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  :مقدمة  -

ان التقدم العلمي والتكنولوجي لالقطاب اجلامعية وخاصة منها االمريكية ادى اىل مبعظم الدول احلريصة على 

اجلديد،كما ال ميكن للجزائر ملراجعة نظام تعليمها العايل وادخاله يف النظام منوها االقتصادي ودخوهلا العوملة 

ان تبقلى غري مبالية بالتحوالت الكربى احلاصلة يف هذا اتمع املعومل،فهي مثل مجيع الدول اليت دخلت يف 

تفكري عميق حول نقاط القوة والضعف يف نظام تعليمها العايل،فمثل هذا التفكري ادى مبسؤويل التعليم العايل 

  .فهماتاالوروربية لهد حسب الت.م.يف بالدنا بتبين ل

هذا االختيار مل يكن ارجتاليا بل اهلدف منه خلق اسرتاتيجية التقان العلوم والتحكم يف التكنولوجيات احلديثة 

شرعت بالدنا يف اصالح نظامها التعليمي  2004للمرور بالبالد اىل االبتكار واالبداع واملنافسة ويف سبتمرب 

ذات تنظيم منطي ية يف مرحلة جديدة من االصالح وذلك باحتاد اسرتاتيجية العايل وعليه دخلت اجلامعة اجلزائر 

  .د.م.يف شكل هيكل تتكون من ثاللثة اطوار ليسانس ،ماسرت،دكتوراه تعرف نظام ل

د يف اجلامعات اجلزائرية .م.ويف دراستنا هذه سنحاول تسليط الضوء على االصالحات اليت عرفها نظام ل

بروبورتاج مصور حول عملية دمج الطلبة بن باديس مستغامن من خالل قيامنا وباخص جامعة عبد احلميد 

د ويف هذا السياق ارتاينا ان نتناول هذا املوضوع من خالل الفصل التمهيدي الذي .م.الكالسيك يف نظام ل

  .خصصناه الستعراض اخلطوات املنهجية اليت اعتمدنا عليها يف هذه الدراسة

  :فصول مرتبة على النحو التايل  أربع الذي احتوى على  :االطار النظري 

  .وفيه قمنا بالتطرق اىل ماهية الروبورتاجاملصور،انواعه واهدافه :الفصل االول  �

  .د يف العلم واهم ندواته.م.لدثنا عن نشاة نظام حت :الفصل الثاني  �

  .د يف اجلزائر.م.نظام لتكلمنا عن  :الفصل الثالث  �

د واهم .م.لالتطبيقي احتوى على روبورتاج مصور عن عملية دمج طلبة الكالسيك يف نظام  اإلطاراما 

  .الشروط واملنشور الوزاري املعرب عنه
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  :اشكالية البحث  -

عدة مع مرور السنني تزامنا مع سرعة منو منظومة التعليم العايل  عرف نظام التعليم  العايل يف اجلزائر نذتعبريات

جيات التعليم  اجلامعي بسبب عدم موائمة النظام الكالسيكي حيث كان من الضروري اعادة النظر يف اسرتاتي

د مع جمموعة من االصالحات سامهت يف سريورة .م.للتحديات  مما افرز ظهور نظام جديد جتسد يف نظام ل

د أي ما اصطلح عليه بقانون .م.التعليم العايل من بينها عملية دمج طلبة نظام الكالسيك يف نظام لمنظومة 

  :العبور ومن هذا املنطلق تطرقنا لالشكالية التالية 

  ".د؟.م.كيف طبقت جامعة مستغامن االصالحات املتعلقة  بدمج  طلبة الكالسيك يف نظام ل"

  :ة امهها ومن هنا طرحنا بعض التساؤالت الفرعي

  د؟.م.ماهو نظام ل �

  ماهي اهم االصالحات اليت مست منظومة التعليم العايل؟ �

  كيف مت دمج الطلبة الكالسيك وماهي اهم الشروط يف ذلك؟ �

هي املراسيم الوزارية املعربة عن هذه االصالحات من بينها عملية دمج طلبة الكالاسيك يف نظام ما �

  د؟.م.ل

  ما هي اهدافه وغاياته املرجوة؟ �
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  :تعود اسباب اختيارنا هلذا املوضوع اىل  :اسباب اختيار الموضوع  - 

 :الذاتية  األسباب  - أ

مبا اننا مل نكن من طلبة نظام الكالسيك اردنا بدافع الفضول ان نتعرف على النظام الكالسيكي  �

 .غيري الذي طرا يف الشهادةوالت

دون ان يكون لنا دراية بانه  01ماسرت  د.م.التفاجا من اخراط طلبة الكالسيك مع طلبة نظام ل �

  .اصالح مس منظومة التعليم العايل

 :االسباب الموضوعية   - ب

د من بينها دمج طلبة الكالسيك مستقبل الطلبة يف .م.التعرف على االصالحات املقررة يف نظام ل �

  .ظل هذه االصالحات اجلديدة

كثرة االحتجاجات الطالبية حول مستجدات النظام البيداغوجي خاصة فيما يتعلق باملرسوم الوزاري  �

  .2010يف ديسمرب املؤرخ  315-10رقم 

  :الدراسات السابقة  -

نظرا جلدة املوضوع وقلة املراجع استطعنا احلصول على مرجع مرتجم من قبل عبد الكرمي حرز اهللا وكمال بداري 

  .2008- 2006اجلزائر من اصدار ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية بن عكنون د .م.حول نظام ل

هذا باالضافة اىل مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس حول واقع اصالحات منظومة التعليم العايل يف اجلزائر 

من عبد الوهاب جبامعة فاطمة الزهراء واليت اشرف عليها االستاذ غا: جامعة مستغامن منوذجا من اعداد الطلبة 

  .عبد احلميد بن باديس ملستغامن للسنة اجلامعية

مذكرة خترج لنيل شهادة املاجسرت حول واقع استخدام وسائل االتصال لدى اعضاء هيئة التدريس من اعداد 

  .2007/2008عالوية حسيبة 
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  :تحديد المفاهيم  -

  :القانون  �

يف  لإلنسانعلى جمموعة القواعد امللزمة  objectifمبعناه املوضوعي تدل  :المفهوم االصطالحي  -/1

  1.حياته االجتماعية كالقوانني املدنية واالدبية واالخالقية

هو جمموعة من القواعد والنصوص اليت يضعها املشرع يف جمال من ااالت مثل  :المفهوم االجرائي  -/2

  .التعليم

  :لعبور او المعابر او المعبر ا �

نقوم فرقة التكوين بانشاء املعابر بني املسالك الدراسية للسماح للطلبة بتعغيري  :المفهوم االصطالحي  -/1

دراسي مع احتفاظهم مبكتسبام من االرصدة لتصميم مسلكهم والوصول اىل التخصص مسلكهم  ال

  2.املختار

لطالب من هيكلة وتنمية مسالك هو تصميم الدخال الليونة يف املسالك متكن ا:المفهوم االجرائي  -/2

  .دراسات جامعية اخرى بشروط معينة للتحول اىل

  :الجامعة  �

  3.هي من الفعل مجع بالعربية أي التجمع والتجميع وتعين االحتاد :المفهوم اللغوي  -/1

جتمع ويضم اقوى االسر نفوذا  universityكلمة جامعة ماخوذة من كلمة : المفهوم االصطالحي  -/2

يف اال السياسي من اجل ممارسة السلطة وقد استخدمت اجلامعة لتدل على جتمع االساتذة والطالب من 

  4.خمتلف البلدان والشعوب

  

                                                           

  .90،ص2008دار الكتاب املصريودار الكتاب اللبناين،قاهرة،لبنان،،)اجنليزي/عريب/فرنسي(معجم املصطلحات القانونية : امحد زكي بدوي  -1
  .67،ص2008د ،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،.م.نظامل:،كمااللبداويعبد الكرمي خرز اهللا -2
  .30،ص1997استاذ اجلامعة الدور واالماارسة ،دار زهراء الشرق،القاهرة،:فاروق عبدو -3
  .457،ص2005،الدار العلمية للنشر والتوزيع،مصر،1اجلامعة والسلطة،ط: عبد العزيز غريب صقر -4
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  :اهداف الدراسة  - 

