذاسعع  ذ ع بعذلعبحذ ع ذاست  بعبقذسب سع ذع ةذت    مذاست  بتذأز  ذأحذب تع ذ علتذ لتذ  عبذققاأل  ةب ببحذاس ية بحذ حذخع ع

ذع أبلت.ذ  ةب ذقغب ذ   س ذغب ذأعل ذ لذع سل قذاس  قب ذ الزةقا ب عذاألز  ذهلدذاآلخ 

ذ ع ذاسلبع قذسع ع ذاسلع زتذاس ةالعع ذ ستخ ب ععذ الذاس   بذ  ذاست  بتذ صالحذب  حذالذأعهذو هذبؤ ةذق يالذ  س  ع ا
ذ   سعبذععلذ   عةققذ ةعقالمذسبسعمذقاست  بعبذقاس   عبع ذاست  عبتذ ح"ذقتلببعلع .ذاس  ع بذ  ذاست  ب ب ذس سب س ذاسق عب ذاس ع ةئ

ذب ""اسقاعع ذ حذ   عع  .ذاأل عع ذاختبع  ذت سععتذق   لعع ذأ الهعع ذ ع ذاس  اعع ذ عع ذق عةمذ ي  عع ذاسعع اهحقذاسقا ععتذ ع ذبع  هعع ذ عع ذت عة
ذاالسععت    ذسععقىذسلعع ذ"آخعع "ذت عع وذاألبعع تذ ععحذبععقتذ عع ذت ععحذسععتذاس  عع بذ عع ذ  سق عبعع ذتتع  اعع ح.ذالذاسبععقتذق"استع بعع "ذععع أل ق

ذ عحذأاذاستخ عوقذ عحذس خع قجذاس  علذاألقسعهقذاسة  ع ذ ع ذت عع ذأحذقب بذت ع قذأصعلمذاالست    ذ"زال"ذقوعة  ذقاستخ و.
ذقاست  بعب:ذاس   عبع ذبت  عبذقاسع  سع ذاس ةع ذ عحذب  ع ذ  ت تذ  ذاست  بتذقت  بتذت  بت.اسذت  بتذتت  بذقاستع ب ذ"استع ب ".ذأ ل

ذ عحذسعبقذ لذاساع بقذ سعهذاس    ع ذتقصعبلذ عحذب  عحذقلعةدذقاست  بعبذاس ع صقذت ع  ؤذ عحذاألةععهذاسلعةذت ععحذقلعةه ذاس   عب 
ةخ سهذس تهذ حذا بذ خ اجذاس   ح ذ.و00ص.ذق0332ذاس  ع اقوذ"أخ ىذس  ذ  ذقا 

  للكلية: األكاديمي البحث في والتخصصات المواضيع أهم على اللةإط -8

ذب عةذالذاسبعقتذ سعهذ عاع ئل ذ علذاست عب ذو قتذع  ب ذعق امذاست ذاأل  قل مذ قاابتذ عب  ذو هذاست  وذ ل قس ذ ح
ذهعع  ذععأحذععة  ذعع أعذ لذاسالز ع قذع سس و ذاس   ب مذهلدذ حذب  عع ذاسلاذاس  تع ذاأل ابوذغب بذ  ذخ ص ذاسلبحقذع أل  
ذقععبعع مذاس  بعع ذالاععت  لذ ةبععةقذتصععق ذعععع  ذ    عبعع ذسععع ذتتععبحذ ب بعع ذ عع ا قذأعلعع  ذ ععحذتعع ا تذ عع ذ عع ا قذ سععهذاسبععقتذ  سعع ذل  عع 
ذاسة ئ  .ذاسعل 

ذسعع ت  ذاسل سبع قذاسسعع ذخعاللذع س  علذاس  بع ذ بلع ذاع ومذقاستع ذقس    بع مذة بةع ذ  وعةقذ عاع  ذاعتظع  ذ  ذقو ق  
ذس ع ل .ذاخص ذع  قةذو بل ذقاس لصلذأةع دذاس ةقلذ  ذاس عبع ذ ماس   بذعللد

