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  ة ــمقدمـ

  
لة  -1962ومنذ حصول الجزائر على استقاللھا سنة  -مرت الجامعة الجزائریة بسلس

ري، وتجاوز  ع الجزائ ا مسیرة تطور المجتم من التطورات و التحوالت، واكتب من خاللھ

 1971التحوالت التفصیلیة فإن أھم ما عرفتھ الجامعة الجزائریة ھو اإلصالح الجامعي سنة 

  .1984عیة التي تم إعتمادھا سنة والخریطة الجام

  

المعتمد ) ل، م، د( وقد باشرت الدولة في تطبیق إصالح جدید بالجامعة عرف بنظام   

اد بصورة ). لیسانس، ماستر، دكتوراه( على ھندسة  ى االعتم زه إل وقد وجد ھذا النظام حی

  ).2006-2005( نھائیة بالجامعات الجزائریة ابتداءا من الموسم الجامعي 

  

ذا    إن ھ ري ف ع المجتمعي الجزائ وحول نجاعة ھذا النظام أو اإلصالح وتماشیھ وواق

  .الفصل سیحاول تقدیم النتائج المتوصل إلیھا بناءا على ما تقدم ذكره في الفصول السابقة
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  نتائج الدراسة

  
دم، نحو األفضل واأل   جدى ولعل من سنن الحیاة أن یسیر اإلنسان نحو الرقي و التق

ا وأحسنت  د أن طورت حیاتھ ي العصر الحاضر بع ة ف م المتقدم ى األم ق عل ا ینطب ك م ذل

ن المسك  واستفادتإستثمار وجودھا  اد إال لمن أتق ذي ال ینق ذا الكون ال مما سخر لھا في ھ

أخر ان الت ر و التأمل، وإن ك م  بخیوط العلم و البحث و التفكی د أم اة عن أیضا من سنن الحی

ى،  أخرى، قد اة البشریة أو أدن ى ھامش الحی تدور بھا األیام وتتبدل لھا األحوال فتصبح عل

ي  تمرار ف ل اإلس رى بفض ة أو األخ ك المرحل ى تل ة إل ل أي أم دا أن تص ي ج ن الطبیع وم

اة  ي الحی ة ف ا یحب العنای رز م ي حال الفشل ومن أب ة المواقف ف طریق النجاح أو مراجع

ة و الت دان التربی ى االجتماعیة می وج إل اح الول ذي أصبح مفت الي ال یم الع یم، ال سیما التعل عل

  .األلفیة الثالثة

  

ر،  -التعلیم العالي –ھذا القطاع    ي الجزائ رات واإلصالحات ف عرف جملة من التغی

منذ إستقاللھا وتجاوز التحوالت التفصیلیة فإن أھم ما عرفتھ الجامعة الجزائریة ھو إصالح 

  .م1984عیة سنة ، والخریطة الجام1971سنة 

  

ي    وقد استھدف كل من اإلصالحین، تكیف التعلیم العالي بالتطورات العالمیة للعلوم ف

تلك الفترة وفي نفس الوقت تفتحھ على المجتمع إلى جانب رسم رؤیة طویلة المدى للتطور 

  .2000الذي یشھده النظام الجامعي حتى آفاق سنة 

  

ك غیر أن تطبیق ھذه اإلصالحات صادقة مش   ى تل اكل عدیدة حالت دون الوصول إل

رات  ة التغی ري عن مواكب الي الجزائ یم الع األھداف واسھمت إلى جانب ذلك في عجز التعل

ر العالمیة للعلوم و ي عم الثقافة وخلقت الجامعة الجزائریة دون الجامعات العالمیة وأطالت ف

  رج لھذا الوضع فظھر أزمة الجامعة الجزائریة فكان لزاما على الدولة إیجاد حل أو مخ
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الي  یم الع خیص، مشروع إصالح التعل ة و التش د الدراس را بع ر )ل، م، د( أخی ذا األخی ، ھ