لكل حبث اهداف وغايات منشودة يسعى الباحث اىل حتقيقها من خالل دراسة املوضوع معني وتكمن 

  :راسة يف موضوعنا فيمايلي اهداف الد

توضيح االصالحات اليت مست منظومة التعليم العايل وجممل اهدافها وغاياا معرفة قانون العبور  �

  .وشروط تطبيقه يف جامعة مستغامن

  .معرفة راي الطلبة يف هذه االصالحات اجلديدة فيما خيص قانون العبور �

  :الدراسة  أهمية -

آين ومل يسبق التعرض له بكثرة ويكون مرجعا لدراسات يف التطرق ملوضوع جديد يتزامن مع الواقع فهو  تكمن

  .الحقة يف جمال البحث العلمي وذلك من خالل نوع صحفي جبمع الصورة والصوت

  :الدراسات االستطالعية  -

نستطيع االنطالق منها هي الدراسة االستكشافية التمهيدية للبحث حيث تسمع لنا جتمع معلومات اولية 

واعتبارها مبثابة نقطة انطالق للبحث وعليه قمنا بدراستنا االستطالعية جبامعة عبد احلميد بن باديس كلية 

العلوم االجتماعية يقسم االعالم واالتصال مبستغامن منذ حتديد موضوع دراستنا حيث الحظنا قسم سنة 

  .الشخصية حيث اخنرطنا يف نفس الدفعةاتصال الصورة واتمع حبكم جتربتنا  02ماسرت 

  :صعوبات البحث  -

  .قلة املراجع املتناولة هلذا املوضوع �

  .قلة االمكانيات التقنية �

 .صعوبات احلصول على مواعيد ثابتة الجراء مقابالت ورفض البعض االخر  �
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مصور الذي يقوم على الوصف الدقيق  اعتمدنا يف دراستنا على روبورتاج:  المقاربة المنهجية - 

  .بالصوت والصورة لتبيان الظاهرة املراد دراستها

هو طريقة من طرق التحليل بشكل علمي منظم من اجل الوصول اىل اغراض  :المنهج الوصفي  - 

  1.حمددة لوضعية اجتماعية او مشكلة اجتماعية او مكان معني

  

  

                                                           

  .86،ص2008منهجية البحث يف العلوم السياسية واالعالمية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،: عامر مصباح  -1
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  :تمهيد  -

لى البدايات االوىل عبد احلميد بن باديس مبستغامن عارتكزنا يف حبثنا هذا املتعلق بتطبيق قانون العبور جبامعة 

،و أهم الندوات اليت عربت عنه وكيف اخنرطت اجلزائر فيه وماهي االصالحات اليت طبقتها "د.م.ل"لنظام 

 ألمهيتهاملصور وهذا راجع  الريبورتاجاحدى االنواع الصحفية االخبارية وهو معتمدين على  العبورقانون "أمهها

  .انطباعات الطلبة حول هذا القانون وإبرازيف وصف هذه الظاهرة 

  .امهية للموضوع بالصوت والصورة إلعطاءنوع الصحفي له بنيته وخطوات يرتكز عليها حيث ان هذا ال

  .دة املوضوع وعامليتهالعبور جبامعة مستغامن وبالنظر جلوالن موضوعنا هو قانون 
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  : الريبورتاجلمحة عن تاريخ :المبحث األول -

يف العمل الصحفي،وتصدوا  ريبورتاجيقول بعض املؤرخني لفنيات التحرير ان االجنليز هم اول من ادخل كلمة 

  .ا وصف دورة من دورات الربملان،او وصف الفيضانات واحلرائق واحلروب

الصحفي يرتبط بازدهار االدب يف القرن التاسع عشر،ومن مؤسسي هذا  الريبورتاجويرى بعضهم ان تاريخ 

لنوع الصحفي االديب الفرنسي امييل زوال والكاتب االمريكي ايتني سنكالر والكاتب االمريكي جون ريد يف  ا

  .اىل الصني" كيمث"ورحالت الكاتب " عشرة امي هزت العامل" كتابه

ذكر اسم الصحفي الفرنسي اللبري لندن الذي  الريبورتاجول الدكتور نصر الدين العياضي انه كلما ذكر ويق

انطلق بعدها جيوب " ولوييت جورنال" لوماتان"ل مراسال حربيا خالل احلرب العاملية االوىل يف جريدة اشتغ

 وأملانيامثل سوريا ولبنان ومصر والسعودية،فلسطني وروسيا وبلغاريا وقربص  لريبورتاجاتهاقطار العامل ويكتب 

  .واليابان والصني واهلند  والفيتنام

احلديث مثل  الريبورتاجنادب الرحالت هو اول من محل مسات ا"عياضي نصر الدين  الويضيف الدكتور 

يف  للريبورتاجاما البدايات االوىل  1377و  1304رحالت ابن بطوطة اىل افريقيا وآسيا خالل سنوات 

الصحافة فتعود اىل مطلع القرن التاسع عشر عندما قامت جريدة التاميز يتتبع حرب القدم  والكتابة عندما 

يف تشيكوسلوفاكيا  1723ديسمرب  05صحفي حدث يف  ريبورتاجهناك تقديرات اخرى ترى ا ناول بينما 

عندما  1736سياسي يف اجنلرتا يف عام  ريبورتاجعندما وصف حفل تنصيب امللك كارل الثالث وظهر اول 

  1الربملانانقلب اخبار 

  

  

  

 

                                                           

  .73،ص2004،اجلزائر،دطالصحفي الناجح ،دليل عملي للطلبة والصحفيني،دار هومة للنشر والطباعة ،حممد لعقاب  -1
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  : بورتاجو الر مفهوم  -

ق الذكر ويسمى احيانا هو فن من فنون الكتابة الصحفية وواحد من االنواع االخبارية كما سب الريبورتاج

  .االستطالع

الصحفي بتصوير الواقع ونقله اىل اجلمهور وهو كما يقول الدكتور سامي ذبيان تصوير  الريبورتاجيقوم 

  .بالكلمات تتحول معه الكلمة او اجلملة اىل كامريا

  .ويقصد به النقل على حنو  نقل السلع من امليناء  reportage:لغة  -/1

التصوير بالكلمات حيث تتحول الكلمة واجلملة اىل كامريا وهذا ما  بأنهيعرفه سامي ذبيان  :اصطاالحا  -/2

يشرتط من كتابته ان يكون ذو قدوة بالغة على الوصف والسرد واستخدام اجلمل والعيبارات اليت تضفيه نوعا 

ى النوع الصحفي من خالل تزويده بالصور اليت تقوي املعىن وتؤكد ارتكازه على خصائص النص من احليوية عل

ما يولد  واألديبهو املزيج بني االسلوبني االعالمي  وإمنااالديب وهذا يعني ادراجه ضمن انواع الكتابة االدبية  

يرتكز على االسلوب واملعلومة وال الصحفي هو بناء  فالريبورتاجلنا اسلوب خاصا ومتميزا يف تصوير احلقائق 

  1.ميكن ترجيح كفة احدامها على االخرى

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .70حممد لعقاب ،نفس املرجع السابق ،ص -1
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 : الريبورتاجأنواع  -

نوع اخباري يقوم على النقل  الريبورتاجهناك عدة تصنيفات وهناك قاسم واحد جيمع بينهما وهو ان 

  .والوصف

  : مباشر وغير مباشر ريبورتاج:التصنيف األول 

  .غري مباشر واألخرمباشر  ريبورتاجالصحفي،فان هناكينا يف التقرير مثلما رأ

الذي يقوم به صحفي من جريدة اذاعة او تلفزيون حيث ينزل اىل  الريبورتاجهو ذلك : مباشر  ريبورتاج -/1

وتقر تلك الوسائل السابقة الذكر بنشره او بثه او اذاعه أي هو من انتاج اجلريدة او  ريبورتاجهامليدان وجيري 