ذاست عب ذو قتذع  ب ذاسة تق ادذأ   بحذ عت جذتقزبتذ:0ذ  تذاس ةقل

ذقاستخصص مذاس قاابتذعلسبذ

ذاسة تق ادذاسةقس ذة تق ادذ
ذ

ذاس   قس
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 118 60 44 ةبةا تب ذاس   م
 08 14 53 و تذاسع قذاست عقا
 31 41 11 عس عب ةبةا تب ذاس  قتذاا

 23 7 16 ااةا قذقاستعظبتذاس ة س 
 13 3 14 ةبةاة تب ذاس  قتذاسة بة 

 12 2 10ذو تذا ت  سذاست عب 
 8 2 2 سق ب ذاست عب قذت ع

 248 138 111 اس   قس

ذ   عع اسذاسعلعع ذأحذسععع ذتعععبحذاس ع ععزقذاأل عع  بحذ قااععبتذ سبلعع ذتعت عع ذاستعع ذاستخصصعع مذس   ععلذاس تأعبعع ذاسةعع ا قذ ح
ذاس  ع مذعةبعةا تب ذاس ت  ةع ذاس قاابتذو هذأس س ذاعصبذ ةذاس ةبةقذاسعظ تذأقذاسةةبتذاسعظ تذ  ذسقا ذاسة تق ادقذ ستقىذو ه

ذق%9960ذععسعع ذاست ععقاذاسعع قذو عتذاهت ع تذةائع قذ  ذتةتذاست ذاس قاابتذت بل ذق%9767ذ سهذتصلذععسع ذأس س وذواس  عسب 
ذ.%2ذععسع ذاس ة س ذقاستعظبتذع اةا قذاسص  ذلامذ  س قاابتذق%0260ذععسع ذااعس عب ذاس  قتذةبةا تب ذيت

لا ذق ختعع امذ ع قذ عحذاس ق عقةقذاسعلع ذعععبع مذ عل ذ ز ذ  ذت تع ذاس   مذةبةا تب ذس قاابتذاسلب ع ذهلدذم  عذقا 
ذ0ذأحذع عةذ لذاس   سعتب قذ ستقىذو هذاس تقا  قذع ست قبع مذأبا ذت تع ذاس ة علذ  ذ إعل ذاس ؤ  بحقذاألس تلقذ حذوةةاذتات
ذ اع   ذاس  ع لقذعلعلاذق بعةقذوال ع ذسعهذآخع ذق  سعت ذاس  ع مقذةبعةا تب ذ ع ذ ع اع قذتصعبذس   ست ذتخصص مذ2ذأصلذ ح
ذ قااعبتذ ع ذأع عزمذاستع ذاأل  قلع مذوعةةذوززذ   ذاألع  بزب ذقةبةا تب ذاس  عسب ذعةبةا تب ذخ صبحذسإل  زقذ س  بحذ سه
ذاستخصص.ذهلا

ذاس  عععع ذ ععع وذ عععحذهععع تذعإ عععع لذتلظعععهذاستععع ذاسل  ععع ذاستخصصععع مذألعععةذ لعععقذاست ععععقاذاسعععع قذع  عععتذبت  عععقذ  ب عععذأ ععع 
ذاست عقبعع ذاست  ب بعع ذاس   بعع ذ  قععع مذ ععلذقاسععتب  بذس لععتذاستخصععصذهععلاذ قااععبتذو ععهذاس تزابععةذاس  ععبذ سععهذععع سعظ ذقاسععع ليبح
ذو ععتذاعع ع ذ سععهذاس عت ععبحذاس  عع لذ عع ذاس تخصصععبحذقاألسعع تلذ ععحذوععةةذتقا ععةذأحذ  عع ذع ألسعع ققذسععب قسق ب ذ ة  ععع ذع وت عع ة
ذبت قااعذو عهذاا عع لذأحذع ةذاس ة علذ  ذاسع ليبح.ذاس  ع ذ حذه   ذعسع ذتأ ب ذ  ذاآلخ ذهقذس هتذع س  ب ذاست عقاذاسع ق