لیتم ) 2005-2004(الذي أدخل حیز التطبیق بالجامعة الجزائریة إبتداء من الموسم الجامعي

  ).2006-2005( إعتماده بأغلب الجامعات الجزائریة الموسم الجامعي 

  

ذا   تھدف ھ الح  یس ھ ) ل، م، د(اإلص ري، وربط الي الجزائ یم الع ویر التعل تط

ل  ث ھو نظام یعم بالمتغیرات العالمیة تماما كما اإلصالحات السابقة، ویختلف عنھا من حی

ل  ق تحوی ة عن طری ة الجزائری ا الجامع ي تمنحھ بالدرجة األولى على تطویر الشھادات الت

ھادات ل الش ة  -مجم ات الجامعی ھادات الدراس انس تطبیقی –ش ى لیس ف إل ة وتكی ة أو مھنی

ع  دتھا أرب ي م ا( سنوات ) 04(الشھادات الت ى لیسانس ) لیسانس، شھادة الدراسات العلی إل

  .سنوات) 05(سنوات، وماستر بحث مدتھا خمس ) 03(عامة مدة الدراسة بھا ثالث 

  

ذه ال تجعل من    ا لنسبق أو ت) ل، م، د( ومع ھذا فإن نقاط اإلختالف ھ ویض نظام ف

ابقة  الحات الس دیل االص ا لتع ھ نظام ل من ا تجع در م الي، بق اء الح ابقة أو البن اءات الس البن

ازات  ض االمتی ھ بع ع منح ا، م ة لھ الحا ) الخصائص( وتنمی ون إص أن یك ھ ب ل ل ي تكف الت

  :أفضل من اإلصالحات السابقة تتمثل ھذه االمتیازات في

  

  االندماج في النظام العالمي  -
  

ل مح د تحوی ھاداتیع ل ش ة،  م ة، أو مھنی انس تطبیقی ى لیس ة إل ات الجامعی الدراس

ع سنوات دتھا أرب ي م ف الشھادات الت ا(وإعادة تكیی ى الشھادة ) لیسانس، الدراسات العلی إل

جراء من بحث مدتھا خمس سنوات، إ وماستر لیسانس عامة مدة الدراسة بھا ثالث سنوات،

  إدماجھا في النظام العالمي للشھادات، و شأنھ تطویر الشھادة الجامعیة الجزائریة،
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السیما النظام األوروبي، وھو ماییسر ویدعم سبل التعاون األوروبي الجزائري، خاصة في 

  .  األورومتوسطةإطار الشراكة 

       

    توفیر اإلمكانیات -
    

ام ق نظ ي ) د م، ,ل(یستدعى تطبی ة ف خمة، متمثل ة ض ة ومالی ات مادی وفیر اإلمكانی ت

ات ومخابر وورشات ھیاكل ا ة من مكتب ق البیداغوجی خ...إلستقبال، المراف زات  إل والتجھی

دة  الي لفائ الف م یص غ ات، وتخص ذه اإلمكانی وفیر ھ عبة، وت ل ش روریة لك ة الض العلمی

  . اإلصالح، یعطي للجامعة الجزائریة دفعا قویا لتطویر العملیة التكونیة

  

    مدة الدراسة  -
     

یؤھل للحصول  -نظام سداسیات-نظام نصف سنوي )د م، ل،(اإلشارة إلى أن تسبق

دیا تنتظم على شھادات جامعیة، دد التخصصات ) أولي(مدة الدراسة، وتشمل تكوینا قاع متع

ا  دكتوراه فتقتضي الدراسة بھ ا الشھادة ال ة سداسیات، أم ى أربع د إل مدتھ من سداسي واح

ة یا(سنوات )08(ثمانی تة سداس د، )تس یم الجدی ذا التنظ ث ، ھ ر للبح ب فرصا أكب یج للطال یت

  . والعمل الشخصي

                                 

