
 : بالغ صحفي حٌى صدوز ئظاز مسحعي جحذ عىىان

 "معايري وموهجات: هندسة وتقيمي البحث الإشهادي يف التعلمي العايل"

 

 الري ًىص على ضسوزة اطخفادة املىاظىاث 2011 مً دطخىز 31جماػُا مع زوح ملخضُاث الفصل 

-2015واملىاظىين مً حعلُم ذي حىدة على كدم املظاواة، ومظخجداث السؤٍت الاطتراجُجُت لإلصالح 

ً والبحث العلمي، 17.51، وجفاعال مع اللاهىن إلاظاز زكم 2030  املخعلم بمىظىمت التربُت والخيٍى

، "البيالىزٍىض"واهخساظا في الىلاغ الداةس حٌى ئصالح مىظىمت الخعلُم العالي وخاصت اعخماد هظام 

صدز مإخسا ئظاز مسحعي ملعاًير ومىحهاث هىدطت وجلُُم البحث إلاػهادي في الخعلُم العالي املؼسبي في 

ت جحذ ئػساف وجيظُم ألاطخاذ وألامين العام الظابم للمجلع  صُؼخه العسبُت والفسوظُت وإلاهجليًز

ً والبحث العلمي عبد اللعُف املىدوي، ومؼازهت ول مً ألاطاجرة عبد اللعُف : ألاعلى للتربُت والخيٍى

ع الؼصواوي  .هداي، ومحمد ملىن، ومصعفى أوطساز، وحمصة ػُيبى، وملُىت ٌظين، وئدَز

ٌعخبر هرا إلاظاز املسحعي زمسة مجهىد حماعي لهإالء ألاطاجرة الرًً ًيخمىن لخخصصاث مخخلفت، 

اهخساظا منهم في إلاصالحاث الىبري التي حؼهدها مىظىمت الخعلُم العالي الهادفت على الخصىص ئلى 

ت لهُئت الخدَزع خاصت فُما ًخعلم بالبحىر إلاػهادًت يُت والخأظيًر للد . السفع مً اللدزاث الخيٍى

حدد هرا إلاظاز املسحعي معاًير هىدطت البحث الاػهادي ملخخلف الخخصصاث، وجحدًد ملىماجه 

وميىهاجه، وبىاء ػبىت مإػساث الخلُُم الخاص بهرا الىىع مً البحىر، وذلً مً خالٌ زالزت محاوز 

للد كدم املحىز ألاٌو بعض العىاصس الدشخُصُت لىاكع البحث إلاػهادي، أما . أطاطُت وجىصُاث

املحىز الثاوي فعالج ملىماث وميىهاث هىدطت هرا الىىع مً البحىر، في حين خصص املحىز الثالث 

 . لخلُُم هرا البحث إلاػهادي في الخعلُم العالي

للد صمم هرا إلاظاز املسحعي وفم ملازبت حؼازهُت اهخسط فيها أطخاذاث باحثاث وأطاجرة باحثىن 

هما اعخمد مىهجُت جعلبذ جحلُل الحاحاث والاهخظازاث، وبىاء . ًيخمىن ملخخلف الجامعاث املؼسبُت

مسحعُت لهىدطت وجلُُم البحىر إلاػهادًت، وهي جلً البحىر التي ٌعدها العالب أو العالبت في جهاًت 

ىه كصد الحصٌى على ػهادة إلاحاشة  خىج به جيٍى ًُ الباوالىزٍىض أو / ظىز مً أظىاز ما بعد الباوالىزٍا، 

وهي مسحعُت طدؼيل مىعللا . املاطتر أو الدهخىزاه أو على دبلىم الخخسج مً مإطظت للخعلُم العالي

 .لبىاء طُاطت بحثُت ميسجمت داخل الجامعت املؼسبُت في ضىء مبادب الخيامل والفعالُت واملسوهت



للد ازجىص هرا إلاظاز املسحعي على بحث هظسي مً خالٌ جحلُل ما حادث به مخخلف ألادبُاث في 

مىهجُت البحث داخل مخخلف جخصصاث الخعلُم العالي باملؼسب، مظخعُىين ببعاةم جىضُحُت لهرا 

 أطخاذة وأطخاذ ًيخمىن ئلى مخخلف الجامعاث املؼسبُت 221الخصىص، وبحث مُداوي ػازن فُه 

وملخخلف الخخصصاث، جىصل أػلبهم ئلى أن البحث إلاػهادي في الجامعت املؼسبُت ًفخلس ئلى ئظاز 

مسحعي وظني مؼترن بين مخخلف الخخصصاث لهىدطت وجلُُم هرا الىىع مً البحىر الري ٌعاوي مً 

ً، طىاء داخل الؼعبت  ضعف اللىاعد املىهجُت والعلمُت، ومحدودًت الخيظُم بين ألاطاجرة املإظٍس

هفظها أو بين الؼعب والخخصصاث، في وكذ ًخعلب فُه الظُاق الساهً ئذواء دًىامُىُت للبحث البين 

 .جخصص ي، هرا باإلضافت ئلى ضعف الخأظير والتراحع املتزاًد في الالتزام بأخالكُاث البحث العلمي

وجىمً اللُمت املضافت لهرا إلاظاز املسحعي، مً حهت أولى، في وىهه ئظازا مؼتروا لجمُع الخخصصاث 

م جىضُحُت ٌظخعين  ألاوادًمُت مع مساعاجه لخصىصُت ول جخصص على حدة، وباعخبازه خازظت ظٍس

اتهم إلاػهادًت ومً حهت زاهُت، ٌعمل . بها ألاطخاذاث وألاطاجرة في عملُاث جأظير العلبت بمخخلف مظخٍى

العالباث الباحثاث والعلبت الباحثىن بهرا إلاظاز املسحعي في ئعداد بحىثهم إلاػهادًت، وال طُما بحىر 

هُل ػهادة إلاحاشة واملاطتر والدهخىزاه، وهرا الدًبلىماث املمىىحت مً ظسف مإطظاث أخسي للخعلم 

 .العالي

وججدز إلاػازة ئلى أن هرا إلاظاز املسحعي حهدف عملُا ئلى جِظير جملً الىفاًاث املعلىبت في البحىر 

ً الىظسي ألاوادًمي وجلىُاث  إلاػهادًت عىد العالباث والعلبت مً خالٌ جحلُم جىاػم أمثل بين الخيٍى

بي لي والخجٍس ول هرا ًجعل مً هرا إلاظاز املسحعي مسحعُت صلبت واطدؼسافُت جخماش ى . البحث إلامبًر

مع ظمىحاث الىشازة الىصُت، خاصت كعاع الخعلُم العالي والبحث العلمي، فُما ًسجبغ باصالح 

 . مىظىمت الخعلُم العالي باملؼسب

 

 


