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  :دـهيـتم

التي أضحت تعنى باھتم�ام ب�الغ ل�دى معظ�م یعتبر التعلیم العالي من بین أھم القطاعات   

ف��ي مج��ال إنت��اج المعرف��ة و ك��ذا المس��اھمة ف��ي إم��داد  ذل��ك لل��دور ال��ذي یلعب��ھ  دول الع��الم ، و

تل�ف المنظم�ات و المساعد على تس�ییر مخ الكفءالقطاع اإلقتصادي و اإلجتماعي بالرأسمال 

ن��وع م��ن  –ف��ي البل��دان النامی��ة  خاص��ة  –بم��ا فیھ��ا المنظم��ات العمومی��ة الت��ي یش��ھد تس��ییرھا 

الض��عف و ال��نقص ف��ي الفعالی��ة و األداء ، و س��نحاول ف��ي ھ��ذا الفص��ل ع��رض ماھی��ة التعل��یم 

للتع�رض إل�ى واق�ع ھ�ذا القط�اع ف�ي  العالي عموما و التعلیم الجامعي خصوصا ، مع المحاولة

عرف�ة مس�یرة قط�اع التعل�یم نح�اول م�ن خاللھ�ا م،  كمی�ة  مؤش�راتائر من خالل ع�رض الجز

الت�أطیر و ذلك من حیث تطور عدد الطلبة  بالجزائر و بصورة خاصة التعلیم الجامعيالعالي  

  .البیداغوجي ، التمویل و البحث العلمي

  

  عاليـعليم الـاهية التـم: حث األول ـالمب

النظ�ام  ض أھمیة قطاع التعلیم العالي ، من حی�ث المفھ�ومسنحاول في ھذا المبحث عر

الھیكلي ، لنركز في المطلبین الثاني و الثالث على أھم منظمة في ھ�ذا القط�اع و ھ�ي الجامع�ة  

  .إذ سنتطرق إلى مفھومھا و وظائفھا

    

  ونظامھ الھیكلي  العاليمفھوم التعلیم  :األولالمطلب 

  :م العالي نذكرمن بین المفاھیم التي قدمت للتعلی

ھ�و تكمل�ة للجھ�ود  لإن التعلیم الع�الي ل�یس مج�رد تكمل�ة للمرحل�ة م�ا بع�د الثانوی�ة، ب�"

ع�ن كون�ھ یس�د  تحقیق طموحاتھ المعرفیة، فضال واإلنسانیة بغرض الرقي باإلنسان و تثقیفھ، 

  1".حاجات المجتمع من خبرات ومھارات معینة بغرض التنمیة و التطور

  :بأنھ  05-99وفقا للقانون رقم  الجریدة الرسمیة لتعلیم العالي حسبیعرف ا وفي الجزائر

                                                 
  . 25، ص 1988،طال سیدار ،دمشق ، "  رؤیة مستقبلیة لدور التعلیم و البحث العلمي:" عمر محمد علي 1
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عل��ى مس��توى م��ا بع��د التعل��یم الث��انوي م��ن ط��رف  مك��ل نم��ط للتك��وین و البح��ث، یق��د"

مؤسسات معتمدة من طرف الدولة، وتتكون مؤسسات التعلیم العالي من الجامع�ات و المراك�ز 

جامعة كما یمكن أن تنشأ معاھد و مدارس لدى و المعاھد الخارجة عن ال سالجامعیة، والمدار

  1".دوائر وزاریة أخرى، بتقریر مشترك مع الوزیر المكلف بالتعلیم العالي

ات التعل�یم منظمل�ـ مكون�ة  ، ھ�ـناك ثالث�ة أنم�اط رئیس�یةللنـظام الھیكـلي للتعلیم الع�اليبالنسبة  

        :وھــــي   يـــالعال

  : الجامعات -1 

األنماط إنتشارا، و تضم مجموع�ة م�ن المعاھ�د و الكلی�ات و الت�ي ب�دورھا و ھي أكثر      

تضم مجموع�ة م�ن األقس�ام تمت�د م�دة الدراس�ة فیھ�ا عموم�ا إل�ى أرب�ع س�نوات، م�ا ع�دا كلی�ات 

  . الھندسیة التي تتجاوز فیھا الدراسة ھذه المدة مالطب، العلو

تعدیالت السابق ذكرھ�ا، و م�ن في إطار الوللجامعة الجزائریة، الھیكليللنظام بالنسبة  

و الت�ي تعتب�ر أھ�م س�مات التس�ییر  ،La Décentralisationمنطلق الالمركزیة ف�ي التس�ییر 

الحدیث و ال�ذي تھ�دف الجزائ�ر بلوغ�ھ وفق�ا لم�ا تفرض�ھ العولم�ة و تح�دیاتھا وم�ن أج�ل بل�وغ 

لقانون األساس�ي المتضمن ا 253 -98المقاییس المعمول بھا دولیا، قدم المرسوم التنفیذي رقم 

  :2النموذجي للجامعة، العناصر التالیة

 القائم على تعدد التخصصات و التخلي على نظام المعاھد تإحداث نظام الكلیا.  

 صادیة ـل شراكة الجامعة م�ع مختل�ف القطاع�ات اإلقت�ــلى تنشیط و تفعیــید عـالتأك

 و اإلجتماعبة 

 الكلی�ات المكون�ة لھ�ا، ال س�یما  یر الجامع�ات م�عیاعطاء نوع من اإلستقاللیة في تس

ف��ي می��دان التس��ییر الم��الي، بھ��دف التقلی��ل م��ن ثق��ل البیروقراطی��ة اإلداری��ة و ب��طء 

 .  قواعد المحاسبة العمومیة

  .وعلى العموم سنتطرق إلى الجامعة بنوع من التفصیل في المطلب الموالي  

  

                                                 
 .1999، 24،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لعدد  05 - 99القانون رقم 1

 .  60المرجع السابق، العدد : 253- 98مرسوم تنفیذي رقم  2 
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  :المعاھد أو المدارس العلیا -2 

ل�یم الع�الي، یعن�ى بإع�داد الق�وى العامل�ة لم�دة تت�راوح ب�ین ات التعوھي نمط م�ن منظم�     

  .أربع إلى خمس سنوات بعد المرحلة الثانویة لیتم منحھم شھادة نجاح تعادل شھادات الجامعة

  :   المعاھد المتخصصة أو الكلیات المتوسطة -3 

 و تدعى المؤسسات قصیرة الدورة و تستمر فترة الدراسة فیھا ألق�ل م�ن أرب�ع س�نوات

طبیع�ة ما بعد المرحلة الثانویة، و یحصل خریجي ھذه المعاھد على دبلوم مھني أو فني، وفقا ل

فبعض���ھا كلی���ات  تق���دمھا،ات ب���اختالف الب���رامج الت���ي التخص���ص، و تختل���ف ھ���ذه المنظم���

  poly technique."1"و بعضھا متعدد التخصصات  المعلمین،متخصصة ككلیات إعداد 

  :فیما یلي ات قطاع التعلیم العاليمات منظمو عموما نستطیع عرض أھم س   

 ة أكادیمی�ة بالدرج�ة األول�ىــمــأنھ ذو ســة الجامعیة باط المنظمــور نشـــم محـــیتس -

  .البحث العلمي و الذي یتطلب إدارة فعالة التعلیم،مضمونھ 

 تماس��ا م��ع المجتمعی��ة األكث��ر الحلق��ةالجامع��ة ات التعل��یم الع��الي ال س��یما تع��د منظم�� -

و تمث���ل  اص���ھا و إھتمامھ���االتط���ورات ف���ي می���ادین إختص و معطی���ات العل���وم و المع���ارف

  .األكثر حساسیة في رسم معالم مستقبل موطنھا المخرجات

إس��تثمارا طوی��ل األج��ل ال تظھ��ر نتائج��ھ ف��ي الم��دى  ف��ي ھ��ذا القط��اعیع��د اإلس��تثمار  -

تثمارات ـحس�اب إی�رادات اإلس�یات ـق آلــیاسھا وفــیصعب ق اط أحیانا، كمـالقصیر أو المتوس

ة الجامعی�ة خاص�ة إذا ك�ان فھوم�ھ التج�اري مح�ور إھتم�ام المنظم�األخرى، و ال یعد ال�ربح بم

  .تمویلھا حكومیا أو من جھات ال تھدف للربح

بص�الت ذات ات الجامعی�ة من المنظم� العالي بنظیراتھاات قطاع التعلیم ترتبط منظم -

م��ن المنافس��ة س��واء كان��ت تل��ك  تع��اون و ال تخل��و أحیان��اطبیع��ة خاص��ة تمی��ل ف��ي الع��ادة إل��ى ال

    البح��وث العلمی��ة و المع��ارف والمھ��ارات  ف��يھ��ا إنتاجیتمث��ل أجنبی��ة، و نیة أو ـ��ـات وطالمنظم��

  . 2و التجارب العلمیة

                                                 
  .25، ص 2000دار الفكر العربي، القاھرة، " –الطریق إلى المستقبل  –لعربي االتعلیم العالي في الوطن :" علي أحمد مذكور 1
 ة، المنظم)"العلوم اإلداریة و التجارة تدراسة تطبیقیة لكلیا(إدارة الجامعات العربیة في ضوء المواصفات العالمیة": ل محجوببسمان فیص 2

 .26- 25ص  ص، 2003، سنة374العربیة للتنمیة اإلداریة، العدد
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دم تكوین�ات ـقــاإلطار أو المجال الذي ی كونھاالعالي  التعلیمات ھدف منظم ھنا أنو نذكر      

ب و تكوین�ھ و منح�ھ ـطال�ـداد الــ�ـتنحص�ر ف�ي إع ددة و واض�حة، الـحـھا غایات مـتلفة لـــمخ

ك��ـلي م��ـن خ��ـالل تـأھی��ـل ش��ھادات نج��اح فق��ط ب��ل تتع��دى ھ��ذا الھ��دف الجزئ��ي لتحق��ق ھ��دف 

                  اإلجتم���اعي  ا ف���ي قط���اع م���ن قطاع���ات النش���اط اإلقتص���اديـة م���ـوظیف��� الـطال���ـب لـشغ���ـل

  .يو السیاس

  

  مفھوم الجامعة: ب الثاني المطل

تعتبر الجامعة القطب الرئیسي في قطاع التعلیم العالي من حیث حجمھ�ا و میزاتھ�ا ف�ي 

 تأی��ن تك��اد تنع��دم الجامع��ا النامی��ة،خاص��ة ف��ي ال��دول  القط��اع،ف��ي ھ��ذا  عمومی��ةخدم��ة تق��دیم 

  .و اصطالحا  الجامعة لغةسنحاول فیما یلي تقدیم مفھوم  .الخاصة

و تعن�ي   universitasالالتینی�ةكلم�ة المأخوذ من  university الح جامعةصطإن إ: لغة/ 1

للداللة على الجامعة  14ابتداءا من القرن  حھذا المصطل كان استعمالو قد  اإلتحاد و التجمع،

وھ�ي تمث�ل   لتدل عل�ى تجم�ع األس�اتذة و الط�الب) الجامعة(و إستخدمت كلمة بمعناھا الحالي 

  .نجلیزیة و المرادفة لھاترجمة دقیقة للكلمة اإل

 "الق�راءة مع�ا " وتعن�يcolegio فھي م�أخوذة م�ن الكلم�ة الالتینی�ة  collègeأما كلمة كلیة  -

لت�دل عل�ى المك�ان ال�ذي  13استخدم ھذا المصطلح بمفھوم�ھ الح�الي ف�ي أكس�فورد من�ذ الق�رن 