  نوعیة الدراسة  -
  

  : نوعین من الشھادة أو التخصص) د م، ل،(یقدم نظام

ر طوال:  )البحث(ميیتخصص األكاد  یحضر إلى مواصلة الدراسات الجامعیة مباشرة، أكث
   .لبحثي القطاع الجامعي أو اإلقتصاديوأكثر تخصصا، ویسمح للمعني بمزاولة نشاط ا
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  )البحث( تخصص أكادیمي  -
ر   ا،  یحض ر تخصص وال وأكث ر ط رة، أكث ة مباش ات الجامعی لة الدراس ى مواص إل

  . ویسمح للمعني بمزاولة نشاط البحث في القطاع الجامعي أو االقتصادي

  

      تخصص مھني -

ع المباشر في عالم الشغ لالندماجیحضر صاحبھ  ل، وتحدد برامج بالتشاور الوطید م

   .القطاع المشغل

                              
فشھادة اللیسانس تحضر إلى نوعین مختلفین من الدراسة، فرع أكادیمي یتوج بشھادة   

وال  ر ط رة أكث ة مباش ات جامعی احبھا بمواصلة دراس انس تسمح لص ا، لیس ر تخصص وأكث

ؤھالت ب الم ة بحس ذه اإلمكانی مح بھ روط  ویس ا وش ل علیھ ائج المحص ة و النت المكتبی

دماج  احبھا باإلن مح لص ي تس انس الت ھادة اللیس وج بش ة تت ي ومؤھل رع مھن اق، وف اإللتح

  .المباشر في عالم الشغل

  

  :كما تؤھل شھادة الماستر إلى نوعین مختلفین من الدراسة  

 إلى صاحبھ یمتاز بالحصول على تدریب أوسع في مجال ما، یؤھل : تخصص مھني

ذا الم ھ ھ ى توجی یة ویبق ن األداء و التنافس ى م تویات أعل ا سمس ا مھنی تر (ار دائم ماس

  ).مھني

 ى نشاط  :تخصص في البحث ھ إل ى البحث العلمي ویؤھل ي إل از بتحضیر المعن یمت

 ).ماستر بحث( البحث في القطاع الجامعي أو االقتصادي 

  

  

  

  
 عقود مع المؤسسـات -
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الي ومؤسسات یإعلى ) ل، م، د(نظام یعمل  جاد صلة وثیقة بین مؤسسات التعلیم الع

ل  اجالعم ام واإلنت إن نظ روف ف و مع ا ھ ة أو ) ل، م، د(، فكم ن الدراس وعین م ر لن یحض

ر یستوجب مشاركة مؤسسات : التخصص ذا األخی ي، ھ ادیمي وتخصص مھن تخصص أك

ھ المھني وبرامجھ و -التكوین -العمل مشاركة مؤثرة في تحدید أھداف التعلیم ھ وتقویم متابعت

ذي من شأنھ  انتھائھموفي توظیف خرجیھ عند  ر ال من البرامج الدراسیة بنجاح، وھو األم

الب  ر للط رص أكث ة ف راطإتاح ا  لالنخ ي تبرمھ ود الت الل العق ن خ ل، م وق العم ي س ف

  .مؤسسات التعلیم العالي مع المؤسسات المشغلة، أو المستعملة لمنتوج قطاع التعلیم العالي

  

 الطلبـةعدد  -

 

ارة بقت اإلش ام  س ى نظ غیرة ) ل، م، د( إل ات ص وین مجموع ى تك ل عل ام یعم نظ

ي  ة ف داد الطلب ض أع ة خف تدعي ال محال ذا یس ة، وھ ل تكلف د وبأق ل جھ ا بأق ا نوعی تكوین

ب التوصیل  القاعات و المدرجات و الورشات ومخابر البحث وھو إجراء سیكفل وال ری

ونین وبال ات للمتك د للمعلوم ة الجی ل بالجامع ة، ویص ة التكوینی اح العملی من نج الي یض ت

ج اج نھ ى إنتھ ة إل ة الجزائری دول المتقدم ي ال ات ف ل  الجامع الل العم ن خ وین م ي التك ف