ذاهعلذ عحذ قاعقو مذ ع ذس علع ذاألس سع ذاستق عهذأحذع  ععهذق%460ذعسعع ذبت ع قزذالذ عةاذا بوذ يالذاست عب ذسقسبقسق ب 
ذذسب قسق  .ذ علهذلقذ  حذاسةعبل

ذهعلاذع قاعقو مذخ صع ذاع ع ذق عقةذ عحذعع س غتذاعئبالذبععةقذاست عب ذعت عقسق ب ذاالهت  تذأحذاس   ب مذلامذقتعبح
ذاست عبع ذ اع ب ذسخة ع ذقت قب هع ذاسعت  تذ صع ة ذعإةا قذاس  تع  ذاس   المذ   ذاألعل  ذأحذب بةذ   ذاس  ب قذةاخلذاستخصص
ذاألسععع بذق ععحذ.است عبعع ذو ععقتذع  بعع ذاآلحذسلععةذاس   ععقبذع ساعع لذسألسععوذ تععق  قذغبعع ذاس    بعع ذعةععلذ عع ذلاستقاصععذقو  بعع م
ذاألسععع تلقذ  ععع ذو عععهذوعععالققذاس   ععع ذاستق عععهذعلعععلاذخ صععع ذاسعععة تق ادذ سعععتقىذو عععهذس علععع ذععبععع ذغبععع بذهعععقذاأل ععع ذسلعععلاذاس  سععع ق

ذذاسا ع .ذعللدذاس ؤ  بح

 

 واستنتاجات أساسية خالصات ثالثا:
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ذو عهذقق ق عع ذعع س   بقذاست عبع ذو عقتذ  بع ذ ع ذقاست عقبحذاسعلع ذع عب ع ذاس  تع  ذاس قاعبذ حذس ةةذاست  ااع ذع ة
ذاسععع  زققذق   ب تععهذاس   عع ذاسعلعع ذقا ععتذو ععهذاساععق ذستسعع ب ذقصعع ب ذ لصعع ئب ذ ة  ععع ذع وت عع ةذقاا  اهعع مذاس     عع مذع عع 
ذع سخالصععع مذقاسخععع قجذاس  عععلذهعععلاذخ عععقامذالسعععت   لذ تأ  ععع ذبصعععب ت لذعةععع ا قذاسةبععع تذ عععحذاس تعةععع ذاسلبعععزذهعععلاذ ععع ذسعععع ذالععععة

ذاألس سب .

  الكم: مستوى على -1

ذاسعظعع تذأقذاسةععةبتذاسعظعع تذ  عع  ذ عع ذسععقا ذقاسععة تق ادذاس   سععتب ذقأ عع  بحذس سعع ئلذع سعسععع ذاس ع ععزقذاألو عع لذأوععةاةذ ح
ذ ععحذسعع ذ92ذخعاللذ9أ  قلع ذ024ذهعقذمسأل  قلع ذاا  ع س ذ  س عةةذ   ععقبقذهعقذ ع ذ سعهذاس عتذلبع ذ عحذت  عهذالذاس ةبعة
ذق ةذاستق هقذع قذلامذأخ ىذ  ب مذ تذع س ة  ع ذ ةاذائبالذبعةهذاسسع ذ  ذأ  قل مذ3ذسعقاذع تقس ذأاذاس  ب قذاات  ل
ذو عهذ ةع سبحذعاع ذاع ق قذاسع لع ذاس  سعبذو هذ   ذقاسلاذاسة تق ادقذعظ تذا لذاسلاذاس ةبةذااصالحذع ةذاس ةةذتا  ل
ذخ صع ذاألو ع لقذهعلدذ ع  زذقتب قذ حذ  ذعقو ذو لذ   ذق10س ة تق ادذأ  قلتهذ ع  ا ذ علذ ل   ذقةق ب مذمع  الذاأل ل
ذاسعة تق ادذأو ع لذ عحذبع عزذسعتذ لذققاس ل  ع ذاس تخصصع ذاس  عالمذق  ع ذاسعاع ذ   سذب   ل ذاست ذاس ز ب ذاسقا ب ذظلذ  
ذذاآلحو.ذقةلةذو سهذاسسع ذهلدذ ة ذققالةقذأ   بحذأ عتذ الذ0200ذسع 