  .  و التعلیم ةیجد فیھ الطالب المسكن، المأوى، المعیش

ع�ن  ة، الم�أخوذfacultéیم مفھوما آخر لمصطلح كلی�ة بمعن�ىالتربیة والتعل تأدبیا ونجد في -

    1.تعني القوة أو القدرة ي، التfacultasالكلمة الالتینیة 

یرى علماء التنظیم التربوي أن�ھ ال یوج�د تعری�ف ق�ائم بذات�ھ أو مفھ�وم ع�المي :: إصطالحا/ 2

ب�دورھا تختل�ف م�ن دول�ة  الت�ي ، و جلھانظرا إلرتباطھا باألھداف التي أنشأت من أ للجامعة ،

واحد و م�ن  جانبة للتكوین و التعلیم ال تحدد أھدافھا و اتجاھاتھا من فالجامعة كمنظم ألخرى

                                                 
 .10-9ص ص، 2002النیل، القاھرة،  ةبع، مط"االتجاھات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصر و أسالیب تدریسھ:"محمد منیر مرسي 1
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داخل جھازھا فحسب ، بل تتلقى ھذه األھداف م�ن الكی�ان اإلجتم�اعي و السیاس�ي اإلقتص�ادي 

  1.الذي تقوم على أساسھ

تل�ك المنظم�ة الت�ي تحت�وي عل�ى " :مع�ة اعتبارھ�التي ق�دمت للجاو من بین التعاریف ا 

ع��دد م��ن المعاھ��د التعلیمی��ة العلی��ا وتق��دم برنامج��ا للدراس��ات العلی��ا، ولھ��ا ق��درة م��نح ال��درجات 

   2".العلمیة في مختلف مجاالت الدراسة

المص�در المؤھ�ل الس�تقاء المعرف�ة " :و یعرف الدكتور مصطفى األسعد الجامعة بأنھ�ا

   3".صادرمن مناھل متعددة الم

مك�ان لق�اء یتحق�ق "في تعریف ثالث للجامعة وفقا لوظائفھا یعرفھا أالن ت�وران   بأنھ�ا 

  .4"ینــخریجــإلى ال ةفیھ االحتكاك بین عملیة تنمیة المعرفة و خدمة ھدف التعلیم، والحاج

 اھیكلھ�ا التنظیم�ي، بینم� ىنالحظ أن التعری�ف األول ق�دم مفھ�وم الجامع�ة ب�التركیز عل�

تعری��ف الث��اني الوظیف��ة المباش��رة للجامع��ة باعتب��ار أن الوظیف��ة األول��ى لھ��ا ھ��ي اإلع��داد ق��دم ال

سب إلی��ھ ـ��ـال��ذي ین جامعة اإلط��ارـ��ـوتعتب��ر ال العلمی��ة،إلط��ارات و تبن��ي األبح��اث العلم��ي ل

و المعروف��ة ب��التعلیم الع��الي، أي تج��اوز لمرحل��ة م��ا بع��د یة ـ��ـموما آخ��ر المراح��ل التعلیمـ��ـع

   .والفنونإمتداد إلى حدود المعرفة و اآلداب  و الباكالوریا

  :تعریف الجامعة من منظور المشرع الجزائري

    مؤسس��ة عمومی��ة ذات ط��ابع ثق��افي علم��ي" یع��رف المش��رع الجزائ��ري الجامع��ة بأنھ��ا   

 1419ذي الحج��ة ع��ام  18 الم��ؤرخ ف��ي   05 – 99م��ن الق��انون  31ف��ي الم��ادة  ، 5"و مھن��ي

ال��ذي أعط��ى تكییف��ا لق��انون الت��وجیھي للتعل��یم الع��الي المتض��من ا،  1999أفری��ل  4المواف��ق ل��ـ

جدیدا للجامعة الجزائریة و ذلك في إطار جملة التعدیالت التي أدخلت عل�ى الق�انون األساس�ي 

  .للجامعة و األحكام المتعلقة بھا

 على إثر التحوالت الت�ي تعرفھ�ا الجزائ�ر ف�ي ش�تى -حسب المختصین  -و قد جاء ھذا التعدیل

ة الجامعی�ة أو تل�ك إدخال التعدیالت الداخلیة للمنظم� المیادین سواء تلك التي تفرضھا ضرورة

                                                 
مداخلة في الملتقى الدولي الثالث حول تسییر المؤسسات  ،"تصاد المعرفة قدور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل إ:"رفیق زراولة  1

 .397، ص 2005نوفمبر  13-12بجامعة محمد خیضر ،بسكرة ، 
 .290، ص2002اإلسكندریة،   المعرفة الجامعیة، ر، دا"التطرف الفكري دور الجامعة في مواجھة":وفاء محمد البرعي 2
  .52، ص 2000، المؤسسة الجامعیة، بیروت، "التنمیة و رسالة الجامعة في األلف الثالث": محمد مصطفى األسعد 3
  .15، ص 2001 الفكر، األردن، ر، ، دا"الجامعة والبحث العلمي:"سامي سلطي عریفج 4
  .مرجع سابق: 05 - 99القانون رقم  5
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بھ��دف تف��ادي أس��الیب التس��ییر  كیفھ��ا م��ع متطلب��ات المح��یط الخ��ارجيالت��ي تل��زم بض��رورة ت

  ـ�ـةالفعالی ،س مفاھیم جدیدة كالنجاع�ةــــبة، و العمل على تكریــتي لم تعد مناســـلیدیة الــــالتق

  1.الحدیثة ة و میكانیزمات التسییر المرون

  

  الجامعةوظائف : المطلب الثالث 

ھناك العدی�د م�ن المعالج�ات و الدراس�ات العلمی�ة ح�ول الجامع�ة و وظائفھ�ا و ب�الرغم     

ھن��اك ش��بھ إجم��اع عل��ى الوظ��ائف أن  األخی��رة، إالم��ن االخ��تالف ف��ي تقس��یم وظ��ائف ھ��ذه 

  :فيالرئیسیة للجامعة و المتمثلة 

  .البحث العلمي-1  

  .التنشیط الثقافي و الفكري-2  

  .إعداد القوى البشریة-3   

  :التفصیلعرض ھذه الوظائف بنوع من  يفیما یلوسنحاول  

  :البحث العلمي -/1  

حی�ث ال تقتص�ر وظیف�ة الجامع�ة  الجامعة،یعتبر البحث العلمي ركنا أساسیا من أركان 

م�ن وإنم�ا لھ�ا ال�دور األكب�ر ف�ي ترقی�ة البح�ث العلم�ي  الش�ھادات،في إعداد اإلط�ارات و م�نح 

حیث تنمیة المعرف�ة و تطویرھ�ا و ھ�و م�ا یف�رض علیھ�ا أن ت�وفر المن�اخ العلم�ي للبح�ث و م�ا 

و توفر إستخدام ك�ل ذل�ك  ةو وسائل تكنولوجی مراجع،یستلزمھ من معدات و أجھزة و كتب و 

بھ�ا الجامع�ات عب�ر الت�اریخ ك�ان لھ�ا األث�ر  ، فاألبحاث التي قامت  2لنسبة لألساتذة و الطلبةبا

البالغ في تطور مجاالت الزراعة و الص�ناعة و مختل�ف جوان�ب الحی�اة وف�ي ھ�ذا الس�یاق تع�د 

الجامعات األلمانیة أولى الجامعات التي اھتمت بالبحث العلم�ي وذل�ك ف�ي نھای�ة الق�رن الث�امن 

   . 3عشر و بدایة القرن التاسع عشر

د یأخذ الطابع النظري أو التطبیقي أو الجانبین معا، و قد تتم الدراسة عل�ى إن البحث العلمي ق 

باعتب�ار أن الجامع�ة ھ�ي مج�ال ) إل�خ . . . زراعة، صناعة، تجارة، إدارة( مختلف القطاعات 
                                                 

مذكرة  "05- 99التنظیم اإلداري الجدید للجامعة الجزائریة و استراتیجیتھ في ظل القانون التوجیھي للتعلیم العالي رقم " نور الدین موزالي  1
 .  3ص   2004-2003السنة الجامعیة حقوق، جامعة الجزائر، صماجستیر، تخص

 .26 ص، مرجع سابق:محمد منیر مرسي 2
 .404مرجع سابق ، ص : زراولة  رفیق 3
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ھذه الدراسات ستس�اھم بص�ورة  العلمیة،في كل میادین المعرفة األدبیة و لتخصصات مختلفة 

وم��ن ث��م فالباح��ث  قط��اع،ل أ و اإلخ��تالالت الت��ي ق��د یش��ھدھا أي أو ب��أخرى ف��ي كش��ف المش��اك

إل��ى محاول��ة معالج��ة ھ��ذه اإلخ��تالالت أو عل��ى األق��ل إقت��راح  –حس��ب ھ��دف بحث��ھ  -س��یعمل 

اإلجتماعی�ة ات اإلقتص�ادیة و ص�بح التعل�یم الج�امعي منش�طا للمنظم�و بھ�ذا ی المبدئی�ة،الحلول 

ال  التعل�یم الج�امعي ات و ب�ینالوثی�ق ب�ین ھ�ذه المنظم�ون ھو ما یبرز التعاو  ،إلخ ...الثقافیة و

و ذل��ك م��ن خ��الل اإلمكانی��ات المالی��ة المخصص��ة للتعل��یم و البح��ث  المتقدم��ة،ف��ي ال��دول  س��یما

  .الجامعي

بصورة عامة و في مجال البحث العلمي فإن الجامعة یجب أن ت�ولي اإلھتم�ام بالبح�ث  

         نش���رھاض��روري لنم���و المعرف��ة و تق��دمھا و ألن��ھ  )التطبیق���ي ي، األك��ادیم(العلم��ي بنوعی��ھ 

البحوث والدراسات التطبیقیة التي تعتبر أكثر أھمیة من س�ابقتھا نظ�را لمیزتھ�ا الس�ابق  خاصة

   ة ــ�ـالصناعی اتالمنظم�بحوث بالتنسیق ب�ین الجامع�ات و و علیھ یفترض أن تتم ھذه ال ذكرھا،

   1.التجاریة و التربویة

  في و الفكري الثقا التنشیط/ 2  

من رس��الة الجامع��ة م��ن خ��الل تزوی��د الطال��ب ب��العلوم ض��یعتب��ر نش��ر العل��م و الثقاف��ة 

النظریة و التطبیقیة و ال یقتصر ھذا التنشیط عل�ى المجتم�ع ال�داخلي للجامع�ة فق�ط، ب�ل یتع�داه 

وھ�و م�ا  إل�خ، . . .اإلقتص�ادیةإلى المجتمع الخ�ارجي م�ن خ�الل معالج�ة قض�ایاه اإلجتماعی�ة، 

و الملتقی�ات و المحاض�رات العام�ة الت�ي تتبناھ�ا الجامع�ة  ةاألی�ام الدراس�یة و التكنولوجی� رریب

  2.بمختلف إطاراتھا، باإلستعانة بوسائل اإلعالم المختلفة

  إعداد القوى البشریة/ 3   

تعتب��ر ھ��ذه الوظیف��ة م��ن أھ��م الوظ��ائف الت��ي ارتبط��ت ب��التعلیم الج��امعي من��ذ نش��أتھ ف��ي 

ب ـط�ـي اآلداب و الـتلفة ف�ـداد للمھ�ن المخ�ـھمة اإلعـھا مــدت لـحیث أسنالعصور الوسطى ، 

و الق��انون ، وم��ع تط��ور العل��وم تط��ورت التخصص��ات ف��ي الجامع��ة ، وب��دأ اإلھتم��ام باإلع��داد 

و ف�ي  ) 19ق ( لمھن أخرى كالتدریس ، الھندسة ، الزراع�ة و العل�وم الطبیعی�ة و اإلجتماعی�ة

