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  :تمـهيـد

ألھ��م المف��اھیم النظری��ة الخاص��ة بقط��اع التعل��یم  الس��ابق،بع��د استعراض��نا ف��ي الفص��ل   

إشارتنا لم�دى أھمی�ة ھ�ذا القط�اع ف�ي تزوی�د  الخصوص والعالي عموما و الجامعة على وجھ 

 ھ�ذا تط�ور و محاولتن�ا إعط�اء نظ�رة ع�ن ع�ات األخ�رى ب�المورد البش�ري الك�فءجمیع القطا

قمی��ة ، س��نحاول ف��ي ھ��ذا الفص��ل ف��ي الجزائ��ر م��ن خ��الل معطی��ات رو إص��الحاتھ القط��اع 

وم�دى فعالی�ة میزانی�ة التس�ییر من خ�الل محاول�ة تحلیلن�ا لالجامعة العمومي بتسییر للالتعرض 

اإلعتم��اد عل�ى أس��لوب دراس��ة بم�ع تط��ور ع��دد الطلب�ة، وذل��ك   ةتس�ییرھا و تطورھ��ا ب��الموازا

حی�ث  یب الت�ي یمك�ن اعتمادھ�ا عن�د اس�تخدام الم�نھج الوص�في التحلیل�يحالة كونھ أح�د األس�ال

  . 2004-2001للفترة  -بسكرة –ستتم دراستنا التطبیقیة ھذه بجامعة محمد خیضر 

  

  التعريف  بميدان الدراسة: المبحث األول 

       محم��د خیض��ر قب��ل محاولتن��ا ع��رض و تحلی��ل واق��ع تط��ور میزانی��ة التس��ییر بجامع��ة

لفت�رة  ةالموافق�أعداد الطلبة و ذلك وفقا للمعطیات المتحصل علیھ�ا و  یرتھا لتطورو مدى مسا

یجدر بن�ا أوال أن نعط�ي نب�ذة عل�ى المنظم�ة مح�ل الدراس�ة م�ن خ�الل التع�رف عل�ى  الدراسة،

نش���أتھا ومراح���ل تطورھ���ا، باإلض���افة إل���ى تفص���یل ھیكلھ���ا التنظیم���ي و مختل���ف الھیاك���ل 

  .اإلداريذا تطور تعداد الطلبة و التأطیر البیداغوجي و البیداغوجیة المتوفرة بھا و ك

  

  تقدیم جامعة محمد خیضر  :األولالمطلب 

كغیرھ�ا م�ن تعتبر الجامعة مؤسسة عمومیة ذات شخصیة معنوی�ة و اس�تقالل م�الي، و          

نش�ر س�اھمة ف�ي تت�ولى جامع�ة بس�كرة مھ�ام تك�وین الطلب�ة و اإلط�ارات و الم ال�وطنجامعات 

كم��ا تض��طلع ، و ك��ذا المش��اركة ف��ي التك��وین المتواص��ل المع��ارف،تحص��یل العل��م و   إنت��اج،

      م��ن خ��الل تثم��ین نت��ائج البح��ث العلم��ي يالجامع��ة بمھ��ام البح��ث العلم��ي و التط��ویر التكنول��وج
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                 و التقن����ي و تب����ادل المع����ارف و إثرائھ����ا ع����ن طری����ق المش����اركة ض����من األس����رة العلمی����ة

  :بثالث مراحل  –بسكرة  –قد مر إنشاء جامعة محمد خیضر  و .الدولیةلمحلیة و او الثقافیة 

 ).1992 -1984( مرحلة المعاھد : المرحلة األولى 

  :تم إنشاء جامعة محمد خیضر من خالل المعاھد الوطنیة الثالثة التالیة 

  ).18/08/84المؤرخ في  84-254المرسوم رقم ( المعھد الوطني للري  -

الم���ؤرخ ف���ي  84-253المرس���وم رق���م ( طني للھندس���ة المعماری���ة المعھ���د ال���و -

05/08/84.( 

الم���ؤرخ ف����ي  86-169المرس���وم رق����م ( المعھ���د ال���وطني للكھرب����اء التقنی���ة  -

18/08/86.( 

  1998-1992( مرحلة المركز الجامعي : المرحلة الثانیة.( 

الی�ة ، و تتكف�ل ھیئ�ة كانت المعاھد السابقة الذكر تتمت�ع باس�تقاللیة إداری�ة ، بیداغوجی�ة و م

مركزیة بالتنسیق فیما بینھا ، و قد تحولت ھذه المعاھد إل�ى مرك�ز ج�امعي بمقتض�ى المرس�وم 

  : و خالل ھذه الفترة تم فتح فروع أخرى ھي  07/07/1992المؤرخ في  92-295رقم 

  الدقیقةمعھد العلوم. 

  المدنیةمعھد الھندسة. 

 معھد العلوم اإلقتصادیة. 

 یكھد اإللكترونمع. 

  اآلليمعھد اإلعالم. 

  العربيمعھد األدب. 

 معھد علم اإلجتماع. 

 معھد اإلنجلیزیة. 

   إلى یومنا ھذا  1998من ( مرحلة الجامعة  :الثالثةالمرحلة( 

 98-219رق�م  و ذل�ك بموج�ب المرس�وم معاھ�د  07الجامعي إلى جامع�ة تض�م تحول المركز 

  :و ھذه المعاھد ھي   07/07/98المؤرخ في 
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 الدقیقةالعلوم  معھد. 

  الريمعھد. 

 معھد العلوم اإلقتصادیة. 

  اآلليمعھد اإلعالم. 

  اإلنسانیةمعھد العلوم اإلجتماعیة و. 

  المعماریةمعھد الھندسة. 

  التقنیةمعھد الكھرباء. 

 387/98ف��ي إط��ار سیاس��ة إص��الح التعل��یم الع��الي و بموج��ب المرس��وم التنفی��ذي رق��م 

ظ�یم و تس�ییر الجامع�ة و الم�تمم للمرس�وم النم�وذجي رق�م المتعل�ق بتن 02/12/98المؤرخ ف�ي 

، تحول��ت لق��انون األساس��ي النم��وذجي للجامع��ةالمتض��من ا 17/09/83الم��ؤرخ ف��ي  544-83

  :ھذه المعاھد إلى ثالث كلیات 

 كلیة العلوم و علوم الھندسة. 

 كلیة الحقوق و العلوم اإلقتصادیة. 

 العلوم اإلجتماعیة كلیة اآلداب و. 

المع�دل و الم�تمم  29/08/2004الم�ؤرخ ف�ي  255-04لمرسوم التنفیذي رقم و بصدور ا

و المتض�من إنش�اء جامع�ة محم�د  07/07/1998المؤرخ في  219-98للمرسوم التنفیذي رقم 

  :كلیات ھي  04المعدل أصبحت الجامعة تتكون من  –بسكرة  –خیضر 

  قسم  14تضم :  كلیة العلوم و علوم الھندسة. 

  أقسام  08تضم  :العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة كلیة اآلداب و. 

  تضم  قسمین :كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة. 

 أقسام 03 تضم:و التسییر ة العلوم اإلقتصادیة كلی. 

، ض�من ط�ورین م�ن التك�وین  مختلفة موزعة على الكلیات األربعتمنح الجامعة شھادات و

دول��ة أو ش��ھادة  اللیس��انس أو ش��ھادة مھن��دسطوی��ل الم��دى ، یم��نح للطلب��ة المتخ��رجین ش��ھادة 

ادة الدراس��ات و ط��ور قص�یر الم��دى ال��ذي یم�نح فی��ھ للطلب��ة المتخ�رجین ش��ھ الدراس�ات العلی��ا 
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عل����ى  2005-2004إل����ى غای����ة الفت����رة و تحت����وي الكلی����ات الم����ذكورة  الجامعی����ة التطبیقی����ة

  الكلیات ھا یتحتو التي تخصصا موزعة على مختلف األقسام  37تخصصات مختلفة تقدر بـ

باإلضافة إلى الدراسات على مستوى التدرج تض�م الجامع�ة الدراس�ات م�ا بع�د الت�درج   

-1991بدای��ة الس��نة الجامعی��ة  حی��ث ت��م أول تس��جیل ف��ي المرحل��ة األول��ى لم��ا بع��د الت��درج م��ع

و س��عیا للوص��ول إل��ى منظوم��ة متكامل��ة و إعط��اء بع��د حقیق��ي ، ف��ي اختص��اص ال��ري 1992

ما بعد الت�درج لمختل�ف  تم فتح دراسات لتحصیل المعرفي و البحث العلميللجامعة في مجال ا

   .تخصصا 16بـ  2005-2004وقدر عدد التخصصات المفتوحة سنة  التخصصات

  

  الھیكل التنظیمي لجامعة محمد خیضر: المطلب الثاني 

ألن�ھ یس�مح بمعرف�ة  منظم�ة،م�ن أھ�م مح�اور التنظ�یم داخ�ل أي  یعتبر الھیكل التنظیمي  

  .بھاختلف المستویات اإلداریة م

ت�م إع�داد الھیك�ل التنظیم�ي لجامع�ة محم�د خیض�ر لیمث�ل أداة تس�اعد عل�ى  المنطلق،و من ھذا 

كم��ا یمث��ل الھیك��ل التنظیم��ي مرجع��ا أساس��یا  عام��ة،ض��مان حس��ن التنظ��یم و التس��ییر بص��ورة 

  ). 01أنظر الملحق رقم .( ریة بالجامعةلمعرفة مختلف الھیاكل و المستویات اإلدا

  :1خالل الھیكل التنظیمي نالحظ أن الجامعة تسیر بھیكل إداري متكون من من 

 :مدیریة الجامعة   - أ

تضم ھ�ذه األخی�رة ، تح�ت س�لطة م�دیر الجامع�ة  المس�ؤول األول ع�ن الس�یر    

 :العام للجامعة ، ما یأتي 

نش���اء الت���ي یح��دد ع���ددھا و ص��الحیاتھا وفق���ا لمرس��وم إ :نیاب��ات مدیری���ة الجامع��ة/ 1-1

توض��ع نیاب��ات مدیری��ة الجامع��ة تح��ت مس��ؤولیة ن��واب م��دیر الجامع��ة المعنی��ین  ، الجامع��ة

و تتمث�ل  .بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي و لكل نائب مھامھ الخاص�ة 

  :في  النیابات ھذه

 نیابة مدیریة الجامعة للتكوین العالي و التكوین المتواصل و الشھادات:  

  :ذه النیابة أربعة مصالح ھيتشمل ھ
                                                 

  المحدد للتنظیم اإلداري لمدیریة الجامعة و الكلیة و المعھد و ملحقة الجامعة و مصالحھا المشتركة  24/09/2004قرار وزاري مشترك مؤرخ في   1
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 . مصلحة التعلیم و التربصات و التقییم -

 .مصلحة الشھادات و المعادالت -

 .الجامعيمصلحة التكوین لما بعد التدرج و التأھیل   -

 .مصلحة التكوین المتواصل  -

 :ينیابة مدیریة الجامعة للتكوین العالي و التكوین المتواصل و الشھادات بما یأتتتكفل و  

 ة المسائل المتعلقة بسیر التعلیم و التربصات المنظمة من قبل الجامعةمتابع. 

