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يسعدني أن أرحب بالزمالء األساتذة، وأشكر كل الحاضرين معنا في هذا اليوم  
والذي يأتي بعد االجتماع . في الكلية LMD.. د.م.ل.الدراسي حول واقع وآفاق نظام 

.                                                                                    التحضيري والتنظيمي المنعقد في األسبوع الماضي تحت إشراف السيد عميد الكلية
.  د.م.ل: لقد كلفني عميد الكلية بتحضير هذه المداخلة االفتتاحية حول واقع وآفاق نظام

(.  والعلوم االجتماعية  ـوالعلوم اإلنسانية  ـالعلوم اإلسالمية ) في الكلية بأقسامها الثالثة 
، واآلفاق المستقبلية للمسارات التكوينية البيداغوجيةوهذا لإلطالع على واقع الممارسة 

.                                                                                    في الكلية
وهو . على مستوى أقسام الكلية كلها والبيداغوجيولغرض تفعيل وتحسين األداء العلمي 

تفعيل يسعى إلى التطوير المستمر للكلية بجميع أقسامها وبكل مساراتها التكوينية، في 
، والسعي إلى مواكبة ما يحدث في والبيداغوجيضوء التقييم المتواصل ألدائها العلمي  

 .  التعولمالعالم من تطورات وتغيرات وتحوالت تزامنت مع التوجه العالمي نحو 



ولمواكبة ومواجهة ضغوطات هذا التوجه تبنت الجامعة الجزائرية إستراتيجية إصالحية 
وقد تم تبني هذا النظام حسب .  LMD:جديدة في بداية األلفية الثالثة عرفت بنظام 

االعتقادات والمبررات التي اعتمدتها اللجنة الوطنية إلصالح التعليم العالي على أنه 
الصيغة المناسبة والقادرة على تأهيل الجامعة لممارسة وظائفها بفعالية أكثر، وتخريج 
الكفاءات والخبرات القادرة على منافسة الخبرات العالمية في جميع الميادين المعرفية، 

واالستجابة لمتطلبات سوق العمل الوطني من ذوي الكفاءات والمهارات العلمية 
وبما أن كليتنا .             والمهنية المتنوعة حسب تنوع التخصصات العلمية الجامعية

الجامعي، فهي مطالبة بتفعيل أنشطتها العلمية  المنظوميجزء وعضو في الكيان 
.                                                ، وتقييم أدائها وتجويد مخرجاتهاوالبيداغوجية

مناقشة  ووانطالقا من هذه االعتبارات، فإن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو دراسة 
   .وتقييم ما يتم إعداده وتكوينه حاليا، وما سيتم مستقبال على مستوى األقسام الثالثة

 في الكلية؟. د. م. ل.فما هو واقع وآفاق نظام 

 



  :في الكلية. د.م. ل. اعتماد نظام

مقربة من إنهاء العشرية ككل، فهو على أردنا أن نعرف عمر هذا النظام في الجامعة الجزائرية إذا 

.                                                                                        وتعني النهاية الرسمية للنظام الكالسيكي(.  2013/  2004.)األولى من عمره

:                                                                                       أما عمره في الكلية فيختلف من قسم إلى آخر
            (.                        2008/ 2007:)اعتمده في السنة الجامعية: قسم العلوم اإلسالمية ـ

             :                                                     اعتمده في شعبة: ـ قسم العلوم االجتماعية

(.                                                       2009/2008.)علم االجتماع في السنة الجامعية ـ

اعتماد اضطراري بعد أن تم (. 2011/  2010)ـ علم النفس وعلوم التربية في السنة الجامعية 

                .                                       توحيد الجذع المشترك بين علم النفس وعلم االجتماع

           :                                                               اعتمده في شعبة:ـ قسم العلوم اإلنسانية

(.                                                                                                   2009/ 2008)في السنة الجامعية : التاريخ ـ

                 (                                     2009/2008. )ـ إعالم واتصال في السنة الجامعية

 (. 2011/  2010.)في السنة الجامعية: الفلسفة ـ



والدات هذا النظام بين أقسام الكلية، وبين الجامعات اختالف إن 
أن كل مؤسسة أو كلية  لها حرية التصرف : الجزائرية ككل، يوحي إلى