   .بالمقاییس العالمیة للتكوین

 

 

 

 

 

 

 الوسائل البیداغوجیـة العلمیة -
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ام  ق نظ تدعي تطبی ائل البیداغو) ل، م، د( یس ل و الوس ل الھیاك وفیر كام ة و ت جی

درج ( العلمیة لتثمین األعمال التطبیقیة  ي مخابر الت عن طریق توفیر إمكانیات مادیة أكثر ف

  .، وكذا تثمین التربصات في األوساط المھنیة)والبحث

  

الم  دة لإلع ات الجدی ى التكنولوجی د عل ي تعتم وین الت دة للتك اذج جدی ویر نم وتط

ر ش: واالتصال منھا یم عب تالتعلیم عن بعد، التعل ذه ...بكة االنترن ل ھ خ، ومث  اإلجراءاتإل

زیادة  ت الحدیثة علىفاناھذه الت استخدامبامكانھا التحقیق من العجز في التأطیر، كما یساعد 

ر  تعلم، ونش ب ال تخدامح ال  اس ین رأس الم د لتحس ا یمھ ع، مم ي المجتم ة ف ة المتقدم التفان

افي، ویر الثق م و التط ي العل ة ف درة ذاتی ام ق ري وقی ة  البش ة التكوینی اح العملی ل نج ا یكف كم

  .فاعلیة ونجاعة أكثرویجعل من ھذا اإلصالح 

  

 التأطیـر -

 

ام  ي نظ وین ف اج التك ن م، د( یحت وعي ) ل وین الن مان التك ة لض ریة ھام وارد بش م

اءه من خالل اإلجراءات  ى إیف دة عل ة جاھ ل الدول ا تعم ة، وھو م رة من الطلب ألعداد كبی

  :التالیة

  .ات الضروریة لإلستجابة ألھداف التأطیرتعبئة االمكان -

 .مساھمة األساتذة الباحثین المقیمین بالخارج عن طریق إدخال االجراءات التحفیزیة -

ة و    - ال الموجھ یط األعم ة لتنش ة خاص ر األكادیمی ارات غی اركة إط ة مش تقوی

 .التطبیقیة، والملتقیات و التربصات المھنیة

 

ری - یم العص رق التعل ویر ط ة وتط ة بترقی ات ة، خاص تعمال تكنولوجی یم اس                                                                                                           تعم

 ).شبكة االنترنت وشبكات أخرى( االعالم و االتصال المستعملة في التعلیم 
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، ومن وراء رفع وعي للمتكونینإن مثل ھذه االجراءات من شأنھا ضمان التأطیر الن

ة،( مستوى البحث العلمي  ة، الرسائل العلمی خ...البحوث الجامعی ع مستوى ) إل الي رف وبالت

  .الجامعة ككل

  

  :وبوجھ عام فإن ھذه الدراسة قد خلصت إلى النتائج التالیة

  

دید نظام ھل النظام الج: يـوفیما یتعلق بالتساؤل الرئیسي للدراسة و الذي صیغ كما یل :أوال

ره ) ل، م، د(  دم ذك ا تق یتماشى و الواقع المجتمعي الجزائري؟ فإنھ یمكن القول بناء على م

ائق ن حق ابقة م ول الس ي الفص ام : ف ذا النظ ي ) ل، م،د(أن ھ ع المجتمع ى و الواق یتماش

تضعنا  تیارات جارفة في العالم الجزائري وما یحصل فیھ من تغیرات نموذجیة وھیكلیة، إن

ام ت اة أم كیل الحی د تش دى تعی دة الم رات بعی انیةغی ب  اإلنس م الجوان ا، وتظ ف أبعادھ بمختل

الم : الجوھریة في البیئة العالمیة ا من مع ر جوھری أوالھا الثورة التقانیة و المعرفیة التي تغی

ام ، حیث تخلي القطاعات التقلیدیة الاإلنتاجوبنیة  اإلنتاجیةالبنیان االقتصادي وفنونھ  سبل أم