  الس��ھر عل��ى انس��جام ع��روض التك��وین المقدم��ة م��ن قب��ل الكلی��ات و المعاھ��د م��ع مخط��ط

 .تنمیة الجامعة

  السھر على احترام التنظیم المعم�ول ب�ھ ف�ي مج�ال التس�جیل و إع�ادة التس�جیل و مراقب�ة

 .رجالمعارف و إنتقال طلبة التد

  متابعة أنشطة التكوین عن بعد الذي تضمنھ الجامعة و ترقیة أنش�طة التك�وین المتواص�ل

 .في الجامعة

 الس��ھر عل��ى احت��رام التنظ��یم و اإلج��راءات  المعم��ول ب��ھ ف��ي مج��ال تس��لیم الش��ھادات         

 .و المعادالت

  و تحیینھا  للطلبة مسك القائمة اإلسمیة. 

  التك��وین لم��ا بع��د الت��درج و م��ا بع��د الت��درج المتخص��ص متابع��ة المس��ائل المتعلق��ة بس��یر     

 .و كذا التأھیل الجامعي و السھر على تطبیق التنظیم الساري المفعول في ھذا المجال

  .متابعة سیر المجلس العلمي للجامعة و الحفاظ على أرشیفھ

 نیاب���ة مدیری���ة الجامع���ة للتنش���یط و ترقی���ة البح���ث العلم���ي و العالق���ات الخارجی���ة            

  :و التعاون

نیابة مدیریة الجامعة للتنشیط و ترقیة البحث العلم�ي و العالق�ات الخارجی�ة  ال تشمل  

مصلحة متابعة أنش�طة البح�ث و تثم�ین نتائج�ھ، و مص�لحة : و التعاون إال على مصلحتین ھما

  :و تتمثل مھامھا فیما یلي. التعاون و التبادل ما بین الجامعات و الشراكة

  أنشطة البحث لوح�دات و مخ�ابر البح�ث و إع�داد الحص�یلة بالتنس�یق م�ع الكلی�اتمتابعة    

 .و المعاھد
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  القیام بكل نشاط من شأنھ تثمین نتائج البحث. 

 لمب���ادرة بب���رامج ترقی���ة عالق���ات الجامع���ة م���ع محیطھ���ا اإلجتم���اعي و اإلقتص���ادي و ا

 .الشراكة

 امع�ات و التع�اون ف�ي مج�ال التعل�یم المبادرة بكل نشاط من أجل ترقیة التبادل ما بین الج

 .و البحث

 المبادرة بأعمال التنشیط و اإلتصال. 

  تنظیم التظاھرات العلمیة و ترقیتھا. 

 متابعة برامج تحسین المستوى و تجدید معلومات األساتذة و انسجامھا. 

    نیابة مدیریة الجامعة للتنمیة و االستشراف و التوجیھ: 

        ل م��ن مص��لحة اإلحص��اء و اإلستش��راف،  مص��لحة التوجی��ھك�� تش��تمل ھ��ذه النیاب��ة عل��ى   

  :بما یلي ھذه النیابة  وتتكفل،و اإلعالم و مصلحة متابعة برامج البناء و تجھیز الجامعة 

 جمیع العناصر الضروریة إلعداد مشاریع مخططات تنمیة الجامعة. 

 لجامع�ة و اقت�راح القیام بكل دراسة إستشرافیة ح�ول توقع�ات تط�ور التع�داد الطالب�ي ل

           ك���ل إج���راء م���ن أج���ل التكف���ل بھ���م، الس���یما ف���ي مج���ال تط���ور الت���أطیر البی���داغوجي 

 .و اإلداري

 مسك البطاقیة اإلحصائیة  للجامعة و تحیینھا دوریا. 

  القیام بإعداد  دعائم إعالمیة في مجال المسار التعلیمي المضمون من ط�رف الجامع�ة

 .و منافذھا المھنیة

 تصرف الطلبة كل معلومة من شأنھا مساعدتھم على إختیار توجیھھم وضع تحت. 

  متابع��ة ب��رامج البن��اء و ض��مان تنفی��ذ ب��رامج تجھی��ز الجامع��ة بالعالق��ة م��ع المص��الح

 .المعنیة

 :األمانة العامة/ 2 -1

 ھ��ذه األخی��رةتوض��ع  ي أھ��م جھ��از مش��كل لمدیری��ة الجامع��ة وإن األمان��ة العام��ة ھ��ي ث��ان

   ع�ام یكل�ف بس�یر الھیاك�ل الموض�وعة تح�ت س�لطتھ و المص�الح اإلداری�ة  تحت مسؤولیة أمین

  :التي تتلخص فیما یلي ،تعمل على تنفیذ العدید من المھام التيو التقنیة المشتركة 
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  تسییر المسار المھني لمستخدمي الجامع�ة م�ع احت�رام ص�الحیات الكلی�ة و المعھ�د ف�ي

 .ھذا المجال

  و متابعة تنفیذھاتحضیر مشروع میزانیة الجامعة. 

 ضمان متابعة تمویل أنشطة المخابر و وحدات البحث. 

 السھر على سیر المصالح المشتركة للجامعة. 

 وضع برامج األنشطة الثقافیة و العلمیة و الریاضیة للجامعة و ترقیتھا. 

  ض��مان متابع��ة و تنس��یق مخطط��ات األم��ن ال��داخلي للجامع��ة بالتنس��یق م��ع المكت��ب

 .داخليالوزاري لألمن ال

 ضمان تسییر و حفظ األرشیف و التوثیق لمدیریة الجامعة. 

 ضمان سیر مكتب تنظیم الجامعة. 

عل�ى ظ�یم الع�ام و مكت�ب األم�ن ال�داخلي تشمل األمانة العامة التي یلح�ق بھ�ا مكت�ب التن

  :لھیاكل اآلتیةا

 المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین: 

 س���اتذة، مص���لحة الم���وظفین اإلداری���ین           حی���ث تش���مل ھ���ذه المدیری���ة عل���ى مص���لحة األ

و التقنی��ین و أع��وان المص��الح، باإلض��افة إل��ى مص��لحة التك��وین و تحس��ین المس��توى و تجدی��د 

  :و تعمل المدیریة الفرعیة للمستخدمین و التكوین على .المعلومات

 ةتس��ییر المس��ار المھن��ي للمس��تخدمین الت��ابعین لمدیری��ة الجامع��ة و المص��الح المش��ترك     

 .و كذا الذین یتولى مدیر الجامعة تعیینھم

  إعداد و تنفیذ مخطط�ات التك�وین و تحس�ین المس�توى و تجدی�د معلوم�ات المس�تخدمین

 .اإلداریین و التقنیین و أعوان المصالح للجامعة

 ض��مان تس��ییر تع��داد مس��تخدمي الجامع��ة م��ع ض��مان التوزی��ع المنس��جم ب��ین الكلی��ات        

 .حقاتو المعاھد و المل

 تنسیق إعداد و تنفیذ مخططات تسییر الموارد البشریة للجامعة. 
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    المدیریة الفرعیة للمالیة و المحاسبة: 

و تتك��ون ھ��ذه المدیری��ة ب��دورھا م��ن  مص��لحة المیزانی��ة و المحاس��بة، مص��لحة تموی��ل 

لفرعی����ة أنش����طة البح����ث، و مص����لحة مراقب����ة التس����ییر و الص����فقات، و تق����وم المدیری����ة ا

 :مین و التكوین بالمھام التالیة للمستخد

  تحضیر مشروع میزانیة الجامعة على أساس إقتراحات عمداء الكلیة و م�دیري المعاھ�د

 .و الملحقات

  الجامعةمتابعة تنفیذ میزانیة. 

  تحضیر تفویض اإلعتمادات إلى عمداء الكلی�ة و م�دیري المعاھ�د و الملحق�ات و ض�مان

 .مراقبة تنفیذھا

 ة البحث المضمونة من قبل المخابر و الوحداتمتابعة تمویل أنشط. 

 مسك محاسبة الجامعة. 

 المدیریة الفرعیة للوسائل و الصیانة: 

ھذه المدیریة ھ�ي األخ�رى تتك�ون ك�ذلك م�ن ثالث�ة مص�الح؛ مص�لحة الوس�ائل و الج�رد 

و كغیرھ���ا م���ن . مص���لحة النظاف���ة و الص���یانة، و المص���لحة الثالث���ة ھ���ي مص���لحة األرش���یف

  :المدیریة الفرعیة للوسائل و الصیانة بمجموعة من المھام تتمثل في تكفلت ،المدیریات

 ضمان تزوید الھیئات التابعة لمدیریة الجامعة و المصالح المشتركة بوسائل السیر. 

  ض���مان ص���یانة الممتلك���ات المنقول���ة و غی���ر المنقول���ة لمدیری���ة الجامع���ة و المص���الح

 .المشتركة

 مسك سجالت الجرد. 