  .االذاعة او التلفزة نفسها

حبيث يقوم : تنتجه مؤسسة اعالمية  اخرى كحاالت االنباء مثال  ريبورتاجهو  :غير مباشر  ريبورتاج -/2

صحفيا حول موضوع معني وتشرتيه اجلريدة  ريبورتاجاالصحفي من وكالة أنباء  معينة بالنزول اىل امليدان وجيري 

  .1وتقوم بنشره أو بثه أو اذاعه وهو ليس من انتاج اجلريدة او االذاعة او التلفزة فهو نتاج غريها) تلفزة/اذاعة(

  :يرتبط بالموضوع  وريبورتاجيرتبط بالحدث  ريبورتاج:التصنيف الثاني 

 الريبورتاجباالنيالذي ميكن للصحفي مبوجبه ان يقوم  الريبورتاجهو ذلك : روبورتاج يرتبط بالحدث  -/1

حول مؤمتر صحفي او ندوة صحفية او مسرية سياسية او مظاهرات عمالية أو زيارة ميدانية لرئيس حكومة أو 

بات عادة ما تنشره التلفزة بفضل ميزة  الريبورتاجوزير معني ويكون يرتكز على الوصف والنقل وهذا النوع من 

  .لصورة اىل جانب الصوت تعترب ناقلة فورية للعواطف واملشاعرا

حول موضوع  ريبورتاجغري أين أي ال يرتبط باحلدث مثل  ريبورتاجهو  :روبورتاج يرتبط بالموضوع  -/2

الطفولة ،البيئة وغريها ويسمى أحيانا باالستطالع ألن الصحفي يقوم باستطالع الظاهرة أو مكان أو مؤسسة 

  . 2دة ما يكون أطول من حيث املساحة أو املدة الزمنيةوغريها وعا

  
                                                           

  .76،ص75���د ���ب،�ر	� ���ق،ص:1
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  :حسب طبيعة الموضوع : التصنيف الثالث 

  :تبعا لطبيعة املوضوع منها  للريبورتاججند عدة انواع 

  .اليت هلا عالقة بالسياسة واألحزانيدور حول القضايا السياسية  :سياسي ريبورتاج -/1

  .باملواضيع االجتماعية مثل املخدراتيرتبط مضمونه :اجتماعي ريبورتاج -/2

  .يدور حول املواضيع الثقافية مثل بيع الكتب:ثقافي ريبورتاج -/3

  .وهو يركز على االماكن واملناطق واملنتجات السياحية :سياحي  ريبورتاج -/4

ا النوع يرتب عادة باحملاكم والقضايا املختلفة ويتعني على الصحفي الذي يقوم ذ :قضائي  ريبورتاج -/5

  .الصحفي ان تكون له ثقافة قانونية

  .يتعلق باملواضيع الرياضة :رياضي  ريبورتاج -/6

  .يدور يف املناطق الساخنة مثل احلروب والتوترات والنزاعات:حركي ريبورتاج -/7

  .ويشرتط ان يكون للصحفي تدريبات خاصة من الناحية البدنية

  : الريبورتاجبنية  -

 الريبورتاجكغريه من االنواع الصحفية من عنوان،مقدمة،وخامتة وقد يتناول القارئ طرق حترير   الريبورتاجيتكون 

 بإبداعاننا نستطيع القول ان كل هذا يتعلق  إال.وعن كيفية بنائه وبناء مقدمته وصياغة عناوينه وخامتته

  :انه جيب مراعاة مايلي  إالعمل ابداعي اوال وقبل كل شيء  فالريبورتاجالصحفي 

وتعرب  الريبورتاجاشارة ورئيسي وجيب ان تكون العناوين يف : يتشكل من عنوانني  :العنوان  -1

 .الريبورتاجبصدق وشفافية عن مضمون 

انه ميكن ذكر اهم املقدمات الصاحلة  إالاىل ابداع الصحفي، الريبورتاجختضع مقدمة :المقدمة  -2

 . للريبورتاج

 .بالطريقة اليت يراها مناسبة الريبورتاجيقوم الصحفي بالتمهيد ملوضوع :مقدمة تمهيدية   - أ
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 .مثال موقع مدينته الريبورتاجحيدد الصحفي مكان :مقدمة تحديد المكان   - ب

،مثل موضوع  الريبورتاجحيدد الصحفي موضوع : مقدمة تحديد الموضوع   - ت

 1.االنتحار،االجهاض

أي  املخرب  reporterواليت انشق منها اسم " روبرت"مشتقة من الفعل االجنليزي  الريبورتاجوكلمة 

ومت نقل هذه .ارجاع الشيء اىل مكانه ا واصله باألحرىاو  ألخرالصحفي،وتعين نقل الشيء من مكان 

  الصحفيالنقل "او " بيان وصفي"الكلمة اىل اللغة العربية باسم 

الدليل على ذلك،فالشاهد العادي يتابع احلدث تبعا  وإقامةهو تصوير حي للحدث  :الصحفي  والريبورتاج

االهوائه الشخصية و كداتك الكاتب ،اما املخرب الصحفي فهو يدري انه يكتب جلمهوره اخلاص، فلمصلحة 

ه، ث يف العناصر االضافية اليت تكملحهدا اجلمهور ال يكتفي بتسجيل ما يعرفه شخصيا يف احلدث ، بل يب

  2.دون ان يرتك أي جانب منه دون حتليل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .83،ص��82�ب،�ر	� ����،ص���د : 

�ر ا�د�ن ا����%$،إ"!را��ت �ظر�� �ن ا��واع ا������،د�وان ا��ط�و��ت ا�	����� -2�
.53،ص52،ص47،ص46،ص1999،ا�	زا&ر،دط،  
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  : خصائص الروبرتاج الصحفي  -

جيسد التطلع و معرفة االشياء و االشخاص و الشعور باملشاركة يف الصريورة االجتماعية خاصة يف  .1

  .على احلياة فتزيدها تعقيدا و تنوعا تطرأطل التطورات اليت 

كونه يطلق العنان خليال الصحفي حلبكة موضوعاته لكن معى تقيده بالواقع املعاش    باألدبارتباطه  .2

  و التزامه بالوفاء للحقائق اليت قوة وثائقية

استخدام الروبرتاج الصحفي ينشط املنافسات بني املؤسسات التلفزيونية الكبرية كما ساهم يف فرض  .3

  خصوصية هده الوسيلة

ماق احلياة الداخلية االشخاص الدين يصفهم فيكشف عن العوامل الروبرتاج الصحفي يتغلغل يف اع .4

  مبا فيها تلك املستمرة  و املتخفية  السلوكياتاليت متلئ عليهم بعض االفعال و 

يسعى اىل اقتصاد التعميمات على كل االوضاع بل يتجه اىل ما هوى خاص و ملموس و اختيار كل  .5

  .ما هوى شاذ و غرائيب

الواضح بل يرتكز على  الرأيعلى التحليل و التنظري و االستنتاجات و ابداء ال يعتمد الروبرتاج  .6

  .1الوصف و اثارة القضايا النظرية الشائكة اليت تعجز النظرية اليقينية و املطلقة اخفائها
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 LMDالبدايات االولى لنظام :المبحث الثاني

لقد كانت اوروبا منذ القدمي مقر الكثري من االكتشافات و التحوالت  و االقرتاحات سواء  -

االقتصادية، االجتماعية ، الثقافية و الصناعية و حىت التعليمية ، فان التقدم العلمي و التكنولوجي 

دخوهلا االقطاب اجلامعية و خاصة االمريكية ادى مبعظم الدول احلريصة على منوها االقتصادي و 

العوملة اىل مراجعة نظام تعليمها العايل، فالدول االوروربية تعد السباقة يف اقرتاح نظام تعليم عايل 

االنشاء جامعة السريون  800مبناسبة الذكرى  1990ماي  25جديد الذي توج يف اقرتاح بولون 

اح تكملة لربنامج قدمي و هو فرنسا،املانيا،ايطاليا،بريطانيا و كان هذا االقرت  أوربيةمن طرف اربعة دول 

