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 أمينها وبها الدنيا لك أباهيمن كنت  إلى

صدرها و كانت تحلم بضم  إلىمن ضمت شهاداتي  إلى
 المزيد

 الفاضلة الراحلة أمي إلى

 " لعجال  تومية "

 رحمها اهلل .



 أنو الذي بحمده تم هذا العمل كما يشرفني  أخيراو  أوالنشكر اهلل 
بركان بجزيل شكري وعظيم امتناني لألستاذ المشرف الدكتور"  أتقدم

و تحمله مسؤولية انجاز  األطروحةعلى هذه  اإلشرافلقبوله يوسف " 
آخر خطوة خطوتها في  إلىخطوة  أولهذا العمل المتواضع من 

، بالرغم من ارتباطاته والتزاماته المهنية ،  األطروحةهذه  إكمالسبيل 
بكل معاني الحب و  أتقدمكما  قد خيبته . أكون أال أرجوالذلك 

ضوء ينير لي  أبقاهاهلل في عمره و  أطالاالمتنان والعرفان و التقدير لزوجي 
 أوالعون والمساعدة سواء النفسية  أنواععلى تقديم كل  لي دربي
اميرات  ىانس أنالمادية و كذلك تحمله لحماقاتي  دون  أوالعلمية 

معاني الشكر  أسمى أقدم ضا" اي انفالو "  " ية" آ  ابنتي حياتي
ولكل فرد منهما و هذا للمساعدتهما  ذيبو  مرغمللعائلتين الرائعتين 

كل لاخص بالثناء و التقدير  أنال يفوتني و هذا العمل. إتماملي في 
قسم علم النفس و علوم التربية و علم االجتماع  الذين كان  أساتذة

اشكر أصدقائي و  ذلكك لهم الفضل في تعليمي طوال الفترة الجامعية .
 أيضاالبليدة . أوالمسيلة  أوفي جامعة سطيف  سواء  األساتذةزمالئي 

اشكر كل من قدم لي المساعدة في جامعة المسيلة والبليدة و 
على المساعدة و تسهيل  08و 80معة باريسو كذلك جا ،بومرداس

 .األطروحة، لكل هؤالء  كل الشكر و االحترامعملي النجاز هذه 
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دو ي أ ي تنو ي تلكي الكشنلةي قدي أثارتي فًي ذهنهي جكلةي ك ي ي ،ي عي فًي دراسةي كشنلةي كاوشرالي ٌكن ي ال

ي ي والتساإالتي التًي تستدعًي اإلجابةي عنهاي بكوضوعٌةي تاكةي أ ،ي الهدؾي كنهاودو ي أ ي ٌدركي أهكٌةي دراستها

ي ونح ي ك ي البحث.وي أالدراسةي فًي تطرقي إلٌهاي  ي ٌنو ي قدي حددي األبعادي التًي ٌرؼبي فًي الاي طبعاي بعدي أهذو

ي الفصل ي هذا ي وضبطي ي نحاولي خبلل ي اإلشنالٌة ي طرح ي خبلل ي ك  ي وهذا ي الكوضوع ي هذا ي بإشنالٌة التعرٌؾ

ةي الكوضوعي الفرضٌاتي وتحدٌدي الكفاهٌمي األساسٌةي والكتعلقةي بكتؽٌراتي الدراسة،ي باإلضافةي إلىي إظهاري أهكٌ

ي تي كوضوعي الدراسةي الحالٌة.ي ي لوأسبابي اختٌارهي كعي تصفحي الدراساتي السابقةي التًي تناو

 الدراسة:إشكالٌة  .1

ي تطبٌقاي وهذاي 2005-2004ي الجاكعًي الكوسمي خبللي الجزائرٌةي الجاكعةي فً LMD نظامي ي تطبٌقي تم

ي وهًي االي الوصٌةي الوزارةي تهانصبي والتًي العالًي للتعلٌمي التربوٌةي الكنظوكةي إلصبلحي الوطنٌةي اللجنةي لقرار

ي والذيي الجزائرٌة،ي الجاكعةي فٌهاي تتخبطي التًي الكشانلي كجكلي فًي للنظري العلكًي والبحثي العالًي التعلٌمي وزارة

ي عبري ترانكتي نبٌرةي اختبلالتي علىي ٌحتويي التدرٌسي فًي الكستعكلي الحالًي النظامي أ ي تقرٌرهاي فًي جاء

ي ٌفرضهاي التًي للتحدٌاتي الجاكعٌةي الكنظوكةي ابةاستجي لعدمي وهذاي أزكةي تشنلي أصبحتي حتىي السنوات،

ي كعي التوانبي عدمي ونذاي واالتصال،ي ي اإلعبلمي االقتصاد،ي التننولوجٌات،ي العلوم،ي كجاالتي فًي السرٌعي التطور

ي كجكوعي تطوري أ ي التقدٌراتي بعضي حسبي إذي واالنترنٌت؛ي العولكةي عصري فًي الكتسارعةي الدٌناكٌنٌة

ي 2001ي ك ي أكا.ي 2000ي إلى1960ي كنذي وهذاي سنواتي خكسي نلي كرتٌ ي ٌتضاعؾي نا ي العالكٌةي الكعارؾ

ي ،(Jhon.V.Byrne, 1999)  ٌومي 75ي نلي كرتٌ ي ٌتضاعؾي الكعارؾي كجكوعي فإ ي 2020ي ؼاٌةي ي إلى

ي التعلٌمي نظامي وكحتوىي نوعٌةي فًي النظري إعادةي وهًي أالي علٌناي كفروضةي حتكٌةي هناكي أصبحتي فقدي وعلٌه

اي الجزائرٌةي الجاكعةي فًي الحالً ًٌ ي .الدولًي الكستوىي علىي السائدي النوعًي بالكستوىي للحاقي سع

ي هذاي فًي الجاكعةي احتٌاجاتي وٌلبًي ٌإهلي كاي الكواصفاتي ك ي فٌهي بدٌلي نظامي تبنًي تمي الؽرض،ي لهذا

(.ي دنتوراه/ي كاستار/ي لٌسانس)  LMD نظامي وهوي أالي الجوانبي نلي فًي الدولةي واحتٌاجاتي تكاشٌاي العصر،

ي وأنظكةي الشهاداتي توحٌدي ي إلىي ٌهدؾي ،ي أكرٌناي وشكالي روبٌةاألوي الدولي فًي بهي كعكولي عالكًي إصبلحي فهو

ي ي إلىي والكقسكةي الكنظكةي الجاكعٌةي الدراساتي تنظٌمي طرٌقي ع ي وهذاي الدولي ك ي لكجكوعةي العالًي التعلٌم

ي العالًي للتعلٌمي جدٌدةي هندسةي بؤنهي النظامي لهذاي الكنظرٌ ي وٌعتبر.ي ودنتوراهي كاستاري لٌسانس،:ي كستوٌاتي ثبلث

 www.l’espace européen de l’enseignement).الجاكعةي فًي لدراسةلي جدٌدي وتنظٌم

supérieur .fr) 



 الفصل األول                                                                          موضوع الدراسة  

6 

 

ي وتطوٌري استحداثي بٌنهاي ك ي التعلٌكًي لنظامي التربوٌةي التؽٌٌراتي ك ي كجكوعةي ٌتضك ي النظامي هذاي ا 

ي التننولوجٌاتي فهمي علىي قادري فردي إعدادي فًي ونفاءتهي فعالٌتهي وزٌادةي وأسالٌبهي وطرائقهي التعلٌمي كحتوى

:ي أهكهاي األهداؾي ك ي كجكوعةي ي إلىي ٌهدؾي نكا.ي الجدٌدي واالقتصاديي العالكًي النظامي فًي واالندكاجي لحدٌثةا

ي التدرٌس،ي طرقي الدراسٌة،ي والبراكجي الكناهجي نجاعةي خبللي ك ي األخٌرةي هذهي وتظهري التنوٌ ي جودةي تحقٌق

ي سوقي وكتطلباتي شىتتكاي تخصصاتي بخلقي التكهٌنٌةي الحرنةي تشجٌعي الجاكعً،ي الوسطي الكنشآت،ي التقٌٌم،

ي ٌسعى.ي الكعرفةي علىي كبنًي اقتصادي ظلي فًي شؽلي كنصبي علىي الحصولي ك ي الطلبةي تكنٌ ي وبالتالًي العكل

ي إلىي أٌضاي نظامي هذا ي ك ي الطالبي وتحوٌلي انتقالي تسهٌلي بهاي ٌقصدي والتًي الطبلبٌةي الحرنٌةي هدؾي تحقٌقي 

ي نذنري أ ي ٌكننناي وبهذاي خرى،أي ي إلىي دولةي ك ي التنقلي وسهولةي أخرىي ي إلىي جاكعةي وك ي آخري ي إلىي تخصص

ي اهتكامي كحلي تشنلي الدولٌةي الحرنٌةي أيي والثانٌة(ي ي دولٌة)ي وخارجٌة(ي وطنٌة)ي الداخلٌةي الحرنٌة؛ي ك ي نوعا 

ي  .الدراسةي هذهي وترنٌز

ي الحدودي إزالةي فًي ٌساهمي ككاي أخرىي إلىي دولةي ك ي التنقلي سهولةي هًي للطلبةي الدولٌةي الحرنٌةي إ 

ي والثقافً،ي واللؽويي واالجتكاعًي والكعرفًي العلكًي التبادلي فًي الكساهكةي لًوبالتاي الدولي بٌ ي كاي السٌاسٌة

ي أيي ك ي أنثري كفروضةي حقٌقةي العالً،ي التعلٌمي عالكٌة.ي أبعادهي بكختلؾي العالًي التعلٌمي عالكٌةي كفهومي ٌدعمي نكا

ي إلىي بهاي وأدتي العالمي فًي الجاكعاتي نبرىي أجبرتي كضى،ي وقت ي استقطابي حولي الحادةي الكنافسةي طرٌقي 

ي وهذاي كإسساتهاي ي إلىي الكتكٌزٌ ي والباحثٌ ي واألساتذةي الناجحٌ ي الطلبةي ك ي ككن ي قدري أنبري جذبي اولةوكح

ي كنهاي واستراتٌجٌاتي آلٌاتي استخدامي طرٌقي ع  ي فًي تسهٌبلتي الدخول،ي تؤشٌرة)ي سٌاسٌةي تسهٌبلتي تقدٌم:

ي ،...(ي والباحثٌ ي للطلبةي بالنسبةي الهجرةي قوانٌ  ي كخبرٌه،ي وسائلي وٌل،التك)ي العلكٌةي جذبي أسالٌبي تطبٌقي 

ي كعارضي إقاكةي ،(االتصالي وسائلي حدٌثة،ي وتننولوجٌاتي تقنٌات ي وندواتي  ي ولقاءات،ي  ي كفهومي تدعٌمي 

ي .الخ...وأك ي رفاهٌةي كحترم،ي اجتكاعًي كستوىي السٌاحة،

ي وكوقعي كنا ي لنفسهاي ترسمي أ ي الدولي ك ي نؽٌرهاي الجزائري أرادتي ،LMD نظامي تطبٌقي خبللي وك 

ي الدولٌةي الحرنٌةي هدؾي وباألخصي أهدافهي تحقٌقي خبللي ك ي وهذاي العالًي لتعلٌملي العالكٌةي الخارطةي على

ي للطلبة ي كختلؾي بٌ ي طبلبًي تبادلي هناكي أ ي بكعنىي االستقبللي عهدةي كنذي كوجودةي نانتي التًي األخٌرةي هذه.

ي هناكي بالكقابلي الجزائري خارجي جاكعاتي فًي جزائرٌٌ ي طلبةي تواجدي أيي واألجنبٌةي الجزائرٌةي الجاكعات

ي الجزائرٌةي الجاكعةي بكقاعدي األجانبي لطلبةلي تواجد ي الحرنٌةي ٌإٌدي الذي LMD نظامي تطبٌقي وبعدي لن .

ي احصائٌاتي أندتي حٌثي الكتؽٌر،ي بهذاي االهتكامي زادي والباحثٌ ي والطلبةي للكعرفةي الدولًي والتبادلي الدولٌة

ي اولي هًي فرنساي ا ي 2009-2008ي لسنة Les notes de CompusFrance  الفرنسٌةي للكجلة

ي إلىي هذاي إرجاعي وٌكن ي جزائريي طالبي 18814ي بي هذي وي الجزائرٌٌ ي الباحثٌ ي وي للطلبةي كستقطبةي دولة
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ي طالبي 1197بي وهذاي ننداي تلٌهاي والثقافٌة،ي ي التارٌخٌةي الروابطي ونذاي ي وفرنساي ي الجزائري بٌ ي اللؽويي التقارب

ي السفٌري صرحي وقدي طالب،177بي فسوٌسراي طالب196بي الكانٌاي بعدهاي طالب477بي برٌطانٌاي ثمي جزائري

ي كزدوجةي اتفاقٌةي علىي الكصادقةي اثري وهذاي ي 04/02/2009ي ٌومي ي درٌاننورتي ؼزافٌنًي بالجزائري الفرنسً

ي الجاكعاتي بعضي بٌ  ي الفرنسٌةي والكعاهدي  ي بوكرداسي وجاكعةي  ي كستوىي علىي سنوٌاي تكنحي سفارتهي أ ي 

ي هوي ونكاي بفرنساي راستهمدي لكزاولةي الجزائرٌٌ ي الطلبةي لفائدةي التؤشٌراتي آالؾي بالجزائري الثبلثي القنصلٌات

ي 20ي حوالًي تفوقي انهاي نكاي كستكر،ي تزاٌدي فًي انهاي كبلحظ ي الكؽربٌةي الدولي لطلبةي الككنوحةي تلك%

ي (10: 05/02/2009 العربً، التعلٌم مجلة).ي الكجاورة

ي فًي الكسجلٌ ي الطلبةي عددي أ    Les notes de CompusFrance كجلةي الىي وبالعودة

ي بي قدرتي بنسبةي وهذاي والدنتوراهي اللٌسانسي كستوىي فًي الكسجلٌ ي ك ي بنثٌري اعلىي الكاستاري كستوى

ي االنثري العلكًي الفرعي وهوي األرضي وعلومي الحٌاةي وعلومي التطبٌقٌةي األساسٌةي العلومي فرعي ا ي و%ي ي 57.77

ي .بجاكعاتهاي الكتواجدي الجزائريي للطالبي استقطابا

ي وي الجزائرٌةي الجاكعٌةي بكإسساتي االجانبي الطلبةي تواجدي بهاي نقصدي التًي وي الكوالٌةي للضفةي بالنسبةي اكا

ي سنةي نلي فًي تزاٌدي وي تطوريي كنحىي اخذتي التسجٌبلتي نسبي ا ي الحظناي فإنناي االحصائٌاتي قراءةي خبللي ك 

-2007ي ،39ي رقمي اإلحصائٌة،ي الحولٌةي حسبي وي التدرج،ي بعدي وكاي ي التدرجي كستوىي ك ي لنلي وهذاي ي جاكعٌة

ي طالبي 6067ي بلػي 2009-2008ي دراسٌةالي السنةي فًي الكسجلٌ ي الطلبةي عددي ا ي 2008/2008-2009

ي تكتي نكاي ،ي النبلسٌنًي النظامي ك ي انبر LMD بالنظامي للدراسةي الكزاولٌ ي االجانبي الطلبةي عددي وا .ي اجنبً

ي العلكًي والبحثي العالًي التعلٌمي وزارةي ع ي والصادرةي الذنري السابقةي االحصائٌةي الحولٌةي خبللي ك ي كبلحظة

ي تواجدي انبري تكثلي الؽربٌةي الصحراءي دولةي وا ي افرٌقٌةي نسٌاتجي ك ي االجانبي الطلبةي كعظمي ا ي بالجزائر

ي  .العربٌةي الدولي تلٌهاي الجزائرٌةي الجاكعٌةي بالكإسساتي االجانبي للطلبة

ي كعرفةي تحاولي والتًي الدراسةي لهذهي انطبلقي نقطةي تنو ي هنا ي علىي LMDي نظامي دولٌةي كدىي كاي 

ي ٌعطًي الذيي هوي الكتؽٌري هذاي ال ي دولٌةالي الحرنٌةي دراسةي خبللي ك ي وهذاي ي الجزائرٌةي الجاكعاتي ي كستوى

ي فًي للطلبةي الدولٌةي الحرنٌةي وآفاقي واقعي كعرفةي الباحثةي ترٌدي آخري بكعنىي االخٌري لهذاي الدولٌةي الصبؽة

ي الدراسةي لهذهي العامي التساإلي وضعي ٌكن ي وعلٌهي ،LMDي نظامي تطبٌقي ظلي فًي والفرنسٌةي الجزائرٌةي الجاكعة

ي :ي التالًي النحوي على

 ؟ LMDلطلبة فً الجامعة الجزائرٌة فً ظل تطبٌق نظام احركٌة  هو واقع وآفاق ما  -

 :ي التالٌةي  وٌندرجي ع ي هذاي التساإل،ي تساإالتي جزئٌةي 
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الدراسةي فًي اختٌاري هلي توجدي فروقي ذاتي داللةي إحصائٌةي بٌ ي دوافعي الطلبةي الجزائرٌٌ ي واألجانبي نحوي  -

ي الفرنسٌة(ي فًي ظلي تطبٌقي نظامي  الذنري الدوافعي العلكٌةي والدوافعي ونخصي بي LMDالجاكعاتي )الجزائرٌةي /

ي ؟االجتكاعٌةي الثقافٌةي والدوافعي االقتصادٌةي الكهنٌة

ي دوري ي  - ي حول ي واألجانب ي الجزائرٌٌ  ي الطلبة ي آراء ي بٌ  ي إحصائٌة ي داللة ي ذات ي فروق ي توجد هل

ي ظلي  ي فً ي جاكعاتها ي فً ي الدولٌة ي الحرنٌة ي تفعٌل ي فً ي ٌخصي دورها ي فٌكا ي ( ي الفرنسٌة ي / السلطات)الجزائرٌة

ي  ي نظام ي االعبلمي LMDتطبٌق ي حٌث ي ك  ي الجكعٌاتي ي وهذا ي وعكل ي الحرنٌة ي ونوعٌة ي القانونٌة والتسهٌبلت

 ؟ي والكإسساتي الخٌرٌةي واالعتراؾي العلكًي واالقاكةي والخدكاتي االجتكاعٌة

هلي توجدي فروقي ذاتي داللةي إحصائٌةي بٌ ي آراءي الطلبةي الجزائرٌٌ ي واألجانبي حولي كستواهمي العلكًي ي ي  -

وهذاي ي ي LMDفًي الجاكعاتي )الجزائرٌةي /ي الفرنسٌة(ي فًي ظلي تطبٌقي نظامي ي وكدىي تؤقلكهمي كعي نظامي الدراسة

 ؟ك ي حٌثي اللؽةي والبرناكجي الدراسًي وطرقي التدرٌسي والتقٌٌم

ي الطلبةي ي  - ي جذب ي  ي إلى ي الجزائرٌة ي الجاكعة ي خبللها ي ك  ي تسعى ي كستقبلٌة ي واستراتٌجٌات ي آفاق ي توجد هل

 ؟ي LMDاألجانبي إلىي ي كإسساتهاي ي فًي ظلي تطبٌقي نظامي 

 لدراسة : فرضٌات ا .2

 الفرضٌة العامة :   1.2

هناكي دٌناكٌنٌةي للحرنٌةي الدولٌةي لطلبةي كعي وجودي آفاقي واستراتٌجٌاتي كستقبلٌةي لهاي فًي الجاكعةي الجزائرٌةي 

ي .ي LMDفًي ظلي تطبٌقي نظامي 

 ي الفرضٌات الجزئٌة: ي 2.2

ي الدراسةي -ي  ي نحو ي واألجانب ي الجزائرٌٌ  ي الطلبة ي دوافع ي بٌ  ي إحصائٌة ي داللة ي ذات ي فروق فًي ي توجد

ي والدوافعي العلكٌةي الدوافعي بالذنري ونخصي ي  LMDالجاكعات)الجزائرٌةي /ي الفرنسٌةي (ي فًي ظلي تطبٌقي نظامي 

ي .الكهنٌةي االقتصادٌةي والدوافعي الثقافٌةي االجتكاعٌة

توجدي فروقي ذاتي داللةي إحصائٌةي بٌ ي آراءي الطلبةي الجزائرٌٌ ي واألجانبي حولي دوري السلطاتي )الجزائرٌة/ي ي -

ي LMDدورهاي فًي تفعٌلي الحرنٌةي الدولٌةي الطلبةي فًي جاكعاتهاي فًي ظلي تطبٌقي نظامي ي الفرنسٌة(ي فٌكاي ٌخص

ي الخٌرٌةي والكإسساتي الجكعٌاتي وعكلي الحرنٌةي ونوعٌةي القانونٌةي والتسهٌبلتي االعبلمي حٌثي ك ي وهذا

 .االجتكاعٌةي والخدكاتي واالقاكةي العلكًي واالعتراؾ

جزائرٌٌ ي واألجانبي حولي كستواهمي العلكًي وكدىي توجدي فروقي ذاتي داللةي إحصائٌةي بٌ ي آراءي الطلبةي الي -ي 

ي ك ي وهذاي LMDتؤقلكهمي كعي نظامي الدراسةي فًي الجاكعاتي )ي الجزائرٌةي /ي الفرنسٌةي (ي فًي ظلي تطبٌقي نظامي 

 .والتقٌٌمي التدرٌسي وطرقي الدراسًي والبرناكجي اللؽةي حٌث
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جذبي الطلبةي األجانبي إلىي ي توجدي آفاقي ي واستراتٌجٌاتي كستقبلٌةي تسعىي ك ي خبللهاي الجاكعةي الجزائرٌةي إلىي ي ي -

 .ي ي LMDكإسساتهاي ي فًي ظلي تطبٌقي نظامي 

  :مفاهٌم الدراسة. تحدٌد 3

تعتبري الوسٌلةي الركزٌةي ي األنهأكري ضروريي البدي كنهي ي اإلنسانٌةٌعتبري تحدٌدي الكفاهٌمي فًي الدراساتي ي ي 

وقدي اشتكلتي هذهي ي ،الكختلفةي بؽٌةي توصٌلهاي لآلخرٌ ي األفناروالتًي ٌستعٌ ي بهاي الباحثي للتعبٌري ع ي الكعانًي 

ي كفاهٌم ي علىي عدة ي الدراسة ي هذهي ي ي إذ، ي استعكال ي ك  ي به ي الذيي نقصد ي الكعنى ي فهم ي ٌسهل ي حتى ي بتحدٌدها قكنا

  ٌلً:ي فٌكاهذهي األخٌرةي تتكثلي وي ي ،الكفاهٌم

3.1

399112

0111032
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0113310

0113310

 3991 42

018

ي :ي ي ي ي ي ) اللٌسانس / الماستار / الدكتوراه (  LMDظامن 2.3

ي  ي ي وهي :العالًللتعلٌم  األوروبًالفضاء ٌعرفه ي وأنظكةتوحٌد ي ي الشهادات ي وهذاالتعلٌم ي ع ي العالً

ي ي كراحل:ي إلىي ثبلثي الكنظكةي والكقسكةللدراساتي الجاكعٌةي ي طرٌقي تنظٌم

  ي سنواتي بعدي الحصولي علىي البانالورٌا.ي ثبلثاللٌسانسي :ي تحضري فًي

  ي هذاي بعدي الحصولي علىي شهادةي اللٌسانس.وي تحضري فًي عاكٌ ي وي الكاستاري :ي

  هذاي بعدي الحصولي علىي شهادةي الكاستار.وي تحضري فًي ثبلثي سنواتي وي الدنتوراهي :ي 
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  ي اللٌسانسي ي فًي طور ي فًي شنلي سداسٌاتالكاستاري تنو ي والدراسة ي كنظكة ونلي سداسًي ٌحتويي علىي ،

ٌوجدي وي ،ثبلثي وحداتي فًي نلي كسارإلىي حٌثي توجدي ك ي وحدتٌ ي ي ،ي كجكوعةي ك ي الوحداتي التعلٌكٌةي )وت(

ي :ي إكاي هذاي النظامي فًي كساراتي دراسٌةي تقودنا

  ي .تتوقؾي الدراسةي عندي الكاستاري وهنً(الكهنًي )لٌسانسي الكهنً/ي الكاستاري الكي اإلدكاجإلىي

 الكاستاري البحثي لتلٌهاي دنتوراهي بحث.ي إلىي كواصلةي الدراسةي أيي ك ي اللٌسانسي البحثي إلىي ي وأ            

  (www.eees.fr) 

خطوةي فًي االعتراؾي الكتبادلي للشهاداتي ي وهي LMDنظامي ي أ للتعلٌمي العالًي ي األوروبًاعتبري الفضاءي 

حٌثي ،ي تنظٌمي جدٌدي للدراسةي فًي الجاكعةي التًي تتمي وفقوؾي الدولي كعي توحٌدهاي الكعطاةي ك ي كختلوالكختلفةي 

ي أ إلىي نكاي تطرقي هذاي التعرٌؾي ،ي الكدةي الزكنٌةي التًي ٌقضٌهاي الطالبي فًي نلي كرحلةإلىي هذاي التعرٌؾي ي أشار

الوحداتي ي السداسٌاتي كتنونةي ك ي كجكوعةي ك والسداسٌاتي ي تنو ي ك ي كجكوعةي ك تالدراسةي فًي هذاي النظامي 

ي .داسًنلي سلثبلثي وحداتي تعلٌكٌةي إلىي ك ي وحدتٌ ي ٌكٌةي ٌتراوحي عددهاي علالت

ي التعرٌؾي تطرقي ي أ ي ولن ي ونكاي ٌبد ي ي األكورإلىي هذا إلىي وي ،هأهدافإلىي ٌشري ي النظامي ولمالتقنٌةي لهذا

ي خصائصه،ي 

ي وزارة ي ي بالجزائري العلمً العالً والبحثالتعلٌم  تعرفه ي العالًي ي نهأعلى ي للتعلٌم ي الجدٌدة "الهندسة

ي ي .ٌقابلي نلي كستوىي شهادةي نكاي هوي كعكولي بهي فًي أورباي ولةي بثبلثي كستوٌاتي للتنوٌ ي كتص

عبارةي ع ي كجكوعةي ك ي هوي الكٌدا ي و،ي شنلي كٌادٌ ي علىكوزعةي الدراسةي تنو ي ي LMDفًي نظامي ي 

  ."الكتشابهةي تحتي كٌدا ي واحدوالفروعي الكرتبطةي والتخصصاتي 

هذاي النظامي فًي ي أدخلتالبحثي العلكًي بالجزائري ووزارةي التعلٌمي العالًي ي أ ي نجدي ذاي التعرٌؾخبللي هي ك 

ي علىي  ي الجزائرٌة ي ي أساسالجاكعة ي الهٌنلة ي الجدٌدي وأانه ي النظام الكنتهجةي ي اإلصبلحاتي نؤحدي وبالتالًي فهو،

ي الجزائرٌة ي الجاكعة ي كست ي التً ي االختبلالت ي كجكوع ي ي .لتصحٌح ي التطرق ي تم ي نكا ي الزكإلى ي لنلي الكدة نٌة

الدراسةي تنو ي كنظكةي علىي شنلي ي أ إلىي ي اإلشارةتمي و،ي كستوىي ك ي كستوٌاتي التنوٌ ي بالجاكعةي الجزائرٌة

نذلكي ي التخصصاتي التًي تنو ي كتشابهةي فٌكاي بٌنهاي فًي كٌدا ي واحد.وكٌادٌ ي أيي التحامي كجكوعةي ك ي الفروعي 

ي ي .التقنٌةي أكورهبعضي إلىي تحدثي ي إذ،ي هذاي النظامي بصفةي عاكةإلىي هذاي التعرٌؾي تطرقي 

ي  اإلجرائً:التعرٌف ي 

االختبلالتي التًي تعانًي ي اخري اصبلحي انتهجتهي الجاكعةي الجزائرٌةي ي ك ي اجلي اٌجادي حلي لكجكلي هوي 

وانهي ي كنهاي ،ي نكاي انهي اعادي تنظٌمي الكساري الدراسًي الىي ثبلثي كراحلي هًي اللٌسانسي ،ي الكاستاري والدنتوراهي ،ي 

ي األهدا ي ك  ي كجكوعة ي تحقٌق ي الى ي ارساي ؾٌسعى ي كنها ي ، ي التنوٌ  ي فً ي الجودة ي دعائم ي الذاتًي ء ي التعلم تثكٌ 
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ي الجاكعاتي الجزائرٌةي  ي بٌ  ي الطبلبٌة ي الحرنٌة ي تسهٌل ي ننسى ي ا  ي ودو  ي التكهٌنٌة ي الحرنة ي تفعٌل للطبلبي ،

ي وبوكرداسي  ي والبلٌدة ي الكسٌلة ي جاكعة ي ك  ي نل ي كستوى ي على ي الكطبق ي النظام ي بالذنر ي ونخص واالجنبٌة

 .10وبارٌسي ي 08وجاكعتًي بارٌسي 

 :لطالبالدولٌة لحركٌة ا 3.3

كفهومي للحرنٌةي فًي التعلٌمي ي السوربو بجاكعةي ي 1998كايي ي 25الكنعقدي فًي السوربو مي اجتكاعي قد ي ي 

ي تسهٌلي  ي " ي ٌلًي : ي البشرٌةي )وي نقلي تي إكنانٌةالعالًي نكا ي أساتذةتحركي الطاقة ي طلبة، ي باحثٌ ، فًي ي (إدارٌٌ ،

لشهاداتي كعي احترامي الخصوصٌاتي الوطنٌةي ٌنو ي هذاي ك ي خبللي االعتراؾي الكتبادلي باوي األوروبًالفضاءي 

ي  ي دو  ي بلد، ي ي أ لنل ي ي إدكاجننسى ي العكل ي سوق ي فً كمال و  حرز هللا)عبد الكرٌم  ."األوروبًالكتنونٌ 

  (20: 2008بداري،

ي  ي التعرٌؾي فنرة ي هذا ي ٌعطٌنا ي الجاكعًي تسهٌلي تحركي الطاقةي ي LMDنظام ي فًي التعلٌم حولي الحرنٌة

ي  ي تنتكً ي التً ي البشرٌة ي اي إلى ي كإسسات ي الدول ي كختلؾ ي بٌ  ي ي األوروبٌةلجاكعٌة ي الكنظكة االتحادي ي إلى

ي حٌثي األوروبً ي للشهاداتي ي أ ، ي االعتراؾي الكتبادل ي بٌ ي طٌاته ي التحركي ٌحكل ي بلدي وي هذا ي نل ي خصوصٌة

ي ي الكتخرجٌ .الكهنًي بالنسبةي الطلبةي ي باإلدكاجنذلكي القٌامي و

ي أخرىي إلىي  ي كإسسةي جاكعٌةي :"ي تكن ي الطالبي ك ي االنتقالي ك ي تنوٌ ي آلخري كلكاس نٌكولتعرٌؾي 

ي فًي كسلكي ي األرصدةتحوٌلي ي إكنانٌةي أيخارجهي كعي االحتفاظي بكنتسباتهي ؛ي وي أداخلي البلدي  الكتحصلي علٌها