 رشیف الجامعةضمان و صیانة أ. 

 ضمان تسییر حظیرة السیارات لمدیریة الجامعة. 

 المدیریة الفرعیة لألنشطة العلمیة و الثقافیة و الریاضیة: 

: المدیری�ة الفرعی�ة لألنش�طة العلمی�ة و الثقافی�ة و الریاض�یة م�ن مص�لحتین ھم�ا تتكون  

  . یھیةاألنشطة العلمیة و الثقافیة، ومصلحة األنشطة الریاضیة و الترف مصلحة
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  :و مھام ھذه المدیریة ھي

 ترقیة و تنمیة األنشطة العلمیة والثقافیة في الجامعة لفائدة الطلبة. 

 ترقیة األنشطة الترفیھیة. 

 دعم األنشطة الریاضیة في إطار الریاضة الجامعیة. 

 القیام بأنشطة إجتماعیة  لفائدة  مستخدمي الجامعة. 

 :المصالح المشتركة للجامعة/   1-3

  :صالح المشتركة للجامعة من عدة مراكز ھيتتكون الم

 مركز التعلیم المكثف للغات: 

یشمل ھذا المركز فرعین یتمثالن ف�ي ف�رع البرمج�ة و ف�رع الص�یانة، و الل�ذان یعم�الن 

  :على 

 دعم التقن��ي لل��دروس التمھینی��ة و تحس��ین المس��توى و تجدی��د المعلوم��ات ف��ي اللغ��ات ال��

 .المنظمة من قبل الجامعة

 ة األجھزة المتخصصة في تعلیم اللغاتسیر و صیان. 

 مركز الطبع والسمعي البصري: 

 و الس��معيیش�تمل عل�ى ف�رع الطب��ع و ف�رع الس�معي البص�ري، و یتكف��ل مرك�ز الطب�ع     

  :البصري بكل مما یأتي

 طبع كل وثیقة إعالمیة حول الجامعة. 

 طبع الوثائق البیداغوجیة و التعلیمیة و النشرات العلمیة. 

 لتسجیل كل سند سمعي بصري للوثائق البیداغوجیة و التعلیمیة الدعم التقني. 

 بعداألنظمة و شبكة اإلعالم و االتصال و التعلیم المتلفز و التعلیم عن  مركز: 

المتلف�ز و التعل�یم  ف�رع التعل�یمویتكون من ثالثة فروع؛ فرع األنظم�ة وف�رع الش�بكات و 

 :التالیة میتكفل ھذا المركز بالمھا عن بعد،

 .غالل ھیاكل الشبكات و إدارتھا و تسییرھااست -

 .استغالل تطبیقات اإلعالم اآللي لتسییر البیداغوجیة و تطویرھا -
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 .المتلفز و التعلیم عن بعد و تنفیذھا مشاریع التعلیممتابعة  -

 .الدعم التقني للتصمیم و إنتاج الدروس عن طریق اإلعالم اآللي -

 .عدتكوین و تأطیر المتدخلین في التعلیم عن ب -

 يالبھو التكنولوج: 

  :یتكفل البھو التكنولوجي بما یأتي

 أو المعاھ�د ف�ي تنظ�یم و س�یر األعم�ال الموجھ�ة و التطبیقی�ة ف�ي / الدعم التقني للكلیات و

 .العلوم التكنولوجیة

 تسییر و صیانة التجھیزات الضروریة للسیر الحسن لألعمال التطبیقیة و الموجھة. 

  :امعةالمكتبة المركزیة للج/  1-4

            ةمص����لحة االقتن����اء،  مص����لحة المعالج���� إن المكتب���ة المركزی����ة للجامعی����ة تتك����ون م���ن

و تخ�تص ھ�ذه المكتب�ة بالمھ�ام . التوجی�ھ إل�ى مص�لحةو مصلحة البحث الببلیوغرافي باإلضافة 

  :التالیة

 عاھداقتراح برامج اقتناء المراجع و التوثیق الجامعي بالعالقة مع مكتبات الكلیات و الم. 

 مسك بطاقیة الرسائل و المذكرات لما بعد التدرج. 

 تنظیم الرصید الوثائقي للمكتبة المركزیة باستعمال أحدث الطرق للمعالجة و الترتیب. 

  مس��اعدة مس���ؤولي مكتب��ات الكلی���ات و المعاھ��د ف���ي تس��ییر الھیاك���ل الموض��وعة تح���ت

 .سلطتھم

 باستمرار لعملیة الجرد صیانة الرصید الوثائقي للمكتبة المركزیة و إخضاعھا. 

 وضع الشروط المالئمة الستعمال الرصید الوثائقي من طرف الطلبة و األساتذة. 

 مساعدة األساتذة و الطلبة في بحوثھم الببلیوغرافیة. 

  :الكلیات و األقسام /  1-5

 األوس�ع ف�يھي وحدة تعلیم و بحث في الجامعة، و تشكل الحلقة األكادیمیة  الكلیة

  :و المعرفة و من تخصصاتھا مجال العلم 

   .كوین في التدرج و ما بعد التدرج الت -

 .إلخ ... القیام بنشاطات البحث العلمي و ملتقیات ، أیام دراسیة ،  -
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 .القیام بنشاط التكوین المتواصل و تحسین المستوى و تجدید المعارف -

تخصص�ا ف�ي  تتشكل كل كلیة من مجموعة من األقسام حیث یمثل القس�م ش�عبة أو م�ادة أو  

المادة و یضم كل قسم لجنة علمیة یدیرھا رئیس القس�م بمس�اعدة مس�اعد رئ�یس القس�م المكل�ف 

  .مساعد رئیس القسم المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي التدرج،بالتدریس و التعلیم في 

  اعدة یكون عمید الكلیة مسؤول عن سیر الكلیة و یتولى تسییر وسائلھا البشریة و المادیة بمس

  .نائب العمید المكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة -

 .نائب العمید المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي و العالقات الخارجیة -

 .أمین عام للكلیة -

 .رؤساء األقسام -

 .مسؤول مكتبة الكلیة -

  

   *الھیاكل البیداغوجیة :الثالثالمطلب 

العملی�ة  أھ�م العناص�ر الض�روریة الت�ي تق�وم علیھ�اتعتبر الھیاكل البیداغوجیة من ب�ین 

ق�ا لتع�اظم أع�داد كما أن عددھا یزید وحجمھا یتوس�ع وف.الجامعةیجب أن توفرھا  والتدریسیة 

و حجمھ��ا تبع��ا  او تت��وفر جامع��ة محم��د خیض��ر عل��ى ھیاك��ل بیداغوجی��ة یتط��ور ع��ددھالطلب��ة 

  :للسبب المذكور آنفا، و تتمثل ھذه الھیاكل فیما یلي

 الدراسةرجات و قاعات مد: 

لیمث��ل  مقع��د، 400-100اق��ة اس��تیعاب تت��راوح م��ا ب��ین م��درجا بط 19بالجامع��ة یوج��د   

اب تتراوح ما قاعة للدراسة بطاقة استیع 185كما تتوفر الجامعة على ،مقعد  4160المجموع 

مقع��د ، و بھ��ذا یص��بح الع��دد  7402و یمث��ل مجم��وع المقاع��د المت��وفرة  مقع��د 150-25ب��ین 

  .مقعدا  11562البیداغوجیة  لمقاعدمالي لاإلج

 600من قاعة كبرى للمحاضرات بطاقة اس�تیعاب تق�در ب�ـ  2002و قد استفادت الجامعة سنة 

م م�ن مختل�ف مص�الح نظتنظم فیھا األیام الدراسیة و الملتقیات الدولیة و الوطنیة الت�ي ت� مقعد،

  .بیة أقسام و كلیات الجامعة ، باإلضافة إلى الجمعیات الطال
                                                 

  2005-2004إحصائیات الھیاكل البیداغوجیة محددة إلى غایة الفترة   *
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  المكتبات: 

، بما فیھا المكتبة المركزیة ، یقدر مجموع ع�دد  بالنسبة للمكتبات تضم الجامعة أربع مكتبات

  :مقعد مقسمة كما یلي  2300المقاعد بـ 

  إحصائیات حول عدد المقاعد ، النسخ و العناوین في مكتبات الجامعة ) :08(جدول رقم 

 النسخ عدد عدد العناوین عدد المقاعد المكتبات

 87210 8753 1200 المكتبة المركزیة
 19784 2538 500 مكتبة كلیة الحقوق و العلوم اإلقتصادیة
 15908 2877 300 مكتبة كلیة اآلداب و العلوم اإلجتماعیة

 12712 3146 300 مكتبة كلیة العلوم و علوم الھندسة

 135614 17134 2300 المجموع

  .ولي مكتبات الكلیاتمسؤ:  المصدر

مراك�ز  07و في مج�ال اإلع�الم اآلل�ي و المعلوماتی�ة تحت�وي جامع�ة محم�د خیض�ر عل�ى   

  .كما تم تدعیم الجامعة بأربع قاعات إنترنت جھاز، 15حسابات بكل مركز حوالي 

  .بحثمشروع  47مخبر و  13أما مخابر البحث فقد قدرت بـ 

  

  اريتعداد الطلبة و التأطیر البیداغوجي واإلد: المطلب الرابع 

  تعداد الطلبة / 1  

الطلب�ة على غرار جامعات الوطن تشھد جامع�ة محم�د خیض�ر تعاظم�ا متزای�دا ف�ي تع�داد   

لیتض�اعف ھ�ذا  92-91طالب سنة  2561إلى  85-84طالب سنة  202ارتفع العدد من  حیث

و ھ��و م��ا یظھ��ره الج��دول   ،2005-2004الع��دد بح��والي ثم��ان م��رات ف��ي الس��نة الجامعی��ة 

  :الموالي 

  

  

  

  
                                                 

 مقعد 300بطاقة استیعاب تصل إلى  2005ة كلیة العلوم اإلقتصادیة و التسییر افتتحت في سبتمبر مكتب إن. 
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  2005-1984تطور عدد الطلبة للفترة     :)09(الجدول رقم    