ERASMUS من اجل  1987ارامسوسسنة  برنامجظهر . املوروث من اسرتاتيجية ما بعد احلرب

 ، يسمح هذا الربنامج بثالث دول اوروربية باالحتاد من اجلفاتتفضيل و حتسني احلوار بني الثقا

  .حتضري شهادة ماسرت املعرتف ا قي الدول االعضاء

و امكانية جذب  األورويبمبنظومة التعليم العايل و هو االعرتاف الدويل  ح بولون هدف رئيسيلقد كان القرتا 

 األساتذةو حبركية الباحثني و الطلبة حنوى هذه القارة لالندماج يف فضاء واسع يسمح طلبة الدول االخرى

الذي يعين شهادة الليسانس  SAMADل م د او االوروبية هلندية نظام  الدولكان السبب الرئيسي لتبين ،و 

سنوات و  5+  يعادل شهادة الباكالوريا MAو برمز و املاسرت  BAشلور يف الفنون و يرمز هلا عادل بايي

و هو  PHD، و شهادة الدكتوراه تعادل دكتوراه يف الفلسفة و يرمز هلا  تعين فرتة تعليم عايل طويل املدى

  .معاجلة ظاهرة النقص الكبري يف عدد الطلبة

 مببادرة دف اىل تنسيق اهداف 1970بداية من UNESCOاملنظمة العلمية الرتبوية  و لقد قامت

 عدد االتفاقيات رفعم العايل يف خمتلف دول العامل مع جعلها موحدة و لقد حثت هذه املنظمة على التعلي

  1.اجلهوية حول االعرتاف بشهادة التعليم العايل

  

  

  

  

                                                           

  .19ص13،ص2008بوعات اجلامعية،اجلزائر،د،ديوان املط.م.عبد الكرمي حرز اهللا،كمااللبداوي،قطاعل-1
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  :د .م.لمفهوم نظام :المبحث الثالث  -

د هو هيكلة جديدة للتعليم  العايل ، يستجيب  لضروريات  عوملة  املعارف برفع مستوÇالتعليم العايل .م.ل

  :ويرمي اىل االهداف التالية 

التكوين على شكل مسالك متنوعة للطالب،الذي يستفيد من املرافقة والتوجيه من قبل  عروضتنظيم  - 

  .االستاذ الوصي

  الطالبو مرافقة  اإلعالمالتوجيهحتني النوعيات البيداغوجية،  - 

  .تطوير التمهني يف الدراسات العليا - 

االعالم االيل  التمكن من اللغات االجنبية احلية، استعمال(تفضيل تعلم القدرات العرضية  - 

  .)واالنرتنت

  .و معادلة الشهادات على املستوى الدويلاالستفادة من املبادالت 

رصيد يف  180مبعىن  رصيد يف كل سداسي 30سداسيات دراسية بعد الباكالورريا، بنسبة  06الليسانس

  . اموع

  . رصيد120سداسيات اضافية مبعىن  04: الماستر

  1. يف فرقة حبث املخرب او خمرب حبثسنوات على االقل بعد املاسرت  03: الدكتوراه 

 منحبيث طبق يف كل هيكل تعليمي مستوحى من الدول االجنلوسكسونية د.م.و نظام ل

  ."روسيا، املانيا  اجنلرتا،كندا، االمريكية،:"والياتال

  .ائر بقه يف السنوات االخرية منها اجلز دان العربية تطلبعض الب حتصبو لقد أ
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قد مت تطوير  هذا النظام  عرب عدة  ندوات واتفاقيات  : الندوات واالتفاقيات أهم:المبحث الرابع  - 

  : أبرزهامن 

حيث متت املصادقة عليه من  1998وضع بيان  السربون يف ماي  : 1998ندوة السربون  - 1

طرف  وزارة التعليم العايل لكل من فرنسا،املانيا،ايطاليا،اململكة املتحدة دعا هذا البيان حلركة 

 .امعيني وتطبيق نظام الطورينمجاعية موحدة من اجل الوصول اىل حركة اجل

  .طور الليسانس �

  .اسرت وينتهي بالدكتوراهبامل يبدأطور ما بعد اليسانس  �

  :بيان ندوة السربون  أهداف

  .تسهيل عملية احلركية البشرية يف الفضاء االورويب وحماولة ادماج املنكوبني يف سوق العمل :الحركية  �

  .تسهيل عملية العودة ملواصلة الدراسة واالعرتاف بفرتات الدراسة  :الليونة  �

  .ادخال السيولة يف فروع التعليم العايل بتشجيع الشراكة فيما بني اجلامعات :السيولة  �

  .للمستوى العاملي وإيصاهلارفع مستوى املقروئية للشهادات االوروبية  :المقروئية  �

،مت فيها عرض مفصل  1999جوان  19عقدت هذه  الندوة يف  : 1999ندوة بولون  - 2

اىل البعثة االوروبية  باإلضافة هذه الندوة دول اخرى املرجوة من ندوة السربون شارك يف لألهداف

  :واالحتادات اجلامعية واحتوى البيان على ستة مبادئ وهي 

  .رتب االكادمييةنظام ال - 

 .قبل التدرج،تدرج متخصص ومتمم للطور االول: نظام جمزئ اىل طورين  - 

 .نظام جتميع وحتويل االرصدة - 

 ).الباحثني الطلبة ، االساتذة (احلركية البشرية  - 

 .التقومي الدائم لضمان نوعية  التكوين - 

 .1البعد االورويب للتعليم العايل - 
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مؤسسة اوروبية  300بعد اقرار اكثر من  2001ماي  19انعقدت يف  : 2001ندوة براغ  - 3

 ".سالمتك"للتعليم العايل بتصريح بضرورة مالئمة الشهادات ويعرف هذا االخري بتصريح 

  :والذي اقر مبا يلي 

  .تنمية احلركية وتعزيز برنامج التبادل �

  .تنظيم التنوع وتعميم نظام االرصدة �

  .اعادة النظر يف تنظيم اطوار التعليم العايل وتقوية اجلاذبية االوروبية �

قرر يف هذه الندوة تعجيل االقرتاح وهذا بتحديد اهداف على املدى  : 2003ندوة برلين  - 4

 :مجيع البلدان املمضية على املشروع القيام بـ يطلب من  2005القصري وعليه ابتداء من 

 .تبين نظام الطورين �

 .املبادرة بوضع خدمات النوعية �

لتقييم  2005ماي  20-19انعقدت يف الرتويج يف الفرتة املمتدة بني  : 2005ندوة بارعن  - 5

 2010.1نصف مسلك الصالح وحتديد االهداف املرجوة اىل غاية 
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  :خالصة 

و احلدث وسلوكات الناس يف اطار املاجري وهذا كله دف  واالبتعاد أملاجري يهدف اىل وصف  الريبورتاج

د كنظام تعليم عاملي ضم عدد  .م.املسبقة ومن خالل دراستنا سلطنا الضوء على نظام ل واألحكامعن الذاتية 

عليم على اوسع ابوابه من خالل كبري من دول العامل يسعى اىل توحيد التعليم وفتح جماالت البحث والت

خربات وعلوم اخرى كانت االحتكاك جبامعات خمتلفة يسهل على الباحثني والدارسني مهامهم والتشارك مع 

  .صعبة قدميا
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  :تمهيد 

متثل اجلامعة اجلزائرية احدى القطاعات اليت تعكس بصورة افضل طموحات وتطورات ونتائج علمية التنمية يف 

اجلزائري  عرب  لنوع االستعماري غري ان الشعب ا معي قبل اسرتجاع االستقالل مناجلا د كان النظاملقالبالد ،

ستمرار يف متسكه بالقيم  الوطنية النابعة من الرتاث الثقايف العريب االسالمي وذلك عن طريق انشاء املدارس  با

حرب التحرير وخاصة  يوم جامعات املشرق العريب واثناء  اىل بيةالطال املعاهد التقليدية وارسال بعثاتو  احلرة

باجلامعة  مقاعد الدراسة لتلبية  الواجب  والدفاع عن غادر الطالب اجلزائريني املسجلون  1956 ماي 19

