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أ  

  

  مقدمــة
  

د الصناعة ـتعرض عص ا بع ا عصر م رة منھ رنا لمتغیرات عدیدة أكسبتھ مسمیات كثی

ة ات،  وعصر العولم وتر أو عصر . وعصر المعلوم ھ عصر الكمبی ق علی ن أن نطل ا یمك كم

  .المعرفة وخالفة من المسمیات كمحاولة للتعبیر عن خصائصھ وتمیزه عن غیره من العصور

  

و وأسلوب وتأسیسا على تلك المسم ي  اكتسابیات فإن حركة التطور و النم ة ف المعرف

ھذا العصر لھا خصائص جدیدة، فكثافة العلم في عصرنا تتضاعف أربع مرات خالل كل جیل 

ا وأن  اریخ یعیشون  %90أي كل خمس سنوات تقریب ي الت روا ف ذین ظھ اء ال ع العلم من جمی

واسعة سعیا وراء أجور العمل األرخص اقتصادیة كما أن العالم یتعرض اآلن لتحوالت  .اآلن

ة واالتصاالت،  وم والثقاف وطرائق اإلنتاج األجدى، ویتعرض أیضا لمتغیرات جوھریة في العل

اء الحواجز االقتصادیة  كما أن االعتماد المتبادل كونیا شھد ھو اآلخر تنامیا مستمرا بسبب إلغ

  .و المالیة

  

دم من جانب آخر یشھد عصرنا تحوالت في معاني ع وم التق اھیم؛ فمفھ دد كبیر من المف

اس  اراآلن على خالف ما كان علیھ في الماضي لم یعد یق ب  باختب ى جان واحد وال یقتصر عل

ذه  ة واالقتصادیة وھ رتبط بالتصورات العلمی ثال ت القوة العسكریة م واحد من جوانب الحیاة، ف

   .بشریة القادرة على التطویر و التحدیثتتطلب نوعا من القوة ال

  

ة  االتصالوأمام زوال الحدود بین الثقافات، وانتشار وسائل  ، السوبر اإلنترنت(الفعال

فإن الملجأ ھو تطویر النظام التعلیمي ) وغیرھا كثیر... إنترنت، البرید اإللكتروني، الفضائیات

د من بما یتالءم حاجات ل العدی ذي یحم رات العصر ال  المجتمع ومتطلباتھ، وبما یتالءم و متغی

  .التناقضات و التحدیات

  



               ـة ـمقدم  

ب 

والتعلیم العالي ھو مصدر القوة البشریة المدربة و الواعیة و القادرة على تطویر الحیاة 

ي ب برزیوقیادتھا،  ین المستویات التعلیمیة األخرى بمؤسساتھ، وأسالیبھ وأھدافھ كقوة أساسیة ف

ة  ة الجامعی م الدراس ویر نظ إن تط ذلك ف دم المنشود، ل داث التق ي  نتمرار مباسإح س الت األس

ن  د م ب واح ى جان ویر ال یقتصر عل دیات، والتط ن تح ا م ا یواجھھ ى م ات عل اعد الجامع تس

  .العملیة التعلیمیة دون سواه، بل یشكل جمیع مفاصل العملیة التعلیمیة

  

ا  الي والبحث العلمي، وھو م یم الع ة كل مساعیھا لتطویر التعل ة الجزائری وتبذل الدول

ا ـیترجم یم العالھ تبنیھ روع إصالح التعل ـ ـلمش ام ال دة لنظ ھ الجدی ي ھیكلت (   ) ل، م، د( ي ف

  ).لیسانس، ماستر، دكتوراه

  

ك  وم، وذل ة الی ة الجزائری ي تعیشھا الجامع جاء ھذا المشروع لتصحیح االختالالت الت

مح لھ ي تس ة الت ة و الھیكلی ریة و المادی ة و البش ة و العلمی ات البیداغوجی وفیر االمكان ا بت

