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 مدكتوراهالعالمي ل تطورالسياق: ال

اقتصر  فبعدما، (Cyranovsky et al, 2011)منذ عدة عقود مستمرا  نموالتكوين في الدكتوراه ايشيد 
مختمف دول يشمل لتوسع اليوم  (OCDEمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )دول في البداية عمى  األمر
التوافق مشكالت  ت األصوات تتعالى بشأن بدأ، عداد الطمبة المسلمينالكبير ألتزايد ال غير أنو مع .العالم

واحتيالات سوق  ،من لية والمعتبر عمى المستوى الكميىذا التكوين المتقدم لدا بين الكمي والنوعي 
. (Gokhberg L, Shmatko N, Auriol, L, 2016) لية أخرىمن مسبقا  محدودةالعمل التي تبدو 

 والفرصتنويع التكوينات الدكتورالية لادة عن إثارة مخاوف  إلىتخصصة األدبيات الم تدفعمشكالت 
 Schmitd et) المؤثرة عمى ىؤالء الباحثين الشبابو ظروف الحياة والعمل واإلنشاء الوظيفية وكذا عن 
Hansson, 2018.) 

ذا كان  ,Cloete et al) في دول اللنوب يختمف تماما عنو واألمر كذلك في دول الشمال، فإن وا 
ينمو  (،OCDE, 2014)الشمال  بدولإلى الركود مؤخرا الدكتوراه  طالبتعداد تلو فبينما ي. (2014
أن  إذ .(Acosta et Celis 2014)عمى حد سواء الناشئة و مدان النامية في البمضطرد بشكل  ىم عدد



 

مؤسسات التعميم العالي التي ما فتئت تزداد كثافة لتأطير لى أعضاء ىيئة تدريس مؤىمين الحالة المتزايدة إ
، مع أن طمب لمدكاترة الشبابالىذا تغذي بشكل مباشر  (British Council et DAAD 2018) عددية،

عل الحركية اللامعية لاألمر الذي ، األقاليمبحسب و مناطق البحسب  خرآلختمف من بمد الوضع ي
 Teichler et Vessuri)ترتبط بسياقات التنمية ووتيرتيافي ىذه البمدان التربوية والعممية والسياسات 

2008.)  

لم تبد إال القميل من المختصة والبحوث األدبيات إال أن  ىكذا وضع، تحديات ضخامةوعمى الرغم من 
إلشكاليات اىي التعميم العالي في ىذه الدول  ترىنلتي التحديات ا أولىبما يحدث في ىذه البمدان. االىتمام 

ابة من الملتمع مفئات الشلوالمكثف لنمو السريع لمتطمبات امن ضرورة االستلابة  تفرضووما  الديموغرافية
. (Meyer et Benguerna 2019)في الحاضر وفي المستقبل عداد الطمبة ألحممة البكالوريا ومن ثم ول

تعامل مع ضرورة الوما تقتضيو من لتنمية المستدامة باشكاليات افيتعمق ثاني ىذه التحديات أما 
االعتماد المباشر خصوصا في السياقات المعقدة التي تتطمب عمى البيئة و الموارد  المتزايدة عمى اتالضعوط

 عولمة الدكتوراه وأولويةلسياق المتلدد: اباألخذ في الحسبان فاألمر يتعمق إذا  عمى العموم والمعارف.
اقتصاد بناء رىان فيو اليتلاوز و معنى لديدا  وبالبحثمبحث لالتكوين سياق يأخذ فيو   .المستدامة التنمية
لتحديات التحوالت قادرة عمى االستلابة تكون تكوين موارد بشرية  ليتعداه إلىعمى المعرفة،  يقومعالمي 

    اليادفة لمنمو.رىانات التنافسية العالمية عمى وال تتوقف فقط  المتعددة األبعاد الملتمعية

 التساؤالت البارزة في ىذا السياق المتجدد:
 الكيفية التي يتعين فيم  ،ىذه الظاىرة قياسضرورة ففضال عن ؛ متعميم العاليل ةالعددي الكثاقة