  .(LACASSE, 2007 : 120) قبولي الفرقةي البٌداؼوجٌةوي ي إشراؾالتنوٌ ،ي تحتي 

ي التعرٌؾ ٌشٌر ي نوعا ي ك ي الحرنٌةأإلىي  هذا ي ٌوجد ي نه ي : ي الداخلٌة ي بٌ ي الكإسساتي الجاكعٌةي تتوالحرنٌة م

ي الب ي للنفس ي ود ي )الدولٌة( ي والخارجٌة ي لدول ي الجاكعٌة ي كإسسات ي بٌ  ي بالوحداتي ي أخرىتنو  ي االحتفاظ كع

ي األرصدة)ي الكنتسبة ي التنوٌنًي أثناء( ي الكسار ي نكا ي ي اإلشارةي تجدر، ي بكوافقةي ي أ إلى ي تنو  ي الحرنٌة ي عكلٌة

ي ي ي الفرقةي البٌداؼوجٌة.ي إشراؾو

 اإلجرائً:التعرٌف 

ي انتقالي الطالبي هًي  ي ي LMDنظامي سهولة ي التنوٌنًي ك ي بلد ي آخري إلىي فًي كساره ي انتقالي ي أي؛ سهولة

ي  ي جزائرٌة ي كإسساتي جاكعٌة ي ك  ي الجزائرٌٌ  ي الطلبة ي ي إلى ي الفرنسٌة نخصي بالذنري وي كإسساتي الجاكعٌة

ي  ي وي ي 10بارٌس ي ي أٌضاوي ي ي 08بارٌس ي الطلبة ي انتقل ي ي األجانبسهولة ي جاكعٌة ي كإسسات ي إلىي ي ةأجنبٌك 

ي ي الكسٌلةي .وي البلٌدةي وي نخصي بالذنري بوكرداسي وي جاكعٌةي جزائرٌةي ي كإسسات

ي 

ي 
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 الدراسة :  أهمٌة.  4

ي نؤعلىالتًي تعتبري وهًي الجاكعة؛ي وي أالالكإسسةي التًي نتعاكلي كعهاي ي أهكٌةالدراسةي فًي ي أهكٌةتنك ي 

وضوعي الكي أهكٌةإلىي الدراسةي ي أهكٌةتنك ي ي كاني .حضاريوإشعاعي ثقافًي  كإسسةي فًي الكجتكعي لنونهاي كرنز

ي ي إذفًي حدي ذاتهي ؛ي  ي التًي نعٌشها هًي فترةي وي ٌعدي كوضوعي الدراسةي ك ي كواضٌعي الساعةي خاصةي فًي الفترة

ي وتزاكنتي  ي ي أسالٌبتطور ي والتربٌة ي والتعلٌم ي الكعرفً ي التجدٌد ي فترة ي التننولوجًونذلك ي الهٌنلةي ي إذ، تعتبر

الحدٌثةي الكطبقةي ي األنظكة ي )اللٌسانسي /ي الكاستاري /ي الدنتوراهي (ي كي LMDنظامي والتًي نقصدي بهاي ي ي الجدٌدة

نبٌ ي ي أ نح ي فًي هذهي الدراسةي نحاولي والدولً؛ي وي أفًي الكإسساتي الجاكعٌةي سواءي علىي الكستوىي الوطنًي 

ي الطلبةي وي ي األساتذةكعي ي أولٌةكقاببلتي ي إجراءبعدي والتًي وجدناهاي وخصائصي هذاي النظامي وضوابطي وحٌثٌاتي 

ي ي وكةي .ع ي هذاي النظامي نوعاي كاي ؼٌري كفهي الكسئولٌ حتىي كعي و

ي  نهي أي أيعولكةي التعلٌمي العالًي ي أشنالحدي أهوي ي LMDنظامي ي أ فًي ي أٌضاي الدراسةي أهكٌةتظهري نكا

التًي نقصدي وسٌري الحرنٌةي ي وتفعٌلي تدعٌمي إلىي لتحقٌقي هذهي الكٌزةي نادىي هذاي النظامي وي .ٌتكٌزي بالصبؽةي الدولٌة

ك ي وآخري إلىي ك ي تخصصي ي اكعي االحتفاظي بالكنتسباتي البٌداؼوجٌةي وهذتحركي الطلبةي وبهاي سهولةي تنقلي 

ك ي ،ي ننسىي االعتراؾي العلكًي بٌ ي هذهي الجاكعاتي الدولٌةي آ دو ي ي أخرىإلىي ك ي دولةي وي ي أخرىإلىي جاكعةي 

ي إظهاري أٌضاوحدودي تطبٌقي الحرنٌةي وواقعي ي رصدهًي ولهذهي الدراسةي ي األساسٌةي األهكٌةهذاي الكنطلقي تنك ي 

ي  ي الجزائرٌة ي الجاكعة ي فً ي الكستقبلٌة ي آفاقها ي ي ةاألخٌرهذه ي ك  ي تعتبر ي ي أهداؾي أهمالتً علىي ي   LMDنظام

ي  ي الدولً ي وي الكستوى ي الوطنً ي وي حتى ي فً ي الجزائرٌة ي الجاكعة ي قدرة ي كدى ي كعرفة ي ك  ي نتكن  ي إعطاءبذلك

ي ي .جكٌعي كإسساتهاي فًالكطبقي وي لهاي ي إصبلحالذيي انتهجتهي نآخري ي LMDالصبؽةي الدولٌةي لنظامي 

 . أهداف الدراسة: 5

ي :ي ٌلًي كااألهداؾي فٌي ثلتدراستناي هذهي تكي إلىي تحقٌقهي وفًتسعىي هدؾي كعٌ ي ي علكٌةي لهاأيي دراسةي ي إ 

  ي ي إلىي تهدؾي الدراسة ي واقع ي لي حرنٌةالكعرفة ي الدولٌة ي الجزائرٌة ي فًي الجاكعة ي لطلبة ي الفرنسٌة ي ظلفًي و

 ي ٌلً:ي وهذاي ك ي خبللي كعرفةي كاي LMDي تطبٌقي نظام

/ي الفرنسٌةي (ي فًي ظلي تطبٌقي ي دوافعي الطلبةي الجزائرٌٌ ي واألجانبي نحوي الدراسةي فًي الجاكعات)الجزائرٌةي  -

ي .الكهنٌةي االقتصادٌةي والدوافعي الثقافٌةي االجتكاعٌةي والدوافعي العلكٌةي الدوافعي بالذنري ونخصي  LMDنظامي 

آراءي الطلبةي الجزائرٌٌ ي واألجانبي حولي دوري السلطاتي )الجزائرٌة/ي الفرنسٌة(ي فٌكاي ٌخصي دورهاي فًي ي  -

ي ظ ي فً ي جاكعاتها ي فً ي الطلبة ي الدولٌة ي الحرنٌة ي تفعٌل ي نظام ي تطبٌق ي االعبلمي حٌثي ك ي وهذاي LMDل

ي العلكًي واالعتراؾي الخٌرٌةي والكإسساتي الجكعٌاتي وعكلي الحرنٌةي ونوعٌةي القانونٌةي والتسهٌبلت

 .االجتكاعٌةي والخدكاتي واالقاكة
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ي فًي ي  - ي الدراسة ي نظام ي كع ي تؤقلكهم ي وكدى ي العلكً ي كستواهم ي حول ي واألجانب ي الجزائرٌٌ  ي الطلبة آراء

ي الجزائرٌة ي ) ي ي الجاكعات ي نظام ي تطبٌق ي ظل ي فً ي ( ي الفرنسٌة /LMD ي والبرناكجي اللؽةي حٌثي ك ي وهذاي

 .والتقٌٌمي التدرٌسي وطرقي الدراسً

  استراتٌجٌاتي كستقبلٌةي تسعىي ك ي خبللهاي وي كعرفةي فٌكاي إذاي نانتي هناكي ي آفاقي ي إلىي تسعىي الدراسةي نكاي

 .ي ي ي ي LMDظامي كإسساتهاي ي فًي ظلي تطبٌقي ني إلىي ي األجانبجذبي الطلبةي ي إلىي الجاكعةي الجزائرٌةي ي 

ي :اختٌار الموضوع أسباب. 6

  ٌعتبري كوضوعيLMD حٌثي توجدي تساإالتي نثٌرةي ك ي قبلي االسرةي ي ي حدٌثي ي وجدٌدي نسبٌاي ،كوضوعي ي

 ي كعروؾي شنبلي الكجهولي ضكنٌا.آخري انهي بكعنىي الجاكعٌةي ي حولي ضكنٌاتي هذاي النظامي 

  ال ي ي دولٌةي هذاي االخٌري ئرٌةي الجاكعةي الجزاي فًهذاي النظامي تطبٌقي كفهومي دولٌةي كحاولةي النشؾي ع ي كدىي

 .ك ي خبللي تطبٌقي الحرنٌةي الدولٌةي ي للطلبةي بٌ ي كختلؾي الجاكعاتي االجنبٌةي تتمي انكاي 

 الورق.حبري علىي ي أمكطبقي ي الوزارٌةي واالتفاقٌاتهلي كاي جًءي فًي الكناشٌري و 

  الحرنٌة.نذلكي كحاولةي كعرفةي العراقٌلي التًي تواجهي هذاي النظامي خاصةي فًي جزءي- 

 ي لؤلهداؾالتطبٌقٌةي لهذاي النظامي ي ونذاي كدىي تحقٌقي الجاكعةي الجزائرٌةي ي لئلجراءاتلتقٌٌكٌةي اي اتقلةي الدراس

 .النبرىي لهذاي االخٌري بكاي فٌهاي هدؾي الحرنٌةي الدولٌةي فًي التعلٌمي العالً

 الدراسات السابقة: . 7

 (:2005) بلقا سمبلقٌدوم و دراسة بن عٌسى السعٌد ي ي 1.7

ي ي تحلٌلٌةي احثٌ ي دراسةي وصفٌةالبأجرىي نلي ك ي  ي ي LMDحولي نظام ي الجزائرٌة هذاي وي فًي الجاكعة

ي تطبٌقي نظام ي بعضي التحدٌاتي التًي تواجه ي " ي : ي الجزائرٌة."ي  LMDتحتي عنوا  ي فًي ي فًي الجاكعة كقدكة

الكلتقىي الدولًي األولي :ي نظرةي جدٌدةي للتعلٌمي العالًي وي البحثي العلكًي بٌ ي الضؽوطاتي العالكٌةي وي االختٌاراتي 

ي ، ي البواقًي ي 2005نوفكبري ي 28-27الذاتٌة ي التطرقي ي ،الكرنزي الجاكعًي أم ي الدراسة واقعي إلىي حاولتي هذه

ي  ي الجزائرٌة ي علىي كستوٌاتي وي التحدٌاتي وي الجاكعة ي فًي ضوءي كستجداتي وي الصعوباتي التًي تواجهها هذا

ي  ي بتؽٌراتي كتسارعةي ك ي جهة تعقٌداتهي ك ي وي كعي كتطلباتي الواقعي الكحلًي وي الكحٌطي الخارجًي الذيي ٌتسم

ي  ي أخرىجهة ي تبدي األكري ، ي الجزائرٌة ي الجاكعة ي وي الذيي جعل ي علىي و ي قادرة ي ؼٌر تستجٌبي بفعالٌةي ي أ نؤنها

،ي التفنٌري فًي إصبلحي جدٌدي لكنظوكةي التعلٌمي العالًي إلىي هذاي األكري أدىي ي أ ،النشؽاالتي ذاتي أولوٌةي للكجتكعي 

ي تسكٌتهي  ي حٌثي وي LMDحٌثي تم ي بؽٌةي تصحٌحي االختبلالتي التًي ظهرت. هذهي لي نا ي الهدؾي الرئٌسًي هذا
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ي ا ي علىلدراسة ي والتعرؾ ي نشؾ ي هو ي ي  ي قدرة ي وكدى ي الحالً ي الوقت ي فً ي الجزائرٌة ي الجاكعة للتنفلي تؤهٌل

ي ي .LMDكعي كتطلباتي ي واالنسجام

ي تحلٌلي  ي ونذا ي الجزائرٌة ي للجاكعة ي البارزة ي الكحطات ي واهم ي كسٌرة ي تحلٌل ي تم ي الهدؾ ي هذا ولتحقٌق

هذاي وي واقعي الجاكعةي الجزائرٌةي ي إلىي ي تمي التطرقي أوالي الكناشٌري التًي ك ي خبللهاي تمي تبنًي نظامي ل.م.دي حٌثي 

حٌثي تمي الوقوؾي عندي ،ي بناءهاوتتبعي كراحلي تنوٌنهاي وي تارٌخي الجاكعةي الجزائرٌةي ي إلىي ك ي خبللي التعرضي 

ي الجاكعة ي هذه ي فًي كسٌرة ي بعضي الكحطاتي البارزة ي الجاكعةي ، ي تناولي كجكلي التحدٌاتي التًي تواجه ي تم بعدها

التًي نوجزهاي فٌكاي وي علىي كستوىي التكوٌلي  وأ،ي بحثي العلكًالوالجزائرٌةي سواءي علىي كستوىي البٌداؼوجًي 

ي ٌلًي :

  الطلبة: االستقبال والتوجٌه وانتقالفً مجال   .أ 

  فًي خٌبةي أكلي النثٌري ك ي الطلبةي ي الكرونةي وتسببٌعتكدي االلتحاقي بالجاكعةي علىي نظامي كرنزيي اتسمي ببعدي

ي (.اإلقاكةي الطوٌلةي للطلبةي ،ي )نسبةي الرسوبي العالٌة

  ي ي االنتقال ي إلعادةي نكط ي العالٌة ي النسبة ي تإنده ي نبٌر ي تربوي ي إهدار ي افرز ي واحد ي سنوي ي كعدل ي على ٌعتكد

ي التوجٌه.

  ي عرقلةي فًي تنفٌذي البراكجي التعلٌكٌة.وي نظامي تقوٌكًي عرؾي كحدودٌتهي

  ي ي ي تبلءمعدم ي السنوات ي فً ي الكشترنة ي الجذوع ي فً ي األولالتنوٌ  ي الجاكعة ي ك  ي الشعبي وي ى ي كختلؾ

ي التخصصات.و

 تنظٌمه : و  فً مجال هٌكلة تعلٌم .ب 

ي الكقاٌٌسي وي ي كساراتي التنوٌ ي كسدودةي الي توفري فرصةي التنقلي بٌ ي الكواد،ي هٌنلةي أحادٌةي النكطي نبلحظ

ي بٌداؼوجٌاي تولدي عنهي تسٌٌري ؼٌري عقبلنًي للتوقٌت.وي كردودٌةحجمي ساعًي كثقلي دو ي و

 منح الشهادات : و  التأطٌرفً مجال  .ج 

 ي بي االهتكامي بالتعلٌمي العالً(.رداءةي نوعٌةي التنوٌ ي خاصةي فٌكاي بعدي التدرجي )ؼٌا

 ي الكعاٌٌري العالكٌةي كستكري ودو عددي الطلبةي لنلي أستاذي فًي تزاٌدي ي أ النفاءاتي العالٌةي إذي وي نقصي األساتذةي ذ،

أيي أصبحي ٌعادلي كرتٌ ي الكعدلي العالكًي ،ي 2000-ي 1999طالباي لنلي أستاذي سنةي ي 23.4إلىي حٌثي وصلي 

 وأنظرناي لعددي الطلبةي بالنسبةي لنلي أستاذي تعلٌمي عالًي ي اإذي أكاي ،طالباي لنلي أستاذي 12.5فًي حدودي ي والذيي ه

ي ف ي كحاضر ي أستاذ ي جداهو ي كرتفع ي ، ي حوالً ي نسبته ي تقدر ي للسنةي ي 429حٌث ي عالً ي تعلٌم ي أستاذ ي لنل طالب

ي .2000-1999الجاكعٌةي 
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  ي ،ي لمي ٌحققي الؽاٌاتي الكنتظرةي )تنوٌ ي إطاراتوتنوٌ ي قصٌري الكدىي ؼٌري كرؼوبي فٌهي ك ي طرؾي الطلبةي

 كهاراتي الكتوسطةي (ي بسببي قلةي الطلبي ك ي سوقي العكل.تقنٌٌ ي ذويي ال

 فً مجال البحث العلمً : .د 

 .ًي ضعؾي كساهكةي الجاكعةي فًي الكجهودي الوطنًي للبحثي العلك

 .ي عدمي وجودي براكجي بحثٌةي واضحةي علىي كستوىي الجاكعات

  ي التدرٌسي ي هٌئة ي النافًي ك ي طرؾي أعضاء ي االهتكام ي توجٌه ي عدم ي الجانبي وي البحثي العلكًي نحو طؽٌا 

 اريي فٌهاي علىي الجانبي العلكً.اإلد

  عدمي وي بحوثي تخدمي االقتصادي الوطنًي بسببي ؼٌابي الطلبي ي إلنجازضعؾي الدوافعي التًي تسكحي للباحثٌ ي

 وجودي كصادري تكوٌلي جدٌدة.

  ؼٌابي رإٌةي إستراتٌجٌةي لها.وي قلةي كرانزي البحوثي العلكٌةي الكتكٌزةي 

  ٌرة.الكهامي األنادٌكٌةي النثوي ارتفاعي العبءي البٌداؼوجًي لؤلستاذي 

  الكتقدكة.البلدا ي نحوي هجرةي النفاءاتي "ي النخبي الجاكعٌةي "ي 

ي  ي الدراسة ي هذه ي فً ي التطرق ي تم ي نذلك ي إلى ي الذنري إٌجادضرورة ي السابقة ي التحدٌات ي لكجكل ي ،ي حلول

ي  ي الجزائرٌة ي الجاكعة ي على ي أصبح ي حٌث ي العالً ي التعلٌم ي نظام ي إصبلح ي ي أ وضرورة ي جدٌةي وتفنر ي بطرٌقة

ي ، ي الترقٌعاتي الشنلٌةي التًي عرفتهاي كنظوكةي التنوٌ ي العالًي فًي الجزائرعلكٌةي فًي إصبلحي جذريي بعٌداي عو

العكلي الذيي قاكتي بهي اللجنةي الوطنٌةي إلصبلحي الكنظوكةي التربوٌةي كإخراي فًي وي 1971ولعلي إصبلحي سنةي 

هذاي اإلصبلحي الذيي شكلي هٌنلةي التعلٌمي ،ي الجاكعةي ودكردالجزائري ٌدخلي فًي إطاري اإلرادةي الساكٌةي لتحسٌ ي 

ي كحتوٌاو ي البٌداؼوجٌة ي براكج ي وت ي التوجٌه ي وطرق ي االنتقالوالتقٌٌم ي الهٌئاتي وي طرق ي كختلؾ تسٌٌر

ي كنظوكةي التعلٌمي العالًي كنها:ي ي إلىي كبلكحي جدٌدةي وي نكاي تمي إسنادي كهامي ،البٌداؼوجٌةي 

  ي العالً.ضكا ي تنوٌ ي فعالي كعي االستجابةي للطلبي االجتكاعًي علىي التنوٌ ي

  ي ي تبلءم ي االقتوي تحقٌق ي الكحٌط ي كع ي تفاعل ي وي صادي ي كٌنانٌزكاتي كرنةي وي االجتكاعً ي فً ي بالتفنٌر هذا

ي خلقي شرانةي كعي الكحٌط.وي لبلتصالي 

  الكهارات.وي التخصصاتي لتنٌؾي كعي تطوري الحرؾي وي تطوٌري الشعبي 

  ثقافٌةي عالكٌة.وي تعزٌزي القٌمي الثقافٌةي لرسالةي الجاكعةي نونهاي أداةي لتنكٌةي تصوراتي اجتكاعٌةي 

  تننولوجٌا.ي اي وعلكٌاالنفتاحي علىي التطوري العالكًي 

  كرانزي البحوث.وي خلقي تبادلي فًي إطاري التعاو ي الدولًي بٌ ي الجاكعاتي 

  الكشارنة.وي ترسٌخي أسسي التسٌٌري ٌرتنزي علىي التشاوري 
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سبلي اإلصبلحي والذيي انتهجتهي الجاكعةي الجزائرٌةي نؤحدي وسائلي ي األخٌراإلصبلحي إلىي ي تعرضثمي تمي ال

تمي التطرقي فًي هذهي ي إذي ،LMDتطبٌقي نظامي ي وهوأالي ،ي لكجكلي االختبلالتي الكترانكةي ك ي السنواتي الكاضٌة

الذيي ٌعتكدي علىي ثبلثي كراحلي تنوٌنٌةي تتوجي نلي كرحلةي بشهادةي جاكعٌة.ي وهٌنلةي هذاي النظامي إلىي الدراسةي 

ي األخٌرتمي التعرؾي علىي نظامي الدراسةي فًي هذاي ي .ي نكاتمي التعرؾي علىي الكساراتي الدراسٌةي داخلي نلي كرحلةو

،ي األرصدةي إلىي كفهومنذلكي تمي التطرقي ي ،ي تجكعي فًي شنلي سداسٌاتي تي تعلٌكٌةوحداتتمي فًي شنلي ي أنهاعلىي 

ي إذانا ي ٌتناولي فٌكاي ي للدراسةي والذيالجوهريي ي الهدؾعلىي ي تمي النشؾي األخٌرفًي وي .التقوٌمي االنتقالي ...الخ

هذاي النظامي ٌتطلبي ي أ حٌثي اعتبري نلي ك ي الباحثا ي ي ي LMDنانتي الجاكعةي الجزائرٌةي كإهلةي لتطبٌقي نظامي 

لهذاي فقدي قاكتي الوزارةي الوصٌةي بكباشرةي استشاراتي و،ي التؤطٌركستوىي ونانٌاتي هاكةي ك ي حٌثي التجهٌزي إك

ي العالًي  ي للتعرؾي علةي إكنانٌاتي الكتاحةي ك ي هٌانلي ولكإسساتي التعلٌم ،ي طٌري ك ي جهةؤتوتجهٌزاتي وي هذا

ي الجاكعٌة.ي األسرةنسبي ثقةي وي إلقناعي و

ي للتنوٌ ي اي أ الواقعي وي  ي السٌاسةي الجدٌدة ي النفقاتي وي عقلنهي وي تنظٌمي ي إطارلعالًي تدخلي فًي هذه ترشٌد

هًي وي رفعي كردودي ٌتهي وي تقلٌصي كدةي التنوٌ ي وي الخاصةي بهذاي القطاعي تحتي ضؽوطي الهٌئاتي الكالٌةي الدولٌةي 

ي جدٌد ي إصبلح ي أي ي وجه ي لتحسٌ  ي تقدم ي كا ي ي ،أهداؾي عادة ي الباحثا  ي أشار ي ٌتطلبي ي أ نكا ي النظام ي هذا تنفٌذ

ي ا ي تسكحي على ي إجراءاتي كرافقة ي الكشروع ي هذا ي الظروؾي إلنجاح ي بتهٌئة ي اإلجراءاتي عدةي وألقل ي هذه تؤخذ

ي جوانب:ي 

 :ي :ي إلىٌحتاجي ي 2008تقوٌمي تطوٌري التعلٌمي العالًي حتىي آفاقي ي التكوٌل

 ي أعوا ي الكصالحي .وي عو ي تقنًي ي 13.400وي أستاذي إضافًي ي 23.173الكواردي البشرٌةي بي تي اقدر

  سرٌري لبرناكجي الخكاسًي قدرتي ي 221.000وكقعدي بٌداؼوجًي ي 209.000هٌانلي االستقبالي قدرتي بي

 كلٌاري دٌنار.ي 120كٌزانٌتهي بي 

  االستجابةي للعددي الهائلي ك ي الطلبةي الذٌ ي سوؾي ٌقدري عددهمي بحوالًي كلٌو ي طالبي فًي ي أجلالتسٌٌر:ي ك ي

ي  ي 2008آفاق ي و، ي فقد ي لتحقٌقي ولهذا ي الخكاسً ي خبلل ي التحضٌرات ي ك  ي بجكلة ي الوصاٌة ي الوزارة ضعت

ي ف ي البشرٌةي األهداؾي الكعل ي عنها ي بالكوارد ي ٌتعلقي كنها ي النظامي سواءي كا ي تعلقي ي وأالبٌداؼوجٌةي ي وأًي هذا كا

ي  ي التنوٌ  ي شبنات ي كفهوم ي تشكل ي التً ي الجاكعٌة ي خارطة ي فً ي النظر ي وي بإعادة ي الهٌانل الكرافقي وي تنظٌم

 البٌداؼوجٌةي ثمي تؽٌٌري نكطي التسٌٌري اإلداري.

  ي ي ي الشرناء ي كع ي حقٌقٌة ي شرانة ي فتح ي ٌجب ي كٌداي األجانبنكا ي فً ي الكنونٌ  ي تنوٌ  ي البحثي وي   كخابر

 الكشترنةي لتحقٌقي األهداؾي الكسطرة.

األساتذةي الذٌ ي وهذاي النظامي قدي قوبلي ببرودةي ك ي األسرةي الجاكعٌةي خاصةي الطلبةي ي أ فقدي وجدي الباحثا ي 

ٌبقىي نكشروعي طكوحي وجبي ي األخٌرهذاي ي أ وي ،هذاي اإلصبلحوهمي ؼٌري كتحكسٌ ي نثٌراي للتقبلي هذاي النظامي 
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القانونٌةي حتىي تنسجمي كعي كتطلباتي وي لوسائلي إلنجاحهي كعي إعادةي النظري فًي النصوصي التنظٌكٌةي توفٌري نلي ا

ي البدي ك ي كواصلةي اإلصبلحاتي فًي كختلؾي كستوٌاتي الكنظوكةي ي ،ضعٌفةوالتًي تعتبري قلٌلةي والكرحلةي  نكا

نوٌ ي واضحةي فًي كجالي التي والتربوٌةي حتىي تنو ي هناكي رإٌةي إستراتٌجٌةي شاكلةي تعبري ع ي أهداؾي كحددةي 

تطبٌقي جزءي كنهي نكاي ي وأأيي سرعا ي كاي ٌتمي التخلًي عنهي ،ي سٌنو ي كصٌري هذاي الكشروعي نسابقٌهي إالوالتعلٌمي و

 اعتدناي ذلكي كعي نثٌري ك ي اإلصبلحاتي التًي كستي كختلؾي كستوٌاتي الكنظوكةي التربوٌةي ك ي قبل.ي ي 

لهذاي وجبي ك ي حلي وي الجاكعةي الجزائرٌةي فعبلي تعٌشي أزكةي ي أ لقدي جاءتي هذهي الدراسةي لتإندي علىي  تعلٌق:

ي ك ي كجكلي االختبلالتي التًي تتخبطي فٌها ي إلخراجها ي ي ، ي الدراسة ي فًي هذه ي اإلشارة ي تم الجاكعةي ي أ ي إلىي نكا

تقلٌلي ك ي ي إلىي التًي تسعىي ك ي خبللهي وي ي LMD:ي تطبٌقي نظامي هووي أالالجزائرٌةي قدي اعتكدتي علىي إصبلحي 

ي الكشانلي التًي تعانًي كنها ي حدة ي نو، ي دراسة ي الدراسة؛ ي نانتي هذه ي قد ي شاكلةي وظرٌة ي أعطتي نظرة ي ألنها هذا

قدي استفادتي الدراسةي وي االنتقالي ....الخ.،ي تقٌٌم،ي ك ي حٌثي هٌنلتهي األخٌرلتنظٌريي حولي هذاي احولي الجانبي 

ي ك ي الدراسةي خاصةي فًي فصلي نظامي ل.م.د.ي أنهاي ساعدتناي فًي الجانبي النظريي هوي ةي األخٌرالحالٌةي ك ي هذهي 

 (: 2006ٌوسف" ) بركان"وزٌن الدٌن"   بروشدراسة "  2.7ي 

ي ع  ي عبارة ي  هً ي نظام ي حول ي وصفٌة ي نظرٌة ي وي  LMDدراسة ي " ي تحتي عنوا  التعلٌمي ي إصبلحهذا

حٌثي قدكتي هذهي الدراسةي ،ي تجربةي جاكعاتي الشرقي الجزائريي –كي التشنٌوي األكلبٌ ي ي (LMDالعالًي )نظامي 

ي بتاري اإلصبلحاتفًي الكإتكري الدولًي الذيي نا ي حولي  ي للدولي الفراننوافرٌقٌا ي كايي 25-ي 23ٌخي الجاكعٌة

ي اقتراحهي ك ي قبلي الوزارةي ي LMDحي الباحثا ي فًي الدراسةي با ي نظامي صر ي ي ،بالككلنةي الكؽربٌةي 2006و تم

؛ي بكعنىي كرتي سنتٌ ي علىي تطبٌقي هذاي 2004تمي تطبٌقهي فًي بعضي الجاكعاتي سنةي وي 2002الوصٌةي فًي 

ؼٌري نافٌةي لوضعي ي –كٌ ي عا–حسبي الباحثا ي فا ي كدةي تطبٌقي هذاي النظامي فًي الجاكعةي الجزائرٌةي و.ي األخٌر

ي الى:ي تهدؾعلٌهي فا ي هذهي الدراسةي وي األخٌرتقٌٌمي شاكلي لهذاي 

  ي .هذاي ك ي خبللي عرضي تجاربي بعضي الجاكعاتي الشرقي الجزائريووصؾي الحالةي الوضعٌةي

  ي األكراقتضاءي ي أدىالذيي والصعوباتي الكعروفةي التًي تواجهي هذهي الجاكعاتي ي الىي النشؾي ع ي نكاي تهدؾي

ي .(ي LMDالنظامي الجدٌدي )ي التنٌؾي كعي هذاإلىي بهاي 

 ي الخفٌةي التًي قدي تعٌقي تطبٌقهي فًي هذهي الجاكعات.ي األسبابنذلكي كحاولةي شرحي و

والتحلٌلي ؛ي اكاي االولي فقدي تمي وصؾي الوضعي الراه ي ي وقدي تمي االعتكادي فًي هذهي الدراسةي علىي الوصؾ

ي ك ي النا ي ل.م.د ي وصؾي نظام ي ونذا ي الجزائرٌة ي الجاكعة ي التنظٌرٌةي ي واالختبلالتي التًي نانتي تتخبطي فٌها حٌة

وتحلٌلي كجكلي الكعوقاتي والصعوباتي التًي تحولي دو ي تطبٌقي الجٌدي والفعلًي لهذاي النظامي خبللي عاكٌ ي ك ي 
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التعلٌمي العالًي بالجزائري خاصةي ك ي خبللي تزاٌدي ي إلىي تطورالتطرقي فًي هذهي الدراسةي ي أوالحٌثي تمي تطبٌقهي .