  .المعلوماتیة واالتصاالت و الخدمات

  

عولمة العملیة االنتاجیة وتنطوي ھذه التغیرات على تبعات إجتماعیة وثقافیة وربما :وثانیھا 

  .سیاسة واسعة وعمیقة

  

  

  

  

  

د و    رن الواح ى الق دلف إل ي ت ر، وھ ات الجزائ ن معطی ل م ائق تجع ذه الحق ل ھ ك

ى التسعینات، وإزاء العشرین، تختلف كلیا عن معطیات جزا ات وحت ئر السبعینات والثمانینی

ھذه المعطیات الجدیدة متجلیة أكثر في القطاع االقتصادي فإنھ من الضرورة بمكان التحسب 
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لھذه المتغیرات، وذلك من خالل تطویر نظم التعلیم، السیما نظام التعلیم العالي الذي أضحى 

  .واحدا من أھم مفاتیح األلفیة الثالثة

  

اط وك   ة االرتب ة، قلیل ة الجزائری ا الجامع ي عرفتھ ابقة الت الحات الس ت االص ا كان م

ذي  ر ال ة، األم بالواقع االقتصادي، وكذا قلیلة الصلة أیضا بما یحصل في نظم التعلیم العالمی

ین ساستدعى إصالح نظام التعلیم العالي لی تجیب لكل ھذه المتغیرات، إصالح یوثق الصلة ب

ویعزز ویدعم أواصر  -السیما في مجال سوق العمل–لي وقطاع االقتصاد التعلیم العا قطاع

الم،  التعاون بین مختلف جامعات دول العالم، ویجعلھ أكثر إنفتاحا على قضایا المجتمع و الع

ان نظام  رة ) ل، م، د( فك ات المتغی ات و المعطی رؤى و التطلع ذه ال ل ھ مخاضا عسیرا لك

وق  اإلصالحام الذي یكلفھ ھذا أیضا، ففضال عن المرونة واالنسج الي، وف یم الع لقطاع التعل

ا  ة بوصفھ مواطن ة العالمی ي القری ذلك فإنھ سیعمل على تعلیم الفرد الجزائري كیف یعیش ف

  .من مواطنیھا

  

ا ) ل، م، د(وھذا ما یجعل من نظام    ري وم ع المجتمعي الجزائ نظام یتماشى و الواق

  .والفرض الرئیسي للدراسةوھو ما یتوافق  یحصل فیھ من تغیرات

  

ھل جاء ھذا اإلصالح : أما فیما یتعلق بالتساؤل الفرعي الذي صیغ على الشكل التالي  

ھ  ھ، أم أن لتعدیل أو تنمیة برامج صارت ال تتماشى وواقع المجتمع الجزائري وما یحصل فی

ذا اإلصالح متمثال !إصالح من أجل اإلصالح أن ھ ول ب ذا الصدد الق ي ھ ي فإنھ یمكن ف  ف

ري ) ل، م، د(نظام  ع الجزائ أنھ إصالح جاء لتنمیة برامج صارت ال تتماشى وواقع المجتم

  وما یحصل فیھ من تغیرات وھو ما سبق ذكره في االجابة عن 

  

ك أن نظام ـالح من أجل اإلصـي، وھو إصالح فعلي ال إصـالتساؤل الرئیس ل، م، (الح، ذل

خ، وفضال عن ...لي من مرونة وانسجام وانسیاق،وفضال عما یكلفھ لنظام التعلیم العا) د إل

يـالسابق اإلصالحـاتمن  أفضلالحا ـالتي تجعل منھ إص -النقاط -المزایا : ة و التي تمثلت ف
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وفیر  المي، ت ام الع ي النظ دماج ف اتاالن ع  اإلمكانی ود م ا و العق ة ونوعیتھ دة الدراس وم

ة  ائل البیداغوجی ة و الوس دد الطلب ات وع ام والعلالمؤسس إن نظ أطیر، ف ة والت ) د ل، م،(می