كانت اجلامعة اجلزائرية  تضم اقل من  1962الوطن  ضد الوجود االستعماري وغداة  االستقالل سنة 

يات  واملدارس طالب غالبيتهم العظمى من اصل اورويب على الرغم من الطابع العريب العتيق للكل 3000

واالن فان  1879املكونة هلا كمدارس الطب،الصيدلة،العلوم ،االداب والعلوم االنسانية اليت انشات عام 

املهام اليت اوكلت للجامعة اجلزائريةعلى املستوى  الداخلي تكمن يف ضمان التطور والتحكم يف العلوم وعلى 

  1.ف تطوير  املبادالتن  العلمية والتقنيةاملستوى اخلارجي يف اثبات وجودها يف عامل مومل د

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                           

مذكرة خترج لنيل شهادة ماجسرت يف علم اجتماع االتصال حول واقع استخدام وسائل االتصال لدى اعضاء هيئة التدريس عاليوية حسيبة، -1

  .32،ص2007/2008،جامعة مستغامن،يدانية بكلية العلوم االجتماعية دراسة م"
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  : ازمة الجامعات العربية في عصر العولمة:المبحث األول  -

فما ابعد الفجوة ...تبقى اجلامعات العربية معقد االمال يف احداث النقلة النوعية يف احمليط اتمعي ومع ذلك 

بني املثال والواقع،بني جامعات مكبلة بعشرات القيود واالعباء والضغوط،ومطامح عليا واهداف نبيلة ترجتيها 

  .اجلامعات يف تطلعاا

كافة القيود والضغوط والعراقيل بل يف توسيع فضاء احلرية ات منكشفة امام  ان دعوتنا ليست يف ابقاء اجلامع

  .االكادميية فاصالح   اجلامعات العربية  لن يبدا  اال بتحقيق  حريتها  االكادميية

فان  اجلامعة  يف العامل  ككل تتعرض يف مطلع  القرن احلادي عشر  اىل مستقبل غامض وخاصة حتت  نقل 

الدولة،وتغريات سوق العمل،ومشاكل االنغالق الفكري يف مواجهة التحديات  وظهور   الضغوط من مطالب

مراكز خمتلفة للنشاط الفكري الرفيع خارج اجلامعات وهذا ما سيجعل  العديد من  املؤسسات اجلامعية  ختتفي  

  .تفقد اجلامعات يف الفقرن احلادي والعشرين استقالهلاكما يتخوف البعض من ان 

ة تطول جامعات العامل الفرق بينما ازمة اجلامعة يف العامل  الصناعي  مردها فلسفة ما بعد  احلداثة وما ان االزم

فان ازمة  اجلامعات  العربية  ختتلف بعض الشيء بتعميمها للنمط االورويب ...يتصل ا من موت املثقف

الدور احلي والفاعل للجامعة يف جمتمعها   واهليمنة السلطوية احلادة على عملها مهدرة احلرية االكادميية وغياب

  .كمركز للبحث العلمي ومخرية للتغيري ومولدة للتقدم

اال ان االزمة  احلقيقية للتعليم  العايل  العريب  تكمن يف عالقتها بسوق  العمل  فمنذ منتصف  الثمانينات 

تمعية املتزايدة،واخفقت  يف تقدمي  هبط اداء وانتاجية هذه املؤسسة واتسعت الفجوة بينها وبني  التحديات ا

الشكوك يف قدرا  على جذب القطاع الصناعي نفس  اخلدمات  اليت كانت  تقدمها  من قبل  وازدادت 

واالنتاجي يف اتمع،واصبحت تكلفة التعليم وجودته اهم ازمتني تواجهان مؤسسات التعليم العايل ،بتاثري 

وسيادة مبدا االرحبية واسرتاد التكلفة وشدد البنك  الدويل  من ضغوطه سياسات االصالح االقتصادي 

واالجتاه  حنو االخنفاض يف االستثمار يف جمال للخدمات لتقليص املخصصات املوجهة للتعليم العايل،

جبامعاا يف املستقبل تستدعي التفكري يف حلول ومنهج ورؤية االجتماعية اال ان عبور اجلامعات العربية 

  1.يدةجد

 

                                                           

  .91ص90ص89،ص1،2008،طالقاهرة،دار املصرية اللبنانية يم العريب بني الكارثة واالمل،مستقبل التعل،حمسن خضر -1
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  نماذج من المغرب العربي: المبحث الثاني 

بلدان من املغرب العريب باصالحات لنظام تعليمها العايل ابتداء من سنة قامت ثالث  :المغرب العربي 

 2004ويف اجلزائر سبتمرب  2003جديدة بدا تطبيقها منذ سبتمرب  ،وعليه قام املغرب باصالحات2001

  .2006اما يف تونس كان ذلك يف سبتمرب 

د قد مت على اساس التشاور مع خمتلف ممثلي اجلامعات من االساتذة .م.كان االنتقال  لنظام ل: تونس 

ممثلي احمليط االجتماعي الباحثني ،الطلبة،وممثلينعنها،اهليئات البيداغوجية للجامعات واملؤسسات ،

  .،االقتصادي،الثقايف،حبيث يتماشى وخصوصيات التعليم العايل التونسي

  .2006مد ابتداء من سبتمرب .يطبق نظام ل :الفوج االول 

  .2007يبدا يف سبتمرب  :الفوج الثاني 

  .2008د يف سبتمرب .م.فتبىن نظام ل :الفوج الثالث 

يار توقيت الشروع يف تطبيق  االصالح  حىت يعمم النظام اجلديد كما كان للمؤسسات كل احلرية يف اخت

  .بشكل ائي 2012خالل سنة 

لالصالح مت تبنيها بعد اول جلسة وطنية بيداغوجية من مراكش اليت الصيغة البيداغوجية الشاملة :المغرب 

الوطنية،مع شرح مسحت هذه اجللسة بتبين دفرت املعايري البيداغوجية  2003جانفي  17- 16انعقدت يف 

  .املواد والتخصصات لالربع السداسيات االوىل لليسانس

  1.اجللسات حددت التخصصات الوطنية النموذجية هلذه السداسيات

  

  

  

  

 

 

 

                                                           

  54،ص2008ط،.د،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،د.م.نظام ل:  عبد الكرمي حرز اهللا وكمال البداري-1



  د.م.نماذج عربية عن تطبيقـات نظام ل:                                   لفصــل الثانـــــي  ا
 

25 

 

  : 1تفصيل الشهادات كمايلي

  2+ بكالوريا 
 (DEUG)شهادة الدراسات اجلامعية العامة  �

  (DEUP) شهادة الدراسات اجلامعية املهنية �

  .رصيد 120

  .رصيد 120

  3+ بكالوريا 
 (LF)ليسانس الدراسات االساسية �

  (LP)ليسانس مهين �

  .رصيد 180

  .رصيد 180

  5+ بكالوريا 
  (M)ماسرت  �

  (MS)ماسرت متخصص �

  .رصيد 300

  .رصيد 300

    (D)دكتوراه �  8+ بكالوريا 

  

  :تحليل انظمة المغرب العربي 

الفردامتختلفةنطرق التقييم د.م.حتليل هذا اجلدول اخلاص باملغرب يوضح انه قد مت االخذ قليال فقط من نظام ل

والتدرج خمتلفة،مفهوم الرصيد منعدم عموما وعليه قام املغرب باصالح نظام تعليمه العايل مع االحتفاظ 

  . الشهادات الثالثد اال التسلسل يف مدة حتضري.م.باالسلوب الكالسيكي ومل ياخذ من ل

د اال ا طرق التدرج من السنة الوىل للثانية ليس موحدة .م.اما تونس رغم ان االصالح النظام كان باسلوبل

 30د حيدد .م.رصيد يف السنة رغم ان نظام ل 60من  45يشرتط لالنتقال اىل السنة الثانية اكتساب لت 

  :اىل رصيد والنتيجة هنا قد تكون مرضية وميكن ان يؤدي 

فهذا الوضع يتسبب يف خلق نوع من  الزيادة يف نسبة  الرسوب خاصة يف حالة  عدد كبري من الطلبة املسجلني