التكوين وتحمل المسئولية في اإلسراع في تطبيقه أو تأخيره، ولها حرية 
ووضع البرامج التخصصات، العلمية، وفتح اختيار المشاريع )العلمي، 

البحث عن الشركاء الفعليين لتدعيم ، وحرية .(والمقررات الدراسية
بمختلف الميادين االجتماعية من االلتحاق مشاريعها وتمكين المتخرجين 

                                                                          .      واالقتصادية
وبمراعاة بعض االعتبارات األخرى، فهو يوحي أيضا إلى االفتقار إلى 

الجدية الالزمة، وإلى عدم القدرة على توفير الشروط والظروف 
كمشروع يؤهل الجامعة تقديمه  بهاالمطلوبة له حسب الصيغة التي تم 

وإال كيف نفسر هذا التباعد وهذا  .إلى مستوى التنافسية العالمية
االختالف في تطبيقه، ونحن في جامعة واحدة، وأن كل الجامعات 

الوطنية تنتمي إلى وزارة واحدة، وإلى جزائر واحدة، وتتأثر بنفس 
على المستوى . 2013إلى سنة  2004ما الذي تغير من سنة . الظروف

هل زالت الصعوبات والعقبات، أم . الجامعي، وعلى المستوى الوطني
 ؟.؟ هل تحسنت الظروف أم تعقدت.زادت



بعد تحديد فترة الشروع في تطبيقه، والترغيب فيه، والترويج له 

تطبيقه، على في المؤسسات الوسائل، استعجلت بعض بمختلف 

وقلة إمكاناتها، وصغر حجمها، في حين نشأتها، الرغم من حداثة 

أخرت بعض المؤسسات الكبيرة تطبيقه سنوات أخرى محددة بزمن 

لماذا حدث هذا؟                                                                                 . معين

ندّرس لقد كنا في قسم العلوم االجتماعية في ملحقة العربي التبسي 

في ظروف صعبة، ونعاني معاناة شديدة، وننتمي إلى كليتين 

، ( 2008)تطبيقه في سنة فبادر قسم علم االجتماع في . مختلفتين

ال فرق بين من (. 2010)وأخر قسم علم النفس تطبيقه إلى سنة 

 .تأخر في عامينتعجل في عامين، وبين من 



على أنه نظام  . د.م.ل.إذا كانت الجامعة الجزائرية راهنت على نظام 

جوهريا، يمّكن الجامعة الجزائرية  وبيداغوجيايشكل إصالحا هيكليا 

وأنه قادر على دعم قدرات التعليم المفروضة، من مواجهة التحديات 

العالي على كسب الرهانات، ودعم جودة التكوين لتنمية الثروة الدائمة 

فقد ال يتحقق ذلك ألسباب ال تتعلق فقط (. الذكاء والكفاءة ) وهي 

بظروف الجامعة، بل أيضا لطبيعة النظام الذي أعد وهيكل لظروف 

يصلح أن يستعار  قدالوبيئات، وخبرات وإمكانات خاصة، ولذلك 

 .بحكم نجاحه في تلك البيئات



 (النشأة والغاية . ) د.م.ل:التعريف بنظام

 

  األنجلو"البلدان الذي نطبقه في جامعاتنا جميعا نشأ واعتمد في بعض . د.م.ل. نظامإن 
بوصفها البشرية، ، بحثا عن ضمان التكوين النوعي لفائدة النخب والموارد "سكسونية

بعض الدول  بهثم أخذت . أكثر العوامل حسما في مجال النمو والتنافسية االقتصادية
ثم امتدت حركية هذا . تركيا ـالصين  ـاألوروبية وبعض الدول األخرى، مثل الهند 

مما يعني أنه نموذج  مستعار . الجزائرومن بينها . النظام إلى دول المغرب العربي
وبحكم اعتبارات وارتباطات معينة تمت استعارته وتطبيقه في . من األنظمة األجنبية

المتراكمة  واالختالالتالجامعة الجزائرية، على أساس القضاء على العوائق الكثيرة 
غير قادر على االستجابة بفعالية للتحديات التي يفرضها النظام الكالسيكي جعلت التي 

التطور في العلوم والتكنولوجيات، وعما نجم عن عولمة االقتصاد، وظهور مجتمع 
المعلومات، وبروز المهن الجديدة، فضال عن التحديات المتمثلة في عولمة منظومات 