  عدد الطلبة  الفترة
84-85  202  
85-86  455  
86-87  913  
87-88  1155  
88-89  1458  
89-90  1962  
90-91  2169  
91-92  2561  
92-93  2898  
93-94  2769  
94-95  2575  
95-96  2792  
96-97  3354  
97-98  4452  
98-99  5775  
99-00  7243  
00-01  9473  
01-02  11088  
02-03  12509  
03-04  13639  

04-05  15577  

 : باإلعتماد على  ةمن إعداد الباحث :المصدر 

 .إحصائیات مصلحة اإلحصاء و اإلستشراف -   
 .مصلحة اإلنخراط المركزیة معطیات -   

 :نا عرض ھذه المعطیات في الشكل الموالينو یمك
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خاصة ف�ي الفت�رة م�ا ب�ین  د الطلبة قد ارتفع بنسب متباینة،الشكل نالحظ أن عد من خالل   

طال�ب ف�ي  500 -200، حیث كان نمو الطلبة یق�در ب�ـ  1993-1992و الفترة  1984-1985

ث ارتف�ع ع�دد ، حی� 1990-1983ھذه الفترة ، و سجلت أكبر نسبة زیادة في ھذه الفترة  س�نة 

) 1994-1993(ذا النمو ما فتئ یقل ابتداءا م�ن الس�نة الموالی�ة إال أن ھطالب ، 504الطلبة بـ 

         1995-1994فعل��ى غ��رار الع��ادة  ش��ھد ع��دد الطلب��ة انخفاض��ا محسوس��ا خاص��ة ف��ي الفت��رة 

فإن ھذا التن�اقص یع�ود إل�ى  ،و وفقا لما تحصلنا علیھ من أجوبة إلستفساراتنا حول ھذه النقطة

ن م��نھم ف��ي ھ��ذه المرحل��ة إل��ى التس��جیل ف��ي تخصص��ات لج��وء الطلب��ة الج��دد و حت��ى المس��جلی

الشكل رقم 05: تطور عدد طلبة التدرج الفترة 2005-1984
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 من إعداد الباحثة: المصدر
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، العل�وم السیاس�یة  حقوق و اآلداب و اللغ�ات األجنبی�ةأخرى لم تكن مفتوحة بجامعة بسكرة ك�ال

أخذ معدل النمو یزید بوتیرة متزایدة مقارن�ة بتوس�ع   1996 -1995إلخ  و ابتداءا من سنة . ..

  .إلخ ...ذه الفترة كالحقوق و األداب الجامعة و فتح اختصاصات جدیدة ابتداءا من ھ

فإن تسجیالت الطلبة عبر مختل�ف الكلی�ات تظھ�ر ف�ي الج�دول  2005-2004بالنسبة للفترة و 

  : الموالي 

  2005-2004المسجلین في التدرج للفترة :   )10(رقم  الجدول

  المجموع  األجانب  الجزائریون  الكلیات

  4709  63  4647  كلیة العلوم والعلوم الھندسیة

  2825  08  2817  كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر

  3146  0  3146  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

  4897  03  4894  كلیة األداب و العلوم اإلنسانیة

  15577  74  15503  المجموع الكلي

  .اإلحصاء و اإلستشرافمصلحة : المصدر 
  

ل  نالحظ   أن  كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیــة س�جلت أكب�ر من خالل معطیات الجدو      

تخصاصات مختلفة ، تلیھا كلیة العلوم و علوم الھندس�ة  08عدد من الطلبة ، موزعین على 

، ثم كلیة الحقوق و العلوم السیاس�یة ، و أخی�را كلی�ة اإلقتص�اد و عل�وم التس�ییر و للتوض�یح 

  :  أكثر نعرض الشكل الموالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

الشكل رقم 06 : توزیع طلبة التدرج على الكلیات للفترة  2004 - 2005

كلیة العلوم و العلوم الھندسیة 

العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر 

االحقوق و العلوم السیاسیة و
العالقات الدولیة 

األداب و العلوم اإلنسانیة 
30%32%

20% 18%

المصدر : من إعداد الباحثة

  كلیة العلوم و العلوم الھندسیة 
  

  العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر 
  

  الدولیة  الحقوق و العلوم السیاسیة و العالقات
  

  األداب و العلوم اإلنسانیة 
 

 إعداد الباحثة : المصدر

 2005 -2004توزیع طلبة التدرج على الكلیات للفترة :  )06(الشكل رقم 
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  البیداغوجيالتأطیر / 2

إن تزاید أعداد الطلبة و التوسع في األقسام و التخصصات یتطل�ب بالض�رورة الرف�ع م�ن   

رتفع ع�دد األس�اتذة نلمسھ في جامعة محمد خیضر، حیث إو ھو ما طیر البیداغوجي  نسبة التأ

ن�ھ الج�دول و ھو م�ا یبی  2005-2004إلى الفترة  85-84ترة من الف %4161.54بما یقارب 

 :اآلتي 

 2005-1984تطور عدد األساتذة للفترة  : )11(لجدول رقما
  

  األساتذةعدد   الفترة

1984-1985  13  
1985-1986  27  
1986-1987  44  
1987-1988  48  
1988-1989  56  
1989-1990  102  
1990-1991  135  
1991-1992  166  
1992-1993  190  
1993-1994  198  
1994-1995  221  
1995-1996  205  
1996-1997  231  
1997-1998  260  
1998-1999  282  
1999-2000  301  
2000-2001  348  
2001-2002  410  
2002-2003  457  
2003-2004  507  
2004-2005  554  

  :إستنادا إلى معطیات ةمن إعداد الباحث:المصدر

  .مصلحة اإلحصاء و اإلستشراف -  

  . مصلحة الموظفین األساتذة -                                  
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ن�ورد الرس�م البی�اني  2005-1984و إلظھارمستوى تطور عدد األساتذة خالل الفت�رة 

 :التالي الذي یمثل إسقاطا لمعطیات ھذا الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م��ن خ��الل المنحن��ى البی��اني نس��تطیع أن نمی��ز أن ع��دد األس��اتذة یتزای��د ب��وتیرة تتماش��ى     

الطلب�ة ، إال أن ھ�ذا التزای�د ل�م یك�ن مطلق�ا من�ذ نش�أة الجامع�ة إل�ى الفت��رة  و تزای�د ع�دد  نس�بیا 

ستاذا مقارن�ة بالس�نة الت�ي أ 16بـ  1996-1995، حیث انخفض ھذا العدد سنة  2004-2005

  .تسبقھا، لیعود بعد ذلك معدل النمو إلى اإلرتفاع التدریجي بعد كل سنة 

  التأطیر اإلداري/ 3

بزیادة فروع و تخصصات جدیدة ال یتطلب زی�ادة  الجامعة،و توسع إن تنامي عدد الطلبة   

ھیاك�ل اإلدارة لض�مان تس�ییر بل یتطلب أیض�ا نم�وا و توس�عا ف�ي التأطیر البیداغوجي فحسب 

  .المصالح المختلفة 

الشكل رقم 07 :  تطور عدد األساتذة للفترة 1984 - 2005
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  من إعداد الباحثة :المصدر  
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 201یق�در ب��ـ 1993-1992فق�د ك��ان ع�دد الم�وظفین س��نةخیض�ر، بالنس�بة لجامع�ة محم��د   

موظ�ف م�وزعین عل�ى  257إل�ى  1998-1997خ�الل س�نة  وارتفع ھذا العدد لیصل موظف،

فق�د ارتف�ع ھ�ذا الع�دد  ،2005-2004ة وبالنسبة لس�نكل اإلداریة األخر�مختلف المعاھد و الھیا

  1.عامل مؤقت  102موظف دائم باإلضافة إلى  409لیصبح   %59بحوالي 

  

                    2004 - 2001للفترة بجامعة بسكرة  التسيير و ميزانيةال :المبحث الثاني

  عرض و تحليل

و التط�رق  2004-2001انی�ة التس�ییر للفت�رة سنحاول في ھذا المبحث عرض تط�ور میز  

إلى أبعاد و حیثیات توزیع اإلعتمادات المالیة في ھذا الجانب من میزانیة الجامعة، التي تنقس�م 

عطی�ات میزانی�ة التس�ییر و ق�د اكتفین�ا بع�رض میة التسییر و میزانیة التجھی�ز إلى قسمین میزان

ألنھ تعذر علینا الحصول على معطی�ات و ل�و جزئی�ة تس�اعدنا عل�ى تحلی�ل الجان�ب الث�اني م�ن 

  . میزانیة التجھیز المتعلق بمیزانیة الجامعة و

  

  المیزانیة  تقدیم مصلحة: المطلب األول 

ي تقام طیلة تعتبر مصلحة المیزانیة المحور األساسي في تسییر و إدارة جل النشاطات الت  

  فھي مكلفة بالتسییر الم�الي للمس�تخدمین م�ن نفق�ات و إی�رادات ، و ك�ذا تحض�یر المالیة،السنة 

و تحض�یر ج�داول و مرتب�ات المس�تخدمین ، األج�ور و لواحقھ�ا      و متابعة البطاق�ات الحس�ابیة

أھ�م  و تحضر جداول المصاریف الملتزم بھا في إطار میزانیة تسییر الجامع�ة الت�ي س�نعرض

  .بنودھا فیما بعد 

  :ھيو تتفرع مصلحة المیزانیة إلى عدة مكاتب و 

  یكلف بالتسییر الم�الي لألج�ور م�ن م�نح و ع�الوات و مخلف�ات  :األساتذةمكتب أجور

 .األساتذة الدائمین

                                                 
  .مصلحة الموظفین اإلداریین و التقنیین 1
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  مكل���ف بمرتب���ات الم���وظفین الم���ؤقتین م���ن أس���اتذة :مكت���ب المس���تخدمین الم���ؤقتین         

 .و عمال مؤقتین 

  ع المیزانی�ة الممنوح�ة للمجامع�ة یتكف�ل بتس�ییر ج�زء یق�در برب�:  الوكالة المالیةمكتب