كننتي ك ي الفوزي النكًي أيي ك ي حٌثي زٌادةي توالجاكعةي الجزائرٌةي حققتي ي أ اعتبري الباحثا ي و،ي عددي الطلبة

ي التطرقي ي إعداد ي تم ي نكا ي الجاكعةي الجزائرٌةي ي اإلصبلحاتي أهمي إلىي الطلبة. ي اعتباري ي إذالتًي كرتي بها ي أ تم

الكشانلي وبعدهاي تمي عرضي كجكلي االختبلالتي ي ،اإلطبلقعلىي ي اإلصبلحاتي أنبروي أهمي وهي 1971ي إصبلح

ي قدي تمي حصرهاي فٌكاي ٌلً:ي وي الجاكعٌٌ الطلبةي ي أعدادالهاكةي الناجكةي ع ي التوسعي فًي 

  ي %ي 5.6ي إال ي نسبةي الكتكدرسٌ ي فًي الجاكعةي الي تؽطًي ي أ ي إالرؼمي العروضي الكقدكةي فًي التنوٌ ي العالًي

ي سنة.ي 24-19ك ي الفئةي 

  التطبٌقٌةي فًي التجهٌزاتي ك ي الشعبي وتنلفةي فًي العكلي ي األقلتكرنزي الطلبةي فًي الشعبي التنوٌنٌةي العاكةي

 .والتننولوجٌا

 ي ا ي ي –ي األساتذةي –طٌري ؤلتقلة ي الوسائلي و، ي هذاي وي التجهٌزاتي نذلكي الكخابروي الدٌدانتٌنٌةنذلكي قلة قدكها

 الذيي سوؾي ٌإثري علىي الكتابعةي العلكٌةي للطلبة.

  طٌرٌةي ؤحٌثي بلؽتي النسبةي الت،ي األساتذةانخفاضي نسبي التوظٌؾي فًي الكإسسةي الجاكعٌةي خاصةي ك ي حٌثي

  بعٌدو ي جداي ع ي الكعاٌٌري الدولٌة.ي ي أننابكعنىي ي أستاذنلي طالبي لي 28.4فًي حدودي ي 2002النلٌةي فًي سنةي 

  ي الذيي نا ي لهي ي اإلدارةعكالي ي األساتذةي وحتىي أجورانخفاضي سبباي ي نا وي أداءهكاالسلبًي علىي ي األثرهذا

 الخارج.ي ي إلىي فًي هجرةي النثٌري 

  الذيي ي البحثي هذاوي فًي تساويي فًي كهامي التدرٌسي ي األستاذهذاي بسببي عدمي قدرةي وي ضعؾي البحوثي العلكٌةي

 فًي ضرر.ي األخٌرجعلي 

  ي ي النفاءة ي الجاكعًوانخفاضي كستوى ي التنوٌ  ي فً ي النجاعة ي ، ي تفًي ي أصبحتحٌث ي ال ي الكقدكة الشهادة

 بكتطلباتي سوقي العكل.

ي ي إ ي  ي الذنر ي السابقة ي االختبلالت ي ي أثرتتلك ي نكا ي التنوٌ  ي نوعٌة ي على ي كحال ي نلي ي أثارتال استٌاء

ي  ي )الطلبة ي عائبلتهموالككثلٌ  ي الباحثٌ ، ي ذةاألسات، ي ، ي ...(، ي وكإسساتي الكجتكع ي كلحةي إلىي ي أدتقد ضرورة

االندكاجي فًي نظامي وكخرجي ك ي ذلكي حتىي تتكن ي الجاكعةي ك ي االستجابةي لكتطلباتي الكجتكعي وسبٌلي ي إلٌجاد

ي العالًي الدولً ي ي ،تعلٌم ي اختارتي الجاكعةي الجزائرٌةي نظامي ي األساسوعلىي هذا ي ي LMDفقد كخفؾي ي وأنكلجؤ

فًي حٌزي التجرٌبي ي 2004/2005حٌثي تمي تطبٌقهي فًي الدخولي الجاكعًي ،ي لحدةي الكشانلي التًي تتخبطي فٌها

ي و ي جاكعات، ي بعشر ي هذا ي النظام ي للتعرٌؾي بهذا ي التطرق ي تم ي وثم ي الكستوىي وي أهدافهعرضي كجكل ي على هذا

ي ي :اشتكلي علىوي الوطنًي 

 .ي تحسٌ ي نوعٌةي التنوٌ ي فًي الجاكعةي الجزائرٌة

 .تشجٌعي العكلي الفرديي للطالبي الجزائري 
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  تنوٌ ي كدىي الحٌاة.كحاولةي تقدٌمي 

  كتعددةي وكنٌفةاقتراحي كساراتي تنوٌنٌةي. 

 .ًتسهٌلي االندكاجي الكهنًي للطالبي خاصةي بعدي انفتاحي الجاكعةي علىي عالمي الخارج 

 .تعزٌزي كبدأي استقبللٌةي التسٌٌري للكإسسةي الجاكعٌة 

  نظامي ي أLMD نظامي بكعاٌٌري دولٌة.ي ،ي الشهادةوي التنوٌ ،ي ك ي حٌثي الهٌنلةي 

  التحوٌلي الكنتسباتي السابقة.وي االحتفاظي ي إكنانٌةالتوجٌهي الطالبي كعي وي تسهٌلي الحرنٌةي 

ي  ي التطرق ي تم ي ثم ي الجزائرٌةإلى ي الجاكعة ي داخل ي النظام ي هذا ي العناصري ه خصائصعرضي وي هٌنلة ي حٌث ك 

ي التًي تكثلتي فً:ي والجدٌدةي لتسٌٌري البٌداؼوجًي لهذهي الجاكعاتي )جاكعاتي الشرقي الجزائري(ي 

 :  االعتماد على مبدأ السداسٌات .أ 

ي النظام ي الدراسةفًي هذا ي فًي شنلي سداسٌاتي ، ي كنظكة ي اللٌسانسي كنو ي ك ي ي ، ي كسار ي 06حٌثي نجد

سداسٌٌ ي فًي العامي ي كشتركي وٌبقىفًي شنلي جذعي ي ٌ األولسداسٌاتي فًي العاكٌ ي ي 04ٌتمي تدرٌسي و،ي سداسٌات

ي أكاسًي التقٌٌمي ٌنو ي فًي نلي سداي أ نكاي الكوجودة.ي فًي جكٌعي الكٌادٌ ي ي التخصصي وهذاعامي ي وهوي األخٌر

ي سنوٌة ي بصفة ي ٌتم ي ي ،االنتقال ي بٌ  ي كا ي تتراوح ي سداسً ي لنل ي الزكنٌة ي أسبوعي 18-16الكدة ي ٌعادلي ي ، ي كا أي

ي التقنٌةي والتننولوجٌا.ساعةي للعلومي ي 25االجتكاعٌةي واإلنسانٌةي وساعةي للعلومي ي 20بالحجمي الساعاتًي بي 

 االعتماد على مبدأ الوحدات التعلٌمٌة :  .ب 

ي ي أالي وهً:ةي لنلي سداسًي فًي شنلي ثبلثي وحداتي حٌثي تمي تجكٌعي الكوادي التعلٌكٌ

  ي كٌدا .لنلي ي األساسٌةي الكوادي والكقاٌٌستمي جكعي وي األساسٌة:الوحدةي

  ي ي وي ي االستنشافٌة:الوحدة ي التعلٌكٌة ي الكواد ي والكشترنةتخصي تلك ي كختلؾي التخصصاتي الكرتبطة ي ي ،ي بٌ 

 التوجٌه.ي إعادةفًي حالةي ي الكوجودةي بٌ ي التخصصاتي الكسالكي والكعابرتساعدي فًي كعرفةي ي ةاألخٌرهذهي و

  ي ي وي الكنهجٌة:الوحدة ي بوسائل ي الخاصة ي التعلٌكة ي الكواد ي والتًتخصي تلك ي فًي ي الكنهجٌة ي الطالب تساعد

 ..ي الخ.الوثائقً.تقنٌاتي البحثي ي ،ي اآللًي اإلعبلم،ي كسارهي التنوٌنًي كثال:ي اللؽات

 : األرصدةاالعتماد على مبدأ  .ج 

ي تعلٌكٌةي كرتبطةي بكجكوعي ك ي ي أ حٌثي  ي وي رصدةاألنلي وحدة للتجكٌعي والتحوٌلي قابلةي ي ةاألخٌرهذه

ٌقدري رصٌدي نلي و،ي ساعةي 25-20الرصٌدي عبارةي ع ي تقدٌري لعكلي الطالبي خبللي وي تعلٌكٌة،لنلي وحدةي ي وهذا

ي رصٌد.ي 30ي ـوحدةي ب

ي 
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 (:مٌادٌن الدراسة )التكوٌن .د 

قامي بتجكٌعي لكجكوعةي ك ي التخصصاتي ي أنههوي ي LMDبهاي نظامي ي أتىك ي بٌ ي الكستجداتي التًي ي أ  

ي كٌدا .ي 12نجدي فًي جاكعاتي الشرقي الجزائريي وي ،ي كٌدا ي واحدي فً

 : التقدٌرات والشهادات .ه 

ي تؽٌٌري فًي الفروعي وي قدي تمي استحداثي ي بؤنهي –كٌادٌ ي الدراسةي ي –نناي تطرقناي فًي العنصري السابقي أي بكا

ي التقدٌراتي الككنوحة.وي تؽٌٌري فًي الشهاداتي ي إلىي التخصصاتي فا ي هذاي حتكاي سٌإديي و

 : لالتقٌٌم واالنتقا .و 

ي  ي كا ي التعوٌضي الثنائًي النكطي فًي حالة ي ٌوجد ي فًي دورتٌ ي .نكا ي ٌتم ي داخلي النظام ي ٌتكن ي ي إذاالتقٌٌم لم

ي ي .10/20الكعدلي الكطلوبي أيي وي أالطالبي ك ي الحصولي علىي العبلكةي 

ي الباحثا ي  ي انتقل ي إلىي ثم ي لتطبٌقي نظام ي عاكة فًي جاكعاتي الشرقي الجزائريي ي LMDعرضي حصٌلة

ي التالٌة:ي ي إلىي الكبلحظاتتمي الوصولي ي التطبٌقي وقدخبللي سنتٌ ي ك ي 

  ٌي ىاألولك ي سبعي كٌادٌ ي فًي السنةي ي أنثرحٌثي نا ي ي ،ي هناكي تطوري جلًي ك ي حٌثي تطبٌقي عددي الكٌاد

الكٌدا ي فًي الؽضو ي العامي الثالثي ي 11لٌتجاوزي عددهمي ي 2005كٌادٌ ي فًي السنةي الثانٌةي ي 10ي إلىي ي 2004

ي ي 2006/2007 ي الحالٌة ي تطبٌوي .النتٌجة ي تخصي تطور ي الكٌادٌ التً ي ق ي ، ي كهكة ي كعطٌات جدٌرةي وي هً

كعروفةي أيي الي وي الشهاداتي الككنوحةي كوجودةي ك ي قبلي وي تلكي الشعبي ي أ هوي باالهتكامي لن ي كاي تمي كبلحظتهي 

ي  ي لهذا ي فٌها ي كعي كستهلي السنةي وتخصصاتي وشعبي ي إٌجادإلىي الباحثا ي ي ٌؤكلجدٌد عروضي التنوٌ ي جدٌدة

ي الجاكعٌةي الكقبلة.

  الطلبةي ي أعدادالتخصصاتي ازدادتي فهذاي ٌعنًي زٌادةي فًي وي ؛ي بكا ي الكٌادٌ ي ي الطلبةي أعدادتطوري ك ي حٌثي

الطلبةي لهذاي النظامي ي إقبالقدي ارجعي الباحثا ي نقصي و،ي ضئٌلي جداهوي للطلبةي في اإلجكالًلن ي كقارنةي كعي العددي 

ي ي إنكا ي رئٌسً ي لسبب ي وراجع ي وكهم ي وي اإلعبلمنقصي هو ي الجاكعٌة ي الكإسسات ي كستوى ي على علىي ي وأهذا

اكتٌازاتي والثانوٌةي ٌجهلو ي اٌجابٌاتي ونبلي ك ي طلبةي الجاكعةي ي أ ي إذنوٌاتي )طلبةي القسمي النهائً(ي كستوىي الثا

فًي حدي ذاتهمي الي ٌعرفو ي ي األساتذةحتىي وي ي ،ي األخٌرهذاي نحوي حٌثي نجدهمي كترددٌ ي ،ي التًي ٌقدكهاي هذاي النظام

بلػي عددي طلبةي ي إذي ٌؾ()سطالباحثا ي كثالي ع ي جاكعةي فرحاتي عباسي ي أعطىحٌثي ،ي النثٌري ع ي النظامي الجدٌد

LMD ي ٌعادلي كي طالبي 7041طالبي ك ي كجكوعي ي 698ي ي ي %ي 09.02كا ي النلٌة. ي النسبة النظامي ي أ وك 

لهذاي فا ي الباحثا ي ٌنوها ي بضرورةي كضاعفةي نشاطاتي الخاصةي ي ،نلٌاتي ي 06كطبقي فًي نلٌتٌ ي ك ي كجكوعي 

قدري ككن ي ي أنبراستقطابي بالتالًي وهذاي لتوضٌحي صورةي هذاي النظامي وي أنبربذلي جهودي وي اإلشعاروي باإلعبلم

ي .(..كإسساتي الكجتكع.،ي أساتذة،ي ك ي الكهتكٌ )طلبة
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  ٌلدٌهاي نوعي ك ي وبعضي النلٌاتي ؼٌري كهتكةي ي أ هوي تمي كبلحظتهي ك ي طرؾي الباحثا ي ي كاي :عروضي التنو

االجتكاعٌةي وي ي اإلنسانٌةنلٌةي العلومي و،ي نلٌةي الحقوق،ي نخصي بالذنري نلٌةي الطبوي البلكباالةي اتجاهي هذاي النظامي 

جلًي ك ي وي هذاي علىي كستوىي جكٌعي جاكعاتي الشرقي الجزائريي بٌنكاي نجدي فًي بعضي النلٌاتي اهتكامي واضحي و

نلٌةي العلومي والتسٌٌري والتجارٌةي وي نخصي بالذنري نلٌةي العلومي االقتصادٌةي وي األخٌرحولي هذاي ي كسئولٌهاطرؾي 

ي التننولوجٌا.و

فكنهاي ك ي ي ،ي األخٌركامي بهذاي ٌوجدي اختبلؾي فًي درجةي االهتي LMDالنلٌاتي الكطبقةي لنظامي فًي حتىي و

نلٌةي العلومي ي –علىي سبٌلي الكثالي جاكعةي باتنةي واقترحي عشراتي التخصصاتي )اللٌسانس(ي فًي الكٌدا ي الواحدي 

ي فًي حٌ ي نجدي العنسي فًي بعضي النلٌات.،ي اختصاصي )اللٌسانس(ي 29ك ي ي أنثراقترحتي ي –التننولوجٌاي و

هذاي الكشنلي ي أ إلىي الباحثا ي ي أشارهناي وي .ةضعؾي العروضي فًي اللٌسانسي الكهنٌهوي نذلكي كاي تمي كبلحظتهي 

ي النبلسٌنًي  ي فًي النظام ي ونا ي كوجودا ي النظام ي فًي هذا الطبلبي ٌعانو ي ك ي نقصي ي أ ي وهوكازالي كوجودا

ي  ي الدافعٌة ي لتطبٌقي ي .ي التنوٌناتي الكهنٌةنحو ي بعضي الصعوباتي الكصاحبة ي بتحدٌد ي الباحثا ي دراستهكا لٌختم

ي  ي ك ي خبللي اللوي ي LMDنظام ي التًي استوحاها قسنطٌنةي حولي الكصاعبي التًي وي قاءا ي الكنظكٌ ي فًي باتنة

ي ٌلً:ي ي فٌكاي إدراجهاالتًي ٌكن ي وي تواجههاي جاكعاتي الشرقي الجزائريي 

 ي ي الكسئولٌ وي ي األساتذةي أند ي على ي كباشرة ي بصفة ي الجدٌد ي النظام ي التسٌٌري ي أ ع ي هذا ي فً ي هناكي صعوبة

ي ي اإلدارةو ي نكا ي للنظاكٌ  ي وي ي اإلدارةي أ الكشترنة ي النبلسٌنًي ؤتالوي الهٌانل ي حسبي النظام ي كصكم ي نله ي طٌر

ي .ي LMDلٌسي حسبي كتطلباتي نظامي و

  نظامي وي الكشانلي التًي تواجهي الجاكعةي الجزائرٌةي ي أهمك ي بٌ يLMD كدىي وي حالةي الكواردي البشرٌةي هوي ي

ك ي حٌثي النمي النٌؾي كعا؛ي وستوىي النمي هذاي علىي كوي ؼٌري كرضٌةي ي أنهاعلىي ي التؤنٌدتمي ي إذي ،ي أدائهانفاءةي 

ي حٌثي ٌقابلي نلي ي التؤطٌرنجدي نسبةي  الي ي الكاجٌستربكستوىي ي أساتذةنكاي نجدي ،ي طالبي 30ي أستاذضعٌفةي جدا

الكإقتٌ ي ي األساتذةي إلىي ي لجؤتي األقساموي  ي كعظمي النلٌاتي أو،ي األساتذةك ي كجكوعي ي %ي 15ٌكثلو ي سوىي 

ي و ي اللٌسانس( ي )بكستوى ي والكتعاقدٌ  ي ك  ي احتٌاجاتها ي تؽطً ي حتى ي األساتذةهذا ي بعضي ، ي فً ي وجد ي لدرجة

نٌؾي لكتحصلي ي أنهنجدي ي فؤنناك ي حٌثي النٌؾي ي كاأي كتعاقد/ي كإقت.ي أستاذٌوجدي ي أساتذةي 03النلٌاتي ك ي نلي 

ي ،ي علىي شهادةي اللٌسانسي ٌإطري طلبةي اللٌسانس؟ ذلكي إلىي سوؾي ٌإثري علىي نوعٌةي التنوٌ .ي ضؾي ي أنٌدهذا

لهي ي الٌدهذاي ي ي اإلدارٌةي البحثي العلكًي وحتىوي الدائكٌ ي وعدمي التوفٌقي بٌ ي التدرٌسي ي األساتذةنثرةي انشؽاالتي 

ي اثري سلبًي علىي نوعٌةي التنوٌ .

  كعظمي الجاكعاتي الجزائرٌةي السٌكاي ي أ الباحثا ي علىي ي أندوجودي صعوباتي ك ي حٌثي التجهٌزاتي حٌثي

ي  ي فادح ي نقص ي ك  ي تعانً ي الشرق ي وي جاكعات ي ي أ نبٌر ي الكخابر ي فً ي عجز ي نقل ي العلكٌةي وي لم ي التجهٌزات

ي فًي الفي الدٌدانتٌنٌةالوسائلي و ي علي التعلٌكًالكساعدة ي بعضي الحاالتي ي أنهحٌثي ي ، ي  ي ٌتمي ي أنههًي وي توجد لم
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الؽٌري الكنلفةي وبالتالًي فا ي هذهي وي بقٌامي ببعضي الصٌاناتي الخفٌفةي ي إالسنةي ي 30ك ي ي أنثرتجدٌدي الكخابري كنذي 

ي سوءاي فًي الكرانزي الجاكعٌةي الصؽرى.ي أنثري األكرو،ي ك ي الوظٌفةي الفعلٌةي لهاي %ي 1ي إالالكخابري الي تإديي 

ي وأهذاي علىي كستوىي الوطنًي وي ي LMDهذهي الدراسةي توضٌحي ك ي الجانبي النظريي لنظامي ي عطتأتعلٌق : 

حصٌلةي عاكةي لهذاي النظامي بعدي ي إعطاءالخصائصي نذلكي تمي ،ي األهداؾهذاي فٌكاي ٌخصي وعلىي كستوىي الدولًي 

ي ي .فًي جاكعاتي الشرقي الجزائريي األخٌرتطبٌقي لكدةي سنتٌ ي ثمي تمي حصري بعضي الصعوباتي التًي تواجهي هذاي 

فًي ي LMDفادتي الدراسةي الحالٌةي ك ي هذهي الدراسةي فًي الجانبي النظريي بالضبطي فًي فصلي تطبٌقي نظامي است

ي .ي إلٌهاتحلٌلي النتائجي الكتوصلي ي أثناءالجاكعةي الجزائرٌةي ي ثمي فًي الجانبي الكٌدانًي خاصةي 

 (:2005تغلٌب صالح الدٌن )و  ًدراسة لونٌس عل 3.7

الذنري بدراسةي بعنوا ي "التعلٌمي العالًي فًي الجزائري فًي ضوءي التؽٌراتي العالكٌة"ي ي لسابقًاقامي الباحثٌ ي 

،ي كقدكةي بالكلتقىي الدولًي األولي :ي هذاي بجاكعةي سطٌؾ،ي برجي بوعرٌرٌج،ي قسنطٌنةوي نانتي دراسةي كٌدانٌةي و

ي ، ي الذاتٌة ي االختٌارات ي و ي العالكٌة ي الضؽوطات ي بٌ  ي العلكً ي البحث ي و ي العالً ي للتعلٌم ي جدٌدة ي 28-27نظرة

التًي وي جاءتي هذهي الدراسةي لئلجابةي ع ي التساإالتي الرئٌسٌةي وي .الكرنزي الجاكعًي أمي البواقًي 2005نوفكبري 

ي كفادهاي :

  كوقؾي الطلبةي الجاكعٌٌ ي اتجاهي نظامي هوي كايLMD؟ 

  الجدٌد؟ اإلصبلحكاي هًي العواكلي الكحددةي لكوقؾي الطلبةي اتجاهي هذاي 

ي ٌلً: ي فنانتي نكا ي فرضٌاتي الدراسة ي اي أكا ي كوقؾي الطلبة ي نظام ي ك  ي ك ي ي LMDلجاكعٌٌ  ي كجكوعة تحدده

ي الجانبي اإلعبلكً ي الكتؽٌراتي تتكثلي فً: وتفرعتي هذهي ي الجانبي السٌاسً،ي الجانبي التنوٌنًي البٌداؼوجً.،

ي الفرضٌاتي الفرعٌة:الفرضٌةي إلىي 

  كوقؾي الطلبةي الجاكعٌٌ ي ك ي نظاميLMD تحددهي درجةي اإلطبلعي علىي هذاي اإلصبلحي )اإلعبلم(ي. 

 عٌٌ ي ك ي نظامي كوقؾي الطلبةي الجاكLMD تنٌفهي كعي الواقعي )جانبي ونوعٌةي التنوٌ ي إلىي تحددهي نظرتهمي ي

 تنوٌنًي بٌداؼوجً(.

  كفهومي العولكةي )جانبي سٌاسً(ي إلىي تنٌفهي كعي الواقعي )جانبي تنوٌنًي بٌداؼوجً(ي نظرتهمي. 

 حول:نانتي أهداؾي الدراسةي تتكحوري و

 .إلقاءي الضوءي علىي الجوانبي التًي ٌكسهاي هذاي اإلصبلح 

 الجدٌد.وي لىي أهمي االختبلفاتي بٌ ي النظامي القدٌمي الوقوؾي ع 

  التنبإي بكدىي إكنانٌةي نجاحي النظامي الجدٌد.ي 
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  هذاي ك ي خبللي آراءي الطلبة.وي كعرفةي االستراتٌجٌاتي البلزكةي لتخطًي نقائصي التعلٌمي العالًي 

هذاي ك ي خبللي ضبطي وي كتؽٌري الجاكعةي الجزائرٌةي إلىي أكاي الجانبي النظريي لهذهي الدراسةي فقدي تطرقي 

ي وظائؾي ك ي الجزائرٌة، ي الجاكعة ي أهداؾ ي بعدها ي الجزائرٌة، ي للجاكعة ي التارٌخً ي التطور ي ثم ي الجاكعة فهوم

هذاي ك ي خبللي واقعي ٌتعلقي وي الجاكعةي الجزائرٌة،ي كبادئي الجاكعةي ي الجزائرٌة،ي ثمي واقعي الجاكعةي الجزائرٌةي 

نظامي هوي وحي الجدٌدي أالي كتؽٌري اإلصبلإلىي باألستاذي الجاكعً،ي واقعي ٌتعلقي بالجانبي الكاديي ثمي تمي التعرضي 

LMD ثمي اإلختبلالتي التًي ٌعانًي كنهاي النظامي الجاكعًي فًي الجزائري ،ي أهدافهإلىي هذاي ك ي خبللي التعرضي وي

ي اإلجراءاتي  ي بعدها ي أهمي ككٌزاته، ي النظام، ي ثمي هٌنلةي هذا ي الجاكعًي فًي الجزائر، ي إصبلحي النظام ي لكاذا بعدها

ي  ي النظام ي هذا ي لتطبٌق ي الوصٌة ي الوزارة ي اتخذتها ي البٌداؼوجٌا،ي والتً ي البشرٌة، ي الكوارد ي كستوى ي على هذا

أكاي عٌنةي الدراسةي ي التنظٌم.،ي الخرٌطةي الجاكعٌة،ي هٌانلي البحث،ي تسٌٌري الكإسساتي الجاكعٌة،ي التعاو ي الدولً

ي الجدٌدي وي طالبي كقسكٌ ي بالتساويي علىي النظاكٌ ي القدٌمي ي 156شكلتي وفقدي تمي اختٌارهاي بطرٌقةي عشوائٌةي 

ي تي الكوجودةي فًي النظاكٌ .ٌكثلو ي كختلؾي التخصصاو

تمي االعتكادي علىي الكنهجي الوصفًي اإلحصائًي أكاي وسائلي جكعي البٌاناتي فنانتي عبارةي ع ي استبٌا ي و

ي ،ي بندي كقسمي علىي ثبلثي كحاوري حٌثي نلي كحوري ٌعالجي فرضٌةي واحدةي ك ي فرضٌاتي الدراسةي 18تنو ي ك ي 

ي البٌاناتي ع ي طرٌقي األسلوبي اإلحصائًي النسبي الكئوٌةو ي تكتي كعالجة نانتي النتائجي الكحصلي علٌهاي وي ،

ي بصفةي عاكةي نكاي ٌلً:

ك ي ي %ي 87,81بالكقابلي أندي ي LMDك ي العٌنةي علىي أنهي ٌكلكي كعلوكاتي حولي نظامي ي %ي 75دي ان  

ي  ي سطحٌة ي الكعلوكات ي هذه ي أ  ي على ي العٌنة ي نافٌةوأفراد ي ؼٌر ي . ي صرح ي العٌنةي ي %ي 81,81نكا ي أفراد ي ك 

،ي جٌدالالتنوٌ ي ،ي نا ي تبرٌري ذلكي بـي :ي قصري الكدةوي مي علىي كدىي إٌجابٌةي هذاي النظاي LMDالخاصةي بالطلبةي و

 وجودي عكلي تطبٌقً.وي ي الشهادةي كعترؾي بهاي دولٌا

كبلئكةي لسوقي ي LMDك ي أفرادي العٌنةي علىي أ ي الشهادةي الككنوحةي فًي نظامي ي %ي 74.02ي أٌضاي صرح

ي  ي ي  % 51.94وي العكل ي إنكا ي الجدٌد ي النظام ي فً ي التنوٌ  ي بؤ  ي ٌقرو  ي العٌنة ي أفراد ي ك  ي نهو ي ظريي تنوٌ 

ك ي ي %51.28الذيي ٌؽلبي علىي تنوٌنهي الجانبي النظريي نكاي أندي وي تطبٌقًي علىي عنسي النظامي النبلسٌنًي و

ي  ي نظام ي أ  ي على ي العٌنة ي الجاكعةي ي LMDأفراد ي أوضاع ي تحسٌ  ي فً ي تساهم ي سوؾ ي التً ي العواكل ي بٌ  ك 

ي  ي ي %98.07والجزائرٌة ي التننولوجً ي للتطور ي كلحة ي ضرورة ي ٌشنل ي اإلصبلح ي هذا ي أ  كساٌرةي وٌرو 

تقرٌبي األنظكةي الجاكعٌةي أكري وي كنهمي ٌعتبرو ي أ ي توحٌدي ي %ي 85.89نكاي أ ي نسبةي ولكرنبي الحضاري،ي ا

تقرٌبي الثقافاتي وبالتالًي وي االعتراؾي الدولًي بالشهادةي الككنوحة،ي توحٌدي الكعارؾي ي إلىي إٌجابًي ألنهي ٌإديي 

ي الكعرفة،ي تعكٌمي التطوري التننولوجً.وي عالكٌةي العلمي 
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ة،ي األخٌرنكحاولةي للوقوؾي علىي أهمي نقاطي التًي كستهاي اإلصبلحاتي الجاكعٌةي ي جاءتي هذهي الدراسةي :تعلٌق

الكحرنةي فًي العكلٌةي التعلٌكٌةي وي هذاي نونهمي أحدي العناصري الفاعلةي وهذاي ك ي خبللي آراءي الطلبةي الجاكعٌٌ ي و

ي .األخٌرالكرنزي علٌهاي فًي اإلصبلحي وي بلي 

ي  ي ك ي هذه ي الحالٌة ي األخٌراستفادتي الدراسة ي فًي تدعٌم ي ل.م.دي الجانبي النظريي إثراءوة ي فصلي نظام ي خاصة

ي كناقشةي النتائجي الكتوصلي إلٌها.ي وي ودو ي أ ي ننسىي الجانبي التطبٌقًي خاصةي فًي بناءي أداءي جكعي البٌاناتي 

  (:2007سٌن حواء)ولحبادراسة  4.7 

ي  ي ع  ي هًي عبارة ي ي كاجٌستاردراسة ي التحوالتي العالكٌة" ي فًي ظل ي "الجاكعة ي كٌدانٌةي –بعنوا  دراسة

ي لتصوراتي الطل ي هواريي بوكدٌ ي بالجزائري العاصكةي الكدرسٌ وبة ي الجزائري وجاكعة هذهي ي هدفتي .بجاكعة

ي :الىالدارسةي 

 فًي كدىي كساٌرةي الجاكعةي الجزائرٌةي للتطوراتي الخاصةي علىي نلي ي الطالبي واألستاذرأيي نلي ك ي ي تحدٌد

ي .الكحلًي والعالكًك ي الكستوىي 

 ي .كاثلٌ ي الجاكعتٌ ي كجالي الدراسةآراءي كي الطلبةي واألساتذةي وبٌ فروقي فًي آراءي نلي ك ي نشؾي ال

ي الجاكعةي  ي االجتكاعً، ي التؽٌٌر ي كثل ي بالدراسة ي كرتبطة ي نانت ي كختلفة ي كفاهٌم ي الباحثة ي حددت ي أوال

هذاي وي تعترضي لهاي بشًءي ك ي التفضٌلي ثمي أعطتي نبذةي تارٌخٌةي ع ي تطوري الجاكعةي الجزائرٌة،ي والعولكةي و

ي  ي الفرنسً ي االستعكار ي عهد ي الجوكنذ ي الطلبة ي االلتحاقي بعضي إحصائٌات ي فً ي الحظ ي ساعدهم ي الذٌ  زائرٌٌ 

نظامي هوي اإلصبلحي الجدٌدي أالي وإلىي وصوالي وي بالجاكعةي فًي تلكي الحقبةي كروراي بالفتراتي األخرىي الكختلفةي 

LMD طالبي فًي السنةي ي 160وأستاذي ي 100أكاي ع ي عٌنةي الدراسةي فقدي شكلتي ي .2004والكطبقي فًي سنةي ي

ي  ي والرابعة ي للكهندسٌ  ي بالنسبة ي ي وزعتوي الخاكسة ي ك  ي الكنونة ي العٌنة ي طرٌقةي ي 260هذه ي حسب فرد

جاكعةي هواريي بوكدٌ ي الككثلةي وي اإلعبلمي ونلٌةي العلومي السٌاسٌةي بالككثلةي بٌ ي جاكعةي الجزائري ي حصحصةال

ي الرضٌات.واإلعبلمي اآللًي ونلٌةي اإللنترونٌكي ب

األستاذي وي الدراسةي تمي تصكٌمي استكارةي كنونةي ك ي ستةي أسئلةي كوجهةي لنلي ك ي الطالبي ي ولتحقٌقي اهداؾ

 نا ي كحتوىي األسئلةي نكاوي ،ي بدو ي إجابةي ي -نوعاي كاي ي ي -الي ي -نعمي ي التالً:نحوي أكاي االستجاباتي فنانتي علي ال

ي ٌلً:

ي ي :األولالسؤال  ي انتكائك ي الجاكعة ي أ  ي تظ  ي العالكًي هل ي الكستوى ي على ي الحاصلة ي التؽٌرات ي كع كتكاشٌة

ي والوطنً؟ي لكاذا؟

علٌمي الذيي تقدكهي الجاكعةي علىي كستوىي تخصصك؟ي فًي نلي بصفةي عاكةي هلي أنتي راضي بالتي السؤال الثانً:

ي الحاالتي لكاذا؟
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كساٌرةي للتؽٌراتي الحاصلةي التًي تعرفهاي الساحةي الدولٌةي وي هلي براكجي تخصصكي كتجانسةي ي السؤال الثالث:

ي الجزائرٌةي خاصة؟وي عاكةي 

ي ي الرابع:السؤال  ي الٌومي بؤ ي الكستوىي التعلٌكًي لنلي ك ي األساتذة ي الطالبي فًي تدهوروي ٌردد ي كا رأٌكي هوي ،

 )كوقفك(؟

ي ؟ي LMDأ ي سكعتي ع ي نظامي التعلٌمي العالًي الجدٌدي وهلي سبقي لكي ي الخامس:السؤال 

ي لكاذاي فًي نلي الحاالت؟وي شًءي كهم؟ي ي LMDهلي تظ ي أ ي نظامي ي السادس:السؤال 

ي نانتي نتائجي هذهي االستكارةي علىي العكومي نكاي ٌلً:و

الجاكعةي التًي ٌنتكو ي إلٌهاي ؼٌري كتكاشٌةي ي األساتذةي علىي أ وي ٌإندي أؼلبٌةي الطلبةي ي األولفًي السإالي 

ي 67,5عندي األساتذةي ي %ي 74هذاي بنسبةي والعالكًي ي وكعي التؽٌراتي الحاصلةي سواءي علىي الكستوىي الوطنًي أ

 .عندي الطلبةي %

ي حولي التبرٌراتي أيي اإلجابةي ع ي السإالي الجزئًي لكاذا؟ي فنانتي نكاي ٌلً:ي اإلجاباتأكاي فٌكاي ٌخصي 

 للطلبة:بالنسبة 

  بشرٌةوي كادٌةي ي انٌاتإكنعدمي وجودي. 