  .االكتظاظ يف السنة االوىل

رصيد مسموح له بشروط االنتقال اىل السنة  30اخنفاض يف حركية الطلبة على سبيل املثال طالب جزائري بـ 

يف حني ان نقص الطالب التونسي الذي  45نس لعدم اكتسابه رصيد الثانية ال يستطيع التسجيل يف تو 

  .رصيد ال ميكنه االنتقال يف تونس مع انه يكون مقبول يف اجلزائر 44و  30اكتسب ما بني 

  

  

  

                                                           

  .56،صسابقرجععبد الكرمي حرز اهللا،كمااللبداري،م -1
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  :دوافع التطوير الجامعي في الجزائر :المبحث الثاني  -

 هلتقدم احلضاري الذي تعيشنفسه مسايرة ن يطور  مستجدات يشهدها العصر تفرض على التعليم  أمتت 

يتسم بسمات اجيابية مبثل ما تشويه سلبيات مل يفلت جمتمع من املعاناة من جرائها  ،جمتمعات العامل يف ظله

  :ومن بني مسات التقدم احلضاري يف اتمع املعاصر نذكر 

قطاعات التمع،والتقدم عنه قطاع من  اظطرار التقدم يف خمتلف  جوانب احلياة،انه ج مل يتاىن - 1

 .الذي يشهده قطاع معني ينعكس بدوره على قطاعات اخرى

 .تنامي اساليب املعرفة العلمية مبستويات هندسة يصعب التنبؤ مبعدالا يف بعض جماالت احلياة - 2

تقسيم دول العامل االن يف ضوء ما متلكه من معلومات  فصار لدينا نوعني من اتمعات  - 3

اخرى فقرية وصار للمعلومة قوة واهم فرع من فروع املعرفة تتسبق اليها الدول جمتمعات غنية و 

هذه املتغريات مجيعها ما كان  منها اجيابيا وما كان سلبيا ال جتعل التعليم اجلامعي مبتاى عن هذا  

 املتغريات السابقة واالعداد ملواجهتها وال يتجسد هذا االعداد اال يف افرادكله اذ عليه استيعاب 

 .مؤهلني هلذه املواجهة ومزودين بالكفاءات الالزمة لذلك

قدرات ان من املفاهيم اليت اضحت مسلمات عند احلديث عن متطلبات التنمية يف جمتمع معني تطوير 

مرهونة بقدرة االفراد الذين  افراده،وتوفري الدوافع اليت حتفزهم على بذل مزيد من اجلهد،ان كفاءة العدد واالالت

 .يستخدموا ويستفيدون منها،ويفيدون غريهم ا

  .حمور التقدم وهدف التنمية بل ومتثل تنميته قاعدة اساسية لكل تنمية مستهدفةان االنسان 

هذه احلاجة اىل تطوير  التعليم  اجلامعي  تصورها : وهنا يايت احلديث عن دور التعليم اجلامعي وعن تطويره

مع مشارف القرن احلادي والعشرين وما يطوي من : "الدكتورة رشا الصباح يف املؤمتر الثالث عشر قتقول 

حتديات  على شىت اجلبهات تتعاظم التطلعات اىل التعليم العايل ملا ميكن ان يكون لديه من مسامهات 

والتحديث يف الدولة،وعلى خمتلف رائدة،وفاعلة يف تنمية وتوظيف املعارف والتقنيات ويف تشكيل مسار التنمية 

املستويات من تقنية وعلمية واقتصادية واجتماعية تقود طموحات التنمية البشرية اىل حتمية التوسع يف قاعدة 

املسرية التنموية،ومن هذا املنظور يتعني الشروع يف وضع تصور بعيد وعمق التعليم العايل،واعادة هيكلة لدعم 
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مؤسساته ودور كل منها يف حتقيق اهداف تعليم العايل ومن مث هيكل وتركيب املدى لتحديد شكل ومسار ال

  1.االسرتاتيجية املستقبلية للدولة

وللحديث عن مسؤوليات الدولة حنو توفري التعليم  ليتسع ليشمل كثريا من اهليئات واملؤسسات ومن بينها،ان 

عربية ومن بينها  اجلزائر اىل تغيري اهدافها يكن على راسها،تايت اجلامعات ولقد دفع هذا ببعض اجلامعات ال

  :2وتطويرها بشكل  يتناسب مع مقتضيات العصر واليت تتحدد فيمايلي

  .اعداد الطاقات البشرية املدربة لسد احلاجات التنموية املختلفة

  .تطوير الثقافة واملعرفة والعلوم والتكنولوجيا اليت تساعد اتمع على النهوض والتقدم

  .صيانة اهلوية الثقافية لالمة وتاهيلها واحملافظة عليها من عوامل الضعف واالغرتاب 

  .تكوين الشباب املفكر الواعي ملشكالت امتهووطنه وحتمل مسؤوليته االخالقية اثناء قيامه بدوره االجتماعي

  .تتطلبها البالد املتحضرة تدريس خمتالف املهن واعداد املهنيني القادرين على القيام باالعمال القيادية اليت

اليت تساعد اتمع على حل مشكالته عن طريق تطوير اجراء البحوث العلمية والدراسات االساسية والتطبيقية 

  .النظريات واستخداماا يف احلياة اليومية االنسانية واالجتماعية والثقافية واملهنية وغري ذلك من حتديات

هدافه يتمثل يف اقامة التعاون الدويل وتطبيقات هذه االهداف يف جمال بعدا اخر الوتضيف بعض اجلامعات 

  :ساسية هي كمايلي حصر وظائف التعليم العايل يف ثالث وظائف أتعليم الكبار واضحة وميكن 

 .نشر العلم - 1

 .ترقية العلم - 2

 .تعليم املهن الرفيعة - 3

يف  3الطالب للقيادةحلياة ويرتكز اعداد والغرض من التعليم العايل هو اعدا القادة لالمة يف خمتلف جماالت ا

  :اتمع على مايلي 

وهو العمل على تنوير عقول الطالب وذيب نفوسهم الدراك االسس اليت لن ترتكز عليها : التثقيف العام 

  .اتمع

                                                           

كر ،دار الف1التعليم اجلامعي بني رصد الواقع ورؤى التطوير،ط" البندري رشدي امحد طعيمةوحممد بن سليمان  -1

  .9ص8ص7ص6،ص2004العريب،القاهرة،
  .299ص298،املرجع نفسه،صسليمان البندريحممد بن ،رشدي امحد طعمية -2
  .71ص70،ص1989اجلامعية،ان املطبوعات ،ديو 2،طصول الرتبية والتعليملطلبة اجلامعات واملعلمني،أتركي رابح  -3
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  ...).طب،صيدلة،قانون،أستاذ جامعي(الراقية  اعداد الطالب ملهنة من املهن: التثقيف املهين 

  :د .م.تبني الجزائر لنظام ل:الثالث المبحث  -

جل ضمان التطور باجلامعة على مستوى الداخلي من أ باملهام املنوطة يف اطار العوملة ووعيا من اجلزائر

تبادالت الثقافية جل ضمان تواجدها وبغية تطوير الملعرفة وعلى املستوى اخلارجي من أوالتحكم يف العلم وا

يف هذا السياق العاملي اخلاص  2004واحلركية البشرية على مجيع املستويات اخنرطت بالدنا منذ سبتمرب 

  .باصالح انظمة التعليم العايل

فيات املتعددة لاخليف تقريرها  بوضوح (CNRSE)الصالح املنظومة الرتبوية حيث ابرزت اللجنة الوطنية 

ي اجلزائري والتصحيحات اليت تسمح للجامعة اجلزائرية من مزاولة مهامها يف اطار اليت متس النظام التعليم

  .تطوير البالد

وعلى ضوء توصيات اللجنة الوطنية لالصالح املنظومة الرتبوية وتبعا للمخطط اخلاص باصالح النظام الرتبوي 

املدى القصري،املتوسط والطويل مت حتديد اسرتاتيجية على  2002افريل  20املتبين من طرف جملس الوزراء يف 