م��ع العل��م أن عملی��ة تس��دید النفق��ات ت��تم نق��دا أو بش��یك ، و یق��وم الوكی��ل الم��الي بتس��ویة 

 .یوما و ھذا في إطار ما ینص علیھ قانون المالیة  45النفقات لمدة 

  ت العمومی�ة لك�ل العملی�ات المالی�ة الت�ي یكلف بتسییر نفقات التجھیزا :مكتب التجھیز

المب���اني و مختل���ف : تتعل���ق ب���البرامج الت���ي تم���نح م���ن وزارة التعل���یم الع���الي مث���ل 

 .إلخ ... التجھیزات 

  و ھ��و مكت��ب خ��اص بمص��لحة المیزانی��ة یق��وم بحس��اب أج��ر  :مكت��ب اإلع��الم اآلل��ي

 .الموظفین و األساتذة و مختلف حسابات المصلحة

  

   خطوات إعداد میزانیة التسییر  :المطلب الثاني 

تحدی�د مس�توى الم�داخیل   الوثیقة الت�ي ی�تم م�ن خاللھ�ا  21-90تمثل المیزانیة وفقا للقانون   

وینقس��م ك��ل قس��م إل��ى  قس��مین  تنقس��م المیزانی��ة إل��ى .اإلداری��ة العمومی��ة وو النفق��ات للمؤسس��ة 

 ) . 02أنظر الملحق رقم ( أبواب 

  : تأتي من  فھي المیزانیة إلیراداتبالنسبة 

 إعانة الدولة.  

 الھبات. 

  المؤسسةالمداخیل المرتبطة بنشاط. 

  الخدماتمداخیل تقدیم. 

 موارد مختلفة. 

 أي مداخیل أخرى محددة عن طریق التشریعات. 

عن طریق توقعات اإلحتیاجات للسنة الموالیة إنطالق�ا م�ن ع�دة نق�اط أما النفقات فیتم تحدیدیھا 

  :ھي كالتالي 
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 الحقیقیة لتعداد المستخدمین  الوضعیة. 

 برنامج النشاطات للسنة الموالیة. 

 األسعارتذبذب  الفروقات المالیة الناتجة عن. 

یظھ�ر تح�ت عن�وان المص�الح  القس�م األول قس�مین،و تقسم نفقات میزانیة التسییر إل�ى     

فق�ات ن: و ینقسم بدوره إلى قس�مین ج�زئیین ، حی�ث یمث�ل القس�م الجزئ�ي األول  المركزیة،

م��ن أج��ور و معاش��ات الت��ي تع��ود متابعتھ��ا و تس��ییرھا إل��ى المكات��ب التابع��ة  الم��وظفین

و یض��م تس��عة أب��واب ، أم��ا القس��م الجزئ��ي الث��اني فی��أتي تح��ت عن��وان  لمص��لحة المیزانی��ة 

ب�اب ، تمث�ل ف�ي مجموعھ�ا  20و یتكون ھ�ذا القس�م  م�ن نفقات تسیر المصالح المركزیة ، 

عل��ى مختل��ف  المح��اور لض��مان تس��ییر أحس��ن للجامع��ة ف��ي ظ��ل  النفق��ات الواج��ب إنفاقھ��ا

  .أفضل الظروف

فیمثل نفقات المصالح غیر الممركزة و الت�ي یقص�د بھ�ا الكلی�ات الت�ي  القسم الثانيأما     

بدورھا یخصص لھا جزء من المیزانیة تقوم بتسییره و توزیعھ وفقا لمعطیات نشاطھا م�ن 

  .  ریة من جھة أخرىجھة ووفقا لما تحدده األنماط الوزا

مج�ال التس�ییر الم�الي أخ�ذت الجامع�ة بالتوج�ھ نح�و  و ف�يویجب اإلشارة ھن�ا إل�ى أن�ھ 

باس��تثناء بع��ض ) القس��م الجزئ��ي الث��اني ( اس��تقاللیة الكلی��ات فیم��ا یتعل��ق بمیزانی��ة التس��ییر 

    حی�ث ق�در المبل�غ المخص�ص للكلی�ات     ،)كحظی�رة الس�یارات و التع�اون ال�دولي ( األبواب 

 2004 ،2003، 2002، 2001للس����نوات ) ملی����ون د ج ( 68.4، 48، 49.9، 21.1ب����ـ 

بدأ التطبیق الفعلي لنظام الكلیات فیما یتعلق بالجانب الم�الي من�ذ ج�انفي و قد  التوالي،على 

وقد سمحت ھذه اإلجراءات مبدئیا باستجابة أحسن إلحتیاج�ات الكلی�ات و األقس�ام  ،2005

على ذلك فلقد انتقل مبلغ المقتنیات من الكتب في مكتبات الكلی�ات م�ن  المكونة لھا و كمثال

ملی��ون د ج س��نة  12إل��ى م��ا یق��ارب  2004 – 2003 – 2002ملی��ون د ج س��نوات  4.5

  .المركزیةوذلك خارج مقتنیات المكتبة  2005

عل��ى ارتی��احھم إلس��تجابة  مختلف��ة،و لق��د عب��ر الكثی��ر م��ن مس��ؤولي األقس��ام ف��ي مق��ابالت 

ف��ي آج��ال أق��ل من��ذ اس��تالم الكلی��ات لمیزانی��ات التس��ییر من��ذ  باحتیاج��اتھم وفیم��ا یتعل��ق أحس��ن 

دون أن یمن���ع ذل���ك م���ن إب���داء مالحظ���ات أخ���رى بإمكانی���ات التحس���ن أكث���ر    ،2005ج���انفي 
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بالمقابل فإن تكفل الكلیات بتسییر جزء من المیزانیة أدى بالمصالح المركزی�ة للجامع�ة للتكف�ل 

  .المركزیةم المتعلقة بتسییر المصالح المشتركة و تنفیذ المشاریع بصورة أحسن بالمھا

  :كالتاليفھي تتم من خالل عدة خطوات  بسكرة،أما عن إعداد میزانیة جامعة   

المدیری�ة ( عند نھایة السنة یتم إعداد مجموعة م�ن التق�اریر م�ن قب�ل المص�الح المعنی�ة  -

          ة و المدیری���ة الفرعی���ة للوس���ائلالمدیری���ة الفرعی���ة للمیزانی��� للمس���تخدمین،الفرعی���ة 

     ی�تم حص�ر التع�داد الع�ام للمس�تخدمین و) 1-ن ( لس�نة عن تنفی�ذ میزانی�ة ا) و الصیانة 

و ك�ذلك  و مس�توى اإلحتیاج�ات المالی�ة لإلس�تجابة للترقی�ات المتوقع�ة )كل األس�الك ( 

 .إلخ.... و العطل العلمیة اإلستداع المعاشاإلحالة على 

ب آخر یتم إعداد تقریر حول اإلحتیاجات المتعلقة بالھیاكل الجدیدة و ما تتطلب�ھ من جان -

  .التجھیزاتتجھیزات مختلفة و كذلك الترمیمات الالزمة للمباني و تجدید من 

المخص�ص للجامع�ة ) إعان�ة الدول�ة ( في مرحلة ثانی�ة ترس�ل ال�وزارة الغ�الف الم�الي  -

  :كالتاليفات مالیة بالتنسیق مع الكلیات فیتم توزیعھ بصورة مبدئیة على ثالثة غال

  .غالف خاص بالقسم الجزئي األول -

 .المركزیةغالف خاص بالقسم الجزئي الثاني للمصالح  -

 .غالف خاص بالقسم الجزئي الثاني للمصالح غیر الممركزة -

   بعض من بن�ود اإلنف�اق تخض�ع إل�ى مع�اییر كمی�ة مح�ددة كتع�ویض المھم�اتمع العلم أن   

إس��تھالك الوق��ود لحظی��رة  الجرائ��د،التوثی��ق العلم��ي و  الم��دى،ت التربص��ات قص��یرة و الت��نقال

  .اإلحتیاجاتال تتوفر على معاییر كمیة لتقدیر إال أن العدید من بنود النفقات  ،إلخ...السیارات

بع�د تقس��یم الغ��الف الم��الي المخص��ص للجامع��ة كم�ا س��بق ذك��ره، ت��تم مناقش��ة ھ��ذا التقس��یم   

و بع�د الحص��ول عل�ى الموافق�ة الوزاری��ة تب�دأ إج�راءات تنفی��ذ  ال�وزارة، المب�دئي م�ع مس��ؤولي

.                           لتصبح المیزانیة قابلة للتنفیذ الوالیة،المیزانیة للحصول على تأشیرات المراقبة المالیة و 

  

   میزانیة التسییر  تطور :المطلب الثالث 

      بقس��میھا األول  لمیزانی��ة التس��ییر بجامع��ة بس��كرة لق��د تط��ورت اإلعتم��ادات المخصص��ة   

-2001وذل��ك وفق��ا للمعطی��ات المتحص��ل علیھ��ا و المتعلق��ة ب��الفترة تط��ورا ملحوظ��ا و الث�اني، 
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حس��اب بع�ض النس��ب م�ع اعتمادن��ا عل�ى  المطل��ب،و الت�ي س��نحاول عرض�ھا ف��ي ھ�ذا  .2004

ھ�ذه النس�ب  ب�اب،صص�ة لك�ل ور اإلعتم�ادات المخالمساعدة على تحلیل و تفسیر مس�توى تط�

إل�ى الس�نة  2001الس�نة  سنة منلمخصصة لكل باب بعد كل تبین مستوى تطور اإلعتمادات ا

، كم سنحاول توضیح مستوى تطور نس�بة ك�ل ب�اب م�ن المجم�وع الجزئ�ي للقس�م ال�ذي 2004

  .یندرج تحتھ

   :ظھر معطیات القسم الجزئي األول في الجدول الموالي ت   
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الجدول س�تتم م�ن خ�الل محاولتن�ا تجمی�ع األب�واب الت�ي  ھذا تحلیلنا لمعطیاتإن عملیة 