                                                 
 .30-28 ص ص، مرجع سابق:محمد منیر مرسي 1
 .29ص : المرجع السابق  2
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 واإلع��الم اإلقتص��اد ةت أخ��رى ك��إدارة األعم��ال، الص��حافض��یفت تخصص��اـقرن العش��رین أال��

  .لجامعة ھو تقدیم تعلیم عال متخصصافمن بین أھم أھداف إلخ ...السیاسة

ة إنتاجی�ة م�ن حی�ث إنتاجھ�ا ك�ن أن ینظ�ر للجامع�ة عل�ى أنھ�ا منظم�من ھذا المنطل�ق یم

یة باعتب�ار أن رأس ف�ي الم�وارد البش�ر اإس�تثمار) الجامع�ة(للقوى البشریة المدربة، كما تمث�ل 

و حس��ب آدم س��میث ف��إن رأس الم��ال ،الم��ال البش��ري ال یق��ل أھمی��ة ع��ن رأس الم��ال الم��ادي

ف��ي  -و ق��د أوض��ح البش��ري یتك��ون م��ن الق��درات و المھ��ارات اإلنس��انیة المكتس��بة و المتعلم��ة،

ض�ا أن موھبة الفرد ال تعود علیھ فقط و إنما تع�ود أی –إطار تقدیمھ أھمیة رأس المال البشري 

إذا  وعلى المجتمع الذي ینتمي إلیھ، كما أن مھارة العام�ل تش�كل أداة ثمین�ة إلث�راء اإلقتص�اد، 

الكتس��اب ھ��ذه المھ��ارة ق��درا معین��ا م��ن الم��ال ف��إن ھ��ذه المھ��ارة ) علمی��ا(تكل��ف إع��داد العام��ل 

   1.ستعطي عائدا یغطي تكالیف إعدادھا

، مثلم�ا تبین�ھ الدراس�ات المتعلق�ة ردا أكب�إال أن النظرة للجامعة بھذا المنظور أخ�ذت بع�

و ب�روز اقتص�اد النص�ف الث�اني م�ن الق�رن العش�رین بقضایا اقتصادیات التعلیم خاصة خ�الل 

 Knowledge Organisations)(المعرف��ة كف��رع علم��ي جدی��د ، ت��ؤدي فی��ھ منظم��ات المعرف��ة 

حت�اج إل�ى تس�ویق ت منھا الجامعة ، دورا حیویا في إنتاج العلوم ،التي أصبح ینظر إلیھا كس�لعة

ة الی�وم ، حی�ث أص�بحت الجامع�2و مب�ادئ الج�ودة و ال�تحكم ف�ي التك�الیف  و تخضع للمنافس�ة 

باعتبارھ��ا  جتم��ع و تنمیت��ھ ف��ي جمی��ع المج��االت تس��اھم ف��ي خدم��ة المتمث��ل منظوم��ة دینامیكی��ة 

  .3دیة نظام مفتوح یؤثر في المجتمع و یتأثر بھ و بتحوالتھ اإلجتماعیة السیاسیة و اإلقتصا

  : و ھو ما یعكسھ الشكل الموالي 

  

  

  

  

  

                                                 
 .19 ص، 2003عمان،   المیسرة للطباعة و النشر و التوزیع، ر، دا"مبادىء راسخة و إتجاھات حدیثة - إقتصادیات التعلیم: "فاروق عبدو فلیھ 1
 .401مرجع سابق ، ص : رفیق زراولة 2
 .119، ص 2000- 1999، إیتراك للنشر و التوزیع ، القاھرة ،  "إدارة الجامعات بالجودة الشاملة " : فرید النجار  3
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  .ة متكاملة موالجامعة كمنظ ):03(الشكل رقم 

  
  ، إیتراك للنشر و التوزیع ، القاھرة "إدارة الجامعات بالجودة الشاملة " : فرید النجار  :المصدر 

  .120، ص1999-2000

مدخالت  الموردون
 الجامعة 

الجامعة 
 كمنظومة 

 المستفیدون 

  انعكاسات البیئة على الجامعة
 )تفاعل مشترك(  

  الحكومة  -

  قطاع العمال -

  لشركات ا -

  األعمال  رجال -

  المستثمرون -

  المتطوعون  -

  المنح  -

  الھبات  -

  

  األساتذة  -

  الطالب -

  الباحثون  -

  المعامل و المراكز  -

  اإلنشاءات   -

  اإلداریون  -

  التمویل  -

  المكتبات  -

  األصول الثابتة  -

  المزارع و األراضي  -

 المطابع  -

  
  
  
  
  
  
  

المقارنات 

 الرقابیة 

  الخریجون  -

 األبحاث  -

  المشروعات  -

  اإلختراعات  -

  المطبوعات  -

  الكتب  -

  اإلستشارات  -

  التدریب  -

 المعلومات  -

  السوق العالمي  -

  السوق المحلي  -

  األفراد  -

  الشركات  -

  الحكومة  -

  المجتمع ككل  -

 اإلنسانیة جمعاء  -

نتائج و مخرجات 
 الجامعة



  أهـمية قطـاع التـعليم العـالي فـي الجزائـر                             الث             الفصـل الث

 

 90

أھمی��ة الجامع��ة و تأثیرھ��ا و تأثرھ��ا بعوام��ل مالحظ��ة م��دى م��ن خ��الل الش��كل نس��تطیع 

س�عي العدی�د  و ھ�و م�ا یب�ررعدیدة ، كما نالحظ مدى استفادة المجتمع من معظ�م مخرجاتھ�ا ، 

من الدول السیما الغربیة منھا إلى تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الع�الي  و ذل�ك 

املة م��ن نجاح��ات  ف��ي المی��ادین الص��ناعیة نظ��را لم��ا حققت��ھ تطبیق��ات نظ��م إدارة  الج��ودة  الش��

باقتراحھا دلیال لمعاییر الج�ودة المختلفة ، و ھو ما ذھبت إلیھ المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة 

  1.الجامعیة العربیة 

  اد ـ�ـصورة مباش�رة ف�ي تنمی�ة اإلقتصـعة تس�اھم ب�ـ�ـول أن الجامـ�ـو علیھ نستطیع أن نق

إال أن م��ا تخرج��ھ ھ��ذه  عل��ى المس��توى المتوس��ط أو الطوی��لم و إن ك��ان ذل��ك ی��ت و المجتم��ع

األخی��رة م��ن إط��ارات و كف��اءات بالمواص��فات و الش��روط المطلوب��ة ف��ي س��وق العم��ل و ف��ي 

في حال اإلس�تغالل  - ایؤدي إلى رفع ومردودیتھ) اإلجتماعیة، اإلقتصادیة(مختلف القطاعات 

  .صادیة و اإلجتماعیةو من ثم تحقیق التنمیة اإلقت -األمثل لھذه الطاقات 

  

  مؤشرات كمية  :الجزائرقطاع التعليم العالي في :الثانيالمبحث 

بع�د اإلس��تقالل كان��ت الجزائ��ر تمل��ك جامع��ة واح�دة ھ��ي جامع��ة الجزائ��ر الت��ي تع��د م��ن   

أعرق و أقدم جامعات العالم العرب�ي و كان�ت ھ�ذه األخی�رة تماث�ل الجامع�ة الفرنس�یة ف�ي نظ�ام 

، بع�د أن كان�ت مھ�ام ھ�ذا  1970و قد تم إنشاء وزارة التعلیم العالي س�نة  تسییرھا و إدارتھا ،

موزع�ة العدید من منظمات التعل�یم الع�الي  و الیوم نحصي  القطاع موكلة إلى وزارة التربیة ،

لمعاھ�د الوطنی�ة و الم�دارس العلی�ا، و س�نحاول ف�ي باإلض�افة إل�ى ا.عبر مختلف أرجاء البالد 

ھم المؤشرات الكمیة لتطور قطاع التعلیم الع�الي ف�ي الجزائ�ر م�ن ھذا المبحث عرض بعض أ

  .حیث عدد الطلبة ، التأطیر البیداغوجي ، البحث العلمي ثم التمویل 

  

  

  

                                                 
 .113مرجع سابق ، ص : بسمان فیصل محجوب  1
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  تطور عدد الطلبة : المطلب األول 

معطی�ات و فق�ا لم�ا حص�لنا علی�ھ م�ن  ھذا المطلب عرض تطور ع�دد الطلب�ة سنحاول في 

 2000-1990، العش��ریة  1990-1980ث��م العش��ریة  1980-1960رقمی��ة الموافق��ة  للفت��رة 

  .2005-2001وأخیرا المرحلة 

 1980-1960الفترة: 

         طال���ب جزائ���ري 1317م���ا یق���ارب 1960كان���ت جامع���ة الجزائ���ر تض���م خ���الل س���نة 

و تراوح��ت نس��بة األوربی��ین إل��ى الجزائ��ریین ف��ي تل��ك  طال��ب م��ن جنس��یة أوروبی��ة  5931و 

و نس�بة   جزائري ف�ي تخصص�ي الحق�وق و اآلدابلكل طالب  أوربیینبة الفترة بین ثالث طل

 1و الص�یدلة ئري ف�ي ك�ل م�ن تخص�ص العل�وم و الط�ب  لكل طالب جزا أوربیینسبعة طلبة 

       طال���ب ف���ي الع���ام الدراس���ي 6883إل���ى  1962س���نة  طال���ب 2725وارتف���ع ھ���ذا الع���دد م���ن 

 195طال�ب إل�ى  93الس�نوات م�ن  كما ارتفع عدد المتخ�رجین خ�الل نف�س ،1966 – 1965

طال�ب تخ�رج  8735  جالمسجلین بالت�دربلغ عدد الطلبة  1968-1967و في الفترة  . 2طالب

-1970الرباعي األول المخطط  فترةزارة اإلعالم و الثقافة في طالب ، و حسب و378منھم 

القط�اع  ف�ي ھ�ذان نموا واضحا في تطور عدد الطلب�ة المس�جلی فإن اإلحصائیات تبین  1974

  :یظھر ذلك في الجدول الموالي و 

  .1974-1969للفترة تقدیرات و تسجیالت عدد الطلبة  :01جدول رقم ال

الطلبة عدد 

  الل السنوات خ

1969-1970  1970-1971  1971-1972  1972-1973  1973-1974  

تق��دیرات   المسجلین 

  المخطط

تق��دیرات   المسجلین 

  المخطط

تق��دیرات   المسجلین 

  المخطط

تق��دیرات   سجلین الم

  المخطط

تقدیرات   المسجلین 

  المخطط

  -  27000  28038  21000  24334  17000  19300  12800  13836  10800  عدد الطلبة 

    28.5   15.2   23.5   26   32.8   38.5   18.5  -  -  نسبة النمو 

نسبة الفارق بین 

التقدیرات و 

  التسدجیالت 

-  43.14%  43%  33.56%    

  .34،ص1973، الجزائر 24،العدد " نظرات عن الجزائر  –التعلیم العالي ": م و الثقافة وزارة اإلعال :المصدر 

                                                 
  .10، ص 1973، الجزائر  24،العدد " نظرات عن الجزائر  –التعلیم العالي ": وزارة اإلعالم و الثقافة  1
، مجلة العلوم  "تأمالت حول تطور التعلیم العالي في الوطن العربي و مدى مساھمتھ في عملیة التنمیة ، عرض لتجربة الجزائر :"محمد بوسنة  2

 . 11، ص 2000، جوان  13العدد . اإلنسانیة ، جامعة  قسنطینة 
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طالب م�ن الفت�رة 16000بعدد یتضح من خالل الجدول أن تطور عدد الطلبة قد ارتفع   