 .عدمي تجدٌدي البراكجي البٌداؼوجٌة 

  تحفٌزاتي للطلبةي نالكسابقات،ي التربصات،ي ...إلخ.وي عدمي وجودي تعزٌزاتي 

  طرقي التدرٌسي قدٌكة.وي ي األساتذةنقصي نفاءةي 

  ي ي الجاكعة ي اقتحم ي الشارع ي أ  ي حٌث ي الجاكعة ي فً ي رقابة ي وجود ي وعدم ي كنا  ي الجاكعة ي لبلتجارأصبحت

 باألعراض.

 ظروفهاي ؼٌري الكبلئكة.واكةي الجاكعٌةي كشنلي اإلق 

 لألساتذة:بالنسبة 

  ي ي العلم ي لؽة ي بٌ  ي خاصة ي اللؽة ي واللؽةكشنلة ي واإلنجلٌزٌة ي الجاكعةي ي الفرنسٌة ي تفرضها ي التً العربٌة

 الجزائرٌة.

 ة.جنبٌعدمي وجودي عبلقاتي كعي جاكعاتي أخرىي خاصةي األ 

  الكجتكع.ي كعةي ونخبةبالجاكشنلي السلطةي السٌاسٌةي التًي الي تبديي أيي رؼبةي فًي االهتكامي 

 تخصصاتي عٌري كتنٌفة.وبراكجي قدٌكة،ي ي ،ي دٌدانتٌنٌةالوسائلي ال 

  شإونها.وي تدخلي الجهاتي األكنٌةي فًي تسٌٌري الجاكعةي 

 .ضعؾي الوضعي االجتكاعًي لؤلستاذ 
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 .ًارتفاعي كعدالتي التسجٌلي الطبلب 

  تنوٌ ي لئلطارات.وي تربصاتي وي عدمي وجودي رسنلةي 

ٌدوري حولي كدخلي رضاي األساتذةي ع ي التعلٌمي الذيي تقدكهي ي فقطي والذياتذةي الذيي قدمي لؤلسي الثانً:أكاي السإالي 

ي ٌلً:ي كجكلي اإلجاباتي نكاي أستاذي ونانتالجاكعةي علىي كستوىي تخصصي نلي 

 ًي .عدمي وجودي تعلٌمي تطبٌق

 .عدمي وجودي وسائلي كساعدةي فًي العكلٌةي التعلٌكٌة 

 .عدمي نفاٌةي قاعاتي التدرٌس 

 هذاي بسببي سوءي التوجٌه.وي ي عدمي وجودي رؼبةي فًي الكدرسةي بالنسبةي للطلبة 

 .عددي الطلبةي الضخم 

  التربصاتي )والتًي تنو ي فًي كعظكهاي جوالتي ترفٌهٌة(ي أنثري واهتكامي األستاذي بكصالحهي الخاصةي الترقٌةي

 بالتدرٌس.ي االهتكامك ي 

 .ًعزلةي الجاكعةي ع ي كحٌطهاي الدول 

 .نقصي الكراجع 

ي :ـنا ي تبرٌري ذلكي بوي %ي 78,76نسبةي هذاي بوأكاي بالنسبةي للطلبةي فنانتي كعظمي االستجاباتي بؽٌري راضًي 

  ؼٌابهمي الكتنرر.وي تهاو ي األساتذةي 

 .ًبعدي التنوٌ ي ع ي التنوٌ ي التطبٌق 

  الكتطلباتي الكٌدانٌة.وي عدمي توافقي بٌ ي كحتوٌاتي النظرٌةي 

 .أسالٌبي التدرٌسي ؼٌري الكبلئكة 

  التعلمي بالنسبةي للطلبةي فًي حدي ذاتهمنحوي انخفاضي الدافعٌةي 

ي الثالث ي السإال ي أكا ي ي الذي: ي تجانس ي كدى ي حول ي وتكحور ي للتؽٌرات ي التخصص ي براكج العالكٌةي كساٌرة

ي .والجزائرٌة

ي سلبٌةي وهذاؼٌري كوافقي أكاي الطلبةي فنانتي استجاباتهمي كعظكهاي ي %66بالنسبةي لؤلساتذةي بـي ي االستجابةفنانتي 

ي :إلىٌرجعي ذلكي وي ي %ي 63,75بـي 

 .سٌاسةي التعرٌبي التًي كستي تخصصاتي نثٌرةي فًي الجاكعةي الجزائرٌة 

 الكراجع.والوسائلي ي نقص 

 .تقوقعي الجاكعةي علىي ذاتها 

 .ي عدمي وجودي رؼبةي سٌاسٌةي فًي تؽٌٌري ذلك
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ي السإالي الرابعي فنا ي ٌدوري حولي كوقؾي  ي أ ي كستوىي نلي ك ي األساتذةي وأكا رأيي العٌنةي حولي كقولةي كفادها

ي وي %ي 63,75الطلبةي بـي وي ي %74فنانتي استجابةي األساتذةي بكوافقي علىي هذاي الرأيي بـي ي الطالبي فًي تدهور.و

ي نكاي ٌلً:نانتي التبرٌراتي لذلكي 

 اللؽةي الكطبقةي فًي الجاكعةي )العربٌة(ي ؼٌري كتكاشٌةي كعي لؽةي العلم 

 دٌدانتٌنٌة،ي أنادٌكٌة.الكشانلي ال 

  الكناهجي الدراسٌةوكشنلي الطرقي التعلٌكٌةي. 

 عددي الطلبة. 

بةي لؤلساتذةي الجدٌدي فنانتي االستجابةي بالنسي LMDالذيي نا ي حولي كدىي كعرفةي نظامي :ي أكاي السإالي الخاكس

ي ي 83% ي وي ٌعرفونهي إسكٌا ي نذلكي شنبلي فقط،ي ي %ي 62,50الطلبةي ولٌسي ضكنٌا لمي ي %ي 11,25وٌعرفونها

ي ٌسكعواي بهي قط.

ي  ي السإال ي ي األخٌرالسادسي وأكا ي نظام ي أهكٌة ي كدى ي بالنسبةي وي LMDفنا ي حول نانتي االستجاباتي كتقاربة

الي ٌلٌقي بالجاكعةي الجزائرٌةي ي اعتبرهي ننظامي %40وي كهمي جداي هوي ي نإصبلحاعتبرهي ي %ي 39لؤلساتذةي حٌثي 

ي  ي بـ ي اإلصبلح ي هذا ي على ي الكوافق ي نسبة ي بلؽت ي إذ ي استجاباتهم ي تقاربت ي نذلك ي فهم ي الطلبة ي ي %ي 43,75أكا

ي نا ي تبرٌري ذلكي نكاي ٌلًي :وي ي %ي 35,5الرافضي بـي و

ي ٌعتبرونه:الكوافقٌ ي :ي للطلبةبالنسبة 

 .ًنظامي ٌقلصي الحجمي الساع 

 .ٌرؼمي األستاذي علىي العكل 

  الكستوى.ٌساعدي فًي رفعي 

 .ٌفتحي الفرصةي أكامي الطالبي لحٌازةي شهاداتي أخرى 

 .ٌعطًي فرصةي للطالبي لكواصلةي الدراسةي بعدي التخرجي علىي عنسي النظامي القدٌم 

  أنثر.ي كسئوالٌعطًي فرصةي للطلبةي أل ي ٌنو ي 

  ؼٌري كرتبطي بالس .وي التعلمي فًي هذاي النظامي الي حدودي لهي وي العلمي ي 

 .كعترؾي بهي دولٌا 

ي نه:فٌعتبروأكاي الكعارضٌ ي 

  هذاي لنقصي اإلعبلم.وي جهلناي النبٌري علىي حٌثٌاتي هذاي النظامي 

  التدرٌسي الكناهجي والبراكجي وطرقالي جدٌدي فٌهي ك ي حٌثي تجدٌدي 
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 .نظامي جاءي لتقلٌصي الكدةي الزكنٌةي التًي ٌقضٌهاي الطالبي فًي الجاكعة 

  سنواتي فهذاي جنو .ي 8الي ٌكن ي تنوٌ ي دناترةي فًي 

  الي فائدةي ك ي تطبٌقه.ي علٌناي وبالتالًي كدروسي وكفروضالنظامي ؼٌري 

  ؼٌري كتوفرةي فًي الجاكعة.ي كتطورةي وهًي إلىي وسائلٌحتاجي 

ي أكاي بالنسبةي لؤلساتذةي الكعارضٌ ي فنا ي تبرٌرهمي نكاي ٌلً:

  حٌثٌاتهي ؼاكضة.وتطبٌقاتهي 

 .نظامي ؼٌري الشنلي دو ي الكضكو ي أيي النظامي النبلسٌنًي بقًي نفسهي لن ي ؼٌري بعضي الشنلٌاتي فٌهي فقط 

 ٌ انخفاضي كستوىي الدراسة.ي إلىي إديي تقلٌصي سنواتي الدراسةي 

 .نظامي كفروضي دو ي احترامي الخصوصٌةي الوطنٌةي الجزائرٌة 

 طابعي سٌاسًي علكً.وي نظامي ذ 

  األسرةي الجاكعٌةي فًي التخطٌطي له.ي إشراكعدمي 

 .نقصي النصوصي القانونٌةي الكنظرةي ي له 

  الي تكلنهاي الجاكعة.ي لهي والتًالبلزكةي ي اإلطاراتي والهٌانلي والوسائلنقصي 

  هذاي خطر.وي حدي ك ي البراكجي لعدةي تخصصاتي وي العدٌدي ك ي التخصصاتي قضىي علىي 

ي أكاي الكإٌدٌ ي فنا ي تبرٌرهمي نكاي ٌلً:

 .ٌقدمي شٌئاي جدٌداي للجاكعة 

 .ٌعتبري ربحاي للوقت 

  كقتضٌاتي العولكة.وي نظامي كتكاشًي 

 .ٌجبري الباحثٌ ي علىي عدمي التكاطلي فًي تحضٌري الشهاداتي خاصةي الدنتوراه 

ي الدراسة التعلٌق: ي هذه ي ي جاءت ي القوة ي كواط  ي وي لتبٌ  ي الجدٌد ي النظام ي فً ي انتهجتهي ي LMDالضعؾ الذي

ي  ي لها ي إصبلح ي نآخر ي ي بنودهاالجزائر ي العكوكٌة ي الصبؽة ي استفادتي الدراسةي وي نانتي تحكل ي فقد ي العكوم على

ي  ي النظري ي الجانب ي فً ي الدراسة ي هذه ي ك  ي النتائجي وي الحالٌة ي تحلٌل ي فً ي السٌكا ي الكٌدانٌة بعضي اإلجراءات

ي الكتوصلي إلٌها.

  (:2006سمٌة) إبراهٌمًدراسة  5.7

 د( م، ل،) الجزائري كلؾ فً العلكً البحثوي العالً التعلٌم إصبلحي "عنوا :تحتي ي كاجٌستاري دراسة

ي LMDنظامي هوي وي أالالجدٌدي ي اإلصبلحللبحثي فًي كقتضٌاتي  الدراسة هذه نقدٌةي ".ي جاءت تحلٌلٌة قراءة
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 وفٌكا الجزائرٌة الجاكعات طبقتهي جكٌع الذيي صبلحاإل نقدٌةي لكحتوىي هذا تحلٌلٌة قراءة خبلل ك  هذاو

 الجدٌد النظام هل: التالًي ي التساإلفقدي انطلقتي ك ي هذاي  وعلٌه الكجتكعي الجزائري، واقعوي ٌتكاشى نا  إذا

 الكجتكعًي الجزائري؟ الواقعوي  ٌتكاشى ه( دنتورا ،كاستار )لٌسانس،

 :وقدي سعتي هذهي الدراسةي لتحقٌقي االهداؾي التالٌة

 الجزائريي الكجتكع وواقع تتكاشى ال صارت براكج تعدٌل أجل ك  ك ي ا ي نظامي ل.م.دي جاءي التؤند. 

 تؽٌرات ك  الوقوؾي علىي كاي ٌحصلي فًي هذاي النظام. 

  ي .شنلً إصبلح أنه أم فعلً إصبلح هلي هوي اإلصبلح، هذانشؾي حقٌقةي تطبٌقي

لقٌامي بعكلٌةي التحلٌلي وصؾي الظاهرةي ثمي اي أياعتكدتي الباحثةي فًي هذهي الدراسةي علىي الكنهجي الوصفًي 

ي الكناقشةو ي ي  ي األخٌرلكقتضٌاتي هذا ي وي ، التعلٌمي  إصبلح لكشروع النظرٌة الكرجعٌة لؤلطرلجؤتي الباحثة

ي تحلٌلي ي  LMDي إصبلحهوي وي أالالجزائري  فً العالً ي قاكتي بعكلٌة ي لنلي نقطةي ك ي نقاطي هذاي وي ثم كناقشة

ي ٌلًي :ي ي كاإلىي قدي خلصتي نتائجي هذهي الدراسةي وي ي األخٌر

ي الن  تنلفة وبؤقل وقت أقل وفً جهد بؤقل صؽٌرة كجكوعات ظامي ي التنوٌنًي ٌقومي علىي تنوٌ هذا

 أزكة ظل فً اإلصبلحي طبق أ ي هذا وهً أٌضا االعتبار بعٌ  أخذها ٌجب التً الحقٌقة أ  ؼٌر،ي أٌضا

 ارد،الكو فً الحادة والندرة الطبلبًي الفٌضا  فً الدراسات ك  العدٌد حسب حددت والتً األبعاد، كتعددة

 تجعل كشانل نلها النفاٌة وعدم الذاتً القصوروي التعلٌكٌةي  الكخارج كبلئكة وعدم التعلٌكة التنلفة وزٌادة

التعلٌمي  فً التنوٌ  على االجتكاعً الطلب إلىي  بالنظر الكالٌةوي الكادٌةي  الناحٌة ك  كنلفاي  النظام هذا ك 

 كحالة ال اإلصبلحي كشروط لهذا النبرى ؽاٌاتال إحدى ٌكثل الذي النوعً التنوٌ  ضكا  أ  إذ العالً،

 كزاولة ك  الطلبة لتكنٌ  كٌزانٌةي الدولة ك  هاكة كٌزانٌة وتخصٌص ضخكة، كادٌة إكنانٌات بتوفٌر

ي النظام هذا ظل فً التنوٌ   تحقٌق أجل وك  التؽٌرات، كعرنة ك ي خوض الكتنونٌ  أؼلبٌة ولتكنٌ ،

 الكشروع لهذا النجاح لتنفل نبٌرة كادٌة إكنانٌات توفٌري الضروري ك  فإنه الكتطور الكجتكع كفهوم

 :خبلل ك  وذلك

  الهٌانل توفٌري ناكل بالضرورة ٌستدعً الذي األكرهوي و بالجاكعة، طالب لنل بٌداؼوجً كقعد ضكا 

ي .الطلبة الستقبال البٌداؼوجٌة

 ك  جودةي التنوٌ   لضكا هذاوي  الورشاتوي  الكخابروي  والقاعات بالكدرجات، حقي الطلبةي فًي الدراسة 

ي  للوصول أخرى جهة ك  التنوٌنٌة الدٌناكٌنٌة العبلقة ولتفعٌل جهة ي الجاكعة إلى  نكإسسة كفهوم

 .حضارٌة

  ٌإلخ،...وكنتبات كخابر ك  البٌداؼوجٌة الهٌانل ناكل بتوفٌر التطبٌقٌة األعكال تثك 
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 نتواالنتر اآللً، الحاسوب كثل الحدٌثة الوسائلوي  األجهزة ناكل توفٌر. 

 لئلعبلم والكتطورة الجدٌدة التننولوجٌا على تعتكد للتنوٌ  جدٌدة نكاذج تطوٌر. 

ي العالً التعلٌم إصبلحي تجسٌد خبلل ك  الجاكعً التعلٌم نظام لتطوٌر عنها ؼنى ال الكطالب هذه نل

(LMD)، مالتعلٌ قواعد إلرساء ضرورٌة نبٌرةي لننها وكالٌة كادٌة تنلفة تستدعً كطالب أنها صحٌح 

 بشنل الجاكعٌة الخدكات لقبول جوهرٌا شرطا لتصبحي الجودة الجاكعً التنوٌ  فً الفعالوي  الكتطور

 .الخارجٌة األسواقوي أ الكحلٌة بالسوق سواء عام،

الكطبقي فًي الجاكعةي الجزائرٌةي ي LMDصورةي واضحةي حولي نظامي ي إلعطاءجاءتي هذهي الدراسةي التعلٌق: 

بهي ي أتىكاي الجدٌدي الذيي وبهاي كإسساتي التعلٌمي العالًي فًي الجزائري التًي كرتي ي اإلصبلحاتكقارنتهي بكجكلي و

بشنلي واضحي فًي الجانبي النظريي خاصةي فصلي وعلىي العكومي فقدي استفدناي ك ي هذهي الدراسةي وي اإلصبلحهذاي 

 .  LMDنظام

ي ي (:2010دراسة بوحفص مباركً )  6.7

هذاي تحتي وي  LMDالذيي نقصدي بهي نظامي ي قامي بوحفصي كبارنًي بدراسةي وصفٌةي لكساري بولونٌاي 

دراسةي كقدكةي ي -آفاقي وتحدٌات-اي ٌعنوا :ي إصبلحي التعلٌمي العالًي فًي الكؽربي العربًي طبقاي لكساري بولون

ي ،ي لبنا .ي 2010كايي ي 6-4بالكإتكري الدولًي تحتي عنوا ي التعلٌمي العالًي الدولًي الكقامي بجاكعةي بٌروتي اٌامي 

ي وهدفتي الدراسةي الى:ي 

 ي احٌةي التنظٌرٌةي .اعطاءي نظرةي عاكةي حولي نظامي ل.م.دي ك ي الن

 - الكؽرب(ي -تونس–كحاولةي الوقوؾي وتحدٌدي اهمي ككٌزاتي كإسساتي الجاكعٌةي للكؽربي العربًي )الجزائري

ي بعدي تطبٌقي هذاي النظامي .

 .ي تحلٌلي وكناقشةي كجكلي الصعوباتي التًي تواجههاي الكإسساتي السابقةي الذنري اثناءي تطبٌقهاي لهذاي النظام

ي التطرقي  ي الدراسة ي كساري بولونإلىي حاولتي هذه ي ي أيٌا ي فًي دولي الكؽربي العربًي وي LMDنظام ي هذا

ي و ي الباحثي فًي الجزائر ي والكؽربي وتونسي والتًي حصرها ي ك ي خبلل ي ي إعطاءي أوالهذا ي لهذا ي األخٌركفهوم

ي التطرقي  اي ٌكجكلي الكحطاتي التارٌخٌةي التًي كري بهاي ثمي عرضي األهداؾي اإلجرائٌةي لكساري بولونإلىي بعدها

ي درا ي فً ي الباحث ي عرض ي نكا ي التفصٌل ي ك  ي بشنل ي كجكوع ي هذه ي اللجنةي السته ي أقرتها ي التً كٌنانٌزكات

هذاي ي هًي عبارةي ع ي كجكوعةي ك ي األدواتي القانونٌةي والكالٌةي الكرافقة،ي لنشروي األوروبٌةي للتربٌةي والثقافةي 

ى،ي ثمي نشرهي علىي الكستوىي العالكً،ي بداٌةي ك ي دولي األولالنظامي األوروبًي فًي الفضاءي األوروبًي بالدرجةي 

ي هذاي ك ي خبللي كثبل:وي تسكىي بدولي الشرانةي كعي اإلتحادي األوروبًي ي الجواري األوروبًي التً
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هذاي علىي الكستوىي الداخلًي كثلي وي تفعٌلي عدةي براكجي لهذاي الؽرضي ي ،ي الحرنٌةي والتعلٌمي كدىي الحٌاةي إقرار -

ي العالً ي إراسكوسي للتعلٌم ي الكدرسًي وي لٌوناردي ، ي للتعلٌم ي "نوكٌنٌوس" علىي وأديي فنتشًي للتدرٌبي الكهنً،

ي تاكبوسكستوىي السٌاس ي كثل ي الخارجٌة ي ة ي إراسكوسي كوندوس، ي الصناعٌة، ي الدول ي كع ي التعاو  التعاو ي ي ،

برناكجي كطبقي فًي ي ألنههذاي وي بشنلي كفصلي برناكجي تاكبوسي وي الخارجًي للتربٌةي والتدرٌبي .بعدهاي عرضي 

مي هذاي بحنوي )كساري بولونٌا(ي فًي نلي ك ي الجزائري الخٌرنٌفٌةي ي تطبٌقي هذاي ي إلىي دولي الكؽربي العربًي لٌنتقلي 

ي والقانو ي رقمي 209-08الكرسومي تنفٌذيي رقمي  ي بحنمي وي فًي الكؽربي ي أكا،ي 1999لسنةي ي 05ي –ي 99، هذا

 .2005فًي تونسي بحنمي وثٌقةي جوٌلٌةي ي أكا،ي 2000،ي الكتعلقي بتنظٌمي التعلٌمي العالً،01.00القانو ي رقمي 

تقٌٌمي كستكراي ،ي الطلبةصؽٌرةي ك ي ي ٌةي لهذاي النظامي الجدٌدي كثلي أفواجثمي تناولي الكقتضٌاتي التنظٌكٌةي البٌداؼوج

للكناسبي )الكعارؾي النظرٌةي والتطبٌقٌة(،ي كصاحبةي بٌداؼوجٌةي ك ي طرؾي أستاذي كإطري لنلي طالب،ي نظامي 

لٌعطًي نظرةي نقدٌةي حولي التطبٌقي الكٌدانًي ي ،وحداتي بٌداؼوجٌةي كستقلةي ؼٌري تناكلٌةي ك ي حٌثي التقٌٌم....الخ

ي ٌتكٌزي ب:ي ي أنهي ألكؽاربًفضاءي أ ي إصبلحي التعلٌمي العالًي فًي الي الكقتضٌاتي واعتبرلهذهي 

  ي جوانبأختصري فًي الهٌنلي التنظٌكًي العامي للتعلٌمي العالًي الكتكثلي فًي كراحلهي الثبلثي وتمي إؼفالي كعظمي

ي التنظٌمي البٌداؼوجًي .

  نتسهٌلي عكلٌةي الحرنٌةي إؼفالي األهداؾي اإلجرائٌةي األخرى،ي التًي تشنلي كنظوكةي اإلصبلحي ي إلىي إضافةي

إرساءي كبدأي التنافسٌةي وي ي ي الترنٌزي علىي التشؽٌلٌةي ي واألوربً،ي ألكؽاربًفضاءي الطبلبٌةي داخلي الوط ي وفًي ال

ي والجاكعات ي الكإسسات ي األوروبًي ي بٌ  ي النكوذج ي جوهر ي تشنل ي التً ي اإلجرائٌة، ي األهداؾ ي ك  وؼٌرها

 . ككاي أعاقي وتٌرةي اإلصبلح،ي وأفقدهي الروحي التًي تقؾي وراءهي لئلصبلح

  ي ي الباحث ي اعتبر ي تطبٌي أ نكا ي فً ي الخلل ي كواط  ي تعود ي العربً ي بالكؽرب ي العالً ي التعلٌم ي إصبلح ي إلىي ق

ي الكتسرعة ي ي  القرارات ي تم ي بٌشنتحٌث ي وطنٌة ي لجا  ي كتل ي حٌثي طرٌقة ي ك  ي ترنٌبتها ي دراسة ي دو  سرعة،

ي والتخصص ي والتجربة ي العلكٌة ي وي ي الخبرة ي أ ي هذه ي ع ي أدواتي إدارٌة التوصٌاتي ي الستصداراللجا ي عبارة

عدمي إجراءي هوي وأهمي كاي ٌبلحظي علىي هذهي القراراتي ي قالبي قانونًالتًي ٌرادي كنهاي إصدارها،ي لنًي تصاغي فًي 

ي .دراساتي الجدوى،ي التًي ٌفترضي أ ي تسبقي أيي قراري فًي كستوىي أهكٌةي اإلصبلحي الجاكعً

 ي اإلصبلحي استعكالي أٌضا ي لتكرٌر ي الكوضوعٌة ي ؼٌر ي اإلدارٌة ي األسالٌب ي التنفٌذي  بعض ي كهام نإسناد

ي  ي الجدٌد ي للنظام ي البٌداؼوجً ي واألقساماإلي الكسئولٌ إلى ي الجاكعات ي كستوى ي على ي دارٌٌ  ي نجاعةي و، ربط

نكاي الي ننسىي إدخالي ي بكدىي سرعتهي فًي التطبٌق،ي ولٌسي بكدىي كوضوعٌةي التطبٌق.ي الكسئولالتسٌٌري ونفاءةي 

ي تنسٌقي الكسلكي أ ي ٌعتبري وي التنقٌطي ع ي كسإولٌة ي ككا ي الباحثٌ ، ي األساتذة ي لترقٌة ي فًي كشروعي شبنة الوحدة،

ي ي راطي فًي تطبٌقي كشروعي اإلصبلح.نوعاي ك ي اإلجباري علىي االنخ
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  ك ي خبللي الهٌانلي الككثلةي لهاي ك ي ي استشارتهاوعدمي ي عدمي إشراكي األطراؾي الكعنٌةي كباشرةي باإلصبلحي

إفراغي الكشروعي إلىي نلي ٌإديي الو،ي كجالسي علكٌةي للكإسساتي والجاكعاتي والنقاباتي والتنظٌكاتي الطبلبٌة

ي ك ي روحهي األصلٌة.ي 

  ي ي ننسى ي ال ي األناي االعتكادي أ نكا ي للشهاداتي تحول ي والكهنً ي إجراءدٌكً ي الجهاتي ي إلى ي به ي تقوم إداري،

ي ي اإلدارٌةي الوصٌة.

 فقط.نتناولهي نؤساتذةي فًي ندواتناي وكإتكراتناي العلكٌةي ي ،ي الجودةي أصبحي ترؾي فنرٌاي ضكا كفهومي ي أكا 

 التطبٌقي الي ٌكن ي أ ي ٌتمي بصورةي سلٌكةي فًي ظلي أعدادي ي أ هوي وكشنلي آخري إلىي تعرضي الباحثي ي أٌضا

ك ي الطلبةي الجاكعٌٌ ي تجاوزتي الكلٌو ي فًي الجزائري )ونفسي الوتٌرةي ك ي اإلقبالي علىي التعلٌمي العالًي ي هائلة

تزٌدي فًي بعضي التخصصاتي ع ي األلؾي طالبي فًي ي إذٌكن ي الوقوؾي علٌهاي فًي نلي ك ي الكؽربي وتونس(،ي 

جكوعاتي كدرجي واحدي )قاعةي كحاضرات(ي أكامي أستاذي واحدي بٌنكاي بنًي النظامي األوروبًي الكشتركي علىي الك

ي الطبلبٌةي الصؽٌرة،ي نو ي اإلستراتٌجٌةي البٌداؼوجٌةي كتكرنزةي أصبلي حولي الطالبي نفردي ولٌسي نكجكوعة.ي 

 نقصي التجهٌزاتي الضرورٌةي إلنجازي كشروعي اإلصبلحي نقاعاتي وكخابري وحواسٌبي وتعكٌمي ي إلىي ي إضافة

ي االفتراضٌةالكعلوكاتي والتجهٌزاتي البٌداؼوجٌةي والبركجٌات،ي والكنتباتي وقواعدي ي اإلنترنٌتالربطي بشبنةي 

 .(رؼمي الكجهوداتي الكبذولةي ك ي قبلي السلطاتي الكعنٌة)

  ي ي والنوعي والتحفٌز، ي ك ي حٌثي النم ي اإلصبلحي ننقصي األساتذة ي لتنفٌذ طواقمي ونقصي اإلكنانٌاتي البشرٌة

 ي التؤطٌري اإلداريي للتنفٌذي والكتابعةي ك ي حٌثي التنوٌ ي والتحفٌز.