ذات ثالثة تم وضع هيكلة جديدة .  االفرازاتولمحاولة التكيف مع هذه . التعليم العالي
الجامعة، كما ، وهي الهيكلة المطبقة في (ـ دكتوراه ماستر ـليسانس ) أطوار تكوينية 

 :يوضحها الشكل التالي
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، وتكون للمعاييرالعالميةلقد تم وضع هذه الهيكلة على أساس أنها ستستجيب بفعالية أكثر 

:                                                               وتأهيل مختلف البرامج التعليمية، وباعتماد تنظيم جديد يرمي إلى بتحيينمصحوبة 

الي والمتطلبات المواءمة بين المتطلبات الشرعية لديمقراطية االلتحاق للتعليم الع  ـ 1

ـ 2                            .                                                               الضرورية

 ـ 3.                                              إعطاء الداللة الحقيقية لمفهومي التنافسية واألداء

.                                                    الراشدة للمؤسسات تستند على الحوار والمشاركة والتشاور الحكامةإرساء أسس 

.                                                           إشراك الجامعة في التنمية المستدامة ـ 4

لمكانة التي تضمن لها إذا أخذنا هذه المرامي كمنطلقات رامية إلى رفع مستوى الجامعة إلى ا

ي يؤدى فيها األداء التنافسية والشراكة العالمية، فهل يمكن تحقيق ذلك في ظل الظروف الت

 والعلمي في الجامعة وفي الكلية ؟  البيداغوجي

 

 :لمــا ذا هذا التنظيم الهيكلي



 

 

حيث تشير معظم البحوث والدراسات الميدانية التي قيمت المسار التكويني لهذه التجربة بأنها 
وهذا يخالف تماما توقعات اللجنة الوطنية . ضعيفة وغير مالئمة للتطبيق في الجامعة الجزائرية

بعد أن قامت باستشارات . إلصالح الجامعة، والتي راهنت على نجاحه بمستوى عالي من الجودة
واسعة تمت في إطار ندوات وملتقيات وأيام دراسية عديدة، كما نظمت عدة لقاءات بمشاركة 

وثيقة ( )بلجيكية  ـفرنسية  ـبريطانية  ـأمريكية  ـكندية ) خبراء دوليين من عدة جامعات  أجنبية 
يعني أن مؤشرات النجاح لتحقيق الفعالية . ماذا يعني هذا(.  2007جوان . إصالح التعليم العالي

لكن الذي حصل ويحصل هو . والجودة العالية للمخرجات التعليمية تكون مضمونة بدرجة عالية
فما كان يعد اختالال وخلال على المستوى الهيكلي والتنظيمي للمؤسسات، أو على . العكس

والعلمي  للممارسات التكوينية الجارية، لم يتأثر باإلجراءات المطبقة في  البيداغوجيالمستوى 
إال في أمرين أساسيين، كما تشير نتائج بعض . اإلصالح كما كان متوقعا من قبل الخبراء

 :   الدراسات وهما

 .(د.م.ل: من الكالسيكي إلى) ـ  تغيير التسمية 1

 .تقليص المدة الزمنية في التكوين ـ 2
 

 



:                                                                           فالزال النظام التقليدي هو الممارس في الميدان، ويظهر ذلك واضحا في 
،                                              (علميا وتدريسيا )التأطيرضعف في  ـ
ضعف في التكوين،                                                                         ـ
ـ  قلة .                                                         تعقد التسيير ـ

عدم القدرة في   ـاإلمكانات                                                        
ندرة   ـتعميم واستعمال التقنيات التكنولوجية                             

ـ  عدم الربط .                                  المراجع الحديثة في المكتبات
بين الجانب النظري والتطبيقي،                                                                     

.                               ووووعدم الربط بين الجامعة والمحيط الخارجي،  ـ
مع ) إذا كان واقع الممارسة التكوينية في الجامعة يشير إلى هذا الوضع 

فكيف يمكن تحقيق ما (.  وجود بعض االختالفات بين المؤسسات أو الكليات 
 :  كان مأموال أن يتحقق، والمتمثل أساسا في

 



 .  ضمان تكوين نوعي  ـ 1 

 اقتصادي  السوسيوـ   تحقيق تناغم حقيقي مع المحيط 2

 .ـ  تطوير آليات التكيف المستمر مع تطورات المهن3

 .ـ تدعيم المهمة الثقافية للجامعة من خالل ترقية القيم العالمية4

 .ـ  التفتح أكثر على التطورات العالمية خاصة تلك المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا5