  .تحت محور مشترك في تقدیرنا  تنطوي

الموظف�ون "  08-21والب�اب "  المرتب�ات و األج�ور "  01 -21فیما یخص األب�واب ف

ر األس���اتذة الم����ؤقتین و المش����اركین و أج����و"  08-21و الب���اب "و المن���اوبون و المی����امیون 

أن المبالغ المخصصة لھ�ذه األب�واب ف�ي ارتف�اع  11المدعوین ، فإننا نالحظ وفقا للجدول رقم 

،إال أن نس�بة المالیة المفتوحة ف�ي ھ�ذه المرحل�ةسنة و ذلك یعود إلى ارتفاع عدد المناصب ل ك

د ذل��ك حس�ب مس��ؤول مص��لحة ھ�ذه األب��واب م��ن اإلعتم�ادات المفتوح��ة تش��ھد انخفاض�ا و یع��و

  .كأشغال الصیانة و تسدید النفقات المیزانیة إلى زیادة نسبة أبواب أخرى

یفترض أن یحدد ھ�ذا الب�اب وفق�ا لل�نمط المح�دد  الطلبة،تأمین "  07-21بالنسبة للباب 

األج��ر القاع��دي * % 2.5=اإلعتم��ادات المخصص��ة :  1م��ن ط��رف ال��وزارة و المتمث��ل ف��ي

  .12* لبة عدد الط* األدنى 

نالحظ أن نسبة ھذا الباب في انخف�اض مس�تمر رغ�م  11إال أنھ من خالل الجدول رقم 

ملی�ون د ج  40.9إل�ى  2002ملی�ون د ج س�نة  25.92أن المبالغ المرص�ودة ق�د ارتفع�ت م�ن 

و یب�رر ھ�ذا اإلنخف�اض ف�ي  الفت�رةو رغ�م التزای�د الملح�وظ لع�دد الطلب�ة ف�ي ھ�ذه  2004سنة 

المص�در الس�ابق ل�رفض ال�وزارة للمب�الغ المح�ددة وفق�ا للق�انون و تحدی�دھا النسبة حسب نف�س 

  .لسقف معین ال یمكن للجامعة تجاوزه في ھذا الباب 

و بالنظر إلى ھذه المعطیات یتبین لن�ا أن تس�ییر المیزانی�ة للجامع�ة الجزائری�ة ف�ي أھ�م     

                ن أھمیت���ھ ف���ي جدول���ة بن���وده و المتعلق���ة بالطلب���ة ال یراع���ي دوم���ا ھ���ذا المتغی���ر ب���الرغم م���

  .و تحدید إعتمادات المیزانیة

  :تظھر تطورات اإلعتمادات فیما یلي  بالنسبة للقسم الجزئي الثاني ،  

  

  

  

  
                                                 

1MSERS:" Guide des procédures de gestion budgétaire et comptable " ,04 et 05 Novembre 2000, p 14.   
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عت���اد و ل���وازم " )21-21( و"األدوات و األث���اث " )12-21(ألب���واب فیم���ا یخ���ص ا

، نالحظ أن ھذه األب�واب یمك�ن "عتاد و أثاث البیداغوجیا  ")22-21(و الباب" اإلعالم اآللي 

  دمجھا في محور واحد باعتبارھا تش�ترك ف�ي خاص�یة التأثی�ث البی�داغوجي و مختل�ف لوازم�ھ 

نالحظ من خالل معطیات الجدول أن تطور نسبة ھذه األبواب م�ن المجم�وع الكل�ي و معداتھ، 

األدوات و األث�اث ب�اب نس�بة حص�ل علیھ�ا  ، حیث أن أعل�ى یختلف نوعا ما من باب إلى آخر

  . 2002، و ذلك سنة   % 8.76ھي "

ف�نالحظ تط�ور كبی�ر ف�ي نس�بة ھ�ذا الب�اب م�ن المجم�وع ، إذ  21-21أما بالنسبة للباب 

حی���ث  2004باس���تثناء س���نة ) 2003-2001( ف���ي الس���نوات  % 3 النس���بة بح���واليق���درت 

  .% 2.60انخفضت النسبة إلى 

م��ن  ل��ھ ارتفع��ت نس��بة اإلعتم��ادات المخصص��ة ، فق��د "ث��اث البی��داغوجیا عت��اد و أ" ب��اب أم��ا 

 2004عل��ى الت��والي لت��نخفض س��نة  2003-2002للس��نتین  % 2.37و  2.15إل��ى  % 1.16

  .% 0.97إلى 

، نالحظ أن اإلعتمادات المخصصة لھ�ذا ات بعد كل سنة إذا ما الحظنا نسبة تغیر اإلعتماد

              ال��ذي ق��درت نس��بة تغی��ره 12-21ب��رة ال س��یما الب��اب المح��ور ق��د ارتفع��ت عموم��ا بنس��ب معت

 % 87.5ب��ـ  21-21، كم�ا ق��درت نس�بة تغی�ر اإلعتم��ادات المخصص�ة للب�اب  % 207.55ب�ـ 

 على العم�وم لق�د . % 267.14كذلك ھو األمر بالنسبة لعتاد و أثاث البیداغوجیة الذي ارتفع بـ 

  :  ھما بعاملین إثنین لھذا المحور  المخصصة إرتبط تطور إعتمادات المیزانیة

  2002-2001نمو إعتمادات المیزانیة الكلیة ال سیما للسنتین   

  بك��ل التجھی��زات البیداغوجی��ة  2004-2002مقع��د بی��داغوجي ب��ین س��نتي  7000بن��اء

  .واإلداریة الالزمة 

 2003-2002ف��إن اإلعتم��ادات المخصص��ة لس��نتي " التوثی��ق ) " 14-21(بالنس��بة للب��اب 

 2004إال أن��ھ ف��ي س��نة  ،1دج لك��ل طال��ب  2500واف��ق م��ع ال��نمط ال��ذي تح��دده ال��وزارة أي تت

ملی�ون د ج  و ق�د یع�ود ذل�ك حس�ب مس�ؤول  11.6ملی�ون د ج إل�ى  40تناقص ھذا المبلغ م�ن 

                  المكتب����ة المركزی����ة إل����ى لج����وء الجامع����ة و تركیزھ����ا أكث����ر عل����ى الكی����ف ب����دال م����ن الك����م 
                                                 

1MSERS:Op.Cit, p 24.  
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 30بأكثر من   2تراجع إعتمادات القسم الجزئي ب قلیلة ذات جودة ، باإلضافة إل�و اقتنائھا كت

، رغ�م أھمی�ة المبل�غ فإن�ھ ال یتواف�ق م�ع ع�دد الطلب�ة إذا  2001بالمقارنة الس�ابقة ف�ي س�نة  %

  .إحتسبنا النمط الوزاري المشار إلیھ أعاله 

المخصصة یتماش�ى م�ع  إن نمو اإلعتمادات" تكالیف ملحقة ) "15-21(بالنسبة للباب   

التوسع الكبیر الذي عرفتھ الجامعة في السنوات األخی�رة وھ�و م�ا ترت�ب علی�ھ إرتف�اع تك�الیف 

  .الكھرباء ، الغاز ، الھاتف 

إن أھمیة المب�الغ الت�ي رص�دت لھ�ذا الب�اب " أشغال الصیانة ) "18-21(بالنسبة للباب   

الت��ي تتطلبھ��ا الھیاك��ل اإلداری���ة  تس��تجیب للترمیم��ات وعملی���ات التجدی��د 2002الس��یما من��ذ 

بم�ا ف�ي ذل�ك معھ�د البن�اء والتعمی�ر  80والبیداغوجیة التي یع�ود ت�اریخ إنش�اؤھا إل�ى منتص�ف 

  .سابقا ، بإستثناء معھد الري الغیر قابل للترمیم لطبیعة بناءه 

رغ��م تزای��د المب��الغ ف��إن  )19-21(الب��اب  "مص��اریف التك��وین "  نالح��ظ فیم��ا یخ��ص  

  : صین من مجموع األساتذة مستقرة بالنظر لعاملین إثنین نسبة المترب

  2002تزاید المبلغ المطلق للمنحة منذ.  

  جامعی���ةخ���الل الس���نة ال أس���تاذ  410م���ن تزای���د ع���دد األس���اتذة بالجامع���ة إذ إنتق���ل       

 .2005-2004خالل السنة أستاذ   554إلى  2001-2002

لق�د تض�اعفت ) 23-21( " لما بعد الت�درجالمصاریف المرتبطة بالدراسات "بالنسبة للباب

  . 2001د الطلبة المسجلین منذ اإلعتمادات المخصصة للدراسات العلیا نظرا إلرتفاع عد

رغ�م إس��تقرار ) 25-21( "مص�اریف تنظ�یم التظ��اھرات العلمی�ة و التقنی�ة"  أم�ا الب�اب  

 2001بالنس�بة لس�نة إال أنھا تمثل مبلغا معتبرا  2002اإلعتمادات المخصصة لھذا الباب سنة 

  .وذلك إستجابة لتكالیف األنشطة العلمیة في السنوات األخیرة في الجامعة 

إن تغی�ر ھ�ذا  "قل الطلبة للتكوین الطویل المدى بالخارجمصاریف ن" )26-21(الباب   

  .الباب یرتبط بعدد الطلبة من جامعة بسكرة الذین إنتدبوا للتكوین بالخارج 
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  التسییر للعمومي الجدید فقا لمفاھیموبجامعة بسكرة   سییرالت:  المطلب الرابع

د م�ن خ�الل اعتم�ا محم�د خیض�ر ، س�یتمالتس�ییر بجامع�ة  دراس�ة إن استھدافنا لمحاولة

و توظیف المبادئ و المعاییر التي یق�وم علیھ�ا التس�ییر  المنطق المنظومي ،مع محاولة إسقاط 

ن معطیات نحاول من خاللھا تدعیم ھ�ذه الدراس�ة العمومي الجدید ، و ذلك وفقا لما تسنى لنا م