 . ان تستليب ليذه الظاىرة الدكاترة الشباب المدعوون لتأطير مؤسسات التعميم العاليلتكوين  تسمح
  األكاديمي لمفضاءات الداخمية تأثير التغيير  بفعلفي دول اللنوب  نات الدكتوراليةيتطور التكو، 

   .لديدة في سياسة البحث العممي ومقتضيات العولمةالوطنية الولويات األو 
  أما التكوينات  .ومسألة الكفاءات المكتسبة من قبل الدكاترة الشباب الدكتوراليتكوين الجودة

فالتساؤل بشأنيا يتمحور حول النتاج السريع، بمنطق االلحاح عمى ادة حديثا والمحكومة مالمعت
 المؤسسة اللامعية؟األعمى من بين كل المستويات في يكون مستواىا األكاديمي  كيفية لعل 



 

  ا وأن نقل خصوصكتسيو من أىمية، لما ت ليةالدكتورا فروعالتقييم ومتابعة معايير  مكوناتتحميل
 . يطرحان العديد من التساؤالت المتطمبات المحميةوكذا التكيف مع  الخارلية اتالمرلعيو التلارب 

 ضمن الصرامة العمميةفكيف نىتمام أيضا. يحظى باال تنظيم العمل وبيداغوجيا التدريس ،
التقاطعية التي تزيد من الفرص التوظيفية  اكتساب الكفاءاتو  ،المعمومات الميدانيةالوصول إلى و 

 .الحقا
 حيث تتطور دكتوراه المؤسسة  لديد، اتلاه عاميبدو بمثابة  تنويع بروفايالت حممة الدكتوراه

شراك اللمعيات والمؤسسات الملتمعية في بينما يبالتوزازي مع الدكتوراه األكاديمية؛  تزايد تدخل وا 
 . والدراسة المعمقة التمعناألشكال اللديدة تتطمب ، وكل ىذه إعداد وبناء المناىج الدراسية

  ن تكون موضوع أبدورىا  تستحق التعاون والتبادل بين التكوينات الدكتورالية والمؤسساتمسألة
ن كانت قد تمحيص. فاآلليات التي تيدف إلى التقريب بين الطرفين  ت في العديد من فعتضاوا 

، لياتعمل ىذه اآلعن طرق لعديد من التساؤالت ا ونفسالوقت تثير في ي يف ،دول اللنوب
 لى التوظيف. إوالوصول عمميات نقل المعارف فعالية  ،مساىمة الفعمية لممؤسساتال
  لبرامليا أين  التميينيالتوجو وعن  مكانة العموم االجتماعية واإلنسانيةبروز تساؤالت لديدة عن

 يتم التعبير عن رؤوى بحثية ذات مسارات متباينة وأحيانا متعارضة.
 ستراتيليات وتكيفات تكتيكية مع تكشف عن ا، خصوصا الدوليين منيم، الدكتوراه طمبة مسارات

السياسات العمومية و عن العروض المينية كما أن ردود ىؤالء  ،لمتكوين الظروف المعقدة
   موضع فحص سياقي.يمكن أن تكون برامج الدعم عن المؤسساتية و 

  البحث العممي  لحال فيمثمما ىو ا المتعدد األطراف الدوليالتعاون التدويل و ضرورة االعتماد عمى
التي تحظى اليوم بالدراسات  رقميةالتكنولوليات الأساليب العمل اللديدة المدعومة بكما أن ؛ عموما

   .ولم ال نقديا استشرافياً  تتطمب بدورىا فحصا سياقيا ،االستكشافية
 األمر ، تحوالت التقسيم الدولي لمعمل العممي والتقنيفي تحتل مكانة محورية لدراسات الدكتورالية ا

بعد  سواء قبل أوالباحثين الشباب الطالبية و لحركية ااستراتيليات استقطاب واستعادة  الذي لعل
والمقاطعات  والمناطقاالستقبال في الدول وسياسات ضمن عالقات اليلرة تبدو لمية الدكتوراه 

 . وحتى في البمديات



 

 الندوةيات يتوج

لمسات العمل والنقاش بعد استالم مقترحات المداخالت واألوراق  وتحديد الندوةتم صياغة محاور تس
 .التي تيميمفي اختيار المواضيع الحرية الكاممة ب وعميو فإن الباحثين يتمتعونالعممية. 