 .ـ  تشجيع التبادل والتعاون الدوليين وتنويعهما6

                              .الراشدة المبنية على الحوار والمشاركة والتشاور الحكامةـ  إرساء أسس 7
ـ التفتح والتنافسية اللتان أصبحتا تميزان أنظمة التعليم العالي، حيث تستأثر األنظمة األكثر 8

                                                 .باستقطاب أفضل الكفاءات واالستفادة من خدماتها نجاعة
(                                                                        ...متوسطي، أوروفضاء مغاربي، )جامعية إقليمية ودولية مثل  فضاءاتـ إنشاء 9

.                                                                                               إرساء مصداقية الجامعة على المستوى الدولي ـ 10
أفضل للشهادات الوطنية يحقق تناغم النظام الوطني للتعليم العالي، مع  مقروئيةإعطاء  ـ 11

.                                                                       أنظمة التعليم العالي في العالم
بعد كل هذا هل كانت الجامعة الجزائرية مؤهلة تأهيال كافيا، ومحقة حقا كامال لتطبيق هذا 

، بها، وغير قادرة عليه، وبالتالي فهو غير الئق بهأم أنها غير مهيأة له، وغير محقة . النظام
فقد أصبح تجربة إصالحية تضاف إلى . ومهما كان األمر اآلن. ؟. وغير مناسب لها
 .  التجارب السابقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسارات التكوين في الكلية
باإلضافة إلى ما أوردناه من األهداف المأمول تحقيقها من تطبيق هذا النظام، فقد سعت الكلية 

إلى توسيع مسارات التكوين وتنويعها، وإعادة ضبط أشكال مشاركتها في حل المشكالت 

الجزائرية ككل، وهذا  غرارالجامعات، على والتطوراالجتماعيالمرتبطة بالنمو االقتصادي 

من خالل عقد شراكة فعلية تجمع بين الجامعة ومخابر البحث والمؤسسات العمومية والخاصة 

 ـالشمولية  ـالعمق  ـالجدية :   بـ، وعلى هذا كان ما يرجى من تطبيق هذا النظام االتسام 

 البيداغوجيةإن هذه الغايات كان من المفروض  أن تبرز مقاربة جديدة للعالقات   .االنسجام

ميادين اجتماعية )وخارجها ( إدارة  ـأساتذة  ـالطلبة ) والعلمية داخل إطار الجامعة ككل 

 ...(.   واقتصادية

                                                                                  



 

 

 وعلوم التربيةالنفس شعبة علم 

 علم النفس

علم النفس 
 المدرسي

 ـــ

 3ل+  2ل

 ـــ

19 

علم النفس 
 التنظيم والعمل

 ـــ

   3ل+  2ل

 ــ

51 

علم النفس 
 العيادي

 ــ

   3ل+2ل
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210   

 علوم التربية

التوجيه 
 واإلرشاد

 ـــــــــ

 3ل+ 2ل

 ــــــ

90 

 قسم العلوم االجتماعية: أوال 

:                            شعبة علم النفس وعلوم التربية ـ 1

 ليسانس:  طور تكوين



 

 . 2014/ 20013المسارات المقترحة للسنة الجامعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفس شعبةعلم
 وعلوم التربية

 ماستر

 علم النفس
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 طور تكوين ليسانس: والديمغرافياشعبة علم االجتماع  ـ 2
 

           

 

 

 

 

 

 :عدد الطلبة

شعبة علم االجتماع 
 والديمغرافيا

علم 
 االجتماع

االجتماع . ع
 العام

 ــ

 مفعلغير 

علم االجتماع 
 الحضري ــ

19 

االجتماع .ع
التنظيم 
 والعمل

 ــــــــــ

28 

علم االجتماع 
 العائلي

 ـــــــــــــــ

24 

 الديمغرافيا

ديمغرافيا 
 عامة

 ــــــــــــــــــ

25 



 ماسترطور تكوين  

 

االجتماع  شعبةعلم
 والديمغرافيا

  علم االجتماع
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48 
 

 

 



 :المشاريع المقترحة

 

 شعبةعلم االجتماع

 االجتماع العائلي .ع االجتماع الحضري .ع



 :قسم العلوم اإلسالمية: ثانيا

 شعبة الشريعة ـ 1

 