إل�ى تبن�ي وھذه الزیادة مردھا حسب نفس المص�در   1974- 1973إلى الفترة 1969-1970

حی�ث ج�اء ق�رار س�نة  ،العالي التعلیمیع الجوانب ،من أھمھا الدولة سیاسات إصالح مست جم

بحی��ث تكل��ف ھ��ذه  ح التعل��یم الع��الي ل��دى ك��ل الجامع��ات متض��من إنش��اء لجن��ة إلص��ال 1969

ع�الي و برامج�ھ بص�یغة تتواف�ق م�ع اللجنة بإعداد مش�روع إص�الح لھیاك�ل و ط�رق التعل�یم ال

إط��ارات جامعی��ة للتخفی��ف م��ن عل��ى تك��وین تط��ورات و حاجی��ات ال��بالد ، م��ن حی��ث العم��ل 

، أی�ن  1970اللجوء إلى اإلطارات األجنبی�ة ، و تجس�دت أول�ى مالم�ح ھ�ذا التغیی�ر من�ذ ع�ام 

، كم�ا أن ال�دخول إل�ى باإلض�افةوزارة التعل�یم الع�الي ألول م�رة  –كما س�بق ال�ذكر  –أنشأت 

تركیب�ة اإلجتماعی�ة الجامعة أصبح ممكنا و سھال بالنسبة للطالبات نظرا للتغیر الذي ش�ھدتھ ال

ك�ذلك إتب�اع  سیاس�ة التوزی�ع الواس�ع للم�نح عل�ى طلب�ة  في ھ�ذه الفت�رة مقارن�ة بفت�رات س�ابقة

1 المعاھد
نم�و ع�دد الطلب�ة ق�د ن�درج ك�ذلك نمو عدد إلى ھذه العوامل المساھمة في باإلضافة ، 

  زیادة منشآتھ الھادفة إلى  طبقا لسیاسة الدولة  الثانوي،تالمیذ التعلیم 

  :1990 – 1980لفترة ا 

دد الطلب��ة ـ��ـنم��وا واض��حا ف��ي ع ین اإلحص��ائیاتـتب�� الس��ابقة رار العش��ریةـلى غ��ـع��

سنة ـطالب ف�ي ال� 66064تدرج من ـطلبة ال ددـحیث ارتفع ع)  1990 – 1980( ة ـــللعشری

    1990-1989طال����ب ف����ي الس����نة الجامعی����ة  181350إل����ى  1981 – 1980 ةـ����ـجامعیـال

 5229بعد أن ك�ان  13967سنة یقدر بـ ـما بعد التدرج أصبح العدد في نفس الوبالنسبة لطلبة 

إل�ى  بطال� 7477تخ�رجین ف�ي نف�س الفت�رة م�ن ما ارتفع عدد المك 1981 - 1980في الفترة 

  :و ھو ما یوضحھ الجدول الموالي  2طالب 22917

  

  

  

  

                                                 
  . 30-29ص  صمرجع سابق ،: وزارة اإلعالم و الثقافة  1
  . 34 – 11، ص  1991 – 1990، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  20ائیة رقم الحولیة اإلحص: وزارة الجامعات  2
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في الفترة  التدرج و المتخرجینالمسجلین في التدرج و ما بعد  تطور أعداد الطلبة :)02(الجدول رقم 

1980-1990.  

ع���دد الطلب���ة المس���جلین   السنوات 

  بالتدرج 

ع���دد الطلب���ة المس���جلین 

  بما بعد التدرج 

  عدد الطلبة المتخرجین

1980-1981  66064  5229  7477  

1981-1982  72590  5429  7800  

1982-1983  90145  5722  9584  

1983-1984  97000  7285  10237  

1984-1985  103232  8597  11713  

1985-1986  122084  9973  14097  

1986-1987  143293  11407  16645  

1987-1988  161464  12288  18110  

1988-1989  166717  13400  20493  

1989-1990  181350  13367  22917  

              1991-1990،ئر ج ، الجزا.م.د ،"20الحولیة اإلحصائیة رقم " :وزارة الجامعات :المصدر 

  .34-11 ،ص

  2000– 1990الفترة  : 

ف��ي ھ��ذه الفت��رة فیم��ا یخ��ص أع��داد الطلب��ة ش��ھد قط��اع التعل��یم الع��الي ارتفاع��ا م��ذھال   

أن ك�ان ع�دد المس�جلین ف�ي الس�نة  دفبع� الض�عفین،المسجلین حیث ارتفع ھذا العدد بما یق�ارب 

لیرتف�ع  ، 1993-1992س�نة  243397ث�م طال�ب ، 197650یبل�غ  1991 – 1990الدراسیة 

طال�ب  407995یق�در ب�ـ ، بع�د أن ك�ان  2001-2000طال�ب لفت�رة  466084ھذا العدد إل�ى 

                م���وزعین عل���ى تخصص���ات مختلف���ة تتص���درھا عل���وم التكنلوجی���ا 1 2000 – 1999للس���نة 

  :  ما یوضحھ الجدول المواليارة و ھو و العلوم اإلقتصادیة و التج

  

  

  
                                                 

 .13ص ، 2000 – 99دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، "29الحولیة اإلحصائیة رقم  ":وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  1
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  2000-1993حسب التخصصات للفترة جعدد المسجلین في التدرتطور   ): 03( رقمجدول ال

  
  

  التخصصات

  الفــــــــترة

93 -94  % 94 -95  %  95 -96  %  96 -97  %  

  7.3  20890  7  18792  7.4  17647  7.5  17870  العلوم الدقیقة
  0.7  2169  0.7  1735  0.7  1728  0.9  2079  تطبیقیة علوم

  31.3  89448  34  86672  37.2  88677  39  92475  تكنولوجیا

  8.8  24962  9.6  24298  9.4  22436  9  21499  علوم طبیة
  1.6  4497  2  4443  1.9  4410  2  4546  الطب البیطري
  6.2  17553  6  15307  5.5  12993  5.3  12531  علوم طبیعیة

  2  5609  1.8  4786  2  5177  2  4857  علوم األرض
علوم اقتصادیة و 

  تجاریة
23797  10  23999  10  27385  11  36085  12.6  

  8.5  24221  7.6  19332  7.1  16896  7  16428  علوم قانونیة
  1.4  3953  1.4  3491  1.4  3306  1.3  3329  علوم سیاسیة و إعالمیة

علوم اجتماعیة و 
  إسالمیة

19100  8  19977  8.4  22941  10  27292  9.6  

  4  11615  3  8102  3  7255  3  6807  اآلداب و اللغة العربیة
  اللغات الحیة األجنبیة 

  و الترجمة
12773  5  13926  6  15063  5.9  172  

60  
6  

  100  285554  100  252347  100  238427  100  238091  المجموع

  1997- 1998  %  1998-1999  %  1999-2000  %  

  5  20948  9  33549  -  -  تكنولوجیادقیقة  عج م 
  3  12524  3.6  13511  6.4  21889  العلوم الدقیقة

  0.4  1663  0.4  1675  0.8  2665  العلوم التطبیقیة
  21  85812  19  70449  29.3  99581  التكنولوجیا

  5.4  22136  5.4  20242  6.4  21798  الطـب
  0.5  2137  0.5  1992  0.6  2193  جراحة األسنان

  0.6  2622  0.5  2081  0.7  2521  الصیدلة
  0.9  3515  1  3775  1.3  4531  العلوم البیطریة

  3  11517  5.4  20222      جذع م علوم الطبیعة ح
  6  24536  4.6  17157  7  23206  لوم الطبیعةع

م لعلوم األرض و .ج
  الفالحة

-  -  2174  0.6  1226  0.3  

  1  3878  0.9  3186  1.6  5496  علوم األرض
العلوم اإلقتصادیة و 

  التجارة
46731  13.7  59200  16  76193  18.7  

  14  57514  11  40687  9.6  32610  العلوم القانونیة
العلوم السیاسیة و علوم 

  تصالاإل
5308  1.6  5835  1.5  6005  1.5  

  8  32789  9.4  35064  10  33611  العلوم اإلجتماعیة
  5  19542  4.7  17555  4.5  15230  اللغة و األدب
  5.7  23384  6.5  24293  6.5  22148  اللغات األجنبیة

  100  407995  100  372647  100  339518  المجموع
   13-12،ص2000، الجزائر،ج .م.د"32، 29الحولیة اإلحصائیة رقم  ":يوزارة التعلیم العالي و البحث العلم/ 1:المصدر
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 م�نخفض1995-1994معدل نم�و ع�دد الطلب�ة ف�ي الفت�رة أن من خالل الجدول نالحظ   

و ھ�و م�ا أدى إل�ى  1997س�نة  % 13.16إل�ى  % 5.8نس�بة م�ن  1996 ذلك سنةبعد  لیرتفع

الترتی�ب تلیھ�ا   نلوجی�ا الت�ي تتص�درتخصص�ات الس�یما منھ�ا التكتطور عدد الطلبة في معظم ال

   ) .2000-1994 طیلة الفترة( و التجاریة   العلوم اإلقتصادیة

   2005– 2001الفترة: 

م ع�دد الطلب�ة المس�جلین بالجامع�ات ه الفترة ع�ن س�ابقاتھا م�ن حی�ث تع�اظال تختلف ھذ

  :یظھر ھذا التعاظم من خالل المعطیات التالیة  وعلى مستوى الوطن 

و ف��ي الس��نة الموالی��ة 1طالب��ا 543869بل��غ ع��دد الطلب��ة المس��جلین  2002-2001ف��ي س��نة 

طال�ب ف�ي التك�وین  69953م�نھم  طال�ب589993ارتف�ع ھ�ذا الع�دد إل�ى ) 2002-2003(

 5687ف�ي الماجس�تیر و  13998طالب في ما بع�د الت�درج م�نھم  27010و قصیر المدى 

 2002ل ع�دد المتخ�رجین ف�ي ع�ام وص�و   في الدكتوراه  7325مقیم في العلوم الطبیة و 

ف�ي س�نة  لیرتفع الع�دد طالب في التكوین قصیر المدى ،  15176طالب منھم 69900إلى 

و فیم��ا یخ��ص التك��وین المتواص��ل تم��نح جامع��ات التك��وین .متخ��رج75000إل��ى  2003

طال�ب  28382منھم     طالب في ھذه الفترة74500تكوینا یقدر ب نالمتواصل عبر الوط

مرك��ز للتك��وین  45أس��تاذ دائ��م و م��وزعین عل��ى  77ب  نالت��درج م��ؤ ط��ریف��ي م��ا قب��ل 

   2 .المتواصل

3 2004-2003 بالنسبة لسنة أما 
:  

            مرحل��ة م��ا بع��د الت��درج طال��ب ف��ي 28276م��نھم  طال��ب، 647371الطلب��ة بل��غ ع��دد فق��د  

  : من العدد اإلجمالي للطلبة یتوزعون كما یلي   %  4.36أي ما یعادل 

  ).بنظامیھ القدیم و الجدید ( مسجل في الماجستیر 14376 -  

  .الطبیةمسجل بنظام اإلقامة بالعلوم  5100 -  

  ).بنظامیھا القدیم و الجدید (  مسجل بالدكتوراه 8800 -  

  

                                                 
  .13- 12، ص ص 2000ج  ،الجزائر،.م.، د"32م الحولیة اإلحصائیة رق :"وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 1

  mesrs.edu.dz.wwwموقع وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  التعلیم العالي باألرقام مستخرج من 2 
  .2004 ،سبتمبر، الجزائر"   )الحصیلة و اآلفاق ( التأطیر البیداغوجي :"وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  3
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  1 :2005-2004و في الفترة 