ذو عهذاسل صع بحذ عحذ عةاذ  عبالذوعةةاذ الذتسعتقوبذالذع س  بع ذاسل سب ذاسعل ذق ختع امذ  قذ قحذ سهذع اا   ذهلا
ذخ صع ذاسعة تق ادقذو عهذسإلاع اوذاس ع سعبذاس   ع ذاس ؤهلذو هذقاسل ص بحذاس ؤ  بحذاألس تلقذسة  ذقلس ذاس   ستب قذال ةق
ذب  ععهذقالذ  عع ذ0ذو عهذ الذباع وذأحذب  ععهذالذاألسعت لذأحذ علع ذاس  ع بب ذ عحذ  قو  ذقاتذ ةذاس ةبةذاسة تق ادذ بي قذقأح

ذذذذذذاسع ليبح.ذاس  ع ذقتتعتذتأ ب ذقلسحذااا اوذ قةقذو هذل ص ذاس ةةذهلاذت  قز

ذاس  س بعع ذاس عظق عع ذ ععتذ عسعع   ذقغبعع ذع بئعع ذ ععةذاسععة تق ادذ عع ذاس  ععع ذااععت  لذقتبعع قذأحذهعع ذع ععهذاس ععبحذبزبععةذق  عع 
ذغ سعب ذأحذ سهذقع سعظ ذسعقامقذيال ذ  ذاس    ب ذأ  قلتهذعإوةاةذاسع ل ذاس  سبذت زتذقاست ذLMDذبذاختص  اذ   ق  اس

ذحو   قذذ  ع ذقا   ذاسعل قذ ت  ع مذقعبحذاسقظب  ذعبحذاستق بقذاس  سبذ  ذبست ب قحذالذاسلبحذاس قظ بحذ حذ   ذهت:ذاس  ع 
ذو عهذ ع ة بحذغب ذاسع ليبحذاس  ع ذ حذ ل  ذوةةاذأحذ  سعتب  ذ صقىقذأقسقب ذلت سبذع سعسع ذاسا لذ عصبذبا لذ عل ذعةقح

ذاس لةة.ذاسق مذ  ذأ   بللتذاست   ل

 النوع: مستوى على -2

ذاسعة تق ادذأقذاس   سعتب ذ سعتقىذو هذسقا ذاسعل ذأو  لذوحذ   ب مذ حذسةبع ذتقا  ذ  ذخاللذ حذعةقلذأحذب  ح
ذذب  :ذع  ذزبت بذاألو  لذسللدذاس  بزذاس  عتذأح

                                                           
9
 والذين الكلية هبذه الدولة لدكتوراه أطروحاهتم حضروا الذين أخرى وكليات جامعات من أو ذاهتا الكلية من أشفسهم الباحثني األساتذة أطاريح بباحتسا هذا  

 وكاشوا العليا راساتالد بدبلوم فقط مساعد أستاذ درجة وجلوا قد كاشوا  السابق النظام يف األساتذة أن املعروف من حيث باحث، أستاذ 011 حبوايل عددهم يقدر
 العايل. التعليم أستاذ درجة إىل لالرتقاء الدولة دكتوراه بتحضري مطالبني

 
10
 صحضور األقل على ساعة 011 استيفاء يتطلب كما  العليا، الرهادات من يعادهلا ما أو املاجستري شهادة محلة الطلبة اجلديد النظام الدكتوراه يف للتسهيل يقبل 

 إجيابية بتقارير التوصل بعد أطروحته مناقرة الطالب ميكن فقط بعدها سنوات، ثالث مدة التكوين هذا ويستمر ،أساسا املناهج يف العلمية حملاضراتوا والسمينارات
 العمل. مناقرة جييزون  أساتذة 3 من
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ذ لعةايل ذ ععلذاست عبع ذو عقتذع  بع ذاس ع عزقذقاأل ع  بحذاس س ئلذ   لذو هذاسةبةا تب  ذاسعبةاغق  ذاستق هذهب ع  
ذاستل بعععلذتةعبعع مذق   ععلذاست عععقاذقععع ستةقبتذاس خت  عع قذاستععة بقذق ععع قذعقسعع ئلذاالت عع دذهععلاذقبلععتتذاسبععقتقذ سععه