 

 

 

 

 

 طور ليسانس

 شعبة الشريعة

 االقتصاد اإلسالمي

 ــــــــ

   2س+1س

 ـــــــــــــ

81 

 فقه وأصول 

 ـــــــــــــ

   2س+1س

 ـــــــ

337 



 مـاسترطور 

 شعبة الشريعة

االقتصاد 
 اإلسالمي

 ـــــــــــــــــ

  2م

 ـــــــــ

39 

 شريعة وقانون

 ـــــــــــــــ

مفتوح غير 
ل ّّ  مفّع

 فقه وأصول 

 ـــــــــ

   3م+ 2م
 ــــــ

162 



 
  طور التكوين ليسانس:  شعبة أصول الدين ـ 2

 

 طور ليسانس       

 شعبة

 ـــــــــــــ 

 أصول الدين 

 ح . ق. علوم

 ــــــــــــ

 136=  3ل+  2ل

 قرآنية. د. ع. ل

 ــــــــــ

 121=  3ل+ 2ل

 إسالمي. تاريخ

 ـــــــــ

 114=  3ل+ 12ل
 إسالمية. ث. د

 ـــــــ

 79= 3 ل+  2ل

 عقيدة

 ــــــــــــ

 72=  3ل+ 2ل



   ماستـر 

 شعبة

 ــ 

 أصول الدين 

 ح . ق. علوم

 ــــ

 119=3م+  2م

 إسالمية. ث. د

 ـــــ

 71=  3م+ 2م

 عقيدة

 ــــ            

  72= 3ل+ 2ل



 

 

 

 

 

 

 
 2013/  2012:جارية ابتداء من السنة الجامعية 

 دكتــوراه  

 فقه وأصول

 ـــ

  6: العدد

 والحديث القرأن. ع

 ــــ

 5: العدد

 دعوة وثقافة 

 إسالمية

 ــ

 5: العدد



 :قسم العلوم اإلنسانية

 ليسانس 

 اإلنسـانيةالعلوم 

 علم اآلثار

 ــ

56 

 التاريخ 

 ـــ

1099 

 فلسفــة

 ــــ

133 

 علم المكتبات

 ــــ

380 

اإلعالم 
 واالتصال

 ــ

215 



 المشاريع المقترحة

 الشعبة

 الفلسفة  

 ـــ

2 

 

 

اإلعالم 
 واالتصال 

 ـــ

3 

 

 

 التاريخ

 ــ

4 

 



 :قراءة استنتاجيه للمسارات التكوينية في الكلية

تعد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية من الكليات األولى على مستوى الجامعة، 
  ـ:                                                                     من حيث المسارات التكوينية

مسار تكويني                                                39( : ـ دكتوراه ماستر ـليسانس ) المفتوحة
                                              مسارتكويني.  16(:   ـ دكتوراه ماستر ـليسانس :  ) المقترحة

:                                                                                           بـويمكن تفسير ذلك 
علم  ـعلوم إسالمية بشعب متنوعة      )طبيعة الكلية المتكونة من عدة شعب وتخصصات مختلفة ـ 1

(                                                                                         إعالم واتصال ـفلسفة  ــ التاريخ  الديمغرافيا ـعلم االجتماع  ـعلوم التربية  ـالنفس 
.                                                                           ـ  حرص الكلية على توسيع وتنويع اإلطار المعرفي للميادين والتخصصات العلمية2
.                                                                                تلبية رغبة الطلبة بشكل أوسع لتمكينهم من الحصول على التكوين العلمي المتخصص ـ 3
إتاحة فرص أوسع للطلبة لمواصلة الدراسة في المستويات العليا، بحيث كلما كان التنوع   ـ 4

 .والتوسع أكثر كلما كانت الفرص المتاحة لمواصلة الدراسة أكثر

وفي األخير أشير بأن هذا اليوم الدراسي جاء لتقييم مسارات التكوين، ودراسة اقتراحات اللجنة 
الوطنية المتعلقة بتوحيد الوحدات الرئيسية للسنة األولى، ومناقشة توحيد النظام الوطني  البيداغوجية

 .  لألرصدة والمعامل، وتقديمها إلى اللجنة في االجتماع المزمع عقده  في نهاية هذا الشهر

 