  ي ي التشؽٌلٌة)التكهٌنٌة( ي كفهوم ي وأكا ي شرانةي إرساء ي وإرساء ي والجاكعات ي الكإسسات ي بٌ  ي التنافسٌة كبدأ

فًي عكلٌةي اإلصبلح،ي نو ي ي نبر،ي فٌبقىي الؽائبي األواالجتكاعٌةي االقتصادٌةحقٌقٌةي بٌ ي الجاكعةي والكإسساتي 

تنتهًي ك ي الهٌنلةي وإعادةي الهٌنلةي للتؤقلمي كعي ي هذهي الكإسساتي ؼارقةي فًي كشانلها،ي وهًي فًي طوري عكلٌاتي ال

 ي تكتلكي ثقافةي التقربي ك ي الجاكعة.ي أنهاي الي إلىي العالكٌة،ي إضافةي ي ٌةاالقتصادالظروؾي 

  ي كثالي ي الكنظكة:ي عدمي كوانبةي النصوصي القانونٌةي لعكلٌاتي تفعٌلي اإلصبلح، إشنالي النصوصي القانونٌة

ي أ ي التوجٌه، ي الطالبي لشروط ي كعرفة ي بدو  ي الجدٌد ي للنظام ي التدرٌسي طبقا ي شروع التخصصاتي التًي وي ذلك،

  الكشروعي الكهنًي الذيي ٌفترضي أ ي تنو ي للطالبي فنرةي واضحةي عنه.وي سوؾي ٌلتحقي بها،ي أ

  البٌداؼوجً،ي بٌنكاي فلسفةي إصبلحي التعلٌمي العالً،ي طبقاي والجاكعةي ك ي حٌثي القراري العلكًي ي استقبللٌةعدمي

 .ي االستقبللٌةللنظامي األوروبًي تنبنًي أساساي علىي كبدأي 

 ي ٌجعلي الي االنفصال ي ككا ي بٌ ي كراحلي التعلٌم، ي التام ي الشبه ي ؼٌر ي للجاكعة، فًي ي لبلندكاجي كهٌؤطالبي القادم

ي ٌختاري  ي أساسه ي على ي الذي ي الكهنً، ي كشروعه ي بناء ي على ي القدرة ي الطالب ي ٌفترضي فً ي الذي ي الجدٌد، النظام

ي  ي كنه ي ٌتطلب ي نكا ي كشروعه، ي تخدم ي التً ي )البٌداؼوجٌة( ي التعلٌكٌة ي وببعضي ي االعتكادالوحدات ي ذاته، على
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ي  ي الكإطري -طبعا–الكساعدة ي Tuteurك ي األستاذ ي ، الوحداتي البٌداؼوجٌةي ي واستٌعابلٌتخطىي عقباتي بناء

  نظرٌاي وتطبٌقٌاي لٌثريي أرصدتهي الترانكٌة.

  ي ٌلٌهي ك ي ي النظامي النبلسٌنًي )لٌسانسي أربعي سنواتي وكا الزالتي كنظوكةي التعلٌمي العالًي تسٌري بنظاكٌ :

ةي الجاكعٌة،ي الجدٌدي ؼٌري الكعروؾي وؼٌري الكستوعبي ك ي طرؾي األسري LMDكاجستٌري ودنتوراه(،ي ونظامي 

  وؼٌري الكتحفزي لهي ك ي قبلي الفاعلٌ ي الحقٌقٌٌ ي فًي الكٌدا :ي األستاذي والطالب.

ي اقترحي الباحثي كجكوعةي ك ي ضروراتي  ي فًي دولي الكؽربي العربًي وي اإلصبلحي والتًبعدها ي جبي توافرها

ي نذنري كنها:ي إلنجاحهكهكةي ي أنهاي أخرىبتعبٌري وي جعلهاي جدي كهكةي لٌنطلقي او

 كاتي نجاحه،ي وتنٌٌفهي الدوريي كعي الكستجداتي التًي ٌفرضهاي واقعي العصر.ٌحتويي فًي طٌاتهي كٌنانٌز  

 كتطلباتي العولكة.  

 .ًالتطوري العلكًي الهائلي والسرٌعي الوتٌرة،ي الذيي عولمي كنظوكةي التعلٌمي العالًي والبحثي العلك 

  العكالةي الكتخصصة،ي ذاتي التنوٌ ي الجاكعً.نحوي أنثري ي اتجهسوقي العكل:ي كحلٌاي وعالكٌا،ي الذيي 

  خدكاتي الجاكعة.ي إلىي واألعكال:ي وحاجاتهي الكتزاٌدةي ي االقتصادعالمي 

  تطبٌقي األنظكةي العالكٌةي للحنمي الراشدي والتسٌٌري اإلداري.ي ي أيبراكجي التعاو ي الدولًي 

  تجهٌزي الكإسساتي الجاكعٌةي وكرانزي البحثي بؤحدثي الوسائل،ي للقٌامي بالكهكتٌ ي األساسٌتٌ ي أليي جاكعة،ي

 العلكً،ي الذٌ ي ٌعتبرا ي بكثابةي الروحي والجسدي أليي جاكعة.ي الكتكثلتٌ ي فًي التعلٌمي والبحثي 

  طواقمي إدارٌةي كشرفة،ي بالتنوٌ ي الكستكري وبتبنًي الكعاٌٌري الدولٌةي وي تفعٌلي الكواردي البشرٌةي ك ي أساتذةي ي

ي بكختلؾي أشنالها،ي  ي الكاديي والكعنويي للبحثي والباحث،ي وتطهٌري الجاكعاتي ك ي الرداءة فًي التقوٌمي والتقٌٌم

  ٌقي أيي إصبلح.التًي أضحتي تع

  الذيي ك ي ي الشًءالجاكعٌةي الكعروفةي فًي الجاكعاتي األوربٌةي واألكرٌنٌة.ي ي االستقبللٌةتفعٌلي كٌنانٌزكاتي

 شؤنهي أ ي ٌجعلي الجاكعةي فًي كنؤىي ع ي الككارساتي الكعٌقةي للتطور،ي بكختلؾي أشنالها.

ي العرب ي الكؽرب ي فً ي العالً ي التعلٌم ي كنظوكة ي كنها ي تعانً ي التً ي السلبٌات ي هذه ي رؼم ي هناكلن  ي أنه ي إال ،ً 

ي كنهاي إنجازاتهاي عدٌدة،ي أبرزها:ي ألكؽاربًعلىي الكستوىي ي األخٌركإشراتي إٌجابٌةي إلصبلحي هذاي 

 .تنوٌ ي النفاءاتي التًي تحكلي عبءي التنكٌةي فًي نافةي قطاعاتي النشاطي فًي الدولي الكؽاربٌة 

 ي ا ي القرب ي بحنم ي أوروبا، ي فً ي خاصة ي قدرتها، ي أثبتت ي الكؽاربٌة ي الجاكعات لجؽرافً،ي والنفاءاتي خرٌجة

 وتقاطعي أسبابي التارٌخٌة.ي 

  ي ؼكاري ي لخوض ي كإهلة ي تجعلها ي الكؽاربٌة ي الجاكعات ي علٌها ي تتوفر ي التً ي والكادٌة ي البشرٌة اإلكنانٌات

 أسلوبي علكًي جادي لئلصبلحي الشاكل.ي بانتهاجالتنافسي الكعرفً،ي الذيي الي ٌكن ي أ ي ٌتحققي إالي 
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 ي نو ي السوقي العالكٌةي اقتصاديهنٌةي نكوردي هناكي إكنانٌاتي واعدةي لتثكٌ ي فائضي النفاءاتي العلكٌةي والك،

واألعكالي والٌدي العاكلةي ي االقتصادلهذهي النفاءاتي الكتخصصةي أصبحي كفتوحاي علىي كصراعٌه،ي نتٌجةي عولكةي 

 .الكتخصصة

  ي ي الفضاء ي اإلكنانٌاتي التًي ٌتوفري علٌها ي ألكؽاربًترشٌد ي نالقربي الجؽرافًي ك ي أوروبا، ي واالستٌعابي ،

ي الف ي فًي اللؽاتي الثقافًي والكعرفًي لهذا ي التحنم ي ٌتصدره ي الذيي  ي -فاللؽاتي كفاتٌحي الكعرفة–ضاء، وسرعةي ي 

  .باكتٌاز،ي وهًي خصوصٌةي كؽاربٌةي اإلنجلٌزٌة،ي نالفرنسٌةي واإلسبانٌةي واإلٌطالٌةي وكإخراي استٌعابها

ي التعلٌق:  ي الدراسة ي هذه ي وي تعتبر ي كنازع ي ي أنثربدو  ي كنطقًي وي الدراساتي التًي قدكتي تحلٌل علكًي وي نقد

ي  ي ي إلصبلحالحٌثٌات ي العربً ي الكؽرب ي دول ي فً ي العالً ي التعلٌم ي كٌدا  ي فً ي ي إذالكنتهج ي تطرقت الجانبي إلى

ي تمي عرضي  ي الذنري ي لئلجراءاتبشنلي كفصلي وي النظريي كنهي ثم قدي توفقي وي التطبٌقٌةي لهي فًي الدولي السابقة

ي التطبٌق.ي أثناءعنهاي ي اإلؼفالالنقاطي التًي تمي وي الباحثي فًي الوقوؾي علىي كجكلي التناقضاتي 

كناقشةي النتائجي وتحلٌلي ي أثناءالتطبٌقًي كعاي خاصةي وي فًي الجانبي النظريي ي ةاألخٌراستفادتناي ك ي هذهي تكثلتي 

ي .ي إلٌهاالكتوصلي 

  (:2009بٌان المؤتمر العالمً للتعلٌم العالً ) 7.7

حولي التعلٌمي العالًي ي 2009جوٌلٌةي ي 08إلىي 05(ي ك ي والٌونسنكقري )ببارٌسي ي كإتكري عالكًتمي عقدي 

التنكٌة"ي وقدي وي تطوري الكجتكعي ي أجلالبحثي ك ي ودٌناكٌاتي الجدٌدةي فًي التعلٌمي العالًي جاءي تحتي شعاري "الو

ي  ي الحاضرو  ي ي بؤهكٌةاقر ي التً ي ي أسفرالنتائج ي السابق ي العالً ي للتعلٌم ي العالكً ي الكإتكر ي سنةي وعلٌها الكنعقد

ي 1998 ي ، ي تم ي ي األخذنكا ي النتائج ي االعتبار ي وي بعٌ  ي الكإتكرات ي ع  ي الكنبثقة الستةي ي اإلقلٌكٌةالتوصٌات

التًي ي النقاطوالقاهرة(ي فضبلي ع ي الكناقشاتي ،ي بوخارست،ي نٌودلهًي ،ي دنار،ي كاناو،ي اٌدٌاس،ي )نارتاخٌنادي

نذنري كنهاي كاي ٌهكناي فًي ي خرجي بهاي الكإتكرو ي ك ي هذاي اللقاءي العلكًي العالكًي ببٌا ي اشتكلي علىي عدةي كحاور

ي هً:ي وي هذهي الدراسة

 المسؤولٌة االجتماعٌة للتعلٌم العالً:  .أ 

 ري خبللي النقاطي التالٌة:تظهوي 

  ي أ ي الكسإولٌةي التعلٌمي العالًي كاي تقعي علىي عاتقي جكٌعي الجهاتي الفاعلةي فًي الكجتكعي الي سٌكاي الحنوكاتي

 هذاي باعتباري كلناي عاكا.و

  هذاي لكواجهةي التحدٌاتي وي إنتاجي الكعارؾي العالكٌةي ي إلىي نكاي ٌنبؽًي علىي التعلٌمي العالًي أ ي ٌقودي الكجتكعي

 ....ي ي ،ي الحواري بٌ ي الثقافات،ي الصحةي العاكةوي الؽذائً،ي تؽٌري الكناخ،ي إدارةي الكٌاه،ي العالكٌةي كثلي :ي األمي 
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  تطبٌقي الحرٌةي واستقبللٌةي كإسساتهاي إلىي ٌنبؽًي لكإسساتي التعلٌمي العالًي أ ي تضطلعي ك ي خبللي كهاكهاي

ي  ي واألنادٌكٌة ي النقدي ي التفنٌر ي التوتشجٌع ي تحقٌق ي فً ي اإلسهام ي شؤنه ي ك  ي ذلك ي ألنه ي الكواطنة نكٌةي تعزٌز

 تحقٌقي حقوقي اإلنسا .وي الرفاهٌةي وي السبلكةي وي الكستداكةي 

 االنتفاع واإلنصاف والجودة: .ب 

  أقري الكإتكرو ي بؤنهي قدي بذلتي جهوداي خبللي السنواتي العشري الكاضٌةي فًي تحسٌ ي فرصي االنتفاعي بالتعلٌمي

رصةي الي علىي ضرورةي كواصلةي الجهودي أل ي إتاحةي الفي الفرصي وألحواأيي تنافإي ي اإلنصاؾي العالًي وضكا 

ي بذلي كزٌدي ك ي الجهدي لضكا ي نجاحهمي فًي الدراسة.ي ٌنفًي وإنكا

  ي فٌه.ي ننلي وكشارنته ي والنجاحأ ي تشجعي انتفاعي النساءي بالتعلٌمي ي الحنوكاتي والكإسساتنذلكي علىي وي

  إنكاي وي قالواي بؤنهي لٌسي كجردي تنافإي الفرصي وي قدي وضعي الكإتكرو ي كفهومي اإلنصاؾي فًي التعلٌمي العالًي وي

الي بدي ك ي وي إتكاكهي لدراستهي بنجاحي كعي ضكا ي رفاهٌةي فًي الوقتي نفسهي وي طالبي فًي التعلٌمي تؤكٌ ي كشارنةي ال

ي .الكهكشةوي التربويي للفئاتي الفقٌرةي وي أ ي ٌشكلي ذلكي تقدٌمي الدعمي الكالًي 

  ي ي العالً ي التعلٌم ي الكإسسات ي بؤهكٌة ي الحاضرو  ي أدلى ي وكدىنكا ي كجتكعي ي الخاصة ي بناء ي فً كساهكتها

ي الكعرفة.

  ي تمي لتطرقي فًي ي الكحوري علىي نقصي األساتذةي علىي الصعٌدي العالكًي أٌضا ي تدرٌبهمي وي هذا علىي ضرورة

ي ي 21الكهاراتي التًي ٌحتاجونهاي فًي القر ي وي أثناءي الخدكةي حتىي ٌتكننواي ك ي تزوٌدي األفرادي بالكعارؾي وي قبلي 

ي التؽٌراتي الحاصلةي فًي العالم.وي أٌضاي حتىي ٌتكننواي ك ي التنٌؾي و

  وسائلي االتصالي فًي العكلٌةي التعلٌكٌةي كستوىي وي الكعلوكاتٌةي وي تي علىي التننولوجٌاي االعتكادإلىي الدعوةي

ي وي الجاكعاتي  ي ك ي أجلي تحقٌقي الجودة ي فإ ي وي هذا ي ولتحقٌقي هذا ي الجٌد ي ك ي التعلٌم توسٌعي نطاقي االستفادة

ي تقوٌةي البنىي التحتٌة.ي إلىي تسعىي وي السٌاسةي أ ي تدعمي وي الكإتكرو ي ٌطلبو ي ك ي كختلؾي الحنوكاتي 

  ي .البحوثي العلكٌةي علىي نطاقي واسعٌنبؽًي إتاحةي نتائجي وي

  ي إشاعةي ثقافةي الجودةي داخلي الكإسساتي الجاكعٌة.وي استحداثي نظمي الجودةي

 العولمة:والدولٌة واألبعاد اإلقلٌمٌة  .ج 

  ي ي العالًي علىي االحترام ي التعلٌم ي التعاو ي الدولًي فًي كجال ي ي الكتبادلي وتعزٌزٌجبي أ ي ٌقوم اإلنسانٌةي قٌم

ي بٌ ي الثقافات.ي والحوار

 ي لىي عاتقي هذاي التعاو ي زٌادةي نقلي الكعارؾي عبري الحدودي السٌكاي باتجاهي البلدا ي الناكٌة.نذلكي ٌقعي ع

  ي شراناتي ألؼراضي البحثي ي التعاو ي الدولًي أيي وي الطبلبي وي تبادلي الكوظفٌ ي وي إقاكة ي أواصر توطٌد

ي تشجٌعي الحراكي األنادٌكًي علىي نطاقي واسعي رؼمي تعددي الثقافات.
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 ي العالكً.وي لقدراتي الكعرفٌةي علىي الصعٌدي اإلقلٌكًي الشرانةي الدولٌةي علٌهاي أ ي تعززي بناءي ا

  زٌادةي الجودةي واحترامي وي نحققي تنافإي الفرصي ي أ لنًي ٌستفٌدي الجكٌعي ك ي عولكةي التعلٌمي العالًي علٌناي وي

ي تعزٌزي االعتراؾي الكتبادلي بالكإهبلت.وي التفرعي الثقافًي 

ي  ي إفرٌقٌا ي فً ي العالً ي التعلٌم ي حول ي ناكل ي تخصٌصي كحور ي تم ي التحوي نكا ي تواجههي كجكل ي التً ي دٌات

قلةي تحضٌري وهجرةي العقولي والطائفٌة،ي الحرٌةي األنادٌكٌةي والتًي نذنري كنهاي عدمي الكساواة،ي كشانلي عرقٌة،ي و

ي استوصىي الكإتكرو ي علىي ضرورةي وضعي  ي لهذا نحوي رسمي توجهي استراتٌجًي والكتخرجٌ ي لسوقي العكل،

الذيي وي إحداثي تؽٌٌري شاكلي جذريي ي إلىي ي التًي تسعىي ك ي خبللهاوي إرسالي دٌناكٌاتي جدٌدةي فًي التعلٌمي العالًي 

تقدٌمي وك ي شؤنهي ٌعززي بدرجةي نبٌرةي جدوىي التعلٌمي العالًي فًي البلدا ي اإلفرٌقٌةي نكاي رحبواي بتعهداتي جدٌدةي 

ي  ي بلدا  ي لعدة ي الكتواصل ي وجهاتي والدعم ي العالًي فًي إفرٌقٌا، ي التعلٌم ي تنكٌة ي أجل ي كنهم:ي وكنظكاتي ك  نذنر

ي رابطةي جاكعاتي النوكنولث.وي اكعٌةي الفرننوفونٌة،نورٌا،ي الونالةي الج،ي الهند،ي الصٌ 

ي  ي بكجكوعة ي العلكً ي اللقاء ي هذا ي ودعوةلٌختم ي ي التوصٌات ي كوجهة ي دولللعكل ي كنظكةي ي إلى ي عاكة األعضاء

 خاصة.ي والٌونسن

،ي نكاي جاءي لٌإندي 1998ٌإندي التوصٌاتي الكنبثقةي ك ي كإتكري وي جاءي الكإتكري حتىي ٌنكلي رسالةي التعلٌق: 

هذاي ك ي وي التًي تحاولي الوقوؾي علىي الحقائقي الواقعٌةي وي لي إلٌهاي خبللي هذهي الكإتكراتي أهكٌةي النتائجي الكتوص

آلٌاتي واستراتٌجٌاتي وي فاقي اتكحاولةي وضعي والصعوباتي وتحدٌدي كجكلي اإلختبلالتي وخبللي رصدي الواقعي 

ي الكإوي الحنوكاتوالسٌاساتي ي اهتكاكاتللوصولي بالتعلٌمي العالًي فًي العالمي فًي كقدكةي  تكري بالتالًي ٌعدي هذا

ي .ونخصي بالذنري كناقشةي النتائجي ي الكٌدانٌةكصدري إفادةي للدراسةي حالٌةي فًي نثٌري ك ي الجوانبي الي سٌكاي 

  دراسة بركان ٌوسف: 8.7

ي الطلبةي فًي الجاكعةي تحلٌلٌةي جرىي الباحثي دراسةي وصفٌةي أ ي تحتي عنوا :وحولي حرنٌة تدوٌلي ي هذا

ي األجانبتواجدي الطلبةي ي أهكٌةلتظهري ي ةاألخٌر،ي حٌثي جاءتي هذهي -تحدٌاتي الجاكعةي الجزائرٌةي -التعلٌمي العالً

ي التواجدي ٌحققي البعدي الدولًي لنظامي ل.م.دي الذيي تبنتهي الجاكعةي الجزائرٌةي نآخري  فًي الجاكعةي الجزائرٌةي هذا

ي ي إصبلح ي ولها ي تدعٌم ي وي أهدافهي أهمبالتالً ي هو ي الطلبة ي وي حرنٌة ي ي إذالباحثٌ ، ي الباحث الجاكعةي ي أ الحظ

ي د ي النظام ي هذا ي طبقت ي الجزائرٌة ي بالتدوٌل ي الكتصلة ي قضاٌا ي على ي الترنٌز ي وي و  ي الطلبة ي هذاي وي حرنٌة ك 

ي :ي النشؾي ع الكنطلقي حاولي الباحثي 

  ي .للجاكعاتي الجزائرٌةي األجانبكفسرةي النخفاضي انتسابي الطلبةي لاي األسبابي اظهاري 

 تجانسي بٌ ي كختلؾي الجاكعاتي الجزائرٌةالكؽٌري الي األجانبالطلبةي ي التعرؾي ع ي سببي توزٌع. 
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ي ي لهدفٌ ي السابقٌ ولتحقٌقي ا ي الدراسة ي العالًي إلىي تعرضي الباحثي فًي هذه ي للتعلٌم ي التوجهاتي العالكٌة

تشابكي كصالحي وي انعناساتي العولكةي علىي التعلٌمي العالًي خاصةي بعدي تزاٌدي ترابطي ي -التًي تكحورتي حولي و

ي إنشاءكإسساتي تنوٌنٌةي كشترنةي نذلكي وي كعاهدي ي إنشاءإلىي ي أدىتطوري وسائلي االتصالي هذاي الذيي وي الدولي 

ي تخصصاتي جدٌدةي علىي حسبي كتطلباتي سوقي العكلي الدولً...الخ.

التعلٌمي العالًي عبارةي ع ي سلعةي ٌكن ي االتجاري بهاي علىي الكستوىي الدولًي وهذاي الذيي ي أ اعتباري ي أٌضا

ي النقلي الصحة،...ي  ي البرٌد ي نالنهرباء ي ك ي الخدكاتي الكقدكة ي واحد ي أيي اعتباره ي الدولٌة ي التجارة ي كنظكة ثكنته

البحثي وي كخابري وي كإسساتي التعلٌمي العالًي وي زادتي ك ي تنافسي الدولي ي أنهانظرةي انعناساتي كنهاي  ي لهذهي الأو

ي فتحي والكعارؾي والكهاراتي و التنوٌ ي ولبلستثكاري فًي التعلٌمي العالًي وتدوٌلي التعلٌمي ي أسواقالنفاءاتي ونذا

ي  ي جذبي الطلبة ي شانها ي وي األجانبك  ي ي األنثري واألساتذةالباحثٌ  ي نكصدوي شهرة ي هذا ي للتكوٌلي ٌعتبر ي آخر ر

ي األكرٌنٌة ي الوالٌاتي الكتحدةي ،ي أونإحصائٌةي كقدكةي ك ي طرؾي كنظكةي الٌونسنوي كإسساتي التعلٌمي العالًي 

ي 2000هذاي سنةي وي .كلٌاري دوالري 10فًي جاكعاتهاي فًي الكٌزانٌةي العاكةي بي ي األجانبقدي ساهمي تواجدي الطلبةي 

ي البلتٌنٌةي بؤنكلها.ي أكرٌناي نحاءألبنثٌري ك ي كٌزانٌةي تكوٌلي التعلٌمي العالًي ي أنثروهذهي القٌكةي 

ي تعرضي الباحثي  خصائصي إلىي التطرقي ي أوالك ي خبللي ي الجزائري وهذاالتعلٌمي العالًي فًي إلىي بعدها

ي ٌلً:ي ٌتكٌزي بكاي أنهنظامي التعلٌمي فًي الجزائري حٌثي 

 .ي التعلٌمي حقي لنلي فرد

 ي سنة.ي 16نهي الزاكًي حتىي س ي أو

 .ي كجانًي فًي جكٌعي كراحلي التعلٌم

 ي لؽةي الرسكٌةي فًي كإسساتي التعلٌم.اللؽةي العربٌةي هًي ال

 .ي احتناري الدولةي لكإسساتي التعلٌم

ي أ الباحثي ي أندتطوري التعلٌمي العالًي فًي الجزائري حٌثي هوي وعنصري آخري ك ي هذاي الجزءي إلىي ي لٌنتقلي 

هذاي واضحي والدولةي الجزائرٌةي حققتي قفزةي كهكةي فًي التعلٌمي كنذي االستقبللي خاصةي فٌكاي ٌخصي التعلٌمي العالًي 

ي الن ي خبلل ي ي واإلطاراتي وادرك  ي جزائرٌة ي تعلٌكٌة ي الكإسسات ي ك  ي احتٌاجاتي وي الكتخرجة ي لبت التً

ي إصبلحهوي كرتي بهي الجاكعةي الجزائرٌةي ي إصبلحي أهمي أ االجتكاعٌةي لدولةي نكاي اعتبري الباحثي واالقتصادٌةي 

نذاي وي النبٌرةي ك ي الطلبةي ي األعدادحققتي كعرنةي النمي ايي تمي تسجٌلي وي ا ي الجزائري قدي انتصرتي وي ي 1971

ي  ي بوي الكنشآتي الجاكعٌة ي الكإسساتي الجاكعٌة ي حٌثي بلػي عدد ي )ي 56ـالبنىي التحتٌة ي ي 27كإسسة ي 13جاكعة

ا ي الجاكعةي الجزائرٌةي تقدمي خدكاتي كجانٌةي للطلبةي وي كدارسي عادٌةي (ي 04كدارسي وطنٌةي وي 6كرنزي جاكعً،

ي ي ،تتكثلي فًي اإلطعام ي اإلقاكة ي فًي 50ي حٌثي أ ي الكنحة،النقل، ي كقٌم %ي 93.3وي ةالجاكعٌي األحٌاء%ي كنهم
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هذاي ك ي خبللي عرضي بعضي اتفاقٌاتي الكوقعةي كعي والبٌئةي الدولٌةي للجزائري إلىي كستفٌدي ك ي كنحةي لٌتعرضي 

ي  ي وي األوروبًاالتحاد ي االنضكام ي الدولٌة.إلىي نذا ي التجارة ي الطلبةي إلىي لٌنتقلي الباحثي ي كنظكة عنصري حرنٌة

ي و ي والباحثٌ  ي ي األدكؽةهجرة ي الباحث ي صرح ي الدي أ حٌث ي ك  ي نؽٌرها ي طرؾي الجزائر ي كجرد ي الناكٌة ول

ي أحادٌة ي كعظمي الحرنٌةي الكوجودي فًي جاكعاتناي تنادي تنو ي أوي واألنادٌكًكستهلكي فًي سوقي التعلٌمي العالًي 

ي  ي أيي انتقالي الطلبة ظروؾي عكلي الباحثٌ ي ي أ السببي فًي ذلكي والخارجي إلىي الباحثٌ ي الجزائرٌٌ ي واالتجاه

الكعارؾي وا ي الكهاراتي وقي العكلي خاصةي ؼٌري كرضٌةي نذلكي الضؽوطاتي الكوجودةي فًي سووؼٌري كواتٌةي 

كبلحظي هوي النشاطاتي لن ي كاي والوظائؾي وي األعكالتؽٌري فًي إلىي ي أدىسرٌعي ككاي وتؽٌري كستكري وفًي تطوري 

جتكاعٌةي سواءي االوؼٌري كتنٌؾي وفقي الكتؽٌراتي االقتصادٌةي وتعلٌكهاي العالًي ٌتكٌزي بالجكودي ي أ فًي الجزائري 

ي أ ي الوطنً ي الصعٌد ي ني وعلى ي كا ي الدولًي هذا ي الجزائر ي فً ي فًي نسبي البطالة ي ارتفاع ي عنه بنسبي كخٌفةي وتج

ي .2005سنةي ،ي %312كثٌرةي للقلقي الي سٌكاي فًي صفوؾي الشبابي حٌثي بلؽتي و

الجاكعةي الجزائرٌةي الي تتكٌزي ي أ فًي الجزائري فقدي صرحي الباحثي ي األجانبفٌكاي ٌخصي تواجدي الطلبةي ي أكا

أيي ي أجنبًطالبي ي 5343فًي كإسساتهاي بي ي جانباألبلػي عددي الطلبةي ي إذبجاذبٌةي كقارنةي كعي الدولي الكتقدكةي 

ي 0.7 ي وي 2005%فًي سنة ي الو.م.أ ي كع ي ي فإنهاكقارنة ي ي 2002استقبلتي فًي سنة طالبي ي 600.000لوحدها

هذاي دلٌلي علىي ي أ الباحثي علىي ي أندالو.م.أي فقدي وفًي الجزائري ي األجانبكعي الكقارنةي بٌ ي نسبي الطلبةي وي أجنبً

ي  ي السٌاسً ي القرار ي صناع ي اهتكام ي الجزاعدم ي فً ي ئر ي الطبلب ي بعضي ي األجانببتواجد ي لنا ي لٌظهر بجاكعاتنا

كتكرنزٌ ي فًي ثبلثي ي أجنبًطالبي ي 1647ي ـبي 2005-2004لجاكعاتي الشرقي الجزائريي فًي ي اإلحصائٌات

ي وجاكعاتي  ي نكا ي وعنابة ي بجاٌة ي ي أنهالباحثي ي أندهًي قسنطٌنة، ي ٌبٌ ي ي واألرقامي اإلحصائٌاتك ي خبلل فهذا

ي بؤيي  ي الي تقوم ي الجزائرٌة ي ي اإلجراءاتك ي ي إجراءالجاكعة ي والثقافٌة ي الحرنٌةي واالجتكاعٌة ي لدعم االقتصادٌة

بعدهاي ي ض،ي لٌعراألجانبسٌاساتي الستقبالي الطلبةي وي ي إستراتٌجٌةنتٌجةي لعدمي وجودي هوي وي الدولٌةي للطلبةي 

ي أ تبٌ ي وي بجاٌةي وسطٌؾي وهًي قسنطٌنةي وتخصي بعضي جاكعاتي الشرقي الجزائريي ي اإلحصائٌاتبعضي 

وهمي كتواجدي فًي بجاٌةي وهذاي ي األخرىتواجدي ع ي ؼٌرهمي ك ي الجنسٌاتي ي أنثري طبلبي الصحراءي الؽربٌةي هم

ي  ي ك ي وي طالبي صحراويي 497%ايي 99بنسبة ي ع ي عٌرها ي الكنثؾي فًي بجاٌة ي التواجد ي الباحثي هذا فسر

زالتي تدرسي باللؽةي الفرنسٌةي كعظمي تخصصاتهاي عنسي ي جاكعاتي الشرقي الكذنورةي آنفاي با ي جاكعةي بجاٌةي كا

ي اللتا ي وسطٌؾي  ي ذنوري قسنطٌنة ي الطلبة ي نذلكي كعظم ي العربٌة الساحقةي تدرسي فًي ي واألؼلبٌةتدرسا ي باللؽة

ي الدراساتي الكعكقة ي اللٌسانسي ثم ي حرنٌةي ي 1DEUAطور ي بعد ي دراساتي الكهندسي لٌعرضي الباحثي فٌكا ثم

إلىي وعاكةي ي األوروبًدولي االتحادي إلىي كعظكهمي ٌتوجهو ي ي أ إلىي ي أشاري إذالخارجي إلىي الطلبةي الجزائرٌٌ ي 

                                                           

1
 DEUA : Diplôme d’Etudes Universitaires Approfondies. 
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ي فرن ي الخصوصي دولة ي علىي وجه ي فًي نكوسا ي بها تطوري كستكري حٌثي بلػي وي وا ي انتسابهمي إلنكالي دراستهم

ي .2004-2003طالبي فًي ي 21500طالبي جزائريي لٌصبحي ي 16074ي ـبي 1998عددهمي فًي سنةي 