مس�جلین )  من إجمالي الطلب�ة  %4( طالب 30452طالب، منھم 740000قدر عدد لطلبة بـ  

  :حلة ما بعد التدرج ، موزعین كما یلي في مر

  ) .بنظامیھ القدیم و الجدید ( طالب  مسجل بالماجستیر 15588 -

  .طالب مسجل باإلقامة الطبیة  5100 -

  .بنظامیھا القدیم و الجدید  همسجل بالدكتورا 9764 -

  .2009و قد یصل عدد الطلبة حسب توقعات المصالح المختصة إلى ملیون طالب سنة 

 –یع�ود  ذكرھ�ا،الطلب�ة عب�ر المراح�ل ال�ثالث الس�ابق  دھذا النمو المسجل في أع�دا إن  

دون  الع�الي،سیاس�ة دیمقراطی�ة التعل�یم  إتباعھاإلى اھتمام الدولة بھذا القطاع و  –في اعتقادنا 

باإلض�افة إل�ى وع�ي  الجزائ�ر،أن نغفل الجانب الطبیعي و ھو النم�و ال�دیمغرافي ال�ذي ش�ھدتھ 

ف�إذا م�ا نظرن�ا  خاص�ة،جزائري بأھمیة التعلیم بصفة عام�ة و التعل�یم الع�الي بص�فة المجتمع ال

بصورة خلفیة إلى طور التعلیم الث�انوي نلم�س اإلرتف�اع الھائ�ل ف�ي أع�داد التالمی�ذ مم�ا س�ینتج 

  تعم�یم توزی�علسیاس�ة كم�ا ن�ذكر ھن�ا تبن�ي الدول�ة  المس�جلین،عنھ بالتبعیة ارتفاع أعداد الطلبة 

الجامعی�ة عب�ر مختل�ف من خالل مضاعفتھا لعدد الجامعات و المراك�ز تعلیم العالي ال نظماتم

س�نة الجامعی�ة لع�الي و ابح�ث العلم�ي إل�ى غای�ة الأرجاء الوطن ، حی�ث تت�وزع ش�بكة التعل�یم ا

 06مركز جامعي  14جامعة ،  26ة تتكون من منظم 58مدینة تضم  38على  2002-2003

   ).البویرة غردایة( ینمدارس علیا و ملحقتین جامعیت 04،  معاھد وطنیة 06مدارس وطنیة ، 

  

  التأطیر البیداغوجي :طلب الثاني مال

بالنسبة للتأطیر البیداغوجي فقد كان قط�اع التعل�یم الع�الي یع�اني عج�زا فادح�ا ف�ي ھ�ذا 

      كمحاول�ة لس�د ھ�ذا العج�زعل�ى أس�اتذة أجان�ب  باإلعتم�اد الجانب تم�ت تغطیت�ھ بص�ورة كبی�رة

لتحس��ین فیم��ا وج��ود ن��وع م��ن ا إال أن ھ��ذا ل��م یمن��ع م��ن ك��ف الطل��ب عل��ى الھیئ��ة التدریس��یة  و

   فقد شھدت ھذه األخی�رة تحس�نا مقب�وال، فبع�د أن كان�ت ھ�ذه النس�بة تق�در یخص نسبة الجزأرة  

                                                 
1MESRS:"Programme D'actions Quinquennal du Secteur Dans Le Cadre du Programme de Soutien à la 
Croissance Economique 2005 - 2009", novembre2004, p23.     
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في الس�نة الجامعی�ة  %91.57، أصبحت تقدر بـ  1981-1980للسنة الجامعیة  % 72.27بـ 

   1لھذه العشریة  % 19.24اع یقدر بنسبة بارتف  1989-1990

                محاض���ر أ أس���تاذ، :إن ھ���ذه الھیئ���ة التدریس���یة تت���وزع حس���ب التأھی���ل إل���ى رت���ب   

تعلیم العالي و البحث العلم�ي أن لاوتظھر إحصائیات وزارة  مساعد د ،م بالدروس ، أ مساع.أ

الجامعی�ة  للس�نة %  99.6ى إل� 1991-1990للفت�رة % 93.4نسبة الج�زأرة ق�د ارتفع�ت م�ن 

  :المواليول وضحھ الجدو ھو ما ی ،1999-2000

  .1997-1989 تطور الھیئة التدریسیة حسب الرتب و نسب الجزأرة للفترة  ):04(رقم جدولال

  
  

89-90  90-91  91-92  92-93  93-94  94-95  95-96  96-97  

  
  أستاذ

  714  666  658  711  726  678  636  573  المجموع
  17  33  38  119  136  132  136  150  جانبعدد  األ

  %97.6   %95.0  %94.2 %83.3  %81.3  %80.5  %78.6 %73.8  نسبة الجزأرة
  

أستاذ 
  محاضر

  1147  959  742  865  822  867  907  905  المجموع
  32  51  63  282  323  332  392  477  عدد  األجانب
  %97.2  94.7%  %91.5 67.4%  %60.7  %61.7  %56.8 % 47.3  نسبة الجزأرة

  
مكلف .أ

  سدروبال

  5565  5205  4911  4659  4231  3055  2070  1958  المجموع
  2  6  1  29  8  30  8  26  عدد  األجانب
  %100  %99.9  %100 %99.4  %99.8   %99.0  %99.6  % 98.7  نسبة الجزأرة

  
أس����������تاذ 

  مساعد

  4993  5040  5515  4988  5431  6072  7239  6839  المجموع
  16  28  32  77  154  296  454  538  عدد  األجانب
  %99.7  %99.4  %99.4 %98.5  %97.2  %95.1  %93.7  % 92.1  نسبة الجزأرة

  
  مساعد

  2162  2557  2767  2957  3140  3822  4319  4261  المجموع
  2  10  8  17  14  19  14  34  عدد  األجانب
  %99.9  %99.6  %99.7 %99.4  %99.6  %99.5  %99.7  %99.2  نسبة الجزأرة

  
  المجموع

  14581  14427  14593  14180  14350  14494  15171  14536  عالمجمو
  69  128  142  524  635  809  1004  1225  عدد  األجانب
  %99.5  %99.1  %99.0 %96.3   %5.6   %94.4  %93.4  %91.6  نسبة الجزأرة

 ،الجزائر ج ، .م.د، " 29الحولیة اإلحصائیة رقم "زارة التعلیم العالي و البحث العلمي، و:  المصدر

  .18، ص 2000

یتب�ین م��ن خ��الل الج��دول أن نس��بة الج��زأرة ف�ي مختل��ف رت��ب األس��اتذة ش��ھدت تط��ورا   

 1225محسوس في عدد األساتذة األجانب م�ن  ما قابلھ انخفاض و ھو ظا عبر السنوات ملحو

ت��رة ،ك�ذلك ھ�و األم�ر ف�ي الف 1993-1992أس�تاذ س��نة  635، إل�ى  1990-1989أس�تاذ س�نة 
                                                 

 . 23، ص   ، مرجع سابق"20 الحولیة اإلحصائیة رقم:" وزارة الجامعات 1

رتبة الھیئة 
 ةالتدریسی

 واتـالسن
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، و یع��ود ذل��ك بالض��رورة إل��ى زی��ادة  % 89,12  نس��بة اإلنخف��اض أی��ن بلغ��ت 1993-1997

 1883عدد المتخرجین من الطلبة الجزائریین في مرحلة ما بعد التدرج ، حیث س�جل مناقش�ة 

إن  . 1دكتوراه خالل السنوات الخمس األولى من التس�عینات أطروحة 200مذكرة ماجستیر و 

ف��اع نس�بة األس�اتذة الجزائ�ریین ف�ي حال�ة ارتف��اع ارتف�اع المس�جلین فیم�ا بع�د الت�درج یعن�ي ارت

منوح��ة لھ��ذا القط��اع و ھ��و أم��ر ی��دخل ف��ي اس��تراتیجیة الدول��ة ف��ي مج��ال مالمناص��ب المالی��ة ال

ن تط�ور الھیئ��ة التدریس�یة یظھ�ر كم��ا ، ف�إ2001-1989لفت��رةل بالنس�بةو الت�أطیر البی�داغوجي 

   :  یلي

  2001-1997تطور الھیئة التدریسیة حسب الرتب و نسب الجزأرة للفترة :)05( الجدول رقم 

  السنوات                                    
  رتبة الھیئة التدریسیة       

1997-1998  1998-1999  1999-2000  2000-2001  

  -  950  889  827  المجموع  أستاذ
  -  22  14  18  األجانب

  -  %97.7 %98.4 %97.8  نسبة الجزأرة

  -  1621  1495  1318  المجموع  أستاذ محاضر
  -  21  30  33  األجانب

  -  %98.7 %98.0 %97.5  نسبة الجزأرة

مكلف .أ
  بالدروس

  -  6632  6366  5932  المجموع
  -  2  2  3  األجانب

  -  %100  %100 %99.9  نسبة الجزأرة

  -  6275  5564  5527  المجموع  أستاذ مساعد
  -  23  22  23  األجانب

  -  %99.6  %99.6 %99.6  بة الجزأرةنس

  -  1991  1946  2197  المجموع  مساعد
  -  5  6  8  األجانب

  -  %99.7  %99.7 %99.6  نسبة الجزأرة

  المجموع
  الكلي

  17780  17460  16260  15801  المجموع
  72  73  74  85  األجانب

  %99.6  %99.6  %99.5  %99.5  نسبة الجزأرة
  .16ص ، 2000، 29الحولیة اإلحصائیة رقم : مي و البحث العل وزارة التعلیم العالي -: المصدر 

  - C. N. E. S,"Projet de rapport national sur le développement humain", Alger 

décembre2002, p 56. 

                                                 
 .، مرجع سابق "الحصیلة و اآلفاق: اغوجي التأطیر البید:" وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 1
  لم تتوفر لدى الباحث جمیع معطیات ھذه الفترة  بالتفصیل ، باستثناء المجموع الكلي لألساتذة   2001- 2000بالنسبة للفترة ،.  
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 14180م�ن  ن عدد األساتذة ارتفع بش�كل ملح�وظعلى غرار الجدول السابق  نالحظ أ

إل�ى  ف�ي تق�دیرنا، و یرجع ذل�ك 2001-2000أستاذ سنة 17780إلى  97-96أستاذ في الفترة 

باإلضافة إل�ى السیاس�ة الت�ي تبنتھ�ا الدول�ة للنھ�وض بقط�اع التعل�یم  نفس العوامل السابقة الذكر

  .و محاولة الرفع من نسبة التأطیر بمرحلتیھا التدرج و ما بعد التدرج  اليالع

یم العالي و البحث العلمي مع�دل وزارة التعل فقد سجلت 2003-2002و بالنسبة للفترة 

 21583و یتشكل الت�أطیر م�ن   20031-2002طالب للفترة  28أستاذ لكل  01تأطیر یقدر بـ 

    : أستاذ موزعین حسب الرتب التالیة 

  . %5.98أستاذ  -   

  .%9أستاذ محاضر  -   

  . % 39.39أستاذ مكلف بالدروس  -  

  %.39.51أستاذ مساعد  -

  .2% 06.14أستاذ مساعد  -

أطروح�ة م�ن  294، 2003الدكتوراه الت�ي تم�ت مناقش�تھا إل�ى غای�ة  و قد بلغ عدد اطروحات

ح�ین ك�ان ع�دد أطروح�ات  أطروحة دكت�وراه بالنظ�ام الجدی�د ، ف�ي 24درجة دكتوراه دولة و 

  1998.3أطروحة في سنة  66الدكتوراه یقدر بـ 

أس�تاذ دائ�م بمع�دل  23205 ر للفت�رة غت نس�بة الت�أطیقد بلف ، 2004-2003أما بالنسبة للفترة 