تجابة ات باالس الح  لتطلع ذا اإلص ر أن ھ الي غی یم الع المي للتعل ام الع ایرة النظ ع و مس المجتم

ف  اعتمادهالذي سیتم  ع یختل ھ واق ع ل ة مشروع مجتم ة وضع لخدم بأغلب الجامعات الجزائری

الي و البحث  یم الع إن وزارة التعل ذا اإلدراك ف ري، وضمن ھ ع الجزائ ع المجتم كثیرا عن واق

العلمي وضعت جملة من التدابیر واإلجراءات المرافقة لھذا المشروع، تتعلق بالموارد البشریة 

دو اون ال ام بالتع داغوجیا واالھتم لي و البیداغوجیا و الخریطة الجامعیة، و الھیاكل المكلفة بالبی

ث،  ة و و البح ة التربوی الؤم المنظوم ار ت ین االعتب ذ بع ة و األخ ات الجامعی ییر المؤسس وتس

ا  نص علیھ ي ی دة الت ام الجدی تم إدخال األحك ى ی التنظیم في النصوص التنظیمیة و القانونیة حت

  .خاصة المتعلقة بتصنیف الشھادات الجدیدة) ل، م، د( نظام 

  

  ى ھذا اإلصالح و الواقع المجتمعي الجزائري؟ھل یتماش: السؤال المطروح بقىوی
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ف " إن ھذا البحث و المعنون بـ  ر، مل ي الجزائ إصالح التعلیم العالي والبحث العلمي ف

راءة  تھو محاولة تساھم في االجابة عن التساؤل حاول" دراسة تحلیلیة نقدیة ) ل، م، د( فیھا ق

تحلیلیة نقدیة، وتناولت ھذا الموضوع ضمن  ملف إصالح التعلیم العالي و البحث العلمي قراءة

  :موزعة على الشكل التالي -فضال عن المقدمة و الخاتمة -خمس فصول

  

الفصل األول ویشكل اإلطار العام للدراسة وفیھ عرض و تحلیل إلشكالیة الدراسة من 

دف المرجو م ا و الھ ا وأسباب إختیارھ ین أھمیتھ ن خالل تحدید وتعریف مشكلة الدراسة وتب

  ).ل، م، د( ورائھا، وكذا مفروض الدراسة ومنھجھا وأھم المصطلحات المستخدمة في نظام 

  

الي و البحث العلمي من خالل أما الفصل الثاني  یم الع م التعرض لمفھومي التعل د ت فق

  .تحدیدھما، والتعرض ألھم ما یتعلق بھما

  

ة لمشروع إ الي في حین تناول الفصل الثالث األطر المرجعیة النظری یم الع صالح التعل

ة )ل، م، د( في الجزائر  ة للجامع داخل النظری  ألتطرق، وفي ھذا السیاق تكلمت بدایة عن الم
ار ع االختی د وق ة، وق دول الغربی ات  -خاصة -بعدھا إلى التعلیم العالي في بعض ال ى الوالی عل

في الجزائر من صلة  المتحدة األمریكیة وبریطانیا وفرنسا، لّما لمشروع إصالح التعلیم العالي

ة  االھتمامببرامج ھذه الدول، وتجدر اإلشارة إلى أن  تركز حول نوع التعلیم و الدرجات العلمی

ألنھي الفصل بالتطرق إلى التعلیم العالي في ) ل، م، د( كونھما أھم ما مسھما اإلصالح الجدید 

  .1984، 1971الجزائر بصفة موجزة مركزة على إصالحي سنة 
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ل، ( الح التعلیم العالي في الجزائر ـمشروع إصل الرابع عرض و تحلیل ـول الفصوتنا

  .وذلك من خالل عرض أھم ما جاء بھ ھذا اإلصالح) م، د

  

ا  ائج، كم ن نت ذه الدراسة م ھ ھ ا توصلت إلی ة لم أتي الفصل الخامس كمحصلة نھائی لی

    .واالقتراحات تضمن أھم التوصیات