 ذقاستقاصل.ذاس   مذلةلذ سهذاس عت بحذاسع ليبحذاألس تلقذح ذ   قو ذعتقا ةذاستق هذهلاذت ززذقاسةبةا تب  

ذقاس عل بع ذاسعظ بع ذاستق لع مذاسعت لتذاسلاذاست عقاذاسع قذو تذلةلذ  ذاس ع زقذاألعل  ذ حذ ل  ذعسع ذتقا   
ذأحذ الذاس    بع ...ذقاسعبعةاغق ب ذقاس   بع مذقاسعل   ذ ع ست  تذت عقبع ذسظقاه ذتع قسهذ  ذو بة ذسب قسق ب ذس ةا ق

ذاال ت  وبععع ذقاسعععةالالمذقاس اععع  بحذقب  عععلذاست عقبععع قذس ظععع ه قذاس  ةاعععع ذع ستصعععق ذ ل ق ععع ذ"بعةعععهذاستعععع قلذهعععلا
ذقاألعسعع قذاسة ئ عع ذاال ت  وبعع ذع سسب سعع مذقا تع   تلعع ذقاست عقبعع ذقاس  عع المذققاس ؤسسعع مذققاس ال عع مذقسأل  عع ل
 و.07ص.ذق0220ذو لسحقذاس  ت"ذاس  ت تذ ستقىذو هذاسس ئةقذقاألةبقسق ب ذاسية  ب 

ذقاسععظتذاس ؤسسع مذة اسع ذ سعهذتلعةوذقاستع ذاست عبع ذسقسعبقسق ب ذ قااعبتذتع قسعمذاستع ذاألعلع  ذ ع ذ عبع ذاعح 
ذقااععحذعاعع لذت  ه ععمذاس ع ععزقذقاأل ع  بحذ  س سعع ئلذ ؤسسعع تهقذع ععلذاس  ت ععتذ عتذاسععبععقاذت اع لعع ذ عع ذاست عقبع 

ذقغبععع ذاسةععع ئتذاال ت عع و ذاسصععع اسذوععحذ ع زسععع ذاست عبعع ذق عععأحذاسسقسعععبقسق ب قذاسخ  بعع ذاأللبععع حذ ععحذ يبععع ذق عع 
ذاسع ليبحذس   ع ذاس    ذاستأ ب ذغب بذ سهذاوتة ةع ذ  ذلس ذق  ةذا قس .ذسقسبقية   ذلةلذأقذععسقذ  تع  

ذاس اللعظذأحذ  ع ذع س  بع .ذاست عقاذاال ت  سذو تذ   لذ  ذاس تخصصبحذس تلقاألذسة  ذاس     ذاسلةلذهلاذ  
ذ" وعع ةقذأ  قلعع ذوععحذاسقا ععتذ عع ذتخعع جذسععتذأعلعع ذس ت عبعع ذاال ت عع و ذاسع ععةذتع قسععمذاستعع ذاسة ب عع ذماأل  قلعع ذو ععه

ذب بعةذالذب   عهذاسل بع ذ عحذهع  شذسعهذت ععقاذسعظع تذ ع سعع ذغبع ذاأللبع حذع ع ذ ع ذأعلع ذ عتذسعق ةبققذ"ااعت ج
 آسب .ذع  بة ذاسة ئتذاسعظ تذ  قع مذ عت ج

ذ ععحذقاسععع ليبحذاس  ععع ذ عععلذ ععحذاس ع ععزقذقاأل عع  بحذاس سعع ئلذ عع ذاست عبعع ذع  تصعع ةب مذب عع وذع عع ذ تزابععةذاهت عع ت 
ذقاالسعععتي   قذقااعتععع جقذ  ستعععةعب قذا تصععع ةب ذقتق لععع مذ  ععع هبتذع وت ععع ةذقاست  عععبتذاست عبععع ذظعععقاه ذ ة  عععع ذخعععالل

