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 6102-6102خالل سنة 
 

إلى  6102 أكخىبسمً مخدصل على شهادة الدكخىزاه  0111سجلذ حامعت جىوع املىاز خىالي 

إللغاء العمل بالىظام اللدًم واعخماد  مجلع الجامعاثها عمال باإلحساءاث التي أكس   6102دٌظمبر 

عىد ذلك إلى  ملازهت بالظىىاث الفازطتوهى أعلى زكم جم حسجُله  ،"مدإ"هظام  زجفاع عدد الطلبت في إَو

ن عددا كبيرا منهم أعلما و في جلك الفترة مسخلت الدكخىزاه في الىظام اللدًم الرًً هاكشىا أطسوخاتهم 

 0611خىالي ة هفظها، في املد   ،كما سجلذ الىشازة على املظخىي الىطني .مدمجىن في الحُاة العملُت

 .على شهادة الدكخىزاه  مخدصال طالبا 

جدز  وطائل إلاعالم ذجداولالعام هرًً السكمين الرًً جم الخلط بُنهما خُث  للسأيهىضح  أن ٍو

شهادة دكخىزاه مما شاد في جطخُم عدد  0611خبرا مفاده أن حامعت جىوع املىاز وخدها مىدذ مؤخسا 

زكم إحمالي ًخص  كل الجامعاث  هى  0611والحال أن خاملي الشهائد العلُا على املظخىي الىطنى 

 الخىوظُت.

بع خىل هره املظألت وحب حظلُط الظىء على  لكل  وزفعا 
ُ
الطلبت املسجلين  وظبتأن ل

لين على املظخىي  62مثل جبالدكخىزاه بجامعت جىوع املىاز  باملائت ملازهت بمجمىع طلبت الدكخىزاه املسج 

س إزجفاعها على مظخىي الجامعت ا ًفظ   املسجلين في شهادة الدكخىزاه  بلغذ  وظبت ، فلدالىطني مم 

ل طعف في مخخلف املسااملسجلين باملائت مً مجمىع الطلبت  8.88
 
ل خل وهي جمث وظبت املسجلين معد 

عىد ذلك إلى حجم هُاكل البدث بالجامعت وحعدد اخخصاصاث  .في الدكخىزاه على املظخىي الىطني َو

 .مدازض الدكخىزاه

لباخثين خلم خلىل لإلى  هرا العدد الهام للكفاءاث العلمُت طعذ حامعت جىوع املىاز وإشاء

بهم وجأهُلهم للحُاة العملُت ألكبر عدد ممكً مىذ الخداول  إلطىادعملذ على وطع معاًير  فلد .لخدٍز

الظىىاث الثالر ألاولى مً شهادة طلبت و ثاهُت ماحظخير بدث الالظىت في الطلبت املسجلين  مً

وفخذ آفاق جسبصاث ببلدان إلاجداد ألاوزوبي وكىدا و  ببدىراللُام  جمكُنهم مًبهدف الدكخىزاه 

ً وإلادماج   املنهي.حدًدة للخكٍى

 



الل خخُث صادكذ مع الطلبت الباخثين علىد إطداء خدماث  إبسامعلى الجامعت كما خسصذ 

 أعمالهجاش علىد إطداء الخدماث إل علدا مً  000على  6102طىت و  6100طىت  بينالفترة املمخدة 

لجامعت بيظب اؤطظاث م. وجخىشع هره العلىد على حمُع مدددةداخل هُاكل البدث ملدة شمىُت 

اء والطبُعُاث بخىوع جليها املدزطت الىطىُت  أكصاهامخفاوجت جبلغ  اطُاث والفيًز بكلُت العلىم للٍس

 للمهىدطين بخىوع. 

س اجفاكُاث إلاشساف املصدوج على أطسوخاث الدكخىزاهإطافت إلى  كصد مظاعدة الطلبت على  جطٍى

د الخبراث وجمكُنهم مً الخفخذ على حامعاث  حدًدة والحصىل على شهاداث دكخىزاه كظب مٍص

  .مصدوحت

جيها على إخدار آلُاث إلدماج  الجامعت كما عملذ منها في عسوض الشغل الىطىُت والدولُت خٍس

ًمثل أداة زبط بين هخائج البدث العلمي الري  6102طىت  « BUTT  »مكخب هلل الخكىىلىحُا بعث 

الىكالت "وبين  حامعت جىوع املىاز  مبرمت بينوخاحُاث املدُط الاكخصادي وذلك بمىحب اجفاكُت 

، مهمخه مسافلت ألاوشطت املخعللت بدسكُت الباخثين (ANRAP)"الىطىُت للنهىض بالبدث العلمي

والدشجُع على إوشاء الشسكاث وألاوشطت املبخكسة املبيُت على هخائج  مخابعتهاو والطلبت وإعداد العلىد 

 املؤشساث املخعللت بىلل الخكىىلىحُا. وإعداد ومخابعت (les startup)البدث 

كصد  6100ماي  مىر إخدار مسكص املهً وإشهاد الكفاءاث بجامعت جىوع املىاز وعملذ كرلك على 

ً وعلى طالبي الشغل والتربصاث والخىاصل معهم جمكين املشغلين مً الخعس   ف على عسوض الخكٍى

طين الجامعُين بهدف جأهُل الطلبت لالهدماج في طىق الشغل مً خالل ججمُع والخفاعل مع املدز  

ً بالخداول وجىظُم جظاهساث ججمع املشغلين ال ظير الراجُت للمعىُين، وزصد فسص التربص أو الخكٍى

وطالبي الشغل في إطاز وزشاث املظازاث والىدواث املهىُت وشٍازاث الدشغُل في الجامعت ومؤطظاتها. 