ي علىي  تعلٌق: ي لتإند ي الدراسة ي هذاي ي أ جاءتي هذه ي الطلبة ي لهدؾي حرنٌة ي ؼٌري كستجٌبة ي الجزائرٌة الجاكعة

ي هذاي علىي شًءي فإنكاي ٌدل ي ي  ي دل ي إوالقضاٌاي التًي تعطًي البعدي الدولًي لجاكعاتناي ي أهمالذيي ٌعتبري ك ي ي األخٌر

ي ي احتىي الجاكعاتي نفسهوصناعي القراري ي إهكالعلىي  ي الدراسةي ي .األخٌرلهذا ي بٌنتي هذه ونسبي ي عداداي أ نكا

ي  ي الطلبة ي ي األجانبتسجٌبلت ي ضئٌلة ي نسب ي هً ي جاكعاتنا ي إوفً ي كتجانس ي ؼٌر ي توزٌعهم ي فًي و  كتساوي

ي الوط .علىي كستوىي ي الجاكعات

ي ال ي الدراسة ي الحالٌةي ك ي هذه ي فًي الجانبي النظريي فصلي الحرنٌةي ساستفادتي الدراسة ي فًي الجانبي وابقة نذا

ي تفسٌري النتائج.ي ي ي ي أثناءالتطبٌقًي خصوصاي 

  (:2009لفً مازال)ٌسدراسة  9.7

بارةي ع ي ،ي وهًي عفًي الجاكعاتي الخاصةي التونسٌة"ي األفارقة"الطلبةي ي دراسةي بعنوا ي ةالباحثي تجرأ

حٌثي هدفتي الدراسةي ي الباحثةي نفسها،ي تؤلٌؾكقالةي ضك ي نتابي بعنوا ي الجاكعاتي التونسٌةي وهذاي النتابي ك ي 

الجوانبي إلىي هذاي ك ي خبللي التطرقي وي كعرفةي الصفةي الدولٌةي التًي تتكٌزي بهاي الجاكعاتي الخاصةي التونسٌةإلىي 

ي التالٌة:

 .ي الجاكعاتي الخاصةي التونسٌة

 ي ي فًي الجاكعةي الجاكعاتي التونسٌةي الخاصة.ي األفارقةةي الخصائصي االجتكاعٌةي للطلب

هذاي ك ي خبللي عرضي وي الجاكعاتي الخاصةي التونسٌةي إلىي ك ي الدراسةي ي األولفًي الجزءي ي ةالباحثي تتعرضي 

ي 2000جوٌلٌةي ي 25الكرسومي الصادري فًي هوي وةي األخٌرتمي فتحي هذهي ي أساسهالذيي علىي وي الكرسومي القانونًي 

التًي تعتبري فًي نفسي الوقتي نعواكلي جذبي وي تكٌزي بهاي هذهي الجاكعاتي الخصائصي التًي تإلىي بعدهاي تطرقي 

ي التي تكحورتي فًي النقاطي التالٌة:وي األجانبالطلبةي 

  الجاكعاتي الخاصةي التونسٌةي تعطًي فرصةي ثانٌةي للكتحصلٌ ي علىي شهادةي البانالورٌاي الجددي للدراسةي فًي

ي فًي الجاكعاتي العكو ي الحقي فًي االلتحاقي بدراستها ي ٌن ي لهم ي التونسٌةي بكعنىي تخصصاتي لم توجهي ي أنهاكٌة

 تخصصاتي وفقي الرؼبة.وي فروعي ي إلىي ي الطالبي 

 العكوكً.كعروفةي فًي كإسساتي التعلٌمي العالًي ي جدٌدةي وؼٌرتقترحي تخصصاتي ي أنها 

  ونذاي فًي سوقي العكلي الدولً.ي ي الوطنًي والدولًالشهادةي الكقدكةي ك ي طرفهاي كعترؾي بهاي علىي الكستوىي 
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  ي ي تلك ي خاصة ي كهنٌة ي تخصصاتها ي كعظم ي التقنٌة ي وي التخصصات ي والتننولوجٌا ي اآللًي ي واإلعبلماالقتصاد

ي النوعي ك ي التنوٌناتي وي .األعكالي وإدارة ي هذا ي الطالبي وي هًي تدعم ي ك ي خبللي كتابعة ي جلٌا ي أثناءٌظهري هذا

 االجتكاعٌةي الخاصة.وداخلي كإسساتي الكجتكعي االقتصادٌةي ي أيالتربصاتي الكٌدانٌةي 

 نصؾ(.ودىي )عاكٌ ي كعظمي كساراتي التنوٌ ي تنو ي قصٌرةي الك 

 ي ي إنها ي ٌزاولو ي تعلٌكهمي وي توفري تنوٌ ي باللؽتٌ ي الفرنسٌة ي اللذٌ ي نانوا ي بالنسبةي للطلبة االنجلٌزٌةي خاصة

 الثانويي فًي كإسساتي خاصةي تدرسي باللؽاتي السابقةي الذنر.وي الكتوسطي 

ي الدراسةي أكا ي ك  ي الثانً ي الجزء ي ، ي تعرضي الباحث ي إلى ي للطلبة فًي ي األجانبالخصائصي االجتكاعٌة

ي  ي التونسٌة ي الخاصة ي والجاكعات ي تحلٌل ي خبلل ي ك  ي كلفاتي ي اإلحصائٌاتهذا ي دراسة ي ك  ي علٌها الكتحصل

 ي كعظكهمي طلبةي أوجنسٌةي كختلفةي ي 22إلىي ٌنتكو ي ي األجانبالطلبةي ي أ الطلبةي حٌثي وجدي ي لهإالءالتسجٌلي 

هذاي وي ي األولىابو ي فًي الكرتبةي ؽال%ي ك ي الكجكوعي النلًي للطلبةي حٌثي رتبتي دولةي ي 90هذاي بنسبةي وي ي أفارقة

ي أكاتلٌهاي الناكٌرو ي ثمي ساحلي العاجي ي الجانبي الكٌدانًي خاصةي أثناءي تحلٌلي النتائجي الكتوصلي إلٌهاي %40ي ـب

ي  ي العاشرة ي بنسبةي %والجزائري فاحتلتي الكرتبة فنانتي نسبةي حضورهمي ي األوسططلبةي الشرقي ي أكا،ي 1.1هذا

ي .أكرٌناوي أوروبا%ي فهمي ك ي 0.5نسبةي البقٌةي هًي ي أكاي .%04الكؽاربةي وي %ي 5.5

 ي كعظمي أوي الثانً،ي وي األولالساحقةي ك ي الطلبةي ٌدرسو ي فًي الطوري ي األؼلبٌةي أ ي ةالباحثي تنكاي صرح

طلبةي ي أكاالعلومي وي التسٌٌري ،الحقوقي والكؽاربةي كسجلٌ ي فًي تخصصاتي علومي االقتصادي وي األفارقةالطلبةي 

ي  ي ي األوسطالشرق ي اآلداب ي تخصصات ي فً ي كسجلٌ  ي وفكعظكهم الطلبةي ي أكاي .اتاللؽوي اإلنسانٌةالعلوم

ي وي واألوروبٌو ي األكرٌنٌو  ي على ي ٌعدو  ي الكعكارٌة.ي األصابعاللذٌ  ي الهندسة ي الجزءي ي فٌدرسو  ي بٌ  نكا

جاإواي ي األجانب ي كعظمي الطلبةي أواالقتصاديي ألسري وعائبلتي الطلبةي والثانًي ك ي الدراسةي الكستوىي الثقافًي 

ي  ي فً ي تونس ي فً ي ي إطارللدراسة ي الدولة ي طرؾ ي ك  ي ككولة ي علكٌة ي البنكي وي األصلٌةبعثات ي طرؾ ي ك  القلة

ي للتنكٌة.ي اإلفرٌقًالبنكي ي وأللتنكٌةي ي اإلسبلكً

ي إعطاءتمي ي أٌضاكجكلي كاي تتكٌزي بهي وي هذهي الدراسةي توضٌحي ع ي الجاكعاتي التونسٌةي الخاصةي ي أعطتتعلٌق: 

ي الكسجلٌ ي بها.ي األجانباالجتكاعٌةي للطلبةي وحصٌلةي عاكةي حولي الخصائصي الدٌكؽرافٌةي 

 فًي فصلي الحرنٌةي الدولٌة.خاصةي ي نظريالي الحالٌةي ك ي هذهي الدراسةي فًي الجانباستفادتي الدراسةي ي 

 

 

ي 
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 :خالصة -

تطرقناي فًي هذاي الفصلي إلىي التعرٌؾي بكشنلةي الدراسةي والتًي نا ي فحواهاي واقعي الحرنٌةي الدولٌةي للطلبةي فًي 

ي الجزائرٌة ي ي والتًي الجاكعة ي بٌ  ي ك  ي ي األهداؾتعتبر ي لنظام ي كعرفةي LMDالرئٌسٌة آفاقهاي ي ونذلكي كحاولة

الكستقبلٌةي لنفسي الكإسسةي وهذاي ع ي طرٌقي صٌاؼتهاي وتحدٌدي أبعادهاي والتًي تمي علىي أساسهاي طرحي الفروضي 

ي وأسبابي اختٌاره ي الكوضوع ي أهكٌة ي جانبي توضٌح ي إلى ي صحتها ي ك  ي والتؤند ي تحدٌدي ي .بهدؾي اختبارها وتم

لكفاهٌمي الواردةي فًي الدراسةي تمي التعرضي إلىي أهمي اي ،بعدي ذلكي تحقٌقهاي هذهي الدراسة.األهداؾي التًي تسعىي إلىي 

وأٌضاي كفهومي الجاكعةي ي LMDنظامي ي موكفهوإلزالةي اللبسي والؽكوضي عنهاي وي نخصي بالذنري كفهومي الحرنٌةي 

ي والتًي ي أ دو ي  ي الحالٌة، ي للدراسة ي الدراساتي الكشابهة ي تمي عرضي أهم ي وفًي األخٌر، ي الطالب. ننسىي كفهوم

ي  ي بكعنى ي كنها ي الجوانب ي بعض ي الحي أنناتناولت ي ك  ي تتكن  ي وكلكةي لم ي تكاكا ي كشابهة ي دراسات ي على صول

دراساتي تناولتي كتؽٌري ي أيتمي العثوري علىي دراساتي تناولتي نلي كتؽٌري علىي حداي ي إنكابكتؽٌراتي الدراسةي و

ي  ي ي LMDنظام ي ولؤلسؾي الكتؽٌر ي الحرنٌة ي كتؽٌر ي تناولت ي فقط ي الدراساتي ي األخٌرودراستٌ  ي تن  ي لم الذي

اذي تناولتهي ك ي الناحٌةي لسابقةي حولي كتؽٌري نظامي ل.م.دي ،ي حٌثي نانتي كعظمي الدراساتي االعلكٌةي كتوافرةي فٌه

التنظٌرٌةي دو ي ا ي ننسىي العوائقي وصعوباتي االجراءاتي التطبٌقٌةي لهي ،ي حٌثي ا ي الوزارةي الوصٌةي لمي تهًءي 

ي هذهي  ي ا  ي الى ي االشارة ي نود ي اٌضا ي ، ي االجنبٌة ي والوزارات ي الحنوكات ي فعلت ي ونكا ي ٌجب ي نكا ي االرضٌة له

ي ال ي تتطرقي البعد ي الدولٌةي الدراساتي لم ي االولىي فًي هدؾي الحرنٌة ي بالدرجة ي والذيي ٌتجسد ي النظام دولًي لهذا

ي والباحثٌ ي وحتىي االدارٌٌ ي بٌ ي جاكعاتي كختلؾي  ي واالساتذة ي تنقلي نلي ك ي الطلبة ي سهولة ي بها والتًي نقصد

مي جاكعةي ا ي تعطًي لهذاي النظاي أليلهذاي النظامي فًي كإسساتهاي الجاكعٌةي ،ي اذي الي ٌكن ي ي ي الدولي االجنبٌةي الكتبنٌة

ي لمي  ي كا الصبؽةي الدولٌةي االي اذاي حققتي ودعكتي وطورتي كفهومي الحرنٌةي الدولٌةي للفئاتي السابقةي الذنري وهذا

تجدهي الباحثةي ٌعنًي قصوري وعدمي نفاٌةي فًي الدراساتي السابقةي حولي كتؽٌري الحرنٌةي الدولٌةي للطلبةي ك ي ي والىي 

ي .ي الجاكعةي الجزائرٌة
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  :تمهٌد -

ٌعتبر التعلٌم العالً من القطاعات التً أخذت من االهتمام والرعاٌة والقٌمة العالٌة ما لم تؤخذه  

قطاعات أخرى فً العالم، لهذا نجد المهتمٌن بهذا األخٌر حاولوا تطوٌره وتجدٌده بما ٌحقق خدمة وتنمٌة 

فً التعلٌم العالً من األنظمة العالمٌة الحدٌثة المطبقة فً الجامعات  LMD نظامالشعوب، وٌعتبر 

األوروبٌة واألمرٌكٌة وحتى جامعات دول العالم الثالث ومن بٌنها الجامعات الجزائرٌة حٌث تبنته كآخر 

االختالالت  إصالح لها ألنه ٌحمل إٌدٌولوجٌة وفلسفة مخالفة للنظام التعلٌمً القدٌم وقد ٌكون حال لمجمل

التً تتخبط بها، إذ أننا نجده ٌحمل فً طٌاته تحوالت عمٌقة فً آلٌات وممارسات فً التعلٌم العالً 

والدعوة الجدٌة لتحقٌق النجاعة المعرفٌة وتحسٌن النوعٌة األكادٌمٌة، كذلك تفعٌل دور التعلٌم العالً فً 

ملة المتخرجة من الجامعة وأمور أخرى سوق العمل، وهذا عن طرٌق رفع الكفاءة المهنٌة للٌد العا

 .سنتطرق إلٌها وبشكل مفصل فً هذا الفصل

 من منظور دولً  LMDأوال : نظام

 : LMD الجذور التارٌخٌة لنظام  .1

 هً، 1957كانت الخطوة األولى التً قامت بها أوروبا للتحسٌس بوضعٌة التعلٌم آنذاك سنة 

تحاد " ٌعمل على تحسٌس ومحاولة تؽٌٌر الوضعٌة الراهنة للتعلٌم فً تلك الفترة، كما دعً هذا اإنشاء "

األخٌر إلى توحٌد أنظمة التعلٌم خاصة منها  أنظمة التعلٌم العالً فً أوروبا. بعدها، فً سنوات 

هذا فً الستٌنات، بذلت مجهودات جدٌة تعمل على خلق تنسٌق وتوافق بٌن المجتمعات األوروبٌة و

مختلؾ المٌادٌن اقتصادٌة، تربوٌة، العسكرٌة، سٌاسٌة...الخ، بهدؾ توحٌد أوروبا فً جمٌع المٌادٌن 

  (Colardyn, Gordon, 2005 :07) .حتى تتمكن من مواجهة التنافس األمرٌكً واآلسٌوي

، تم خلق سوق األوروبٌة المشتركة، كذلك ظهور عملة الٌورو، وفً نفس 1992فً سنة 

حٌث كان هناك التعاون بٌن الدول االتحاد األوروبً  ار كانت الجهود تبذل فً الجانب التربوي،المضم

والمإسسات األوروبٌة األخرى التً كانت تسعى إلى إنشاء برامج مشتركة فً التعلٌم العالً والتكوٌن 

تعلٌم العالً وهذا والتً تعتبر كنقطة انطالق للبرنامج اإلصالحً البنٌوي فً ال 1993المهنً. أما سنة 

، وقد كان مضمونه حول النمو "الكتاب األبٌض"الذي وضع كتاب سماه  "جاك دٌلور"على ٌد الرئٌس 

والمنافسة والمهن، كما كان ٌهدؾ الكتاب إلى القضاء على شبح البطالة الكبٌر الذي شوه المظهر 

الخارجً للمجتمع األوروبً  ووضع برنامجا لتشجٌع انبثاق أوروبا أكثر توحدا فٌما بٌنها وأكثر تنافسا 

ب على الربط السٌاسً وهذا من أجل إعادة تشكٌل مع ؼٌرها فً الساحة العالمٌة. كما عمل هذا الكتا
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        .اقتصادٌة بدون إحداث خلل، وٌكون هدفه التنمٌة  االقتصادٌة-البنً لسوق العمل وسٌاسة المكرو

(Hywel, 2005 :24) 

أرؼم اإلدارات العامة المتنوعة على التنسٌق فٌما بٌنها  " دٌلور"المجهودات المضنٌة التً قام بها 

( 800ذكرى عٌد الثمانمائة )1998ماي 25االستفادة من حلول المشاكل التً ٌطرحها، وفً  من أجل

)بارٌس(، صرح أربع من وزراء المكلفٌن بالتعلٌم العالً للدول األوروبٌة  جامعة السوربونإلنشاء 

لدول تحت نظام )فرنسا، اٌطالٌا، ألمانٌا وبرٌطانٌا( فً هذه المناسبة بتنسٌق أنظمة التعلٌم العالً لهذه ا

، بتصرٌح السوربون، كما سمً هذا التصرٌح LMD بنظامأوروبً للتعلٌم العالً، و سمً هذا النظام 

وكما جاء فً تصرٌحهم:"...ال ٌجب أن ٌنسٌنا أن أوروبا التً بنٌناها لٌست فقط أوروبا بنوك وأورو، 

دمج ونستعمل فً بناء مجتمع واالقتصاد، بل ٌجب أن تكون أوروبا المعرفة. ولتحقٌق هذا ٌجب أن ن

المعرفة األوروبً مفاهٌم ثقافٌة وأدبٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وتقنٌة،... ونحن فً فترة تؽٌٌر كبٌر فً 

التربٌة خاصة فً ظل شروط العمل المتؽٌرة وفترة تنوع المسارات المهنٌة،....كما أصبحت التربٌة 

ا،... أن اتحاد األوروبً ٌشجع الطالب والباحثٌن والتكوٌن على مدى الحٌاة ضرورة وحتمٌة البد منه

واألساتذة على التنقل والحركٌة من دولة إلى أخرى،... وفً األخٌر ندعو دول أوروبا المنظمة أو الؽٌر 

المنظمة إلى االتحاد األوروبً إلى االنضمام وتدعٌم األهداؾ التً نرجو الوصول إلٌها، كما أن هذا 

 ."لباقً الجامعات األوروبٌة وهذا لتعزٌز مكانة أوروبا فً عالم متقدمالتصرٌح هو بمثابة دعوة 

(Déclaration conjointe des quatre ministres en charge de ’Enseignement 

supérieur , 25-05-98 ) 

  :من خالل ما سبق ٌمكن أن نوجز مضمون هذا التصرٌح فً النقاط التالٌة

 ضرورة جعل أوروبا مجتمع للمعرفة. 

  ضرورة التعلٌم والتكوٌن مدى الحٌاة وهذا بسبب أننا فً زمن تتؽٌر فٌه المعلومات والتقانة العلمٌة

 .بسرعة رهٌبة

 ضرورة تسهٌل حركٌة الطلبة، األساتذة والباحثٌن. 

 ًدعوة باقً الدول والجامعات لالنضمام إلى نظام التعلٌم العالً األوروب. 

تّم  1999وفً جوان  LMD ات التً بدأ ٌتجسد فٌها نظامإن تصرٌح السوربون ٌمثل أولى اللبن

وزٌرا وعماال من مستوى رفٌع وكان  30" صادق علٌه الفضاء األوروبً للتعلٌم العالًاإلعالن عن "

ذلك فً بولونٌا. وفً نفس السنة، عقد اجتماع فً بولونٌا، وكانت أهم مشارٌعه منبثقة من تصرٌح 

  :ضمن النقاط التالٌةت بقمة بولونٌاالسوربون، وسمً 
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  تبنً نظام للشهادات متمٌزة والتً تإسس على دورتٌن ٌعنً بنٌت مإسسة على شهادتٌن؛ شهادة

 .(MASTER) والماستار  (BACHELOR) الباكالورٌا

 إنشاء نظام للقروض مثل E.C.T.S  ًوالتً تعنً نظام تحوٌل القروض األوروب. 

 الحركٌة الطالبٌة، مع إلؽاء الصعوبات وتسهٌل الحصول على الشهادات ترقٌة. 

 ترقٌة التعاون األوروبً فً مجال تؤمٌن نوعً وكذلك تطوٌر خصائص ومنهجٌات المقارنة.  

  ضرورة ترقٌة البعد األوروبً فً مجال التعلٌم العالً وهذا عن طرٌق سلسلة واسعة من المعاٌٌر

 .مثل برامج التكوٌن والبحث

  نقل أنظمة التكوٌن األوروبً من محٌط جامعً ٌعانً من مشاكل وعدم التناسق فٌما بٌنه إلى محٌط

 Déclaration commune des ministres Européens de) .جامعً أوروبً متناسق

l’éducation, 19 juin 1999)  

"وهذا نسبة إلى المكان  "بارشلوناعقد مجلس الوزراء األوروبً قمة سمٌت بقمة  2000فً عام 

الذي عقدت فٌه، حٌث توصلت إلى قرار مفاده جعل أوروبا أكثر األماكن تنافسا فً العالم فً حدود عام 

2010.  MC Carthy ,2005 : 67)) 

ومن أجل تحقٌق هذا الهدؾ قام مجلس الوزراء األوروبً بعدة إصالحات وفً مٌادٌن عدة من 

البٌئة، وخاصة تطوٌر الموارد البشرٌة، والتً أصبح ٌنظر إلٌها على أنها بٌنها : االقتصاد، سوق العمل، 

جاك من بٌن المٌادٌن التً تؽٌر حٌاة المواطنٌن. كما تمت العودة إلى الكتاب األبٌض الذي نشره الرئٌس "

 براغ"عقد فً"  2001ماي 19والذي كان حول النمو والتنافس والمهن. وفً  1993" عام دٌلور

راء األوروبً اجتماعا كان الهدؾ منه هو: تدعٌم وإعادة تؤكٌد الحركٌة سواء للطلبة أو مجلس الوز

األساتذة أو الباحثٌن أو العمال اإلدارٌٌن، كما طلب من هإالء االستفادة قدر اإلمكان من التسهٌالت التً 

م اختالؾ فً اللؽات ٌقدمها الفضاء األوروبً للتعلٌم العالً المبنٌة على مبادئ الدٌمقراطٌة، وهذا رؼ

والثقافات، وتم أٌضا إدخال ركٌزة جدٌدة لبرنامج بولونٌا أال وهو التلمٌح إلى أهمٌة الطالب باعتبارهم 

طرؾ مشارك فً التعلٌم العالً مع اإلشارة إلى الدور الفعال الذي تلعبه المنظمات الوطنٌة الطالبٌة فً 

براغ إلى التربٌة المتنوعة األجنبٌة فهو حسب  أوروبا فً تدعٌم مسار بولونٌا، كذلك تطرقت قمة

 (.الوزراء له أهمٌة كبٌرة فً التنافس األجنبً )الؽٌر األوروبً

وكان التعلٌم والتكوٌن مدى الحٌاة هو النقطة القوٌة التً تم التطرق إلٌها حٌث اعتبرت الخط 

 (Berud Wachtre , 2005 :12).الرئٌسً فً التعلٌم العالً األوروبً
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وفً األخٌر، تم تقٌٌم عمل الوزراء المكلفٌن بالتعلٌم العالً حسب األجندة الموضوعة فً الفضاء 

األوروبً، حٌث حققت الدول الموقعة نموا جٌدا ألن الوزراء لبوا التزاماتهم فً المشارٌع الرئٌسٌة التً 

هو  اوأهم ما جاء فٌه – قمة برلٌن –عقد اجتماع بؤلمانٌا  2003سطرت فً قمة  بولونٌا. وفً سبتمبر 

األخذ بعٌن االعتبار ألول مرة البعد االجتماعً. كما تم التحدث عن مشروع تقلٌل من الفوارق 

االجتماعٌة، والفروقات بٌن الرجل والمرأة وهذا على الصعٌد الوطنً قبل األوروبً، كما حّث الطلبة 

 (Wachtre ,2005 : 13 ).حٌاة الجامعٌةبصفتهم شرٌك فً التعلٌم العالً بتثمٌن شروط الحٌاة داخل ال

بالنروٌج و تم فٌها الترحٌب بخمس دول جدٌدة  بٌرغن، تم عقد لقاء وزاري فً 2005فً ماي 

)أرمٌنٌا، أذربٌجان، جورجٌا، مولدوفا، أوكرانٌا( فً المنظمة وكذا مشاركتها فً عملٌة مسار بولونٌا 

ور وإضافة أعضاء كل من االتحاد األوروبً للتدوٌل وتم التقرٌر بضرورة توسٌع دائرة النقاش والتشا

واتحاد  ( ENQA) والرابطة األوروبٌة لضمان الجودة فً التعلٌم العالً (EI)التعلٌم والتربٌة فً أوروبا

كما أكد االجتماع أن أولوٌات مسار بولونٌا الذي  .(UNICE)أرباب العمل والصناعٌٌن فً أوروبا

 :خالل النقاط التالٌةأصبح أكثر واقعٌة وهذا من 

  االعتماد على إطار شامل ٌسعى إلى تطوٌر مإهالت الفضاء األوروبً للتعلٌم العالً وهذا بحلول

 .2007، حٌث بدأ العمل على هذه المهمة منذ 2010

 االعتماد على مراجع واتجاهات وشبكات لضمان الجودة مثل: EUA , EURASHE, ESIB  وصٌاؼة

 .وروبً الخاص بالوكاالت المسئولة عن الجودةمقترحات جدٌدة للسجل األ

 ً(الحاجة إلى تحسٌن التفاعل بٌن التعلٌم العالً األوروبً وجهات أخرى من العالم )البعد الخارج 

، تم عقد اجتماع آخر فً لندن بانجلترا وتم الترحٌب به بدولة مونتٌقرو كعضو 2007فً سنة 

دولة وقد ناقش الوزراء فً  46اإلجمالً للدول المنظمة ب جدٌد فً مسار بولونٌا وبالتالً أصبح العدد 

  :هذا اللقاء الوزاري ما ٌلً

  تقٌٌم إستراتٌجٌة عملٌة بولونٌا فً سٌاقها العام وبالتالً وضع تقرٌر عن انجازات بولونٌا لحد ذلك

 .اللقاء

  واألساتذةإثارة نقطة البعد االجتماعً الذي ٌكون نتٌجة لحركٌة الطالب والباحثٌن. 

 التطرق إلى فكرة قابلٌة المنح والقروض. 

  تقٌٌم السجل األوروبً الخاص بالوكاالت المسئولة عن ضمان الجودة فً التعلٌم

  www.coe.int).لعالًا
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 كما ٌلً: LMDوفٌما ٌلً مخطط ٌلخص مراحل التطور التارٌخً والزمنً لنظام 

 LMD( ٌوضح التطور الزمنً لنظام 11المخطط رقم )

 

 المصدر :الباحثة

  :على المستوى الدولً LMD أهم التوجهات نظام .2

 :من أهمها نجد

 :التوجه نحو تطبٌق المعاٌٌر االقتصادٌة القتصاد الحر فً التعلٌم العالً 1.2

وهدفه هو إٌجاد تكامل بٌن الكم والكٌؾ فً التعلٌم العالً وأهم المعاٌٌر االقتصادٌة المطبقة على 

  :نجد  LMD التعلٌمٌة الجامعٌة لنظاماألنظمة 

  : تتجٌر وتسلٌع التعلٌم العالً 1.1.2

تعتبر منظمة التجارة الدولٌة هً أولى المإسسات التجارٌة التً أدخلت التربٌة والتكوٌن فً جدول 

 هذا التوجه كؤحد LMD أعمالها، كما تعتبر أولى من استخدم مفهوم تتجٌر وتسلٌع التعلٌم، واعتمد نظام

ابرز توجهاته فً التعلٌم العالً حٌث اعتبره على أنه منتوج قابل للتسوٌق ٌباع وٌشترى مثله مثل أي 

 :سلعة أو بضاعة أخرى، والحقٌقة أن ما شجع على تتجٌر التعلٌم العالً هو

 تصرٌح السوربون• 1998

 قمة بولونٌا• 1999

 قمة بارشلونة• 2000

2001 
 قمة براغ•

2003 
 قمة برلٌن•

 قمة بٌرؼن• 2005
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حٌث فً السابق كان ٌنظر إلى التعلٌم العالً  -التعلٌم العالً  -تؽٌر اتجاهات األفراد نحوه أوال:

ى أنه خدمة عمومٌة ٌستفٌد منها المجتمع، وبالتالً ٌكون من الضروري إجالله وتقدٌره، أما فً عل

الوقت الحالً فإن اتجاهات المجتمع نحو التعلٌم العالً قد تؽٌرت أو بدأت تتؽٌر وأصبح الناس ٌنظرون 

إن على المستفٌدٌن إلٌه على أنه منفعة شخصٌة، ٌستفٌد منها أولئك الذٌن ٌدرسون وٌبحثون، ومن هنا ف

من تلك المنفعة أن ٌدفعوا الثمن مقابل الحصول علٌها، كما ٌدفعون للحصول على أي منفعة أخرى. 

 )11:تارٌخ )محمد مقداد، دون 

تؽٌر مصادر التموٌل إذ كان فً السابق المصدر الممول الوحٌد لمإسسات التعلٌم العالً هً  ثانٌا:

ت ومنذ سنوات فً التقلٌل مما تقدمه من أموال ومٌزانٌة ، ؼٌر أن هذه األخٌرة شرعالحكومات

لمإسسات التعلٌم العالً، وهذا بسبب ما تشهده فً الجامعات وفً جمٌع بلدان العالم من تزاٌد أعداد 

الطلبة الضخم لهذا فقد اضطرت مإسسات التعلٌم العالً إلى أن تفكر كما تفكر المإسسات االقتصادٌة فً 

و قد وجدت أن بٌع العلم هو المنفذ  ً تمكنها من الخروج من المؤزق الذي وقعت فٌهالسبل المختلفة الت

ٌعتبر  LMD الوحٌد لتقلٌل من المشاكل التً ظهرت جراء نقص التموٌل، وانطالقا مما سبق فإن نظام

صبح أن التعلٌم حسب هذا المبدأ هو إعداد وتخرٌج عمال لشؽل مواقع اإلنتاج، وهو ما ٌعنً أن التعلٌم أ

 ( (www.Quebec.attac.orgسلعة توظؾ إلنتاج سلعة أخرى

 : خوصصة التعلٌم العالً 2.1.2

هذا المعٌار كاستجابة لعدم وفاء الحكومات بمتطلبات توفٌر نوعٌة جٌدة  LMD حٌث تبنى نظام

  :من التعلٌم  ومن أشكال خوصصة التعلٌم

 الخاصة  وانتشارها بسرعة كبٌرة ظهور المدارس  والجامعات. 

 تحمٌل الطالب التكلفة الكاملة للتعلٌم أو جزء منها فً صورة رسوم وضرائب وؼٌرها. 