أول  أكاديمي يغطي عناصر المعرفة  بعدبعدين رئيسين ومن ثم نوعين من المقترحات:  المقاءيستيدف   
سياسي تعاوني يدرس البرامج التي تيدف إلى مساعدة الباحثين  يثان وبعدذات العالقة بإشكالية الدكتوراه؛ 

 .الشباب بدول اللنوب في تكوينيم الدكتورالي

بشأن تلاربيم تبادل والنقاش الفرص مباحثين والممارسين المختصين ل الندوةوفر في ضوء ىذين البعدين، ت
لمسألة العالقة بين  اعتمادا عمى الطروحات التقاطعية، يسعى المقاء إلى تقديم عناصر اإللابة وتحميالتيم. 

 الدكتورالية والتنمية المستدامة. الدراسة/البحث

 معمومات عممية:

والملنة التنظيمية  ةكممة تتولى الملنة العممي 300في شكل ممخصات ال تتلاوز المداخالت مقترحات تقدم 
فا  .بردودىا في اآللال المحددةدة الباحثين تقييميا وا 

 ترسل الممخصات في شكل ممف ممف وورد إلى البريد اإللكتروني لمندوة: 

doctoratsuds@ensm.dz       doctoratsuds@gmail.com 

 :المقاءرزنامة 

 30 الدعوة لتقديم المداخالت أو األوراق العممية :2012 أكتوبر 
 31  آخر ألل الستالم مقترحات المداخالت واألوراق العممية :2020لانفي 
 11 ارسال الملنة العممية لمردود إلى الباحثين: 2020 فيفري 
 11  نصوص المداخالت آخر ألل الستالم : 2020ابريل 
 11-11  الندوةعقاد ان:  2020يونيو 
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 مكان المقاء:

قطب التقع المدرسة الوطنية العميا لممنالمنت في . للزائربا المدرسة الوطنية العميا لممنالمتب الندوةنعقد ت
بانورمي يطل عمى طبيعي لميل لدا و موقع لغرافي اللديد بمدينة القميعة. تحظى المدرسة بلامعي ال

 المتوسط من لية أخرى. األبيض  وعمى البحرباألطمس البميدي من لية سيول المتيلة 

  .موقع المدرسةأما إقامة المشاركين فستكون في فنادق مريحة قريبة من 

 يمكن أن يستفيد بعض الباحثين من تغطية نفقات المشاركة لزئيا أو كميا بحسب الميزانية المتاحة.

 

 العمميةالمجنة  .1
 اللزائر لممنالمنت، العميا الوطنية المدرسة، مسايدحسناء  أمينة -
 اللزائر التنمية، ألل من المطبق االقتصاد في البحث مركز ،قرنة بن محمد -
 فرنسا والتنمية، السكان مركز التنمية، في البحث ميير، معيد باتيست لون -
 فرنسا باريس، والحرف لمفنون الوطني المركز لوماتر، دوني -
 لبنان ببيروت، األمريكية اللامعة حنفي، ساري -
 البرازيل شقاس، كارلوس مؤسسة ريكولدي، أرلون -
 إفريقيا لنوب كاب، واسترن لامعة  كموات، نيكو -
 المكسيك المكسيك، في المستقمة الوطنية اللامعة قريدياقا، روسيو -
 كندا بمونتلاير، الكيبيك لامعة مارك، لون الروش -
 المغربية المممكة المحمدية، لامعة مالخ، كمال -
 إفريقيا لنوب ناتال، كوازولو لامعة تيفيرا، دامتيو -
 اثيوبيا نيرو، لواىرالل لامعة رايينا، دروف -
 اليند العممي، لمبحث الوطني المركز  روفي، لون -
 اللزائر  لممنالمنت، العميا الوطنية المدرسة مزىودة، المالك عبد -
 اللزائر والثقافية، االلتماعية األنثروبولوليا في البحث مركز /أحمد بن محمد 2 وىران لامعة ممياني، محمد -