  :و تحلیلھا ، حیث سنحاول دراسة فعالیة التسییر فیما یتعلق بـ 

من خ�الل األقصى من النتائج و األھداف  مبادئ تخفیض التكالیف و بلوغ الحد -

         و البش���ري) المیزانی���ة ( ھ���ا الم���الي التركی���ز عل���ى م���دخالت النظ���ام بمحوری

  .، و مخرجاتھا المتمثلة أساسا في الطلبة المتخرجین ) الطلبة ( 

-وفقا للتسییر العمومي الجدید –مدى اھتمام الجامعة بالطالب الذي یعتبر زبونا -

عملی���ة ( حی���ث یمث���ل تك���وین ھ���ذا األخی���ر الھ���دف األساس���ي لنش���اط الجامع���ة 

 ).التحویل

المیزانی�ة الكلی�ة  و إن  دراستنا ھذه ستتم  من خ�الل المعطی�ات الخاص�ة بع�دد الطلب�ة  

، حی�ث حاولن�ا تجمی�ع و ع�رض ھ�ذه المعطی�ات  2004-2001للتسییر  و ذلك لفترة الدراسة 

  :في  الجدول الموالي 

  عدد الطلبة و المیزانیة الكلیة للتسییر تطور ) : 14( الجدول رقم 

  السنوات
  المؤشرات

2001  2002  2003  2004  

  960  901.8  727.8  470.5  دج106المبلغ اإلجمالي للمیزانیة الوحدة 

  %6.45  %23.9 %54.68  -  معدل نمو المیزانیة

  العدد اإلجمالي للطلبة
  منھم طلبة ما بعد التدرج

11327  12840  14175  16201  

239  331  536  624  

  % 14.29   %10.39  %13.35  -  معدل نمو الطلبة

  59535  63619  56682  41538   التكلفة المتوسطة للطالب بـ دج

  اإلجمالي للمتخرجین العدد
  منھم طلبة ما بعد التدرج

1187  1528  1977  2591  

29  53  73  156  

  معدل نمو الطلبة المتخرجین
  معدل نمو طلبة ما بعد التدرج 

-  28.7 %  29.38 %  31.05 %  

-  82.75 %  37.73 %  113.7 %  

  370513  456146  476309  396377  التكلفة المتوسطة للطالب بـ دج

  من إعداد الباحثة :المصدر 
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  :إن تحلیلنا لمعطیات ھذا الجدول ستكون وفقا لعنصرین ھما 

  .شرح أسباب تغیر المیزانیة مقارنة بتغیر نمو الطلبة -

  .التسییر من خالل التكلفة السنویة للطالب المسجل و المتخرجتقییم  -

لین و نم��و و إذا قمن��ا بالمقارن��ة ب��ین مع��دل نم��و الطلب��ة المس��ج فبالنس��بة للنقط��ة األول��ى 

      2002فف��ي ح��ین عرف��ت س��نتي المب��الغ اإلجمالی��ة للمیزانی��ة ، نالح��ظ ع��دم التناس��ب بینھم��ا ، 

نموا كبیرا للمیزانیة ، فإن نم�و ع�دد الطلب�ة ك�ان متواض�عا و عل�ى العك�س م�ن ذل�ك  2003و 

  .عرف ھذا المؤشر األخیر نموا یفوق بأكثر من ضعفین معدل نمو مبلغ المیزانیة 

  1:ذلك مرده إلى عدة عوامل أھمھا إن تفسیر

برنامج اإلنعاش اإلقتص�ادي ال�ذي انعك�س ف�ي ارتف�اع میزانی�ات الجامع�ة بغ�رض   -1  

تحسین ظروف اآلداء البیداغوجي ، و ال یتعلق األمر ھنا ب�التجھیز ، ب�ل یتعل�ق ببن�ود اإلنف�اق 

ق و المواد اإلس�تھالكیة المسجلة في تسییر المیزانیة و كمثال على ذلك ارتفاع میزانیات التوثی

  .یة الصغیرة المستعملة في المخابر البیداغوجیة و التجھیزات اإلدار

                القاض����ي برف����ع مع����دل التعویض����ات  2001 رالمرس����وم الص����ادر ف����ي أكت����وب -2  

س��اعات العم��ل اإلض��افیة ( الت��ي یؤدیھ��ا األس��اتذة  و الع��الوات الخاص��ة ب��الكثیر م��ن األعم��ال

  ).إلخ...لمي ، األساتذة المدعوین لمناقشة المذكرات  و األساتذة المدعوین للتدریس اإلنتاج الع

ال�ذي ع�رف تض�خما ابت�داءا  األول،لقد انعكس ھذا المرسوم على نفقات القسم الجزئي   

  . 2002من میزانیة 

جعل��ت م��ن التعل��یم  ،2000إن السیاس��ة المنتھج��ة م��ن قب��ل الدول��ة ال س��یما من��ذ س��نة  -3  

و بن�اءا  ي مختل�ف نش�اطات التك�وین و البح�ث قطاعا ذا أولویة لتدارك التأخیر الكبیر فالعالي 

علی��ھ ش��جعت ال��وزارة الوص��یة المنظم��ات الجامعی��ة و البحثی��ة عل��ى اتخ��اذ مب��ادرات لتفعی��ل  

اللق�اءات  و اإلنت�اج العلمی�ین ، نش�ر  )اصة في الدراسات ما بع�د الت�درج خ( مجاالت التكوین 

  .، عقد لقاءات و مؤتمرات بصورة دوریة دوریات علمیة 

                                                 
 .ومدیر مصلحة المیزانیة ةتین مع األمین العام للجامعمقابل 1
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لشرح أسباب تغی�ر المیزانی�ة بمع�دل أكب�ر م�ن مع�دل نم�و مع�دل الطلب�ة بعدما تعرضنا   

تقی��یم التس��ییر وفق��ا لمف��اھیم التس��ییر  ل��ةمحاو ة ف��يتحلی��ل النقط��ة الثانی��ة و المتمثل�� س��نحاول

  :من خالل معطیات الجدول نالحظ ما یلي ف .العمومي الجدید

عرف�ت التكلف�ة المتوس�طة الس�نویة للطال�ب تزای�دا  للدراس�ة،ل�ثالث س�نوات األول�ى خ�الل ا - أ

و ارتفع��ت ف��ي الفت��رة  % 36.45بنس��بة  2002-2001واض��حا ، إذ ارتفع��ت ب��ین س��نتي 

، و عل��ى العك��س م��ن ذل��ك انخفض��ت ھ��ذه التكلف��ة بم��ا یع��ادل      %12.2الموالی��ة بم��ا یع��ادل 

 . 2004-2003بین سنتي  %  6.5

فق�د  2001نیة للسنوات السابقة لسنة ا ال نتوفر في ھذه الدراسة على معطیات المیزابما أنن -  ب

، و ھ�ذا م�ا یفس�ر یكون حكمنا على ھذه النسب و مؤشرات الكلفة السابقة بأنھا ف�ي ارتف�اع 

على أنھ ضعف في التسییر بصورة طردیة ، إال أنھ إذا تمعنا ف�ي ھ�ذه األرق�ام فإنن�ا نلم�س 

، كم�ا أن تكلف�ة  2004و  2002لتكلفة على المدى المتوسط بین سنتي اإنخفاض میال نحو 

ال تمثل بالض�رورة تكلف�ة معیاری�ة لتك�وین الطال�ب ، و ذل�ك ب�النظر إل�ى الظ�روف  2001

 .غیر المرضیة التي عرفتھا الجامعة خالل السنوات العشر السابقة لفترة الدراسة

ي الجامع��ة ف��ي ول ب�أن مس��توى التس��ییر ف�إذا ك�ان ھ��ذا اإلس�تنتاج ص��حیح فإن��ھ م�ن الممك��ن الق��

  .فة السنویة للطالب نحو اإلنخفاض و ھو ما نلمسھ من خالل میل التكل تحسن 

نالح���ظ أن مع���دل نم���و إجم���الي الطلب���ة الج���دول، بالنس���بة للمخرج���ات ووفق���ا ل���نفس   

و ھ�و م�ا یعن�ي تط�ور  % 2 -1المتخ�رجین ف�ي تزای�د و إن ك�ان ھ�ذا التزای�د ثابت�ا بم�ا یق�ارب 

إال أن�ھ و م�ن  المس�جلین،خرجات الجامعة كمیا و ھو أمر طبیعي مقارن�ة بنم�و أع�داد الطلب�ة م

أن اإلستجابة لتغطیة اإلحتیاجات األساسیة تح�ت ض�غط تزای�د  جانب ثاني نستطیع أن نستنتج 

إلى إھمال بعض الجوانب النوعیة في التك�وین و كمث�ال عل�ى ذل�ك ف�إن بع�ض  عدد الطلبة دفع 

عج��ز ف��ي الم��وارد المالی��ة ی��نعكس مباش��رة  عل��ى المقتنی��ات م��ن الكت��ب و م��واد ال��نقص أو ال

  .المخابر دون أن تتأثر كثیرا األبواب المتعلقة بالتأثیث اإلداري و البیداغوجي 

ف�ي في نسب نمو طلب�ة م�ا بع�د الت�درج یلم�س اإلرتف�اع الم�ذھل ف�ي نم�و ھ�ذا المع�دل  إذا تمعنا

   2003-2002 ب��ین س��نتي ھ��ذا العنص��ر ش��ھد انخفاض��اب��الرغم م��ن أن  ،2005-2004 الفت��رة
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       1إال أن معطیات الجامعة في الس�نوات الس�ابقة تفی�د أن منح�ى ھ�ذا المع�دل یس�یر باتج�اه النم�و 

اھتم��ام الجامع��ة بمس��توى  عل��ىدلی��ل مع��دل المتخ��رجین ف��ي ھ��ذا المس��توى ف��ي رتف��اع إلا  ھ��ذا

مثل فیما بع�د و الذي سی  ھاأساسي من مخرجات التكوین في الدراسات العلیا و اھتمامھا بمحور

   .)أساتذة( مدخالتھا 

أما من جان�ب التكلف�ة و عل�ى غ�رار متوس�ط ھ�ذه األخی�رة للطال�ب المس�جل ، نمی�ز أن 