یح  ا یت ة، وھو م دول المتقدم ي ال ات ف ة بركب الجامع سیعمل على إلحاق الجامعة الجزائری

تعلم و  ع الم ا للمجتم ع تحقیق ة المجتم ي تنمی ة ف اریة متمثل ا الحض ام بمھمتھ ة القی للجامع

ة ة الثالث ى األلفی وج إل اح الول و مفت الي ھ یم الع ف التعل اري یوص ق  الحض ا یتواف و م وھ

  .والفروض الفرعیة للدراسة

  

ام    تنتج أن نظ ره نس دم ذك ا تق ي ) ل، م، د(ومم ع المجتمع ى و الواق ام یتماش نظ

ة إلصالحات  رات، جاء تنمی ةالجزائري وما یحصل فیھ من تغی ا  ارتجالی ة عرفتھ وترقیعی

ى  ارت ال تتماش رامج ص ة لب رى تنمی ة أخ ن جھ ة، وم ن جھ ة م ة الجزائری ع الجامع وواق

  .من أجل اإلصالح المجتمع الجزائري الیوم، وھو إصالح فعلي ال إصالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واقتراحات توصیات  -
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رن الواحد والعشرین تحدیات  یواجھ ى الق دلف إل التعلیم العالي في الجزائر ونحن ن

ار ة المتس ة والتقنی ورة التكنولوجی ة و الث تھا العولم تقبلیة فرض رة ومس ات، حاض عة ورھان

الي  الحاصلة في العالم الغربي، وخاصة یم الع ل التعل ذي یجع ر ال ات األم تكنولوجیا المعلوم

ي مجاالت اون، وإعادة النظر ف رامج، : ملزما بإیجاد صیغ جدیدة للتع اھج، الب التنظیم، المن

ي  ریع ف ور الس ایرة التط ة لمس ارات المؤھل داد اإلط ة إلع ة التكوینی ل بالعملی ا یتص ل م وك

ا مختلف ا ى إصالح نظام تعلیمھ ة عل ة الجزائری لمیادین ضمن ھذا المنحى تبدي عزم الدول

  .، وھو نظام لمنح الشھادات وفق المقاییس العالمیة)ل، م، د(الجامعي من خالل تبنیھا نظام 

  

ة للموسم الجامعي  ات الجزائری ) 2005-2004(وقد طبق ھذا النظام ببعض الجامع

، غیر أن )2006-2005(معات الجزائریة الموسم الجامعي كمرحلة أولى لیعمم بأغلب الجا

ر ون  التنظی ن ملی ر م ي إستقبال أكث ل ف زدوج المتمث دف الرئیسي والم ق الھ شيء، وتحقی

نة  ن س داء م ب إبت تدعي ) 2008(طال ا یس و م م، وھ وعي لھ وین الن مان التك ع ض م

   :بالضرورة

                

ق األفضل و اإلیمان .1 ر لتحقی ى مصاق شرعیة التغی ا إل ي بھ ة، والرق األحسن للجامع

  .الجامعات العالمیة

ة، والحرص على التطبیق الصارم لمبادئ ھذا اإلصالح،  .2 تجنب االختزالیة و الظرفی

دعاوى  ة ال وع تحت طائل ذا اإلصالح و الحذر من الوق والرؤیة التجزیئیة في تطبیق ھ

 .إصالحا ال كلیا وال جزئیا تنتجصالحیة، ألن ھذه السیاسات لم إلالشعاریة للسیاسات ا

 

ى  .3 ات عل ب، ومخابر، ومكتب ة الضروریة، من مكات ل البیداغوجی ل الھیاك توفیر كام

ى  الخ...مستوى التحدي،  ع الحرص عل ة، م ة الحدیث ات التعلیمی وتیسیر استخدام التقان

 .موقفا إنتقائیا واعیا-خاصة فیما یتصل بمضامینھا-الوقوف منھا
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ل .4 ل األج نھج طوی ذ ی الح  األخ ذ اإلص ى یأخ ك حت الح، وذل ذ اإلص ي تنفی اح ف للنج