 

 الطوغو لومي، لامعة  التربية، لعموم الوطني المعيد ناليات، كمود لون -
 فرنسا  والتنمية، السكان مركز التنمية، في البحث معيد ليرارد، ايتيان -
 فرنسا والتنمية، السكان مركز التنمية، في البحث معيد كميش، مينا -
 اللزائر والثقافية، االلتماعية األنثروبولوليا في البحث مركز المستاري، لياللي -
 اللزائر لممنالمنت، العميا الوطنية المدرسة أمقران، مصطفى -

 التوجييي مجمسال .2
 فرنسا/  الكامرون، العالم في إفريقيا ،كولوي الريسا -
 السنغال، أفريقيا في اإللتماعية البحوث تنمية ملمس -
 فرنسا، « Afriscitech»  أفريسايتك ملمة، ألمان لوك -
 المغربية المممكة، لمزراعة الوطني المعيد، لعماري العالي عبد -
 اللزائر، لممنالمنت العميا الوطنية المدرسة، فروخي أمين -
 كولومبيا، والتنمية السكان مركز، لونا قونثالث أدلبيرتو -
 فرنسا، والتنمية السكان مركز، لينوت كالر -
 األرلنتين، اليونيسكو، بالكاوتش فرنانديث إرنيستو -
 فرنسا، بريطانيا المتطورة لمتقنيات العميا الوطنية المدرسة، قاردال ليندا -
 اللزائر، والثقافية االلتماعية األنثروبولوليا في البحث مركز، مولولي صورية -
 فرنسا، والتنمية السكان مركز ،أرفنتس ريقاس -
  األرلنتين، أيرس بوينوس لامعة ،لوتشيمو لوكاس -
 فرنسا، التنمية في البحث معيد، مونت إيميز -
  لبنان، االلتماعية لمعموم العربي الملمس، شامي ستناي -
 اللزائر، لممنالمنت العميا الوطنية المدرسة ،لوناسي حكيم -
 اللزائر، لممنالمنت العميا الوطنية المدرسة، بوغابة الحفيظ عبد -
 اللزائر ، لممنالمنت العميا الوطنية المدرسة، بدايدة الدين عماد -

 
 



 

 التنظيم فريق .3
 العميا لممنالمنت الوطنية التنمية/ المدرسة ألل من المطبق االقتصاد في البحث قرنة، مركز بن محمد -
 والتنمية السكان التنمية، مركز في البحث ميير، معيد باتيست لون -
 والتنمية السكان التنمية، مركز في البحث بوتات، معيد كاثرين -
 والتنمية السكان التنمية، مركز في البحث معيد كوست، ميشال -
 والثقافية االلتماعية األنثروبولوليا في البحث فحاص، مركز صبرينة بدرة -
 لممنالمنت العميا الوطنية بوغابة، المدرسة الحفيظ عبد -
 لممنالمنت العميا الوطنية فروخي، المدرسة أمين -
 لممنالمنت العميا الوطنية سميماني، المدرسة فاروق عمر -
 لممنالمنت العميا الوطنية السالم، المدرسة عبد فايزة -
 لممنالمنت العميا الوطنية عبيد، المدرسة نبيمة -

 

 :بيانات االتصال .4

 s.fahas@crasc.dz+/ البريد االلكتروني: 213 41 62 05 07: الياتف: فحاص بدرة صبرينة

   michelle.coste@ceped.org +/ البريد االلكتروني:33 1 76 53 34 53: الياتف: كوست ميشال

       a.ferroukhi@ensm.dz +/ البريد االلكتروني:213 24 38 00 06أمين فروخي: الياتف: 
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