ًخم خاللها الاهخداب املباشس لعدد هام مً  إلاطاز املسكص على جىظُم عدًد ألاوشطت في هرا وكد عمل 

جيها.  خٍس

على عدد هام مً  خالُا الجامعت ومؤطظاتها حشسف الاهفخاح على العسوض الدولُت إطاز وفي 

ع وبسامج الخعاون  ع  نٌشمال  ًًالر 6161فم أبسهامج "ازطمىض + "وبسهامج  أهمها ألاوزوبُتمشاَز مشاَز

ت  وهي جمثل فسصا جىمُت املهازاث في مُدان الخعلُم العالي و خسكُت الطلبت وإلاطازاث ألاكادًمُت وإلاداٍز

ً واملبادزة.  للتربص والخكٍى

ًكما خسصذ على دعم  بالخعاون مع حامعت جىوع  املظخمس عً بعد الخعلُم الافتراض ي والخكٍى

  .والطلبت والباخثيناث لفائدة املدزطين دوز العدد هام مً وجىظُم الافتراطُت 

مخابعتهم دوزٍا بالخيظُم بين مسصد الجامعت وهظسا للُمت كفاءاتها العلمُت خسصذ الجامعت على 

ومكاجب الدشغُل لخلُُم وظبت اهدماحهم ووظبت حشغُلُت الاخخصاصاث التي جىفسها مخخلف 

 مؤطظاتها.

 



جي مؤطظاث الخعلُم العالي الري جم إعداده  الخلُُموخظب  جامعت لفي إطاز مخابعت إدماج خٍس

جمذ ، مخخسحا 61010عددهم الرًً بلغ ( 6102-6106دوزاث ألازبع طىىاث ) خاللجىوع املىاز 

أن  وظبت إلادماج و  باملائت 20.27في مكاجب الدشغُل أي بيظبت مسجلىن منهم  02082 أنإلى  إلاشازة

ت كاهذ في خدود الــ لين في مكاجب الدشغُل وحعخبر هره اليظبت  21.28 عام  باملائت باليظبت للمسج 

جي الجامعت إال حصئُا باعخباز أن عددا هاما من في  هممدترمت زغم أنها ال حعكع دزحت حشغُلُت خٍس

ع والعلىم الصحُدت ال ًلجوالهىدطت الطب كعدًد الاخخصاصاث  ون إلى مكاجب الدشغُل ؤ والخمٍس

جيهاره املجاالث هظسا إلى كىن ه . كما أن هره اليظبت حعخبر حُدة جظمً فسص حشغُل عالُت لخٍس

باملائت على املظخىي  01ملازهت بيظبت العاطلين عً العمل مً أصحاب الشهائد العلُا التي جمثل خىالي 

 الىطنى.

ا عددا مً خفي دول الخلُج جيت العسبُت خاص  أن الجامعاث  كرلك إلاشازةجدز جو  دب طىٍى

 املخدصلين على شهاداث الدكخىزاه مً مخخلف مؤطظاث الجامعت هظسا لكفاءاتهم العلمُت املشهىد بها

 وطىُا ودولُا.

منها الطب هركس لت إلادماج ى ظهبالاخخصاصاث  ًخميز أصحاب الشهائد العلُا في عدد مً وإذ

خصىل املدزطت الىطىُت  أهمُت إلاشازة إلىال بد مً فوالاخخصاصاث شبه الطبُت والهىدطت 

( مً كبل هُئت دولُت مخخصت في جلُُم (l’Accréditationللمهىدطين بخىوع على شهادة الاعخماد 

ً الهىدس ي وذلك في  طها الخكٍى ً ( 7وعددها حظعت )كل املظالك التي جدز  مما ٌعكع حىدة الخكٍى

سفع إلى الحد ألاكص ى ومطابلخه للمىاصفاث العاملُت جيها ٍو  .في الحُاة املهىُت وطىُا ودولُا خظىظ خٍس

ه كرلك بدوز جيظُلُت طلبت الدكخىزاه ودكاجسة حامعت جىوع املىاز التي جظم هخبت وال بد أن هىى  

 أصحابمً الكفاءاث العالُت حعمل على وطع ملترخاث عملُت حظاعد على الترفُع في حشغُلُت 

 .وجدافع عً خلىكهم وكسامتهم على حظهُل اهدماحهم في الحُاة املهىُتو الشهائد العلُا 

وخالصت اللىل هىا، إن كفاءاجىا الىطىُت هي السهان الحلُلي لخىمُت بالدها وإن شهائدها العلمُت 

ذاث كُمت زفُعت وإن املخدصلين عليها هم مً الكفاءاث العالُت هاهُك عً كُمت وكفاءة املشسفين على 

نهم. زغم ذلك جبلى إشكالُت جثمين م كدظباتهم في الحُاة العملُت وإدماحهم في طىق جأطيرهم وجكٍى

وعمل حمُعا، كل مً مىكعه، على جلدًم ومظؤولُت احخماعُت للجامعت  الشغل هاحظا وطىُا

ت  .      امللترخاث وخلم الفسص املالئمت للمدافظت على هره الثروة البشٍس

 