  تطبٌق نظام القروض الطالبٌة، حٌث ٌقوم أحد البنوك بإقراض الطالب تكلفة دراسته، ثم ٌقوم البنك

 (91: 2112. ) لمٌاء محمد السٌد، باستردادها بعد تخرجه مع فائدة محددة

 :  التعاون  والشراكة مع المنظمات  والهٌئات الدولٌة 3.1.2

ٌنص هذا المعٌار على التشجٌع الصرٌح للتعاون الدولً فً قطاع التعلٌم العالً والقائم على 

التضامن واالعتراؾ والدعم المتبادل، إذ ال ٌمكن ألي مإسسة من مإسسات التعلٌم العالً أن تبقى 

ترٌد أن تلعب دور مهم فً تنمٌة وتطوٌر المجتمع، حٌث نجد فً كل مناطق العالم  معزولة إذا كانت

هناك تؤكٌد على دور االعتراؾ بالدروس وبالشهادات وعلى إنشاء وتطوٌر الشبكات لتسهٌل عملٌة 
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كما تمس العالقات الدولٌة فً هذا المضمار التبادل الطالبً واألساتذة والموظفٌن ونشاطات  التعاون،

 .أخرى للتعاون الجامعً كتشاطر المعارؾ والدراٌة وتبادل البحوث العلمٌة ...الخ

وهذه الشراكة بٌن الجامعات والمنظمات الدولٌة إنما هً نتاج للشراكات االقتصادٌة العالمٌة بٌن الدول. 

 (7: 2111)بوزٌد نبٌل ، 

  : الجودة فً التعلٌم العالً 4.1.2 

من خالل هذا المعٌار إلى رفع مستوٌات الجودة فً هذه المرحلة من التعلٌم،   LMDٌسعى نظام

بما ٌكفل رفع جودة الخرٌج فً عصر تسود فٌه التنافسٌة وال ٌعترؾ إال بالخرٌج ذ والجودة العالٌة.  

والجودة هنا تشمل كل الوظائؾ والنشاطات األساسٌة للتعلٌم ،  (188: 2113)صالح الدٌن متولً،

العالً والتً نذكر منها: البرامج الدراسٌة، طرق التدرٌس، البحث ومستوى الباحثٌن، األساتذة، الطلبة، 

ٌسعى إلى زٌادة االهتمام العلمً  LMD المنشآت والمصالح فً الوسط الجامعً...الخ، لهذا فإن نظام

لً بالجودة فً التعلٌم العالً شموال وعمقا، حٌث هذا االهتمام ٌؽطً تقرٌبا كل الخصائص والعم

والسمات التً تعبر عن جوهر التربٌة عموما، وكذا التفاعالت المتواصلة التً تإدي إلى تحقٌق األهداؾ 

لجودة فً التعلٌم المنشودة والمناسبة سواء على المستوى الدولً أو المستوى الوطنً، والحقٌقة أن تٌار ا

 (7: 2111) نبٌل بوزٌد، العالً خصوصا جاء موازٌا لتٌار الجودة فً اإلنتاج والخدمات. 

 :تموٌل التعلٌم العالً  5.1.2

كانت جامعات بلدان المتقدمة والنامٌة على حد السواء تحصل على كل أو معظم الموارد المالٌة 

من طرؾ حكومات بلدانها، وكانت تلك الموارد كافٌة لتسٌٌر كل شإونها، ولما زادت أعداد الطلبة 

أصبحت الحكومات ؼٌر قادرة على مواصلة تموٌل الجامعات، حٌث أصبحت الجامعات ومإسسات 

علٌم العالً تنظر أو ترى نفسها فً موقؾ صعب إذ ال بد من البحث عن مصادر مالٌة أخرى بدٌلة أو الت

 (12:تارٌخ)محمد مقداد، دون إضافٌة تضٌفها إلى نفقات المخصصة من طرؾ الدولة. 

ٌعتبر أن تموٌل التعلٌم العالً من أهم االستثمارات التً ٌجب على الدول  LMD لهذا فإن نظام

لها، إذ ٌجب على الدول حكومة وشعبا أن تساهم فً تدعٌم التعلٌم العالً وهذا بالنظر إلى دوره  التخطٌط

ولتدعٌم هذا القطاع ٌجب مشاركة .الفعال فً تعزٌز التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة للمجتمعات

وبالضبط فً   1998لعام  ًالقطاع العام والخاص وهذا ما دعً إلٌه المإتمر العالمً حول التعلٌم العال

علٌها حتى تتمكن الجامعات فً مساعدة تموٌل  LMD ومن بٌن الحلول التً ٌإكد نظام .14المادة 

  :نفسها نجد
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  ًفرض الرسوم الكاملة أو البعض منها على الطلبة الملتحقٌن بالتعلٌم العالً وهذا بدل التعلٌم المجان

 .الذي كان ممارسا فً السابق

 المعارؾ والخدمات واالستشارات إلى الزبائن الذٌن ٌرؼبون فٌها، سواء كانوا طلبة أو  تسوٌق

 . أو مإسسات المجتمع المختلفة...الخ صناعٌٌن

  إقامة العالقات مع المإسسات الصناعٌة والخدمٌة التً ٌكون بإمكانها المساهمة فً تموٌل التعلٌم

  (Conférence Mondiale sur l’Enseignement Supérieure au  21ème siècle, 1998 :18).العالً

  : لتوجه نحو تنوٌع مالمح التكوٌنا2.2

إلى ضرورة اعتماد التكوٌن العام ٌعتمد على نظرة شاملة  LMD أما فً هذا التوجه فقد دعً نظام

وتكاملٌة تتضمن كل ما ٌنبؽً أن ٌعرفه الفرد المثقؾ كالفلسفة واألخالق واآلداب والمنطق بشكل خاص 

وبالتالً هو تكوٌن متفتح على كل شًء، وٌجب أن ٌحتوي على دروس فً العلوم االجتماعٌة والعلوم 

ٌؾ نتعلم النقد، وأن نتعلم التحلٌل الذكً، وأن نتعرؾ على قواعد الحٌاة التقنٌة، أما هدفه فهو: ك

االجتماعٌة، كما أكد على ضرورة أن ٌتجه التعلٌم وبخاصة العالً منه نحو المعارؾ المعاصرة. 

 (233: 2111)برتراد،

إطار وهذا التوجه نابع من حتمٌات التً أصبح االقتصاد العالمً ٌفرضها على التعلٌم العالً فً 

اقتصاد المعرفة، حٌث أصبح لزاما على هذا التعلٌم أن ٌمد االقتصاد والمجتمع بشكل عام بمختلؾ 

 .اإلطارات البشرٌة الالزمة لصٌرورته

  :التعلٌم  والتكوٌن مدى الحٌاة 1.2.2

جاء هذا النمط من التعلٌم كاستجابة من طرؾ المإسسات التعلٌمٌة للتؽٌرات المتسارعة التً 

طرأت على سوق المهن، حٌث تؽٌرت أنماط العمل واالتصال بصورة كبٌرة وتعنً على األفراد أن 

التً ٌطوروا من قدراتهم للتكٌؾ مع متطلبات التؽٌٌر المستمر. فلم ٌعد التعلٌم مقصورا على السنوات 

ٌقضٌها الفرد فً مراحل التعلٌم الرسمً، وإنما أصبح جزءا من الخبرة المكتسبة طوال عمر الفرد، ومن 

ثم فالتعلٌم أصبح ضروري لمساعدة األفراد على التكٌؾ مع التحدٌات المرتبطة بالتؽٌرات المستمرة فً 

فراد فً مدى الحٌاة ضرورٌا لالمستوٌات التكنولوجٌا والمناخ االقتصادي واالجتماعً. إذ أصبح التعلم 

االقتصاد المبنً على المعرفة،  وهذا من أجل إتاحة الفرص لتنمٌة مهاراته ومعارفه طوال حٌاته 

 ( 116: 2114ٌوسف احمد إبراهٌم، .)
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  :كما نجد من بٌن أهداؾ التكوٌن مدى الحٌاة ما ٌلً

 مواكبة آخر التطورات تحدٌث المعلومات وتطوٌرها فً حقل العمل بصورة مستمرة وهذا ل

 .التكنولوجٌة فً مجال تخصص كل عامل

 تؤهٌل العاملٌن فً عالم الشؽل لتخصصات جدٌدة وفق متطلبات خطط التنمٌة. 

  إٌجاد تواصل وترابط بٌن مإسسات التعلٌم العالً وعالم الشؽل وهذا من أجل ضمان تفاعل مستمر

 (364: 2114رشدي أحمد الطعٌمة، عمل.)بٌنهما للوصول إلى أفضل الطرق فً متطلبات وشروط ال

  :تطبٌق الحركة التمهٌنٌة فً التكوٌن 2.2.2

ٌقصد بالتمهٌن فً التعلٌم العالً" نوع من تكوٌن الطلبة متعدد التخصصات لكً ٌتكٌفوا مع سوق 

العمل" وبعبارة أخرى هو ذلك التكوٌن الذي ٌتم حسب احتٌاجات المهنة أو سوق العمل عموما، حٌث 

إلى الحصول على تكوٌن جٌد ٌمكن الطلبة من الحصول على منصب عمل فً ظل اقتصاد مبنً  ٌهدؾ

 على المعرفة، وقد فرضت التؽٌرات العالمٌة العدٌدة هذا التوجه على أنظمة التعلٌم العالً، وبما أن نظام

LMD  السابقة الذكر ما هو أحد أنظمة التعلٌم العالً فهو كذلك تبنى هذا التوجه، ونجد من أهم التؽٌرات

  :ٌلً

  الضؽط االجتماعً واالقتصادي الناتج عن حاجٌات االقتصادٌة وسوق العمل حٌث ٌعتبر السبب

الرئٌسً وراء ظهور حركة التمهٌن فً التعلٌم العالً، كما نجد هذا التوجه فً حد ذاته كان مطالبا به 

العلٌا قبل كل شًء الوسٌلة للوصول إلى من طرؾ الطلبة أنفسهم وعائالتهم الذٌن ٌرون فً الدراسات 

 .وظائؾ جٌدة

  توجه حركة إصالح التعلٌم العالً نحو سوق العمل واالحتٌاجات االقتصادٌة، وهذا بسبب سٌادة

التوجه االقتصادي الحر ومبادئه النٌولٌبرالٌة على أؼلب دول العالم، حٌث ٌتطلب هذا النمط االقتصادي 

 .ن التعلٌم العالً فً إطار ما ٌعرؾ باقتصاد المعرفة  ومجتمع التعلماستخدام الكفاءات المتخرجة م

  ًتدخل القطاع الخاص فً التعلٌم العالً، حٌث أصبح االقتصاد الحر ٌعتمد وبشكل ٌكاد ٌكون كل

على القطاع الخاص، أما فً التعلٌم العالً ومع انتشار هذا النمط االقتصادي فقد أصبحت خوصصة 

 (BOUZID,2002/2003 : 45) . دلة هامة فً القرن الواحد والعشرٌنالتعلٌم العالً معا

تدخل القطاع الخاص فً التعلٌم العالً أخذ أوجه عدة سواء من حٌث أنه أصبح ٌشؽل أعداد  إن

معتبرة من خرٌجً التعلٌم العالً، وبالتالً فهو ٌطالب بتكوٌن طلبة فً التخصصات التً ٌحتاجها. ومن 

أن  جهة أخرى فإن مجمل الشراكات التً قٌمها الخواص مع مإسسات التعلٌم العالً تتضمن ضرورة



   LMD 
 

102 
 

القطاع الخاص فً تخصصات مختلفة وهذا مقابل دعم مالً تتلقاه من  ٌطلبهتكون الجامعة على حسب ما 

هذه األخٌرة. ومن جهة ثالثة، نجد أن مإسسات المجتمع الخاصة أصبحت تشتري برامج تكوٌنٌة محددة 

وضع فإن مإسسات تخدم طبٌعة النشاطات التً تمارسها وهذا من المإسسات التعلٌمٌة، وأمام هذا ال

  .السوق من برامج ٌطلبهالتعلٌم العالً وجدت نفسها مجبرة على مساٌرة وبٌع ما 

أما الوجه الثانً لتدخل الخواص فً التعلٌم العالً هو إنشاء جامعات خاصة بهم حٌث تكون أٌدي 

البشري عاملة مإهلة تؤهٌال عالٌا لصالح هذه المإسسات والشركات فً إطار ما ٌعرؾ باالستثمار 

  :والفكري، ومن بٌن مإشرات تطور حركة التمهٌن فً التعلٌم العالً نجد

 تطور مضامٌن ومحتوٌات برامج التعلٌم.  

 تطور الشعب والتخصص وظهور أخرى جدٌدة. 

  ًتوجٌه مضامٌن التكوٌن نحو ؼاٌات مهنٌة، هذا الذي أدى إلى ظهور تخصصات ذات طابع مهن

 (Massit-Folléa, 1992 :49.) محض

  : التوجه نحو إعادة النظر فً بنى التعلٌم العالً 3.2

، هو البحث عن LMD التجاهات الحدٌثة فً تجدٌد التعلٌم العالً والتً تبناها نظاماكؤحد ابرز 

كٌانات جدٌدة تتالءم مع األؼراض الجدٌدة للتعلٌم العالً، ومن أجل تحقٌق هذا الهدؾ ٌستلزم إعادة 

ٌئة التدرٌس وإدارة مإسسات التعلٌم العالً وتسٌٌرها، وفً الهٌاكل البنائٌة النظر إلى مسإولٌات ه

للجامعات وكثٌرا من المسائل أخرى. كما ٌتبع هذا التؽٌٌر، تؽٌٌر فً محتوى مناهج الدراسة حٌث ٌجب 

ا أن تكون محتوٌات البرامج المقررة مقسمة إلى قسمٌن: الجانب النظري األكادٌمً والجانب التطبٌقً كم

ٌجب أن تكون هناك عالقة بٌن محتوٌات البرامج  واحتٌاجات االقتصادٌة واالجتماعٌة للمجتمع وهذا من 

أجل تدعٌم وتسهٌل الحركة التمهٌنٌة فً التعلٌم العالً، وإزالة الفواصل والحواجز بٌن االختصاصات 

تكنولوجٌات مما استدعى المختلفة وهذا بسبب التؽٌر السرٌع الذي ٌشهده العالم من حٌث المعارؾ وال

خلق تكوٌنات عامة ال متخصصة التً تضمحل مع التطور، كما أولت الضرورة إلى التؽٌٌر فً طرائق 

التدرٌس المتبعة، إذ البد من إتباع الطرائق األكثر مالئمة للتطورات والتكنولوجٌات المتسارعة، وعلٌه 

  (211:تارٌخ)عبد هللا عبد الداٌم، دون لعالً. لتحقٌق هذا االتجاه وجب تحقٌق مرونة فً بنى التعلٌم ا

 :التوجه نحو تحقٌق الحرٌة األكادٌمٌة واستقالل التسٌٌر فً الجامعة 4.2

ٌعتبر تحقٌق الحرٌة األكادٌمٌة واالستقالل المالً من السمات الممٌزة للجامعات المعاصرة لهذا 

إلى تحقٌق هذا األخٌر، ونعنً بالحرٌة األكادٌمٌة، هً حرٌة الجامعة فً اختٌار  LMD فقد سعى نظام
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نظامها  وبرامجها ومناهجها وطرائق التدرٌس واختٌار هٌئة التدرٌس بها، كما ٌعنً أٌضا حٌادها 

الفكري وعدم انحٌازها، وهذا ٌتطلب منها عدم الدخول فً المسائل المتعلقة باإلٌدٌولوجٌات السٌاسٌة 

األمور العقائدٌة والدٌنٌة، كذلك عدم وضع قٌود على ما تدرسه الجامعة أو ما ٌقوله أو ٌنشره أساتذتها و

أو ما ٌعبرون عنه من آراء علمٌة أو أكادٌمٌة داخل الجامعة، فإن مسإولٌة الجامعة فً التطوٌر ومواكبة 

ؾ لمطالب العصر ٌفرض على التؽٌرات العلمٌة والتكنولوجٌة السرٌعة وما ٌقتضٌه كل هذا من التكٌ

الجامعة أن تكون مرنة بدرجة كافٌة تمكنها من سرعة الحركة، واالستقالل األكادٌمً جانب هام ٌتٌح 

للجامعة مثل هذه المرونة، كما أن الجامعة ال ٌمكنها القٌام بمسإولٌات كاملة فً البحث العلمً إذا لم 

 .ٌتوفر لها هذه الحرٌة العلمٌة

 :اإلداري االستقالل 1.4.2

ٌعنً حرٌة الجامعة فً اتخاذ القرارات فً نطاقها وكذلك حرٌة تسٌٌر أمورها وتصرٌؾ شإونها 

دون تدخل من أجهزة الدولة األخرى، ومن أهم مقومات االستقالل اإلداري للجامعة هو أن ٌتم تشكٌل 

 .الصادق للتنظٌم الجامعً أجهزتها اإلدارٌة العلٌا بطرٌقة دٌمقراطٌة تقوم على أساس االنتخاب والتمثٌل

  :االستقالل المالً 2.4.2

إن االستقالل المالً شرط ضروري لالستقالل األكادٌمً واإلداري، بل هو أقوى الضمانات 

لحرٌة الجامعة واستقاللها. ومما ٌساعد الجامعة على االستقالل المالً هو تعدد مصادر مالٌة استثمارٌة 

 ( 32:رٌخ تا)محمد منٌر مرسً، دون ثابتة. 

  :التوجه نحو تطوٌر البحث العلمً فً التعلٌم العالً 5.2

من الطبٌعً أن األبحاث العلمٌة هً التً تإدي إلى التكنولوجٌا المتطورة والتقدم الذي تشهده الٌوم 

المناطق المتطورة من العالم، فقد أصبح لمعدل النشاطات فً األبحاث وكثافتها عالقة اٌجابٌة بمعدل 

التنمٌة، والواقع أن األبحاث لم تعد الٌوم موضعا للنقاش بل أصبحت عنصرا هاما لمرحلتً التنمٌة وما 

بعدها، بعبارة أخرى أصبح البحث العلمً ٌتجه نحو حل المشكالت الكبٌرة الناجمة عن مرحلة التنمٌة؛ 

النمو والتطور فً هذه  وهً مشكالت اجتماعٌة، اقتصادٌة ...الخ، والتً تظهر نتٌجة تزاٌد فً معدالت

المجاالت، كما أصبح البحث العلمً الٌوم أهم السلع والخدمات التً تنتجها وتبٌعها مإسسات البحث 

ٌكتسً بعد اقتصادي والذي نجد منه  LMD العلمً ومختلؾ مراكز البحثٌة األخرى، وبما أن نظام

البحث العلمً " ٌعتبر من أهم  تتجٌر وتسلٌع البحث العلمً فإن هذا التوجه " التوجه نحو تطوٌر

 (21: 2114 ) صالح عباس،التوجهات هذا النظام. 
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 : LMD ألبعاد المختلفة لنظام. ا3

  :البعد السٌاسً  1.3

فً التعلٌم العالً أن دول العالم السٌما الدول األوروبٌة  LMD ٌتجلى البعد السٌاسً لنظام

  :شإونها السٌاسٌة ومن بٌن هذه األخٌرة نجدواألمرٌكٌة قد استخدمت التعلٌم العالً لتدعٌم 

بعد تصدع المعسكر الشٌوعً وظهور القطبٌة األحادٌة التً أدت إلى تزعم أمرٌكا قمة العالم  اوال: 

وهذا على مختلؾ المستوٌات والمجاالت سواء كانت سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو ثقافٌة أو تكنولوجٌا أو 

والخبرات  علمٌة أو رٌاضٌة ...الخ، كذلك بعد اجتٌاح ظاهرة العولمة والتً نقصد بها تجاوز األفكار

والتكنولوجٌات والعلوم...الخ الحدود الجؽرافٌة إلى دول العالم وهذا بفعل تطور وسائل النقل  واالتصال.  

 ( 16: 1999)حجازي مصطفى،

حٌث نجد أن بعض المفكرٌن قسموا العولمة إلى جانبٌن مختلفٌن ؛ فهناك جانب موضوعً ٌتمثل 

الكرة األرضٌة بواسطة تكنولوجٌا المعلومات واالتصال، فً المعلومات المكتوبة والمرئٌة التً عمت 

وهناك جانب إٌدٌولوجً الذي ٌحاول فرض أفكار اقتصاد السوق ومبادئ الثقافة الؽربٌة على العالم وهذا 

بواسطة تكنولوجٌا المعلومات واالتصال والحروب إن لزم األمر، فنجد أن بعض الدول السٌما األوروبٌة 

كر األمرٌكً الذي تفرضه أمرٌكا على العالم باسم العولمة وبهذا فقد لجؤت إلى واآلسٌوٌة ترفض الف

عملٌة التكتالت حتى تتصدى إلى العولمة األمرٌكٌة، فمثال نجد أوروبا أوجدت لنفسها تكتالت مختلفة 

وبٌة منها االقتصادٌة مثل السوق األوروبٌة، عملة االورو. أما فً المجال التربوي، نجد أن الدول األور

سعت إلى تحقٌق توحٌد أنظمة التعلٌم العالً ومناهج التكوٌن وهذا عن طرٌق تسهٌل وتدعٌم الحركٌة 

 :الى هدؾتسواء للطلبة أو األساتذة، الباحثٌن وحتى العمال وهذا بٌن مختلؾ الدول األوروبٌة والتً 

 تبادل الخبرات والمعارؾ والتكنولوجٌا. 

 األوروبٌة إزالة الحدود السٌاسٌة بٌن الدول. 

 لتحقٌق هذا الؽرض،  لجؤت الدول األوروبٌة إلى توحٌد أنظمة التعلٌم العالً مما أدى إلى ظهور نظامو

LMD  .وهذا من أجل المساهمة فً توحٌد أوروبا وكذلك من أجل التصدي للمنافسة األمرٌكٌة واآلسٌوٌة

 (4:تارٌخ )محمد مقداد، دون 

كذلك ٌتجلى البعد السٌاسً لهذا النظام فً تطبٌق معانً الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان فً  ثانٌا:

التعلٌم بصفة عامة والتعلٌم العالً بصفة خاصة، ونقصد بدٌمقراطٌة التعلٌم العالً هو أنه حق لكل 
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الذي من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان و 26مواطن وفرد فً العالم وهذا ما نص علٌه البند رقم 

أصدرته األمم المتحدة فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن  والذي اعتبر أن التعلٌم حق لكل إنسان فً 

بلدان العالم جمٌعا ولٌس حكرا على فئة اجتماعٌة معٌنة، كما أن هذا البند عزز احترام حقوق اإلنسان 

لٌم حق لجمٌع الفئات العرقٌة والدٌنٌة والتً نجد منها حق فً التعلٌم وكذا الحرٌات األساسٌة، كما أن التع

 .كافة وبالتالً إتاحة الفرص المتساوٌة والمتكافئة للجمٌع

من خالل إدخال مفاهٌم سٌاسٌة فً برامج التكوٌن  LMD كما ٌظهر البعد السٌاسً فً نظام ثالثا:

لبٌئة والمساواة ومناهجه التعلٌمٌة، حٌث تتضمن موضوعات كالسلم العالمً، نزع السالح والحفاظ على ا

)رشدي بٌن األجناس، وبٌن الذكور واإلناث وحماٌة الضعفاء والدٌمقراطٌة، وحقوق اإلنسان بشكل عام.  

   (319:  2114احمد الطعٌمة،

  :البعد االقتصادي2.3 

فً تطبٌق معاٌٌر االقتصادٌة لالقتصاد الحر والتً تم  LMD ٌكمن البعد االقتصادي لنظام

على المستوى العالمً( حٌث أصبح التعلٌم العالً تؽلب علٌه  LMD سابقا )التوجهات نظاماإلشارة إلٌها 

الصبؽة االقتصادٌة أكثر من أي وقت مضى، إذ لم ٌعد الصراع على رأس المال أو مواد الخام وإنما 

الخام أصبح الصراع على المعرفة وهذا الن المعرفة هً التً تصنع القوة ونوفر بها المال وتخلق مواد 

وتفتح األسواق وبالتالً أصبحت المعرفة تشكل اقتصادا جدٌدا فً مجاالتها وآلٌاتها وفً نظم إنتاج 

المعرفة الدائمة والمتطورة ونظم التموٌل المعرفٌة ونظم الكوادر البشرٌة العاملة والخبٌرة بمجال المعرفة 

 .وبالتالً أصبحت الجامعة مصنع إلنتاج وتصدٌر المعرفة

ر المنظمات االقتصادٌة والتجارٌة الدولٌة والبنوك العالمٌة التً أصبحت تفرض نوع كذلك ظهو

من السٌاسات االقتصادٌة على التعلٌم السٌما التعلٌم العالً إذ نجد من بٌن هذه السٌاسات والمبادئ 

  :المفروضة ما ٌلً

هذا المعٌار فً التعلٌم العالً  LMD تطبٌق مفهوم جودة اإلنتاج بؤقل تكلفة؛ حٌث كٌؾ نظام اوال:

وهذا عن طرٌق تكوٌن الطالب تكوٌنا جٌدا أي خلق نوع من النجاعة والنوعٌة فً التكوٌن وبالتالً تكون 

مخرجات مإسسات التعلٌم العالً ذات جودة عالٌة أي تطبٌق معاٌٌر الجودة الضابطة لنوعٌة خرٌجً 

 (8)محسن أحمد الخضٌري، دون سنة: وٌن. مإسسات التعلٌم العالً التً تتفق وعالمٌة التك

 4أما فٌما ٌخص بؤقل تكلفة وهذا عن طرٌق تقلٌص مدة التكوٌن إلى أقصى حد ممكن فعوضا من 

سنوات ومن ثالث سنوات  3سنوات ٌصبح عدد سنوات التكوٌن فً طور التدرج أو اللٌسانس إلى  6إلى 
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ثالث سنوات فً طور الدكتوراه إذا تقلٌص  ماجٌستٌر إلى عامٌن فً الماستار ومن خمس سنوات إلى

مدة التكوٌن فً هذا النظام سٌساهم فً تقلٌص كلفة الطالب، وبالتالً هنا نكون قد حققنا جودة التكوٌن 

لم تكتفً بتقلٌصها للطالب فقط و أنما مست  LMD وتقلٌل تكالٌؾ التعلٌم العالً فً نظام بؤقل التكالٌؾ،

ن خالل تجمٌع مختلؾ التخصصات والفروع تحت مٌدان واحد وبالتالً تكالٌؾ األستاذ كذلك وهذا م

نكون هنا قد اختزلنا عدد األساتذة أو بمعنى آخر تّم تسخٌر وتوفٌر عدد الكبٌر من األساتذة لكل تخصص 

إلى مٌدان واحد بؤقل األساتذة والذٌن ٌمثلون مبلػ معٌن من األجور والمنح التً وجب توجٌهها إلى أمور 

ٌسعى إلى تقلٌص كلفة الطالب واألستاذ معا مع الحفاظ على  LMD ومن خالل ما سبق فإن نظام أخرى،

 .مستوٌات الجودة فً التكوٌن

تفعٌل وتدعٌم حركة التمهٌن فً التعلٌم العالً ونقصد بهذا التكوٌن وفق متطلبات سوق  ثانٌا:

قنا مفهوم العرض والطلب فً التكوٌن العمل خاصة بما ٌتفق وعالمٌة العمالة وبالتالً نكون هنا قد طب

ٌعنً تكوٌن الطلبة وفق طلب المإسسات االقتصادٌة  واالجتماعٌة وهذه األخٌرة سوؾ تدعم جسور أو 

تخلق عالقة ونوع من التبادل بٌن مإسسات التعلٌم العالً وباقً مإسسات المجتمع الدولً والوطنً أو 

 .ٌم العالً ومإسسات االقتصادٌة ومواقع اإلنتاجباألحرى خلق عالقة وظٌفٌة بٌن مإسسات التعل

أنه طبق مبدأ خوصصة التكوٌن والتً ٌنص   LMD كذلك من بٌن أبعاد االقتصادٌة لنظام ثالثا:

علٌها االقتصاد فً التعلٌم العالً وهذا من أجل ضمان جودة التكوٌن أوال، وثانٌا من أجل مساهمة 

خاصة وأن معونات ونفقات الحكومٌة أصبحت ضئٌلة وهذا بعد مإسسات التعلٌم العالً فً تموٌل نفسها 

  :تدفق وازدٌاد عدد الطلبة المسجلٌن بها، كما أن تموٌل مإسسات التعلٌم العالً اخذ أشكال متعددة منها

 مساهمة الطلبة فً تكلفة الدراسة. 

 ً(39: 2112. )لمٌاء محمد السٌد، البحث العلم 

فً هذا النظام من خالل تطبٌق مفهوم المنافسة بٌن مإسسات  كما ٌظهر البعد االقتصادي رابعا:

،المناهج، الوسائل  التعلٌم العالً من خالل جودة التكوٌن والتً نقٌسها من خالل طرق التدرٌس

الدٌداكتٌكٌة...الخ، إذ أن جودة إنتاج مإسسات التعلٌم العالً سوؾ ٌإدي إلى المنافسة بٌن هذه األخٌرة،  

  .دة إلبراز نفسها خاصة ونحن فً عصر البقاء لألقوىحٌث تسعى كل واح

أٌضا معٌار مساهمة التعلٌم العالً فً التنمٌة االقتصادٌة للمجتمعات وٌتم هذا من خالل  خامسا:

إنتاج ٌد عاملة مإهلة بمختلؾ التؤهٌالت والتً تستعمل فً مختلؾ الممارسات االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 ( 37:  2114.)رشدي أحمد الطعٌمة، مفهوم تنمٌة وبناء المجتمعوالتً تتصل اتصاال وثٌقا ب



   LMD 
 

107 
 

  : البعد االجتماعً  3.3

فً إشراك الطلبة واألساتذة وهذا عن طرٌق فتح مجال  LMD ٌتجلى البعد االجتماعً لنظام اوال:

التشاور والنقاش معهم فً أمور التً تخص مإسسات التعلٌم العالً وهذا باعتبارهم أطراؾ فعالة فً 

عملٌة إصالح التعلٌم العالً إذ أن هذا األخٌر ال ٌقتصر على المسئولٌن والسٌاسٌٌن وصناع القرار فقط 

 .غ() تصرٌح برا وإنما هو مسإولٌة الجمٌع

ما ظهر البعد االجتماعً من خالل دعوة هذا النظام إلى التقلٌل ومحاولة إزالة كل الفروق ك ثانٌا:

بٌن الجنسٌن أي بٌن الرجل والمرأة وأن الفارق بٌنهما إنما هو فارق فً الكفاءة والقدرة ولٌس فً 

  .الجنس

عتبار أن التعلٌم العالً هو حق لكل فرد مهما كذلك محاولة إزالة الفروق االجتماعٌة وهذا با ثالثا:

كان عرقه أو جنسه أو طائفته أو ؼناه أو فقره وهذا ما تم التطرق إلٌه سابقا )تصرٌح برلٌن( والمإتمر 

 .العالمً للتعلٌم العالً

هو التبادل الفكري  LMD كذلك من بٌن النقاط التً ٌظهر فٌها البعد االجتماعً لنظام رابعا:

والثقافً وحتى اللؽوي بٌن الطلبة واألساتذة والذي ٌحدث من خالل االحتكاك القائم أثناء  االجتماعً

 .عملٌة حركٌة الطلبة واألساتذة بٌن الدول

 : LMD األهداف الكبرى لنظام  .4 

إن شروط التنافس القائم حالٌا فً العالم المتقدم فرض على أوروبا أن توحد نفسها فً مجاالت 

مجال التربٌة والتكوٌن، هذا األخٌر الذي تسعى من خالله أوروبا أن تقؾ على قمة مجتمع مختلفة منها 

 ، إذ أوجدت هذه األخٌرة عدة منهجٌات وأنظمة لتحقٌق ذلك من بٌنها نظام2010المعرفة فً حدود 

LMDًوالذي ٌسعى إلى تحقٌق ما ٌل ،:  

نظام إلى تحقٌقها فً البرامج التكوٌنٌة فً حٌث ٌسعى هذا  :ترقٌة النجاعة  والنوعٌة فً التكوٌن 1.4

 :أنظمة التعلٌم العالً والبحث العلمً وهذا من خالل تؽٌٌر عدة أمور نجد منها

  مسار  ومسار أكادٌمً ا اماأصبحت هناك نوعٌن من مسارات الدراسة اذ تؽٌٌر مسارات الدراسة

 .مهنً

  ظهور تخصصات وإلؽاء أخرى هذا الذي أدى إلى تؽٌٌر من حٌث الشهادات المسلمة من طرؾ

 .ظهور شهادات وإلؽاء أخرى وبالتالًمإسسات التعلٌم العالً 
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 كذلك تقلٌص الحجم الساعً ومدة التكوٌن إلى اقل حد ممكن. 