، تواف��ق اإلتج��اه ال��ذي ی��دعو ل��ھ التس��ییر  المتخ��رجلطال��ب لمس��ار التكلف��ة الس��نویة المتوس��طة 

   2002و اإلنخف�اض ال س�یما بع�د س�نة ف�ة یتج�ھ نح�التكلث أن منح�ى ھ�ذه یالعمومي الجدید ، ح

وإن ك��ان ھ��ذا المعی��ار ال یكف��ي وح��ده للحك��م عل��ى م��دى اھتم��ام و مراع��اة التس��ییر العم��ومي 

بعنص�ر المخرج�ات ، إال أنن�ا نس�تطیع الق�ول أن�ھ مؤش�ر   -محمد خیضر  -المنظمة الجامعیة ب

و ھ�و م�ا  ض�ل  بتكلف�ة أق�ل رج�ات أفھام على و عیھ�ا بأھمی�ة العم�ل عل�ى الحص�ول عل�ى مخ

  .یمثل أھم مبادئ التسییر العمومي الجدید 

و دراس�ة الس�وق الل�ذان   التكمیم و مب�دأ المنافس�ة طابعفإذا أضفینا على نشاط الجامعة 

ی��دعو إلیھم��ا التس��ییر العم��ومي الجدی��د ، فإنن��ا نس��تطیع أن نق��ول أن ھ��دف الجامع��ة و تط��ور 

و ھ�و م�ا  و اس�ع ، متخص�ص و ذو ج�ودة  تط�ویر تق�دیمإنجازاتھا یتمثل بص�ورة أساس�یة ف�ي 

             یس���مح بتق���دیم مخرج���ات تتط���ور كم���ا و كیف���ا بص���ورة تتماش���ى م���ع متطلب���ات س���وق العم���ل

بالنس�بة للطال�ب ، ال�ذي یعتب�ر  –على األق�ل  –و معطیاتھ باعتبار أن ھذا ھو الھدف األساسي 

تم�د دراس�ة رغبات�ھ و احتیاجات�ھ كمؤش�رات بالنسبة للجامعة الت�ي یفت�رض أن تعزبونا أساسیا 

  .تقاس من خاللھا كفاءة و فعالیة الجامعة 

تماش�ي  ىإال أنھ یتعذر علینا تحلیل ھذه النقطة بصورة كامل�ة و ذل�ك لص�عوبة الحك�م عل�ى م�د

فھ��ذا یتطل��ب دراس��ة أكث��ر عمق��ا و ك��ذا بن��اء نظ��ام دقی��ق  العم��ل،مخرج��ات الجامع��ة م��ع س��وق 

بصورة تسمح  رغباتھمطلبات سوق العمل و دراسة احتیاجات الطلبة و للتعرف الدائم على مت

كم�ا أن ھ�ذا ق�د یتطل�ب تع�دیالت جوھری�ة ف�ي كثی�ر م�ن  المعطی�ات،بتماشي تك�وینھم م�ع ھ�ذه 

كم�ا یتطل�ب  المج�ال،التي تسیر وفقھا الجامعة ف�ي ھ�ذا  البیداغوجیةالقوانین و النظم و اللوائح 

                                                 
 . مقابلة مع نائب مدیر الجامعة للدراسات ما بعد التدرج 1
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إلقام��ة متطلب��ات ) الطلب��ة ( لزب��ائن ؤالء ن��وات اإلتص��ال لھ��ام لت��أمین أفض��ل قك��ذلك إقام��ة نظ��

  . دراسة مدى تطبیق ھذا المبدأ

إال أن م��ا یھمن��ا ھن��ا ھ��و اإلش��ارة بوض��وح إل��ى جان��ب مھ��م م��ن مع��اییر الكف��اءة ف��ي األداء            

عی�ة ینبثق من ضرورة إدراك اإلدارة الجام الجدید،و الفعالیة في النتائج وفقا للتسییر العمومي 

  ).الطالب ( على زبونھا  التركیزلمتطلبات 

، یمك��ن ف��ي الغال��ب تع��دیلھا أو  انتقائی��ةو یج��در بن��ا أن ن��ذكر ھن��ا أن ھ��ذه المؤش��رات 

إضافة مؤشرات أخرى ، كما یمكن تجزئة المؤشر إلى مؤشرات فرعی�ة ق�د تك�ون أكث�ر دالل�ة 

أھ��م م��دخالت و مخرج��ات  إال أنن��ا ف��ي ھ��ذه الدراس��ة حاولن��ا التركی��ز عل��ى الطال��ب باعتب��اره

الجامعة   التي مھما تعددت و تنوعت نشاطاتھا ، تكالیفھا و أبواب میزانیتھا فإنھ�ا ف�ي األخی�ر 

  .المحور الرئیسي في دراستنا ھذه تھدف إلى خدمة الطالب الذي مثل

إن المعطی���ات المش���ار إلیھ���ا أع���ال ه ت���وحي ب���أن الجامع���ة عموم���ا و جامع���ة بس���كرة   

دائھا خاص�ة ف�ي الس�نوات ا على الموارد المالیة الكافیة لتحسین مستوى آخصوصا تتوفر نسبی

و ھذا ال یعني أن الجامعة لیست في حاج�ة إل�ى أم�وال إض�افیة و لكنن�ا نری�د أن نق�ول األخیرة 

  .الجامعیةأن ھناك نمو كبیر للمبالغ المرصودة لتسییر المنظمة 

لتغطی�ة اإلحتیاج�ات األساس�یة  بةمن جان�ب ث�اني یمك�ن أن نس�تنتج بس�ھولة أن اإلس�تجا -

وھ�ي  ال  الجوان�ب النوعی�ة ف�ي التك�وین دفع إلى إھم� الطلبة،تحت ضغط تزاید أعداد 

المھمة األولى في الجامعة و كمثال على ذلك فإن أي نقصان أو أي عج�ز ف�ي الم�وارد 

المالیة ینعكس مباشرة على المقتنی�ات م�ن الكت�ب و م�واد المخ�ابر دون أن تت�أثر كثی�را 

أنظ���ر ( التنق���ل و اإلس���تقبال ی���ث اإلداري و النفق���ات المتعلق���ة باألب���واب المتعلق���ة بالتأث

 ) .المیزانیة  لجداو

و ك�ذا بالدراس�ات العلی�ا بص�ورة تتماش�ى تمام المتزاید بتكوین األساتذة كما نالحظ اإلھ -

 و ھو م�ا یفس�ر اإلھتم�ام بالجان�ب العمل�ي لمح�ور و تزاید عدد الطلبة في ھذا المستوى

  ).أساتذة ( أساسي من مخرجات الجامعة و الذي سیمثل مدخالتھا فیما بعد
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  خاتمة الفصل الرابع 

التس�ییر ف�ي قصد اإلطالع على مدى تأثیر مبادئ التسییر العمومي الجدی�د ف�ي تحس�ین     

منظمات قطاع التعلیم العالي ، ت�م اختی�ار جامع�ة بس�كرة باعتبارھ�ا منظم�ة عمومی�ة یمك�ن أن 

ا ھذا النوع من التسییر و قد حاولنا في ھذا الفصل عرض بعض مؤشرات التس�ییر یطبق علیھ

التي تعتبر أساسیة في نظرنا و المتمثلة في المحورین المالي و البشري على اعتب�ار أن نش�اط 

الجامعة و تسییرھا یتوقف على تم رص�ده م�ن اعتم�ادات و الت�ي یج�ب أن تؤخ�ذ ف�ي الحس�بان 

ق��د بین��ت المعطی��ات ،إن اإلعتم��ادات المخصص��ة لمیزانی��ة التس��ییر تط��ورات أع��داد الطلب��ة و 

بجامعة بسكرة تنمو بمعدل یتجاوز معدل نمو الطلبة ، كما أن متوسط التكلف�ة الس�نویة للطال�ب 

كان متزایدا ما عدتا في السنة األخیرة أین أخذ ینحو نحو التناقص ، على العك�س م�ن المسجل 

لب�ة المتخ�رجین  یس�ایر مب�ادئ التس�ییر العم�ومي الجدی�د ، إذ ذلك فإن ھذا المعدل المواف�ق للط

یتج��ھ ھ��ذا المع��دل نح��و اإلنخف��اض و ھ��و م��ا یمك��ن أن نعتب��ره مؤش��ر ھ��ام ع��ن اتج��اه التس��ییر 

وتیرة    بجامعة بسكرة نح�و فعالی�ة و كف�اءة أحس�ن ، إن اس�تمر ھ�ذا اتج�اه ھ�ذا المؤش�ر ب�نفس ال�

بتكلف�ة أق�ل و ھ�و مب�دأ أساس�ي ف�ي مخرج�ات أكب�ر  و ھو ما یدل على أن الجامعة تسعى لتقدیم

تسییر العمومي الجدید ، الذي و في نف�س الس�یاق یح�ث عل�ى أن یك�ون ارتف�اع نس�بة أو ع�دد ال

ال�ذي یتمث�ل ف�ي الطال�ب     مرفوقا بارتف�اع الج�ودة و تلبی�ة حاجی�ات الزب�ون ) الكم ( المخرجات 

إل�ى الح�د ال�ذي تص�بح فی�ھ الج�ودة معتق�دا و ھو ما یجب أن یكون م�دعاة لإلھتم�ام و الدراس�ة 

  .جامعیا یأخذ مداه في التسییر بالجامعة 
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  خاتمة الفصل
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  )دج106المبالغ بـ (  2004-2001تغیر اعتمادات میزانیة التسییر الكلیة للفترة : الجدول رقم   

  

  ةالتغیر بعد كل سن %  اإلعتمادات الكلیة  السنة

2001  470.468  -  

2002  727.8916  54.71%  

2003  901.8153  23.89%  

2004  960.077  6.46%   

  %104.06  -  2004إلى سنة  2001التغیر من سنة %

  

 .من إعداد الباحث باإلعتماد على معطیات مصلحة المیزانیة : المصدر 
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