ذق  اسسعب قسذاستق عهذو عهذ  علذ  ةذاستخصصذعللاذاالهت  تذقبأت ذاسا ل...ذعسققذقاس ال  ذاست    قذقاسةخلق
ذاسع ععععةذأحذ  ععع ذقأةائبعععع .ذع سعععب ذع ألسعععع ق:ذ  ةبععع ذ    بعععع ذقغ بععع مذأهععععةاوذ ععع ذقلصعععع ه ذس ت عبععع ذاسةبعععةا تب  
 ذذلاتل .ذقاس   هبتذقاألةقامذاس ع ه ذتا بلذب بةذأحذب  عهذاست عقاذاسعل ذ ا ب ذس ة  ع ذاال تص ةا

ذاسةاععع ب ذع   عععلذاال  ععع ذتسعععت بتذأحذ لعععلدقذ لعععةقةقذسة اسععع ذع سعسعععع ذقاس   عععحقذاس تبسععع ذغبععع ذ عععحذإععععه ذققأخبععع ا
ذ  بععع ذسععب   مذ عع ذتعععة جذة اسعع ذو ععهذاسصعع بذق ععحذاست عبعع قذو ععقتذ  بعع ذةاخععلذقاست ععقبحذاسعلعع ذعقا ععتذاس  تع عع ذقاااعع  الم

ذاوتعع  ذب  عحذقس عحذقتةبب لع قذقت لبصعل ذاس  بع ذةاخلذاس ع زقذقاأل  قل مذاس س ئلذقأعقاسذأا  لذ لذتلص ذأحذواس ؤت  و
ذاس   ع ذقاسسب سع مذع ستق لع مذق ع عهذاس   ع ذااعتع جذ   علذ ع ذ تأ  ع ذ ع ا قذة بذو عهذاألقسعهذاسخ عققذع ي ع ذلقةاس  ذهلا

ذذذذتلةبةا.ذاست عب ذق  ب مذاس  س ذاست  بتذسة  س
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 بالعربية: -1

ذو  ذاسعل 0222أل ا ققذغ. ذا    اس      اس    ذق  ت ت و. ذاس      ذ     ذاس   ب. ذاس ةة  ق7س    عب ق
ذ.44ذ-90ص.ص.ذ

ذع س ع  .ذااعس عب ذقاس  قتذاآلةابذع  ب ذاس ع  ا ذاس    ب ذقاس س ئلذاأل  قل مذةسبلذو.0222وذأ  قس. 
ذااعس عب .ذقاس  قتذاآلةابذ  ب ذ عاق ام

ذذ .ااعس عبذقاس  قتذاآلةابذ  ب ذاس ل ةب : عاق امذاس     .ذسقسبقسق ب ذعلقذو.0229وذ .ذعق  ب ق 

.ذص.ص.ذ00و.ذأ    ذلقلذ صالحذاست  بتذع س   بذاس اهح.ذ    ذ   ذقعةةقذاس ةةذ0332اس  ع اقذت.ذو 
ذ.ذ02ذ-6

ذو  ذت. ذاس   عب قذذ.و0223 ع   ق ذ    ذاس ة س  ذعبع بق ت ب . ذاس   عب ذة اس  اس س ئلذقاأل  قل مذاس    ب 
 .ذذ92-00قذص.ذص.ذ0اس ةةذ

ذو  ذس. ذا0200 ةااق ذسب س مذاألس قق ذ عاق امذو. ذاس ع  : ذاال ت  وب . ذقاس  أق.ذا حذتة ب ذاسل س  س  قس 
ذ.ذذ020-073اس    ذاس   عب ذس سب س مذاس  ق ب .ذص.ص.ذ

ذو  ذس. ذ0202اس ق ق ذعت  بخ ذهبسع بقق ذ     ذاس   بق ذ   ذاس  قب  ذاس ا    ذذ07و. ذ حذذ0202أع بل أخل
 0209بقسبقزذذ03استص حذعت  بخذذhttp://hespress.com/opinions/20567.htmlذاس ق ت:

ذو  ذت. ذعلقذ عظق ذسقسبقسق  ذ ع تحو.ذ0220 لسحق ذاس   زذاسية   ذ  ذاس سأس ذاست عقب ق ذاسةا اسعبا  : .
ذاس  ع .
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