العايل يف  ختص اسرتاتيجية وضع برنامج تطوير عام وعميق للتعليم 2013- 2004لتطوير القطاع يف مرحلة 

املرحلة االوىل وضع هيكلة جديدة للتعليم مرفقة بتجديد الربامج البيداغوجية اجلديدة،هذا اىل جانب اعادة 

ح الذي يهدف ان يكون شامال يف مفهومه تسامهيا يف خطوته تطوريا تنظيم التسيري البيداغوجي هذا االصال

يف تنفيذه كما هو حمدد من طرف السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي يسمح للجامعة اجلزائرية من 

حتسني التكوين من اجل االستجابة لالتطورات العاملية والسماح بادماج املؤسسات اجلامعية يف حميطها 

  .ي واالقتصادي وكذا تاسيس التكوين املستمر وتطوير ميكانيزمات التكوين الفردياالجتماع

لتكون قيادية حبيث أختريت عشر مؤسسات جامعية " د.م.ل" قامت اجلزائر بتبين نظام 2004يف سبتمرب 

من  %80كثر من فأحالياو يكون التقيم يتم من سنة اىل اخرى، أما"د.م.ل"نظام وجتريبية يف تطبيق 

  1.د.م.تطبق نظام لاجلامعية املؤسسات 
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  : جامعة مستغانم نموذجا -

مث بدا يعمم تدرجييا ليكون  2004د يف جامعة مستغامن من معهد الرتبية البدنية والرياضية عام .م.بدا نظام ل

  .2006وذلك من عام ...يف عدة ختصصات كاالدب والعلوم االنسانية واالجتماعية واللغات االجنبية

  :قد عرفت عملية االصالح يف اجلزائر مرحلتني ول

  :عرفت هذه املرحلة الفتح التدرجيي للميادين والليسانس فيمايلي  :المرحلة االولى 

 14ليسانس اكادميية و 121ليسانس منها  135فتح  : 2005-2004السنة الجامعية  - 1

عشر مؤسسات جامعية  ليسانس مهنية جممعة يف عشرة ميادين للتكوين ويف هذه السنة مت تاهيل

 .طالب 7600عرفت تسجيل 

 82ليسانس اكادميية و 225ليسانس منها  307فتح  : 2006-2005السنة الجامعية  - 2

مؤسسة  29ليسانس مهين،جممعة يف احدى عشر ميدان للتكوين يف هذه السنة مت تاهيل 

 .طالب مسجل 20200جامعية يف اموع بتعداد طاليب بلغ 

 62ليسانس اكادميي  266ليسانس منها  328فتح : 2007-2006السنة الجامعية  - 3

مؤسسة جامعية بتعداد طاليب  39ميدان ،يف هذه السنة مت تاهيل  12ليسانس مهين،جممعة يف 

 .طالب 72000

  .متخرج 3164د واليت وصل تعدادها اىل .م.ويف هذه السنة مت خترج اول دفعة لنظام ل

ليسانس لتعداد طاليب بلغ  800فتح اكثر من  : 2008- 2007: السنة الجامعية  - 4

  .من حاملي شهادة البكالوريا اجلدد 80000

مؤسسة جامعية يف اطار نظام  40واىل يومنا هذا مت تاهيل  : 2009-2008السنة الجامعية  - 5

 14000ليسانس بتعداد طاليب تراكمي بلغ  1070ميدان للتكوين و 13د لتغطية .م.ل

  .مسجل

د دشن هذا االصالح مرحلة نوعية تتميز .م.يف ختام ثالث سنوات االوىل من تطبيق نظام ل:المرحلة الثانية 

  1.يف التكوين يف طور املاسرت 2007اساسا بالشروع ابتداء من سبتمرب 
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يف هذه السنة فان املؤسسات العشر اليت كانت سباقة يف خوض االصالح اقرتحت للتاهيل بعنوان السنة 

  .عرض تكوين يف املاسرت ذات طبيعة اكادميية مهنية 172موع جم 2008-2007اجلامعية 

-  
  : د في الجزائر.م.االختالالت االساسية لنظام ل:المبحث الرابع  -

ان النظام اجلامعي احلايل والقدمي يعرف عدة نقائص من الناحية  اهليكلي والتنظيمية للمؤسسات ومن الناحية 

  :للطالب خاصة البيداغوجية والعلمية للتكوين املقدم 

 : تسجل مايلي: في مجال االستقبال والتوجيه وتدرج الطلبة  -1

الدخول اىل اجلامعة املعتمد على التوجيه املركزي مل يعد يؤدي مهامه واظهر نسبة عالية من الرسوب  - 

 .واملكون مدة طويلة باجلامعة

 .نظام التقييم ال يساعد يف تطبيق الربامج التعليمية - 

 .التسجيل باجلامعة ال تتناسب مع شعب البكالورياعروض التكوين عند  - 

 :في مجال الهيكلة وتسيير التعليم  -2

تسيري الوقت البيداغوجي غري ناجح وحمكم بسبب اجهادات احلجم الساعي االجباري وكمية  - 

فرتة طويلة من الزمن وتعرقل اهود الفردي للطالب وتنقص من الوقت  االمتحانات اليت تاخذ

 .املخصص للتكوين

 :نالحظ مايلي : في مجال التاطيروالتاهيل المهني  - 3

 .نقص التاطري بسبب عدد كبري من االساتذة الباحثني - 

 .ية التخصص ال تسمح حبيازة ثقافة عامة وتكوين متنوعر تكوينات ادا - 

ن متس اجلانب اهليكلي ،الربامج الواضح ان االصالحات امع تطبيقها جيب أبح من هلذا كله اص

البيداغوجية ملختلف التخصصات ،التنظيم البيداغوجي،طرق التوجيه والتعليم وحتسني مستوى 

  1.الطلبة،تنظيم وتسيري خمتلف البىن البيداغوجية والبحث

د قد متس اخلاصية الوطنية .م.يرى بعض النقاد ان نظام ل :الخصائص الوطنية للشهادات  - 1

 1.للشهادات املمنوحة اىل يومنا هذا
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د حيدث القطيعة بني الصبغة املعمول ا قدميا يف نظام الشهادات وهذا يرتك حرية كبرية .م.صحيح ان نظام ل

ة برامج التكوين واحلجم للمؤسسات اجلامعية بتحديد جماالت التكوين والشهادات املرفقة حبيث ان صياغ

الساعي له تعترب من صالحيات املؤسسات اجلامعية،ان دور الوزارة الوصية يف هذا النظام هو التقييم واملتابعة 

  :بواسطة جلان جهوية او وطنية لضمان جتانس عروض التكوين قبل تطبيقها،نذكر باخلصوص 

  .هادة واالعرتاف اعلى املستوى اخلارجي ،مبدا املقروئية يقوي من قيمة الش

عمليا نالحظ بقوة ان الشهادة الوطنية ال مكان هلا عند املستخدمني اخلواص الذين يرتبون اجلامعات فيما 

  .بينها

يف الوقت الذي جتاوزت فيه معظم الدول مرحلة التفكري اخلاص بضرورة اعادة هيكلة نظام التعليم :سوء الفهم 

،ويف الوقت الذي اصبح فيه االستاذ مسامها يف هذا التكوين وضامنا عندها والبحث عن اجيابية االصالحات

له هناك بعض االراء اليت ترفض التغيري وتنادي بعدم اجلدوى منه هذا االحرتايف يعود يف غالب االحيان اىل 

ية سوء الفهم او عدم املعرفة ويف حاالت قليلة اىل القراءة االيديولوجية للمشروع ومن اجل اظهار عدم شرع

  .هذا الرفض،فجرد هنا التغيريات اليت طرات على املستوى الداخلي باجلامعة بالنسبة لالنظمة السابقة

التقييم املستمر للطالب خالل السداسي واالمتحان يف اية هذا السداسي،حتضر الطالب بضفة  - 

  .احسن النه يقوم فعال بعمل منظم مما يزيد من حظوظ جناحه

راسته جتعله يشعر باملسؤولية وتضعه امام اختيارين اما االنتقال او اعادة كيفية تدرج الطالب يف د - 