ة  ن طلب ھ م ین ب ع المعنی ین جمی الح، وتمك روح اإلص یع ب الزم للتش ت ال د الوق الجدی

 .وأساتذة، ومسؤولین ومسیرین من المشاركة فیھ بفاعلیة

ود  .5 ل الجھ ع : تظافر ك ال المجتم ة، قطاع األعم زة الدول ة، أجھ المؤسسات الحكومی

ا دني إلنج د الم یس إال جھ اق ل ة المط ي نھای ي ف ق التعلیم الح، ألن النس ذا اإلص ح ھ

ى وزارة  ع، وال یقتصر عل مجتمعي، یقوم على تفاعل مختلف القوى النشطة في المجتم

 .أو أكثر، ومن ھنا ینبغي أن یصبح التعلیم العالي في الجزائر ھم المجتمع بأسره

ذا اإلصالح، ألن أي على الدولة أن تتبنى مسؤولیة تدبیر التمویل ال  .6 الزم إلنجاح ھ

د من  ة وسیاسیة ال ب الیف إجتماعی رة وتك ة كبی إصالح ینطوي على تكالیف مادیة ومالی

 .تحملھا

داد  .7 دى، تستشرف تطور أع ة الم د وضع إستراتیجیة طویل ة وتمكن من التحدی الطلب

خ ي التض تقبال لتالف ل االس ة وھیاك ة المطلوب د البیداغوجی دد المقاع بق لع ل المس م داخ

اییس  ة و المق ن جھ د م الح الجدی افى وروح اإلص ذي یتن الي ال یم الع ات التعل مؤسس

 .األكادیمیة العالمیة من جھة ثانیة

زداد .8 ي ت یم الت ارات التعل ي مس ول ف ل القب ین  تقلی ا لضمان تحس ین خرجیھ ة ب البطال

ع  ین حاجات المجتم وسوق االمكانات وتجھیزات التدریس من جھة، ولتقلیل اإلختالل ب

 .العمل وبین ناتج التعلیم العالي من جھة أخرى

  

  

  

  

ا مو .9 ھ دائم ل من ري، وأن نجع م و أن ال تتجاھل خصوصیة الواقع الجزائ ضوعا للفھ

ري  اعي الجزائ ع االجتم ین المستورد، والواق ع ب ذ إصالح یجم تمكن من تنفی التحلیل لن

 تمع الذي نأمل في بناءه وفي ھذا اإلطار یكون من المھم جدا أن نحدد بدقة أھداف المج
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روح  الح ب ذا اإلص بع ھ ى یتش ھ حت ى تحقیق ل عل ذي یعم وي ال ار التنم الم المس ومع

ال بشري  اء رأس م ى بن ة إل ي النھای ا یفضي ف ري، وھو م المشروع المجتمعي الجزائ

ا  ي یعرفھ دات الت رات السریعة و التجدی ة التغی ى مواجھ دوام عل ى ال ادر عل ري ق جزائ

 .باستمرارالعصر 

 

ر  -:تشكل ھذه الدراسةو  ي الجزائ الي ف یم الع ة  )ل، م، د(إصالح التعل راءة تحلیلی ق

  .مطارحة أولیة لموضوع أخذ یتشكل على صعید الواقع التعلیمي في الجزائر -نقدیة

  

وع  د موض اال إویع الي، مج یم الع یما التعل یم والس الح التعل ا ص ا رحب با، وأفق خص

دا للدراسة و البحث و التحلیل ال أل ھ غ نھ واحدا من أھم موضوعات الساعة فحسب، بل ألن

محمد مصطفى ( الثورة العلمیة والتقنیة التي ال عھد للبشریة بھما من قبل ضرورة تقتضیھا 

  .للولوج إلى األلف الثالث) 163، ص 2000األسعد، 

  