  . 4طالب 28لكل أستاذ  01تأطیر 

بلغ العدد اإلجم�الي لألس�اتذة ال�دائمین  ،)2005-2004( و في السنة الجامعیة الموالیة 

    أي بمع��دل ت��أطیر،طال��ب 740000أس��تاذ ی��ؤطرون  25000ف��ي جمی��ع التخصص��ات ح��والي 

طال�ب ف�ي الفت�رة  18أستاذ لكل  01عدل یقارب بعد أن كان ھذا الم طالب ، 30أستاذ لكل  01

بالنمط الع�المي أستاذ ، إذا ما قورن ھذا المعدل  24000وھو ما یمثل عجز یقدر بـ  ، 93-94

  .طالب 15أستاذ لكل  01رض أن یكون الذي یفت

                                                 
 .18، ص مرجع سابق،" 32الحولیة اإلحصائیة رقم ": وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  1
  mesr edu. dz.wwwموقع وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  الي باألرقام مستخرج من التعلیم الع 2

3MESRS:Op.Ci, p14.     
  .مرجع سابق " : التأطیر البیداغوجي الحصیلة و اآلفاق :"وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 4
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ق���در ع���دد أس���اتذة و حس���ب إحص���ائیات وزارة التعل���یم الع���الي ف  و ف���ي نف���س الفت���رة 

أس�تاذ أي م�ا یع�ادل  3442ب�ـ  ( Les Enseignants de Rang Magistral)المصاف الع�الي  

ح�ین ال�نمط  طال�ب ، ف�ي 215من العدد اإلجمالي لألساتذة ، وھو ما یعادل أس�تاذ لك�ل  % 14

    ف�ي األس�اتذة یق�درطال�ب، أي أن العج�ز  70أس�تاذ لك�ل  01العالمي یفترض أن یكون المع�دل 

منص��ب م��الي  7500ت��م ف��تح  2004-2000الفت��رة  ون��ذكر ھن��ا أن��ھ خ��الل أس��تاذ ، 7130ب��ـ 

  .  1موزعة على مختلف جامعات الوطن

إب�راز ، إل�ى لقد حاولنا في عرضنا للتأطیر البیداغوجي وفقا لما تسنى لنا من معطیات   

     2000-1990و 1990-1980م��دى تط��ور نس��بة الج��زأرة خاص��ة ف��ي العش��ریتین األخی��رتین 

میة فقد استطاعت الدولة أن تحق�ق تط�ورا ملحوظ�ا ج�دا للرف�ع قرو التي كما تبینھ المعطیات ال

جھ�د ف�ي الس�نوات األخی�رة و ھ�و م�ا یب�رز ال %99من ھذه النسبة التي وصلت إل�ى أكث�ر م�ن 

       و رغ��م ذل��ك و خالف��ا للتط��ور الملح��وظ ف��ي نس��بة الج��زأرة  المب��ذول للنھ��وض بھ��ذا الجان��ب 

ول��ة لمحاول��ة تحس��ین مع��دل الت��أطیر إال أن ھ��ذا و ب��الرغم م��ن الجھ��ود المبذول��ة م��ن ط��رف الد

  .األخیر یبقى بعیدا عن المقاییس و األنماط العالمیة 

  

  تمویل الجامعة : المطلب الثالث 

ان ال س�یما ف�ي  تشكل النفق�ات المتزای�دة للجامع�ات ض�غطا كبی�را عل�ى العدی�د م�ن البل�د  

ات ف�ي ھ�ذه ال�دول ھ�و احتك�ار الدول�ة و م�ا یمی�ز الجامع� لثالث ك�الجزائر م�ثال ،ا الم عالبلدان 

للتعلیم العالي أي أن الجامعات و باعتبارھا من المرافق العامة تدار من قبل الدولة و ال وج�ود 

  .فیھا للقطاع الخاص 

ب��الجزائر ن إلق��اء نظ��رة متفحص��ة ع��ن أس��الیب و مص��ادر تموی��ل المؤسس��ات الجامعی��ة إ       

ض�من . ینة العام�ةسطة المساعدات التي تقدمھا لھا الخزأن ھذه األخیرة تسیر و تمول بوا نتبی

عتمادات المالیة المخصصة لمرفق التعلیم العالي و لعل السبب في ذلك یرجع باألساس إلى اإل

  .ھ الجزائر غداة االستقاللار السیاسي و اإلیدیولوجي الذي تبنتاالختی

                                                 
1MESRS : Op.Cit, pp12-13.        
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س��ات العمومی��ة سمن المؤف الق��انوني للجامع��ات ال��ذي یض��عھا ض��و ك��ذلك إل��ى التص��نی

س الس�خاء ذات الطابع اإلداري، فالدولة لم تعد قادرة و مس�تعدة لتق�دیم مس�اعدتھا للجامع�ة ب�نف

و إنم�ا البح�ث ع�ن رغ�ب ف�ي التخل�ي ع�ن تموی�ل الجامع�ة ال لكونھ�ا تالذي أبدتھ ف�ي الماض�ي 

 غرافي للتوس�ع ال�دیم -ا سبق ال�ذكركم -فقد كان رى تخفف العبء عن الخزینة العامة،بدائل أخ

 الس�بب األساس�ي ال�ذي تطل�ب و تزای�د ع�دد الطلب�ة  دیمقراطیة التعلیم ، مجانی�ة التعل�یم الع�الي 

ك�ل ھ�ذه العوام�ل أض�حت تش�كل میزانی�ة  كل و المؤطرین و الوسائل المادی�ة،التوسع في الھیا

إدارة و تموی��ل  ض��خمة عل��ى ع��اتق المیزانی��ة العام��ة دفع��ت إل��ى إدخ��ال تع��دیالت عل��ى كیفی��ة

   الھدف منھا ھو فتح الجامعة عل�ى محیطھ�ا و البح�ث ع�ن مواردھ�ا الذات�ـیة  ؤسسة الجامعیةالم

و تثمین مجھودھا العلمي و المعرفي قصد الوصول في نھایة األمر إلى تخفیف بع�ض الع�بء 

  .على میزانیة الدولة و تكییفھا مع میكانیزمات االقتصاد اللیبرالي 

م�ا یع�رف بالش�راكة الجدی�دة المبنی�ة  على محیطھا م�ن خ�الل لتفتح بالجامعة أكثرو سعیا إلى ا

م�ؤرخ  253-98المرس�وم  لل�بالد ق�دموق و في إطار التوج�ھ الع�ام على التنافس و اقتصاد الس

ف�ي الب�اب المتعل�ق بم�وارد  38الم�ادة  1998غشت  17الموافق لـ  1419اني ربیع الث 24في 

  :يیلالجامعة أن ھذه األخیرة تتمثل خصیصا فیما 

  .الجامعةمداخیل الخدمات و الدراسات و البحث و الخبرات التي تقوم بھا  -1     

  .ةالقروض و التخصصات االستثنائی -2     

  .1كل الموارد األخرى الناتجة عن نشاطات الجامعة ذات الصلة بموضوعھا -3     

خ�دمات و خب�رات  ف�ان الجامع�ة یمكنھ�ا تأدی�ةیالتھا لحقوق تسجیل الطلب�ة باإلضافة إلى تحص

ت�اجرة بمنتج�ات نش�اطھا مال تفاقات كاستغالل ب�راءات االخت�راع وبمقابل عن طریق عقود و ا

  .من نفس المرسوم -36-المختلفة حسب المادة 

حس��ب األرق��ام ال��واردة ف��ي الجرائ��د الرس��میة الخاص��ة بتوزی��ع االعتم��ادات المخصص��ة      

دج في سنة  6.500.000.000 خصص لھا مبلغقد  وزارة الجامعات لمیزانیة التسییر نجد أن

، أي م��ا 2دج  250.800.000.000.م��ن المیزانی��ة العام��ة للدول��ة الت��ي ق��درت آن��ذاك ب  91

                                                 
  . 60جع السابق، العدد را: 253-98مرسوم تنفیذي رقم 1

 . 34العدد ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة :  16—90قم قانون ر 2
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 92دج س�نة 9.063.804.000لیرتفع ھذا المبلغ المخصص إلى  المجموع،من  %2.6یعادل 

  .من المیزانیة العامة للدولة %4.4بنسبة تقدر ب 

و ھ��و م��ا یبین��ھ الج��دول  2002-98بص��ورة ملحوظ��ة ف��ي الس��نوات ارتف��ع ھ��ذا المبل��غ  كم��ا

  :الموالي

و نسبتھا  العلميالعالي و البحث  التعلیمتطور اإلعتمادات المالیة المخصصة لوزارة  :)06(جدول رقم ال

  .دج ألف/ الوحدة                                         2002 - 1998 للدولة للفترةالمیزانیة العامة  من

  1998  1999 2000  2001  2002  

التعلیم العالي و البحث 

  العلمي

24306558  34857516  38580667  43591873  58743195  

میزانیة التعلیم العالي  نسبة

من   و البحث العلمي

  للدولة المیزانیة العامة

  

3.71% 

  

3.53% 

  

3.74  

  

3.53  

  

4.03  

  .2001-1997للسنوات  ،الشعبیةدیمقراطیة لجمھوریة الجزائریة الل الجریدة الرسمیة -:المصدر

التعل��یم تط��ور فیم��ا یخ��ص میزانی��ة وزارة  الس��ابقة نسجـ��ـلفترات ـ��ـرار الـ��ـلى غـ��ـع     

، حی�ث بلغ�ت نس�بة المیزانی�ة المخصص�ة  2005- 2003و البحث العلمي في الفت�رة  العالـي 

     للدول�ة الت�ي ق�درت من میزانیة التسییر% 5.78 معدلبـدج  63.494.661.0001لھذا القطاع

حی��ث ق��درت قیم��ة  2005س��نة % 7لترتف��ع ھ��ذه النس��بة إل��ى  ،دج 1.097.385.900.000ب��ـ 

و كان��ت میزانی��ة   دج78.381.380.000میزانی��ة وزارة  التعل��یم الع��الي و البح��ث العلم��ي ب��ـ 

  . 2دج1.200.000.000.000الدولة للتسییر في ھذه الفترة تقدر بـ

  

  حث العلمي الب:  المطلب الرابع 

        اإلقتص��ادیة یعتب��ر البح��ث العلم��ي المح��رك األساس��ي لكاف��ة القطاع��ات اإلجتماعی��ة ،   

  .و الثقافیة ، وال یمكن ألي دولة أن تستغني عن ھذا المیدان 

العمومی�ة عل�ى محاول�ة  تو نظرا لھذه األھمیة التي یتمیز بھا البحث العلمي فقد عملت السلطا

ل��ھ یتماش��ى م��ع مس��ارات التنمی��ة اإلقتص��ادیة و اإلجتماعی��ة ف��ي إط��ار جع تط��ویره وترقیت��ھ و 

                                                 
  .49، ص 86 جمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العددللالجریدة الرسمیة  ،11- 02القانون رقم 1
 .26، ص 85 ئریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  العددلجمھوریة الجزاالجریدة الرسمیة ل ، 21- 04 القانون رقم 2
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التواصل الدائم بین الجامعة  و المحیط باإلضافة إلى ذلك ف�إن البح�ث العلم�ي ض�رورة حتمی�ة 

و ق��د یتجل��ى ذل��ك م��ن خ��الل مخ��ابر و ف��رق امع��ة إل��ى جان��ب مھمتھ��ا التعلیمی��ة ، تق��وم بھ��ا الج

  .عات و مؤسسات التعلیم العالي بوجھ عام البحث العدیدة الموجودة داخل الجام

مخ��ابر البح��ث المعتم��دة ف��ي مؤسس��ات التعل��یم والتك��وین الع��الیین  دوالج��دول الم��والي یب��ین ع��د