  .السنة

التقيييم املستمر واالجتماعات التنسيقية والبيداغوجية واملرافقة ،تساعد على التقارب بني االستاذ  - 

  .والطالب

  .الشهادة تظل وطنية ولكن باكثر مقروئية - 

ية دولية ،الطلبة اجلامعية اجلزائرية ستحضى ال حمالة مبقروئ بالنسبة للخصوصيات اخلارجية،فان الشهادات

  2.بدورهم حبركية اكثر،وتتكون هناك شراكة بني املؤسسات واجلامعات خمابر البحثاألساتذة سيحضون 

  :ان كل تغيري حيمل اجيابيات وسلبيات وهذا متفق عليه حبيث جيب 

  .مواصلة دعم هذا االصالح الزالة كل سوء فهم �
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  .وتطوير االعالم حول هذا النظامحتسني  �

اقامة حكم راشد من اجل التجديد البيادغوجي وضمان جودة التكوين ومقارنة املؤسسات فيما  �

  .بينها

  .وضع اسس هيكلة للتنسيق بني مجيع املؤسسات التعليمية �

ذا االصالح ليس ه"واخريا  جيب التذكري باملبدا االساسي اخلاص باملذكرة التوجيهية الصالح التعليم العايل 

اية يف ذاته،بل جيب ان يليب تطلعات اتمع،وجيب عليه تدعيم،صفة القطاع العمومي للمؤسسات 

اجلامعية،احلفاظ على دميقراطية العليم العايل،واعطاء فرصة للجامعة اجلزائرية لتامني تكوين ذو جودة يتجاوب 

االندماج يف احمليط االجتماعي االقتصادي والعمل على  مع املعايري الدولية ،متكني مؤسسات التعليم العايل من

التجديد الدائم للتعليم العايل الدماج حاملي الشهادات العالية ملواجهة التطورات املهنية وتدعيم الية التكوين 

  1".الذايت

  : جهود الجزائر في مواجهة هذه االختالالت

سيري او يف جمال مردودية اجلامعة اجلزائرية تستدعي  ال معاجلة هذه االختالالت املسجلة سواء كان يف جمال الت

اصالحا شامال للتعليم العايل هذا االصالح الذي حيافظ على الصفة العمومية للتعليم العايل،جيب ان  حمالة

  :ومن بينها حتقق املهام املخولة 

  .ضمان تكوين ذو جودة وتلبية متطلبات اتمع �

احمليط االجتماعي واالقتصادي وهذا بتنمية كل التبادالت املمكنة بني حتقيق االنسجام الكامل مع  �

  .اجلامعة والعامل احمليط ا

  .املهنتطوير ميكانزماتالتاهيل املستمر الذي يتماشى مع تطور  �

  .بنشر القيم العالية للعقل البشريتدعيم املهمة الثقافية للجامعة  �

  .ية والتكنولوجيةاالنفتاح على تطور العامل يف ااالت العلم �

  .تشجيع وتنويع املبادالت العلمية مع دول العامل �

  .كم الراشد مبين على املشاركة ،اجلوار والتشاوروضع اسس احل �

  :كما شرعت اجلامعة اجلزائرية يف اصالح تعليمها العايل املبين على 
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  .ضمان تكوين نوعي عايل من اجل اندماج احسن يف احلياة املهنية �

  .على مدى احلياة للجميعالتكوين  �

  .استقاللية املؤسسات اجلامعية وانفتاحها على العامل �

  1.د اظهر بعض النقاط اليت جيب توضيحها.م.الذي سجل حول نظام لويف النقاش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :الصة خ

هذا االصالح ليس اية يف ذاته بل جيب ان يليب تطلعات اتمع وجيب عليه تدعيم،صفة القطاع العمومي 

  .للمؤسسات اجلامعية واحلفاظ على دميقراطية التعليم حىت يتجاوب مع املعايري الدولية

  .حسن املستويات بفضل تكاثف جهود اساتذا وطالاحىت يرقى باجلامعة اجلزائرية اىل ا
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االديب عبارة عن قصة تروي بالصورة اال اا ختطط على شكل او السيناريو :  سيسالسينوب -1

يضعها الكائن على الورق ومن خالل هذا الروبورتاج املصور مبعىن عبارة عن خطة عمل  1هيكلة

من خالل " مستغامن"نقدم صورة عن تطبيق العبور جبامعة عبد احلميد بن باديس  حاولنا ان

 :مراحل التصوير وهي ثالث مراحل 

جبمع ما استطاع هنا يقوم مرحلةاالعداد للعمل حبيث ان  الصحفي  : مرحلة  ما قبل التصوير -/1

وهو االمر الذي حققناه من الذين هلم عالقة باملوضوع  لألشخاصمن وثائق وارشيف ومعلومات واستجوابات 

الشخصيات جترى معها و باجلامعة من خالهلا حددنا موقع التصوير االستكشافية قيامنا باجلولة خالل 

  .املقابالت

وجهاز كامريا،الالة :  حتتاج هذه املرحلة اىل وسائل التصوير والتسجيل مثلو  :مرحلة التصوير  -/2

لكل احملادثات   ليسجتمن صور و  هميكن ان يساعدالصحفي  ما يهمه وما ر كصو يا هنضبط الصوت و 

باملوضوع فهو عبارة عن مجع مادة اخلام وهو ما سعينا اىل العمل عليه .الشخصيات املعينة اهلامة معواملقابالت 

  .يف هذه املرحلة

 يضعومشاهدا حيث بعد مجع املادة القدمية  املرحلةهذه  تبدأ : مرحلة ما بعد التصوير -/3

  2.املعاجل للحدث فريتب الصور ويعلق عليها ويتم ذلك بعمليتني املونتاج وامليكساج ريبورتاجه هيكلالصحفي 

يكتب عادة بعد  فهو  الصورة لذلك هما تعرضي يقوم بتقوية فالتعليق يف الفيلم االخباري او التسجيل

  .االنتهاء من مونتاج الفيلم من ميكننا حتديد ما حتتاجه اللقطات من شرح وحتديد الزمن املتعلق بالتعليق
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على الفواصل يف االنتقال من مشهد اىل  وتأكيدهويلعب دورا هاما يف بلورة التعليق  : المونتاج •

  .التعليق هو لغته املسموعةونتاج يف اللغة املرئية للفيلم يف حني ان ملاخر ،فا

البعض وذلك لتزامن الصورة وقد متت هذه  يبعضهاوهو خلط االصوات ومزجها  : الميكساج •

  3.املرحلة حىت ما بعد املونتاج وهي املرحلة النهائية لشريط الفيديو

ج االخري قمنا بتصوير مجيع ما حتتاجه يف شريط مث سجلنا تعليقنا اخلاص يف االخري قمنا مبز  ويف

االمر الذي مل يكن مصور وهو  ريبورتاجالتعليق مع الصور حىت حتصلنا يف االخري على 

  .يوما 20باهلني،وقد اخذ منا وقتا قارب 
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  الفهرس

  :الفصل التمهيدي 

  .مقدمة عامة �

  .بحث ال إشكالية �

  .اختيار املوضوع أسباب �

  .الدراسات السابقة �
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  : قال تعالى

 أنلهذا وما كنا لنهتدي لو ال  االحمد هللا الذي هدان"
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  ".وبالوالدين احسانا  

 "  

  .التي حملتني وهنا على وهن والى التي الجنة تحت قدميها

  .رداء العفة والعلم

  : األعزاء

  "، شيماء، صهيب 

  .خاصة زهرة، فاطمة ،صابرينة ،الهام وزوجها

  " ،دليلة، فاطمة ، رشيدة ، حسبية ،سوسو 

  والى  كل من يعرفني ويحبني والى كل من نساه قلمي ولم ينساه فؤادي

  .ومجتمعال صورة 
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   : كل صديقاتي  إلى
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ال صورة صتامالئي في الدراسة سنة ثانية ماستر كل ز   إلى

   

  

كل عائلة   إلى

والى  كل من يعرفني ويحبني والى كل من نساه قلمي ولم ينساه فؤادي
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