ى  ھذه الدراسة استھدفتولئن  ة عل ة لإلجاب ي محاول ذا الموضوع ف  أسئلةمفاتحھ ھ

د أولی اج بالتأكی ري یحت ة فإن ھذا الموضوع الزال حدیث الوالدة في الوسط الجامعي الجزائ

  .إلى دراسات مفصلة وعمیقة، ومن جوانب مختلفة وبإستخدام مناھج وأدوات مختلفة

  

ام  ذا المق ي ھ ذه الدراسات، وھي ف ة عن ھ ا أمثل ورد ھن وفي ھذا السیاق یمكن أو ن

حصر علھا تسھم في توجیھ القارئ الكریم إلى فكرة ما، یقع ال ال -الذكر -أمثلة من باب العد

  :علیھا إختیاره لتكون موضوعا لدراستھ أو بحثھ

  

  

ل : فیمكن مثال - دراسة ھذا الموضوع باستخدام منھج تحلیل المضمون من خالل تحلی

ي  ا ف ا وفاعلیتھ دى كفایتھ ى م وف عل محتوى البرامج الدراسة المعتمدة بھذا النظام للوق

 .القدرة الذاتیة للطالب عل التعلم الذاتي تطویر
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ة نظام  - ي ) ل، م، د(كما یمكن أیضا إجراء دراسة مقارنة من خالل مقارن ق ف المطب

نھج ) ل، م، د(الجامعة الجزائریة، ونظام  المتبع في الدول األوروبیة وذلك باستخدام الم

 .ینھماب المقارن للوقوف على حقیقة النظامین وأوجھ االختالف و التشابھ

 

ة أو  ارئ فتشكل مواضیع بحثی ر الق ي یمكن أن تستثیر فك رؤى الت ھذه بعض من ال

ى مجال البحث واسعا مفتوحا  ة ویبق ى مستویات مختلف ا وعل ر تعمق لدراسات مستقبلیة أكث

  .أمام رؤى أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  خالصـة الفصـل

  

ریق القراءة التحلیلیة تضمن ھذا الفصل جملة من النتائج التي تم التوصل إلیھا عن ط

  ).ل، من د( النقدیة لمشروع إصالح التعلیم العالي 
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وبالجملة فإن أھم ما تم التوصل إلیھ ھو أن ھذا النظام یستھدف تطویر التعلیم العالي   

الجزائري وربطھ بالمتغیرات العالمیة من خالل تطویر الشھادات الت تمنح من قبل الجامعة 

ـة أو الجزائریـة عن طریـق تح ویل مجمل شھـادات الدراسـات الجامعیة إلى لیسانس تطبیقی

ع أو خمس سنوات  ـا أرب لیسانس، شھادة ( مھنیـة وتكیف الشھادات التي مدت الدراسـة بھ

إلى لیسانس عامة مدة الدراسة بھا ثالث سنوات وماستر بحث مدة الدراسة ) الدراسات العلیا

ا أن بھا خمس سنوات، وھو ما یجعل من ھذا ا إلصالح أفضل من اإلصالحات السابقة، كم

االمتیازات التي یمنحھا متمثلة في ضمان نوعیة التكوین بأقل جھد وبأقل تكلفة وربح الوقت 

رات  ھ من تطورات تغی ا یحصل فی ري وم ع الجزائ تجعلھ منھ نظاما یتماشى وواقع المجتم

ة ة وھیكلی ق الص. نموذجی ى توثی یعمل عل ذا اإلصالح س ا أن ھ ةكم ین الجامع یم  -لة ب التعل

ا ال مجرد  -العالي ھ إصالحا فعلی والواقع االقتصادي ونظم التعلیم العالمیة وھو ما یجعل من

  .ترقیع أو إصالح من أجل اإلصالح

  

ذا    ھذا على المستوى النظري أما في الواقع فإن الحكم على مدى نجاعة وصالحیة ھ

 .فعات تكونت في ظل ھذا النظامالنظام ال یمكن الحكم علیھا إال بعد تخرج د

  