                        31/12/2003حسب المیادین إلى غایة 

 العالیین و التكوینعدد مخابر البحث المعتمدة في مؤسسات التعلیم    :)07(جدول رقم ال

  .31/12/03حسب المیادین إلى غایة 

  .2004الجزائرشبكات وأنظمة اإلعالم و اإلتصال، مدیریة :ة التعلیم العالي و البحث العلميوزار:المصدر

من خالل مالحظتنا للجدول أعاله یتبین لنا أن أغلبیة مخابر البحث توجد على مس�توى   

ف�ي ع�دد كم�ا نالح�ظ التب�این  %88.53مخبر بحث أي بنس�بة  523الجامعات و ذلك بمجموع 

المخابر بین المیادین ذاتھا إذ یستحوذ قسم العلوم السیاسیة على أكب�ر ع�دد یلی�ھ الم�واد األولی�ة 

ات كانی�ات الموج�ودة ب�ین مختل�ف المنظم�التب�این إل�ى اإلم او ق�د یع�ود س�بب ھ�ذ او التكنولوجی

                                                 
Institut de Télécommunications d’Oran  

 Institut National de Formation de La Santé.**  

المدارس و   المراكز  الجامعات  المیادین  رقم
  المعاھد الوطنیة

المدارس 
  العلیا

مؤسسات أخرى 
  خارج القطاع

  المجموع

الفالحة و الموارد   01
  المائیة

28  04  10  02  -  44  

التربیة  الثقافیة و   02
  اإلتصال

78  01  -  04  -  83  

  54  -  -  01  02  51  اإلقتصاد القانون   03

تھیئة البیئة و   04
  اإلقلیم

37  03  03  01  -  44  

الموارد األولیة و   05
  التكنولوجیا

108  07  09  04  I.T.O 01  129  

  161  -  05  -  08  148  سیةالعلوم السیا  06

 INFS/TS**  -  -  01  48  الصحة  07
01 

50  

البناء و التعمیر و   08
  السكن

25  -  04  01  -  30  

  595  02  17  27  26  523  المجموع  09
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یاك�ل الجامعیة سواء البشریة أو المادیة و اختالف تعدد التخصصات الموج�ودة ب�ین مختل�ف ھ

  . قطاع التعلیم العالي 

غیر أن المالحظ أنما تنفقھ الجزائر على البح�ث العلم�ي ال ی�زال ض�عیفا إذ تق�در نس�بة   

من ناتج الدخل اإلجمالي و في أغل�ب الح�االت  % 0.28و  0.14بین  األرجح مااإلنفاق على 

  .من الناتج الداخلي اإلجمالي   %1.5ال تفوت ھذه النسبة 

ق بالموارد البشریة في ھذا المجال سجلت التوقعات و األھداف إل�ى تعبئ�ة أما فیما یتعل  

 مش��روع  6026یعمل��ون بص��فة جزئی��ة م��ن أج��ل إنج��از  11994م��ن بی��نھم  باح��ث، 15915

بحث ، غیر أنھ أمام بعض العجز المسجل في میدان التأطیر البیداغوجي في الموارد البش�ریة 

  .التعلیم العالي ات ن أساتذة و باحثین على مستوى منظمم

تعتبر األھداف المسطرة في ھذا السیاق في موقف من الصعوبة فیما یخص التحق�ق أو   

 164البلوغ ، و قد یتضح ذلك أكثر إذا علمنا أن عدد الباحثین یمثل�ون ف�ي المتوس�ط ب�الجزائر 

باح��ث لك��ل ملی��ون س��اكن ، كم��ا أن ع��دد األس��اتذة الب��احثین م��ن رتب��ة أس��تاذ ، أس��تاذ محاض��ر 

دة فع�ال و الموزع�ة عل�ى المجن� 23205من مجموع ھیئة التدریس المق�درة ب  % 15یمثلون 

  .1 2004-2003ات التعلیم العالي في الجزائر إلى غایة السنة الجامعیة مختلف منظم

  

  إختالالت الجامعة الجزائرية و إصالحات التعليم العالي : المبحث الثالث  

ر  تط�ورا كبی�را من�ذ اإلس�تقالل ، إذ انتقل�ت م�ن عرفت المنظومة الجامعی�ة ف�ي الجزائ�

  .والیة 38منظمة تتوزع على  58إلى  1962منظمة واحدة على مستوى الوطن سنة 

وانتقل عدد المتخرجین من بضعة عشرات سنة اإلستقالل إلى عش�رات اآلالف  ف�ي الس�نوات 

  .نذ اإلستقاللم) طالب 700000(  2003األخیرة ، لیبلغ عدد المتخرجین إلى غایة سنة 

إن الطلب المتزاید على التعلیم العالي یفسر ھذا النمو الكبیر و لكن�ھ یمث�ل س�ببا ف�ي العدی�د م�ن 

لق��د أدى ت��راكم ھ��ذه اإلخ��تالالت إل��ى ع��دم مق��درة الجامع��ة . اإلخ��تالالت الت��ي عرفھ��ا القط��اع 

غی�ر ق�ادرة عل�ى  الجزائریة على التأقلم مع التغییرات العمیقة التي عرفتھ�ا ال�بالد و ھ�ي ب�ذلك

                                                 
  .2004الجزائر  بتصرف،مستخرجة من وثائق إداریة  مدیریة شبكات وأنظمة اإلعالم و االتصال، :وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي1
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     لإلحتیاجات الوطنیة في ظ�ل التط�ور المتس�ارع ف�ي مج�االت العل�وم و التكنولوجی�ا اإلستجابة 

و س��نحاول ف��ي ھ��ذا المبح��ث ع��رض أھ��م اإلص��الحات الت��ي .إل��خ ... و اإلتص��ال و العولم��ة 

ة خ�تالالت الجامع�علیم العالي في الجزائر بع�د ع�رض إأدخلت و یجري إدخالھا على قطاع الت

  .الجزائریة و ضرورة إصالحھا 

  

  الت الجامعة الجزائریة اختال: المطلب األول 

، ب�ادرت الدول�ة بتش�كیل لجن�ة 1971بعد مرور أكثر من ثالث�ین س�نة عل�ى إص�الحات 

وطنی��ة إلص��الح المنظوم��ة التربوی��ة، حی��ث قام��ت ھ��ذه اللجن��ة بتش��خیص وض��عیة الجامع��ة 

ا و ص��ادق مجل��س ال��وزراء عل��ى تقری��ر اللجن��ة الجزائری��ة فیم��ا یخ��ص إختالالتھ��ا و إص��الحھ

  .2002أفریل  20المتضمن تقییم منظومة التعلیم العالي و التوصیات المرتبطة بھ في 

                 إع���داد" أن���ھ ب���ات م���ن الض���روريف���ي مخط���ط إص���الح المنظوم���ة التربوی���ة ج���اء 

المنظوم�ة الجامعی�ة  خ�تالالتو تشمل إ" مل و عمیق للتسییر البیداغوجي و تطبیق إصالح شا

  :1عدة مستویات

 في مجال اإلستقبال و التوجیھ و انتقال الطلبة : 

  :یلي المجال مافي ھذا  یالحظ

تس��بب ف��ي  بالجامع��ة عل��ى نظ��ام توجی��ھ مرك��زي ع��رف بمحدودیت��ھ ویعتم��د اإللتح��اق  -

خیبة أمل مشروعة و أدى إلى إنسدادات تجسدت في النس�بة العالی�ة للراس�یبین و إقام�ة 

 .للطلبةلة مطو

اآلث�ار نمط إنتق�ال س�نوي یفتق�ر إل�ى المرون�ة أف�رز تس�ربات معتب�رة زادت م�ن ح�دتھا  -

 .بالرسوبإلعادة التوجیھ التي تنتھي عادة  السلبیة

 .التعلیمیةنظام تقییم أثقل و عطل التحقیق الفعلي للبرامج  -

 .الوریاتوفیر تكوین في السنوات األولى من الجامعة ال یتالءم و مختلف شعب البك -

  

 

                                                 
  .5-4ص  ،ص2004، جانفي "  ملف إصالح التعلیم العالي": وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  1
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  یالحظ ما یلي : تسییرهفي مجال ھیكلة التعلیم و :  

  .النمطھیكلة أحادیة  -

 .ات تكوین مغلقةمسار -

لمثق���ل و دورات البی���داغوجي بس���بب الحج���م الس���اعي اتس���ییر غی���ر عقالن���ي لل���زمن  -

اإلمتحان��ات المض��اعفة و المطول��ة الت��ي تعی��ق الطال��ب عل��ى العم��ل الف��ردي و تقل��یص 

 .الضائعة  تاألوقاساعات التدریس بسبب 

  في مجال الشھادات و التأطیر و التأھیل المھني :  

  :یالحظ ما یلي 

نسبة تأطیر غیر كافی�ة نجم�ت ع�ن مردودی�ة ض�عیفة فیم�ا بع�د الت�درج و ع�ن التس�رب  -

  .المعتبر لھجرة األساتذة الباحثین 

تك��وین قص��یر الم��دى غی��ر ج��ذاب و غی��ر مرغ��وب فی��ھ كون��ھ ل��م یحق��ق األھ��داف الت��ي  -

     بس�بب ع�دم وض�وح الق�انون الخ�اص )نك�وین اإلط�ارات المتوس�طة ( ئ من أجلھا أنش

التي لم یتم التعبیر عنھا بوضوح من ط�رف المتع�املین  و اإلمكانات و فرص التشغیل 

 .اإلقتصادیین 

عام��ة و تك��وین  الحص��ول عل��ى ثقاف��ة م��ن ل��م تس��مح التكوین��ات األحادی��ة اإلختص��اص -

 .ف المھنیة للتكیف مع الظرو متنوع قابل

     أن اإلص�الح ال�ذي سیش�رع ف�ي تطبیق�ھ یج�ب أن یش�مل ك�ل م�ن ھیكل�ة التك�وینیتضح 

و محتوی��ات الب��رامج البیداغ��ـوجیة لمختل��ف المناھــ��ـج و التنظ��یم البیداغوجـــ��ـي و طرائ���ق 

             ھیئ���ات البیداغوجیــ���ـةالالتوجی���ھ و التقی���یم و إنتق���ـال الطلبـ���ـة و تنظ���ـیم و تس���ییر مختل���ف 

ذات األولوی��ة الت��ي یح��ب عل��ى الجھ��ات  ترش��امح��اور الو تع��د ھ��ذه المواض��یع أھ��مو البح��ث 

اإلصالحات تمثل ض�رورة ملح�ة و ال یمك�ن أن تتحق�ق إال  ھذه.الوصیة أن تشرع في إنجازھا

  :  1بما یلي

ورة خلق تالؤم بین المتطلبات الش�رعیة لدیمقراطی�ة اإللتح�اق ب�التعلیم الع�الي و ض�ر    -      

  .تكوین نوعي
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  .الحقیقي لمفھومي األداء و التنافس اء المعنىإعط -

 .ترسیخ قواعد اإلستقاللیة الحقیقیة للمؤسسات وفق قواعد التسییر الحسن  -

السماح للجامعة الجزائریة ب�ان تص�بح قطب�ا لإلش�عاع الثق�افي و العلم�ي م�ن جدی�د كم�ا  -

 .كانت علیھ، على المستوى الجھوي و الدولي 

 .   في التنمیة المستدامة للبالد  المساھمة -

            

  إصالحات التعلیم العالي  :المطلب الثاني

تمر اإلص�الحات ف�ي التعل�یم الع�الي حتم�ا عب�ر  إع�داد إص�الح ش�امل و عمی�ق للتعل�یم   

إن ھ�ذا ،العالي ،و ذلك س�واء عل�ى مس�توى التس�ییر أو األداء و مردودی�ة الجامع�ة الجزائری�ة 

  : 1على مبادئ منھااإلصالح یرتكز 

ضمان تكوین ن�وعي ، یأخ�ذ بع�ین اإلعتب�ار التكف�ل بتلبی�ة الطل�ب اإلجتم�اعي الش�رعي  -

  .في مجال اإللتحاق بالتعلیم العالي 

تحقی��ق ت��أثیر متب��ادل فعل��ي م��ع المح��یط اإلجتم��اعي اإلقتص��ادي و ھ��ذا بتط��ویر ك��ل  -

 .التفاعالت الممكنة بین الجامعة و العالم الذي یحیط بھا

 .میكانزمات التكیف المستمر مع تطور الحرف یروتط -

تقوی��ة المھم��ة الثقافی��ة للجامع��ة، بترقی��ة الق��یم العالمی��ة الت��ي یعب��ر عنھ��ا الفك��ر الج��امعي  -

 .خرك المتعلقة بالتسامح و إحترام اآلخاصة تل

      تمكینھ��ا م��ن التف��تح أكث��ر عل��ى التط��ور الع��المي و عل��ى الخص��وص ف��ي مج��ال العل��وم  -

 .و التكنولوجیا

 .تشجیع و تنوع التعاون الدولي -

  . یر یركز على التشاور و المشاركة یترسیخ أسس تس -

  :یتمثل جوھر اإلصالحات في نقطتین 

، ال�ذي أس�س نظ�ام  253-98و یتعل�ق األم�ر بق�انون : إعادة تنظ�یم المنظم�ة الجامعی�ة  -

لتنظ�یم م�ن ، و تعتبر المرحلة الحالیة كمرحل�ة تجس�ید ھ�ذا ا المعاھدالكلیات خلفا لنظام 
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حی��ث تطبی��ق نظ��ام الكلی��ات بم��ا یحتوی��ھ م��ن اس��تقاللیة ف��ي تس��ییر ش��ؤونھا عب��ر إنش��اء 

  .ھیئات الكلیة كمجلس إدارة الكلیة و المجلس العلمي لھا 

 .LMDأما الشق الثاني فیرتبط بالتحول تدریجیا في مجال التكوین إلى نظام  -

ثالث مراح�ل تكوینی�ة ، تت�وج ك�ل  یعتمد نظام لیسانس ، ماستر ، دكتوراه  في ھیكلتھ على

  :  1واحدة منھا بشھادة جامعیة

  .، و تتوج بشھادة اللیسانس 3+ و یقصد بھا شھادة البكالوریا : مرحلة أولى  -

 .، و تتوج بشھادة الماستر 5+ و یقصد بھا شھادة البكالوریا :  مرحلة ثانیة  -

 .ج بشھادة الدكتورة، و تتو 8+ و یقصد بھا شھادة البكالوریا : مرحلة ثالثة   -

و في كل مرحلة من ھذه المراحل تنظم المسارات الدراسیة في ش�كل وح�دات تعل�یم تجم�ع 

  .في سداسیات لكل مرحلة 

و تتمیز وحدة التعلیم بكونھا قابلة لإلحتف�اظ و التحوی�ل ، وھ�ذا یعن�ي أن الحص�ول علیھ�ا  -

  .یكون نھائیا و یمكن إستعمالھ مسار تكویني أخر 

         ا اإلحتف��اظ و ھ��ذا التحوی��ل م��ن ف��تح مع��ابر ب��ین مختل��ف المس��ارات التكوینی��ةیمك��ن ھ��ذ -

و یخلق حركیة لدى الطلبة الذین بإمكانھم متابعة الدراس�ة ف�ي مس�ار تك�ویني ج�امعي ن�اتج 

  .عن إختیارھم

  .یكون اإلنتقال سداسیا  -

مھارات الزم�ة  تھدف مسارات شھادة اللیسانس و الماستر أساسا إلى إكتساب معارف و -

  .لكل من التأھیل لمھنة ما و بحوزتھ تكوینا مزدوجا

و مضبوط م�ن خ�الل تنظ�یم محك�م  بتوجیھ تدریجيیفرز ھذا النظام مخططا عاما یسمح  -

   .و یتوج ھذا التكوین بشھادة دكتوراه بعد تحضیر رسالة بحثمح التكوین للتعلیم و مال

  :یلي  كما" د.م.ل" و یظھر الرسم البیاني لنظام 
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  "ل م د " الرسم البیاني العام لنظام :  )04(رقمالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

   .9،ص 2004، جانفي "  ملف إصالح التعلیم العالي": وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي : المصدر

  " ل م د " بعض ممیزات نظام 

      بس��یطة وواض��حة الق��راءة زی��ادة عل��ى الفوائ��د الت��ي توفرھ��ا ھیكل��ة التكوین��ات ، كونھ��ا 

إنس��جاما  عل��ى رؤی��ة أكث��ر" ل م د" ث ش��ھادات، یرك��ز النظ��ام الجدی��د و تقتص��ر عل��ى ث��ال

و ت��نظم ف��ي ش��كل " مج��االت " تك��ون ھ��ذه الع��روض عل��ى ش��كل بخص��وص ت��وفیر التكوین��ات 

   .مسارات نموذجیة 

ن تجم��ع المج��ال عب��ارة ع�� تكوین��ات م��نظم داخ��ل مج��االت كبی��رة وإن الع��رض الجدی��د لل

ن�ذكر  المنافذ المھنی�ة الت�ي ت�ؤدي إلیھ�اتخصصات عدة على شكل مجموعة منسجمة من ناحیة 

  :1على سبیل المثال ، نموذج من المجاالت أو عائالت الشعب 

  .ماعیة العلوم اإلنسانیة و اإلجت -

 .العلوم اإلقتصادیة و التجاریة و المالیة و التسییر  -

لریاضیات ، اإلعالم اآلل�ي ، الفیزی�اء ، الكیمی�اء و عل�م ا( العلوم الدقیقة و التكنولوجیا  -

 ).الھندسة 

 ).الطب ، الصیدلة ، طب األسنان و البیطرة ( علوم الصحة  -

ضمن كل المجاالت ، تعرف بعض المسارات النموذجیة التي ھي عبارة ع�ن تخصص�ات 

  . أو إختیارات 

                                                 
 .10ص : المرجع السابق 1

 شھادة البكالوریا

 ماستر البحث 
 شھادة الماستر    

 شھادة اللیسانس 

 شھادة الماستر

 اإلدماج المھني 

 شھادة الدكتوراه
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  أھداف اإلصالحات و شروط نجاحھا :  المطلب الثاني

  :  ما یلي  ف إصالحات التعلیم العاليتستھد  

تحسین نوعیة التكوین بما یسمح من جھة من التوافق مع األنماط العالمی�ة و اإلس�تجابة  -

  .لإلحتیاجات الوطنیة من جھة ثانیة 

استمرار الطابع العمومي للجامع�ة لض�مان اس�تمرار دیمقراطی�ة التعل�یم و ذل�ك برص�د  -

 الكافیة لرفع مستوى األداء في المؤسسات الجامعیة  الموارد الالزمة و منح اإلستقاللیة

یس�تقبل م�ا سمع تزاید الطلب على التعلیم العالي الذي  رفع قدرة اإلستیعاب بما یتناسب -

  2008یناھز عن الملیون طالب سنة 

  :كالتالي  2008تقدیر اإلحتیاجات إلى غایة سنة  2002لتحقیق ھذه األھداف تم سنة  -

أس����تاذ إض����افي                 23.173ش����ریة ، ق����درت اإلحتیاج����ات ب����ـ ف����ي مج����ال الم����وارد الب -

  .عون تقني و أعوان المصالح 13.400و 

مقع��د بی���داغوجي         209.000ف��ي مج��ال ق���درات اإلس��تقبال ، ق���درت  اإلحتیاج��ات ب���ـ  -

 .ملیار من الدینارات 120سریر لرخصة برنامج خماسي مقدرھا  221.000و 

 .دجملیار  521، قدرت اإلحتیاجاتا الكلیة في الفترة نفسھا بـ یرفي مجال میزانیة التسی -

              الس����یما ف����ي التخصص����ات العلمی����ةون دین����ار جزائ����ري لك����ل ش����عبة جدی����دة مل���� 60 -

  . و التكنولوجیة مع إدماجھا تدریجیا في قوانین المالیة المقبلة 

جامعی�ة بم�ا یض�من نج�اح المؤسس�ات ال انم�اط تس�ییرمن جانب آخ�ر ت�م اعتم�اد مب�دأ مراجع�ة 

اإلصالحات و في ھذا المجال یجب اإلنتقال من نمط تسییر ذي ط�ابع إداري إل�ى نم�ط یرتك�ز 

  :على المبادئ التي تحكم التسییر الحسن بھدف 

  .التسییرتحسین قدرات مسؤولي المؤسسات في میدان  -

 .عصریةإدخال أدوات و طرق تسییر  -

ة التي تح�دد المس�ؤولیات و الحق�وق و الواجب�ات إتمام قواعد السلوك و أخالقیات المھن -

  .الجامعیةلمختلف مكونات األسرة 

 .المستویاتتقویة روح التشاور و النقاش على كل  -

 المكلفة،إنشاء و تنظیم الھیئات  -
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  .1توجیھ الجامعة تدریجیا نحو استقاللیة حقیقیة و مسؤولة 

  خالصة الفصل الثالث 

ضھ في ھذا الفصل إلى أھمیة قطاع التعلیم الع�الي  یمكن أن نخلص من خالل ما تم عر  

                       ال س���یما الجامع���ة ، الت���ي تلع���ب دورا ب���ارزا و فع���اال ف���ي إع���داد الق���وى البش���ریة الكف����ؤة

و المتخصصة باإلضافة إلى ما یمكن أن یحققھ إطاراتھا و خرجیھا من خالل بح�وثھم العلمی�ة 

ت اإلقتص�ادیة و اإلجتماعی�ة و الثقافی�ة ، ف�ي إط�ار التع�اون أو التي تساھم ف�ي تنش�یط المنظم�ا

التعاقد الذي قد یتم بین ھذه األخیرة و الجامعة ، أو عن طریق توظیف خریجي الجامعات م�ن 

  .طرف ھذه المنظمات 

و من خالل الدراسة و المعطیات الت�ي ت�م  من أھمیة ھذا القطاع   تأسیسا على ما تقدم   

ى للنھ�وض ف�إن الدول�ة تس�ع ف�ي الجزائ�ر، ختل�ف مح�اور التعل�یم الع�اليخص معرضھا فیما ی

بصورة ث العلمي و التأطیر البیداغوجي أكثر بھذا القطاع ، ال سیما في مجال التمویل  و البح

  .و ھو ما یبینھ تطور میزانیة القطاع  تتماشى و تعاظم أعداد الطلبة عبر مختلف السنوات 

أص��بح ض��رورة یملیھ��ا التوج��ھ للعولم��ة و اإلنفت��اح  الع��الي اإلھتم��ام بقط��اع التعل��یم  إن

عل�ى اإلقتص��اد الع��المي ، ألن��ھ وفق�ا لھ��ذا التوج��ھ الجدی��د یج�ب عل��ى قطاع��ات الدول��ة بمختل��ف 

و ذل�ك بمحاول�ة إتب��اع من�اھج  و ط��رق المعطی��ات و المع�اییر العالمی��ة  مجاالتھ�ا أن تتماش�ى و

و ھ�و  ف القطاع في إطار التوجھ الم�ذكور س�ابقاتسییریة مدروسة  و فعالة تسمح بتحقیق أھدا

  .ما تسعى إلیھ اإلصالحات المنتظرة و المطبقة في ھذا القطاع 
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