 ٌبة فً حركة التؽٌٌر المستمر فً محتوٌات برامج التكوٌن، خاصة ونحن نعٌش مع سرعة ره

المعرفة وكذلك من حٌث محاولة ارتباطها بالمحٌط )االستجابة إلى حاجٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 ((Reichert  et Tanch, 2003 :05 للمجتمع

 تشجٌع العمل الفردي للطالب وتثمٌنه. 

 تشجٌع المنافسة بٌن الجامعات. 

جمٌع الجامعات ومإسسات التعلٌمٌة  ولتحقٌق هذا الهدؾ دعً الفضاء األوروبً للتعلٌم العالً

 العلٌا األخرى والوكاالت الوطنٌة إلى الجدٌة لتحقٌق النجاعة المعرفٌة وتحسٌن النوعٌة األكادٌمٌة

  Annick Cartron ,2002 :05 )) 

  :ترقٌة الحركة التمهٌنٌة والتكوٌن مدى الحٌاة 2.4

إلى خلق فضاء موسع مع المإسسات  LMD تسعى مإسسات التعلٌم العالً أثناء تطبٌقها لنظام

العمالٌة. حٌث تكون محتوٌات برامج التكوٌن مستجٌبة النشؽاالت المإسسات االجتماعٌة واقتصادٌة، 

وكذلك الرد على التحدٌات الكبٌرة التً ٌواجهها المجتمع باإلضافة إلى خلق قنوات تسمح بوصول نتائج 

اإلجابة على اهتمامات مختلؾ القطاعات ٌتم تفعٌل دور األبحاث التً تجرٌها الجامعة إلى المجتمع. وب

 .التعلٌم العالً فً سوق العمل، وهذا عن طرٌق رفع الكفاءة المهنٌة للٌد العاملة المتخرجة من الجامعة

وفً هذا اإلطار ٌسعى نظام التعلٌم العالً إلى التكوٌن مدى الحٌاة، أي رؼم خروج الطالب )الذي 

عامل( من الجامعة والتحاقه بسوق العمل إال أنه ٌكون مستمرا فً عالقته معها سوؾ ٌصبح فٌما بعد 

وهذا عن طرٌق الرسكالت والتربصات والدورات التدرٌبٌة، وهذا بسبب استحداث  وتطور العلم 

وفّر  LMD والمعرفة والتكنولوجٌا بصفة مستمرة والتً ٌجب علٌه أن ٌكون ملما بها، وبالتالً فإن نظام

ن ومتفتح ٌتاح فً كل أطوار الحٌاة. ولتحقٌق هذا الهدؾ، سعى الفضاء األوروبً للتعلٌم العالً نظام مر

   .          إلى إشراك المحترفٌن من سوق العمل وممثلٌن مهنٌٌن فً نظام التعلٌم بمإسسات الجامعٌة

Reichert  et  Tanch, 2003 :06)) 

  :ترقٌة الحركٌة الطالبٌة.   3.4

ونقصد بها تسهٌل انتقال وتحوٌل الطالب من جامعة إلى أخرى وهذا على المستوى الوطنً أو 

الدولً )داخل أوروبا أو خارجها(، حٌث ٌسعى الفضاء األوروبً للتعلٌم العالً إلى تحقٌق هذا الهدؾ 



   LMD 
 

109 
 

أن الفضاء من أجل المساهمة فً توحٌد أوروبا وإزالة الحدود السٌاسٌة بٌن دولها، وكما ذكرنا آنفا 

إلى توحٌد برامج التكوٌن والتخصصات  LMD األوروبً للتعلٌم العالً ٌهدؾ من خالل تطبٌق نظام

العلمٌة والشهادات المقدمة وهذا رؼم اختالؾ اللؽات والثقافات والجنسٌات فً أوروبا وهذا من خالل 

 .إلدارٌٌنتسهٌل وتفعٌل الحركٌة سواء للطلبة أو األساتذة أو الباحثٌن أو العمال ا

وتسهٌل الحركٌة الطالبٌة أو لألساتذة أو الباحثٌن تساهم فً جعل أوروبا تقؾ على قمة مجتمع 

المعرفة الدولً، وهذا من خالل سهولة التنقل بٌن مإسسات التعلٌم العالً، وكذلك التبادل المعرفً 

 Processus de Bologne, Octobre 2004).الحاصل بٌن مختلؾ الجامعات األوروبٌة

:4) 

  :فً نظم التعلٌم العالً اإلنسانًترقٌة البعد .  4.4

ٌهدؾ فضاء األوروبً من خالل أنظمته التعلٌمٌة إلى ترقٌة البعد األوروبً وكذلك الدعوة إلى 

القٌم والسالم واإلنسانٌة، وهذا من خالل تقوٌة المهمة الثقافٌة والتربوٌة لمإسسات التعلٌم العالً 

 , Processus de Bologne)...الخ..والجامعات كترقٌة مفاهٌم التسامح، احترام اآلخر، السالم 

2004 :4) 

  :ترقٌة عالمٌة التعلٌم العالً  وجذب الطالب.  5.4

من خالل تحقٌق الكفاءة األكادٌمٌة والنجاعة العلمٌة لمناهج التعلٌم العالً كذلك قٌمة الشهادة 

المتحصل علٌها من الجامعة األوروبٌة، وتسهٌل الحركٌة الطالبٌة هذه األخٌرة هً عبارة عن عوامل 

بة األجانب  واألدمؽة الؽٌر األوروبٌة، هذا الشًء الذي من شؤنه أن ٌحقق هدؾ أوروبا جذب للطل

 .السامً والمتمثل فً جعلها تقؾ على قمة مجتمع المعرفة فً العالم

فً مإسسات التعلٌم العالً فً أوروبا لألهداؾ السابق  LMD ومن خالل ما سبق أي تحقٌق نظام

 ((Reichert  et  Tanch, 2003 :06 للتعلٌم العالً فً أوروباالذكر هذا سٌعطً البعد العالمً 

 كما ٌلً: MDLوالمخطط التالً ٌلخص اهداؾ نظام 
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 LMD( ٌوضح اهداف نظام 12المخطط رقم )        

 

 

  

 

 

 

 

 

 المصدر : الباحثة

 : LMD هٌكلة التعلٌم داخل نظام. 5

ٌعتمد نظام لٌسانس، الماستار، الدكتوراه فً هٌكلته على ثالث مراحل تكوٌنٌة فً كل واحدة منها 

 :تنظم المسارات الدراسٌة فً شكل وحدات تعلٌمٌة تجمع فً سداسٌات. تتوج كل مرحلة بشهادة جامعٌة

  :شهادة اللٌسانس 1.5

دي ) أولً ( متعدد التخصصات تنظم هذه المرحلة التكوٌنٌة فً طورٌن، وتشمل على تكوٌن قاع

مدته من سداسً واحد إلى أربع سداسٌات وهذا لحصول على المبادئ األولٌة للتخصصات المعنٌة 

  :بالشهادة، أي عامٌن، وفً السنة الثالثة ٌكون فٌها التكوٌن المتخصص ٌتفرع إلى فرعٌن

ات الجامعٌة مباشرة أكثر طوال ٌتوج بشهادة لٌسانس تسمح لصاحبها بمواصلة الدراس الفرع األكادٌمً:

وأكثر اختصاصا. وٌسمح بهذه اإلمكانٌة بحسب المإهالت المكتسبة والنتائج المحصل علٌها وشروط 

 . االلتحاق

 ترقٌة الحركٌة الطالبٌة

ترقٌة النجاعة والنوعٌة 

 فً التكوٌن

 التكوٌن مدى الحٌاة ترقٌة الحركة التمهٌنٌة

ترقٌة عالمٌة التعلٌم 

 العالً
 جذب الطلبة

 ترقٌة البعد االنسانً

اهداف نظام 

LMD 
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ٌتوج بفرع لٌسانس التً تسمح لصاحبها باالندماج المباشر فً عالم الشؽل وتحدد  الفرع المهنً:

ٌتطلب هذا الفرع أنواع مختلفة من شهادات اللٌسانس برامجها بالتشاور الوطٌد مع القطاع المشؽل، 

 .المهنٌة لضمان فعالٌته، وضرورة تحدٌد التخصص الذي له صلة بالحرفة

  :شهادة الماستار 2.5

تدوم هذه المرحلة التكوٌنٌة سنتٌن، وٌسمح لكل طالب حاصل على شهادة اللٌسانس " أكادٌمٌة " 

أنها ال تقصً من المشاركة الحائزٌن على شهادة لٌسانس ذات والذي تتوفر فٌه شروط االلتحاق، كما 

أبعاد مهنٌة، والذٌن بإمكانهم العودة إلى الجامعة بعد فترة قصٌرة ٌقضونها فً عالم الشؽل، كما أن هذا 

 :التكوٌن ٌتفرع إلى تخصصٌن

حٌث ٌمتاز بالحصول على تدرٌب أوسع فً مجال ما، كما ٌإهل صاحبه إلى مستوٌات  تخصص مهنً:

  (أعلى من األداء  والمنافسة،  حٌث ٌبقى هذا المسار دائما مهنٌا )ماستار مهنً

وٌمتاز بتحضٌر الطالب إلى البحث العلمً والذي ٌإهله إلى نشاط البحث بالقطاع  خصص أكادٌمً:ت

 . الجامعً أو االقتصادي

  :شهادة الدكتوراه.   3.5

على التكوٌن فً الدكتوراه الذي تبلػ مدته الدنٌا ستة سداسٌات )ثالث سنوات( ٌعمق خاللها 

الباحث معارفه فً االختصاص خاصة أمام التطور المعتبر للمعلومات والتخصصات التً تزداد دقة.  

دكتوراه بعد تحضٌر أطروحة كما أن البحث ٌكون من أجل البحث، وٌتوج هذا التكوٌن بشهادة 

الدكتوراه، كما أن هذا النوع من التكوٌن ال ٌمس إال الطلبة المتحصلٌن على شهادة الماستار أكادٌمً 

 ( www.l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur .fr ()ماستار بحث

)  

 :   LMDوالتمثٌل البٌانً التالً ٌوضح الهٌكلة العامة لنظام
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 LMD  النظـامالعامة  هٌكلـة ال: ( ٌوضح13)المخطط رقم 

 

 فً الجامعة الجزائرٌة LMD ثانٌا : نظام

 :إلزامٌة إصالح التعلٌم العالً فً الجزائر.1

إن النمو الكمً السرٌع والرهٌب الذي عرفته الجامعات الجزائرٌة من حٌث التعدادات الطالبٌة 

تسبب فً العدٌد من االختالالت العمٌقة والتً تم اإلشارة إلٌها سابقا )فصل الجامعة الجزائرٌة(، كما أن 

ءم والتؽٌرات التً عرفتها الطابع األكادٌمً للدراسات بالجامعة ال ٌستجٌب ألهداؾ التنمٌة وكذلك ال ٌتال

ؼٌر قادرة  وكؤنهابالدنا على المستوٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة وكذا السٌاسٌة والثقافٌة. إذ أصبحت تبد 

على أن تستجٌب وبفعالٌة للتحدٌات الكبرى التً ٌفرضها التطور السرٌع الذي ال سابق له فً مجاالت 

وأن مجمل االختالالت والضؽوطات التً تواجهها  ....الخ،التكنولوجٌا والعولمة واالقتصاد واالتصال 

الجامعة الجزائرٌة أصبحت تفرض ضرورة إٌجاد حل ومحاولة إخراج هذه األخٌرة من الوضعٌة التً 

ا
 ً

ً ف
ج المهن

الندما

ق
سو
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تمر بها وهذا بالرجوع إلى المقاٌٌس العالمٌة فً تنظٌم مإسسات التعلٌم العالً  وهذا وفق إستراتٌجٌة 

جامعة الجزائرٌة، حٌث أصبح على الجامعة الجزائرٌة الٌوم بذل جهد سلٌمة تسعى إلى تطوٌر ال

ضروري للتكٌؾ مع التؽٌرات العدٌدة والعمٌقة التً طرأت على محٌطها ورفع تحدٌات جدٌدة الناجمة 

عنها والتً نذكر منها دٌمقراطٌة التعلٌم على الصعٌد السٌاسً والعولمة على الصعٌد االقتصادي وبروز 

  .فة على صعٌد المعارؾ والمهاراتمجتمع المعر

وأٌضا توفٌر اإلمكانٌات البٌداؼوجٌة والعلمٌة والبشرٌة والمادٌة والهٌكلٌة، التً تسمح لها 

باالستجابة إلى تطلعات المجتمع وفً نفس الوقت مالئمة نظام التعلٌم العالً وفق معاٌٌر واألنظمة 

 ( 15: 2114،  ملف إصالح التعلٌم العالً،جانفً)وزارة التعلٌم العالً  والبحث العلمًالعالمٌة. 

ولقد أبرزت اللجنة الوطنٌة إلصالح التعلٌم العالً فً تقرٌرها النهائً نقائص نظام التعلٌم العالً 

وكذا مجموع من التوصٌات التً ٌنبؽً أخذها فً الحسبان لتمكٌن الجامعة من تؤدٌة الدور الذي ٌنبؽً 

ٌة التً تخوضها بالدنا وأن تكٌؾ نظامها التعلٌمً والتكوٌنً مع متطلباته، أن تكون علٌه فً عملٌة التنم

على مخطط لوضع توصٌات اللجنة الوطنٌة  2002أبرٌل  30و صادق مجلس الوزراء المنعقد ٌوم 

إلصالح منظومة التعلٌم العالً موضع التنفٌذ. وبناءا على هذا تبنت وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 .ٌجٌة لتطوٌر هذا القطاع فً السنوات العشر القادمة وتمثلت فً اقتراح هٌكلة جدٌدة للتعلٌم العالًإسترات

اعتمدت وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بالجزائر على هذه الهٌكلة اعتقادا منها بؤنه هو الحل 

ى توجهات  وأبعاد فً إخراج الجامعة الجزائرٌة من الصعوبات التً تواجهها وهذا ألنه ٌحتوي عل

 .وأهداؾ ما ٌجعلها ترفع التحدي وأن تكون كمثٌالتها من جامعات العالم

لٌكون موضوع تفكٌر معمق ساهمت  2003/2004وعرض مشروع اإلصالح هذا، طوال السنة 

حٌث أفضت أعمال هذه األفواج إلى اقتراح نموذج  فٌه عدة أفواج عمل مكونة من خبراء وجامعٌٌن.

سنوات(  05سنوات(، ماستار )بكالورٌا +  03على ثالثة أطوار هً: لٌسانس)بكالورٌا + تكوٌن ٌرتكز 

 ت(سنوا 08و الدكتوراه )بكالورٌا + 

إن هذا اإلصالح لٌس ؼاٌة فً حد ذاته، بل هو استجابة لما ٌنتظره المجتمع  وٌطمح إلٌه  وعلٌه 

فإنه من شؤنه أن ٌدعم طابع المرفق العام لمإسسة الجامعٌة وٌحفظ دٌمقراطٌة التعلٌم العالً وٌسمح 

سات التعلٌم للجامعة الجزائرٌة بضمان تكوٌن نوعً ٌستجٌب للمقاٌٌس الدولٌة  وٌسهل اندماج مإس

العالً فً محٌطها االجتماعً واالقتصادي وٌإسس على التكوٌن المتواصل ) تكوٌن مدى الحٌاة( لتمكٌن 

خرٌجً التعلٌم العالً من التكٌؾ مع التطورات المستمرة للحرؾ وتطوٌر اآللٌات التً تعٌن على 
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متعلقة بكٌفٌة تطبٌق إصالح  .)وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، مذكرة توجٌهٌةالتكوٌن الذاتً

 (2التعلٌم العالً: 

تلك هً أهم مرامً مشروع اإلصالح الذي ٌضع الطالب فً قالب اهتمامه، إذ إن هدفه األسمى 

هو رفع حظوظ نجاح هذا األخٌر إلى أعلى مستوٌاتها، فً التخصص الذي ٌكون قد اختاره وهو على 

من التفتح الكامل لشخصٌته، واتخذت لهذا الؽرض إجراءات بٌنة من قدراته الفردٌة وإمكاناته وتمكٌنه 

تنظٌمٌة وهٌكلٌة وبٌداؼوجٌة، كما تم توسٌع رقعة التشاور حول هذا الملؾ إلى كل األطراؾ المعنٌة 

وذلك بإنشاء خالٌا مكلفة بمتابعة اإلصالح  وفرق بٌداؼوجٌة وهذا من أجل اتخاذ التدابٌر الالزمة  

التكوٌن الجدٌدة، وبدأت عملٌة اإلصالح بفتح مسارات جدٌدة للتكوٌن من نمط والمتعلقة بعرض مالمح 

  . 2004/2005سنوات )اللٌسانس( ابتداء من الدخول الجامعً  03)بكالورٌا +

  :حسب الجامعة الجزائرٌة LMD أهداف نظام .2

ض علٌنا إن األزمة التً تمر بها حالٌا الجامعة الجزائرٌة من اختالالت وصعوبات باتت تفر

ضرورة إٌجاد حل مستعجل إلخراج تلك األخٌرة من محنتها، ولتخفٌؾ من حدة األزمة، ومحاولة حل 

بعض مشاكل الجامعة الجزائرٌة قامت الوزارة الوصٌة والتً نقصد بها وزارة التعلٌم العالً والبحث 

  :ا ٌلًوالذي ٌسعى إلى تحقٌق م  LMD العلمً بتطبٌق مجموعة من اإلصالحات منها نظام

 :الجودة والنوعٌة فً التكوٌن 1.2

وهذا من خالل التجدٌد فً محتوٌات البرامج التكوٌنٌة وهذا وفق التطورات والتجدٌد التكنولوجً، 

كذلك تقوٌة وتعزٌز استعمال التكنولوجٌات ووسائل اإلعالم واالتصال،  أٌضا من خالل التجدٌد 

ن مدة التكوٌن، تؽٌٌر الشهادات الممنوحة،  ظهور فروع  البٌداؼوجً فً مناهج التعلٌم مثل : تقلٌص م

وتخصصات جدٌدة، االعتماد على مبدأ األرصدة ...الخ، وأن تحقٌق مثل هذه التؽٌٌرات فً التعلٌم العالً 

 www.univer-Ouaragla)  الجزائري سوؾ ٌحسن من مردودٌة التكوٌن بالجامعة الجزائرٌة

.dz) 

 :فً التكوٌن رقٌة الحركة التمهٌنٌة. 2.2

إلى فتح قنوات االتصال بٌن الجامعة   LMD تسعى الجامعة الجزائرٌة من خالل تطبٌقها لنظام

والمحٌط، وتحاول جاهدة تحقٌق متطلبات المإسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة وهذا من خالل توفٌر ٌد 

 ( www.mesrs.dz) عاملة مدربة ومإهلة،  وبالتالً تحقٌق الكفاءة المهنٌة

http://www.mesrs.dz()/
http://www.mesrs.dz()/


   LMD 
 

115 
 

وٌكون هذا عن طرٌق جعل محتوى البرامج التكوٌنٌة ناتجة من احتٌاجات مإسسات المجتمع 

ضرورة األخذ بعٌن اعتبار فً عملٌة التكوٌن  CNRES 2001المختلفة، أي كما جاء فً اقتراحات

ٌنبؽً أن ٌحدد محتوى البرامج  والمراجع انطالقا من أهم المراجع األساسٌة وهً طلب السوق وعلٌه 

وللتؤكد من أن الكفاءات  مٌكانٌزمات تستلزم مساهمة عمٌقة للشركاء المستعملٌن واإلطارات المهنٌة،

وبرامج التكوٌن مطابقة وذات نوعٌة ٌنبؽً إشراك من هم على دراٌة بالواقع الٌومً للحٌاة المهنٌة  

. )وزارة التعلٌم العالً، مدٌرٌة التعلٌم لعمل للخرٌج الجامعًوكذلك عن طرٌق خلق فرص ا

 (16والتكوٌن:

  :إضفاء الصبغة الدولٌة للتعلٌم العالً بالجزائر 3.2

وهذا من خالل تشجٌع التعاون الدولً بٌن الجامعة الجزائرٌة والجامعات األجنبٌة،  إنشاء مخابر 

)الجمهورٌة ؾ المتبادل بٌن الشهادات المقدمة. بحث مشتركة بٌن الطرفٌن وكذلك من خالل االعترا

 (16ملف إصالح التعلٌم العالً: الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة،

  :تسهٌل الحركٌة الطالبٌة.  4.2 

فً الجامعة الجزائرٌة إلى تسهٌل الحركٌة الطالبٌة بٌن مختلؾ الجامعات الوطنٌة  LMD ٌسعى نظام

 ( 16الدٌمقراطٌة، ملف إصالح التعلٌم العالً:.) الجمهورٌة الجزائرٌة والدولٌة

 :ترقٌة القٌم العالمٌة.  5.2

)الجمهورٌة الجزائرٌة .وذلك بترقٌة المفاهٌم المتمثلة فً التسامح، واحترام اآلخر، السالم....الخ

 ( 16الدٌمقراطٌة، ملف إصالح التعلٌم العالً:

  :  فً الجامعة الجزائرٌة LMD خصائص نظام.  3

  : مبدأ التقٌٌم 1.3

تقدم الوحدة التعلٌمٌة )أساسٌة، استكشافٌة، أفقٌة( والتً تتكون : شرح كٌفٌة تقٌٌم وحدة تعلٌمٌة  1.1.3

من مادتٌن)مقٌاسٌن( أو أكثر فً شكل من أشكال التعلٌم )دروس نظرٌة، أعمال تطبٌقٌة، أعمال موجهة، 

دل العام والذي نقصد به مجموع العالمات محاضرات، ندوات، تدرٌبات ....( وتقاس باألرصدة والمع

، وهو الذي ٌثبت ما إذا 10/20المحصلة فً المواد المكونة لها والمرجحة بمعامالتها ٌساوي أو ٌفوق 

كانت الوحدة مكتسبة أي ٌعد الطالب ناجحا فً الوحدة التعلٌمٌة، أما فً حالة عدم اكتساب الوحدة 

فً دورة الحقة )امتحان استدراكً(، وإذا لم ٌتحصل علٌها تعاد  التعلٌمٌة تكون للطالب فرصة الكتسابها
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 23)وزارة التعلٌم العالً  والبحث العلمً،  قرار المؤرخ دراستها بالكامل أو جزئٌا فً السنة الالحقة. 

 (12المادة  2115جانفً 

  :شروط التقٌٌم  2.1.3

  متواصلة، اختباراتلكل وحدة تعلٌمٌة امتحان نهائً إضافة إلى اختبارات TDاختبارات ، 

TP،وهذا لتقٌٌم العمل الشخصً، وكل هذه التقٌٌمات تدخل فً العالمة النهائٌة . 

  بعدوالذي سٌتم شرحه فٌما  -حساب المعدل ٌتوقؾ على مبدأ التعوٌض الثنائً النمط (le système 

LMD à l’université Mentouri, Novembre  2004 : 17)            

 المعدل العام ٌتم التحصل علٌه انطالقا من معدالت كل وحدة تعلٌمٌة والمرجحة بمعامالتها.  

  ٌتمكن من الحصول على العام وبالتالً ٌتمكن من  10/20كل طالب لدٌه معدل ٌساوي أو ٌفوق

 ( 13المادة  2115جانفً  23)وزارة التعلٌم العالً  والبحث العلمً،  قرار المؤرخ االنتقال. 

 امتحان –طالب لم ٌتحصل على المعدل فً دورة جوان بإمكانه التسجٌل فً الدورة الثانٌة  كل

  .10/20للوحدات الؽٌر المحصل فٌها على األقل  –االستدراك 

  العالمة المحصلة علٌها فً االمتحان االستدراكً تعوض العالمة النظرٌة للوحدة التعلٌمٌة المحصل

 .محافظ علٌها TP أو TD ما أن عالمة التطبٌقعلٌها فً الفحوصات الماضٌة،  ك

 ًاحترام مدة شهرٌن على األقل بٌن الفحوصات العادٌة  وامتحان االستدراك. 

  تقٌم الكفاءات واكتساب المعارؾ المتعلقة بكل وحدة تعلٌمٌة سداسٌا إما عن طرٌق المراقبة

، وٌحظى تطبٌق نمط المراقبة المستمرة والمنتظمة أو عن طرٌق امتحان نهائً أو بالتوفٌق بٌنهما

 .المستمرة والمنتظمة باألولوٌة ما أمكن ذلك

  ًتنظم دورتان، لكل سداسً تعلٌمً لمراقبة المعارؾ والكفاءات، حٌث تعد دورة االستدراك ه

 (11المادة  2115جانفً  23)وزارة التعلٌم العالً  والبحث العلمً،  قرار المؤرخ الدورة الثانٌة. 

 الدورات االستدراكٌة بعنوان كل سداسً من سداسٌات السنة الجامعٌة فً شهر سبتمبر تنظم.  

  ٌحصل الطالب على السداسً إذا ما تحصل على وحدات التعلٌمٌة المكونة للسداسً طبقا للشروط

أو أكثر( وٌمكن الحصول على السداسً بالمقاصة بٌن مختلؾ  10/20المحددة  )الحصول على 

ٌة بالكٌفٌة اآلتٌة: ٌحسب المعدل العام على أساس المعدالت المحصلة فً الوحدات وحدات التعلٌم

التعلٌمٌة المكونة للسداسً والمرجحة بمعامالتها. وٌعتبر السداسً متحصال علٌه إذا كان هذا المعدل 

 .10/20العام ٌساوي أو ٌفوق 

 الوحدات التعلٌمٌة المحصل علٌها قابلة لالحتفاظ . 
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 من قٌم السنة 50ومجموع قٌم الوحدات التعلٌمٌة ٌتعدى  10/20لمعدل أقل من أما إذا كان ا %

 فاالنتقال ٌكون طبٌعٌا ولكن ٌبقى على الطالب أن ٌعٌد دراسة الوحدات التعلٌمٌة الؽٌر المكتسبة

(crédit). 

  :ٌلًأما فٌما ٌخص االنتقال فإنه ٌتم من سنة إلى أخرى وذلك من خالل ما   : مبدأ االنتقال  2.3

  :المرور من السنة األولى إلى السنة الثانٌة 1.2.3

رصٌد للسنة األولى، وٌسمح للطالب المرور  60ٌسمح للطالب بالمرور إلى السنة الثانٌة إذا تحصل على 

رصٌد، وهذا بعد قرار الفرقة  30% من األرصدة أي 50إلى السنة الثانٌة إذا تحصل على األقل 

  .الطالب أن ٌحصل على الوحدات التعلٌمٌة التً تنقصه فٌما بعدالبٌداؼوجٌة، وٌجب على 

  :المرور من السنة الثانٌة إلى السنة الثالثة 2.2.3

  رصٌد 120ٌنتقل إلى السنة الثالثة كل طالب تحصل على المعدل فً السنتٌن السابقتٌن ولدٌه. 

 من األرصدة للسنتٌن الماضٌتٌن )لم تتراكم 80إلى السنة الثالثة كل طالب تحصل على  ٌنتقل %

% من الدٌون المطالب بها للسنة األولى والثانٌة( وهذا مع نجاح فً الوحدات 20علٌه الدٌون أكثر من 

 .التعلٌمٌة األساسٌة

 ٌبقى علٌه أن ٌنجح فً الوحدات التعلٌمٌة التً أخفق فٌها فٌما بعد.  

  :الحصول على شهادة اللٌسانس 3.2.3

رصٌد فً مسار  180ٌتم الحصول على شهادة اللٌسانس بعد أن ٌثبت الطالب أنه تحصل على    

 (le système LMD a l’université Mentouri, Novembre  2004 :18) .اللٌسانس

من المعدل المطلوب بالتعوٌض عند الحصول على عالمات اقل  LMD سمح نظام :مبدأ التعوٌض 3.3

  :لمادة )مقٌاس( أو وحدة تعلٌمٌة ما،  حٌث ٌوجد نمطان من التعوٌض

والذي نقصد به أن نعوض بمقاٌٌس التً تم التحصل فٌها على عالمات :التعوٌض الداخلً 1.3.3

، وهذا لوحدة تعلٌمٌة واحدة، بمعنى آخر أن التعوٌض ٌكون 10مرتفعة لمقاٌٌس لم تتحصل فٌها على 

 .مقاٌٌس وحدة تعلٌمٌة واحدة بٌن
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نقصد به تعوٌض عالمات وحدة تعلٌمٌة ما ٌنقص من عالمات وحدة  :التعوٌض الخارجً 2.3.3

 le système LMD a).تعلٌمٌة أخرى، بمعنى آخر أن التعوٌض ٌكون بٌن الوحدات التعلٌمٌة

l’université Mentouri, Novembre  2004 :14) 

به إمكانٌة تؽٌٌر اختٌار من اختصاص إلى آخر أو تؽٌٌر من الجامعة إلى نقصد  :مبدأ التحوٌل.  4.3 

أخرى مع المحافظة على المكتسبات الخاصة بالمسارات األولى أي االحتفاظ بالوحدات التعلٌمٌة التً هً 

 .قابلة باالحتفاظ

الثالثة التً  هو عبارة عن امتحان للفرصة الثانٌة تعطى للطالب عوضا عن الفرصة : االستدراك.  5.3 

كان ٌمثلها فً النظام الكالسٌكً، وكما سبق الذكر فهً تعطى للطالب الذي لم ٌتحصل على المعدل أكثر 

 le système LMD à l’université Mentouri, Novembre).فً مادة أو وحدة تعلٌمٌة ما 10أو ٌساوي 

 2004 : 14) 

ت واكتساب المعارؾ المتعلقة بكل وحدة من وحدات وعبارة عن تقٌٌم الكفاءا :المراقبة المتواصلة 6.3 

التعلٌم حٌث ٌجب اختبار الطلبة عن طرٌق المراقبة المستمرة  والمنتظمة وهذا من خالل اختبارات 

 le système).شفوٌة أو كتابٌة أو أعمال البحوث أو تقارٌر ذاتٌة، تربصات ...الخ، على مدى السنة

LMD à l’université Mentouri, Novembre  2004 : 15) 

 : LMD التعاون الوطنً  والدولً داخل نظام . 4

وكما تم التطرق فً أهدافه إلى تنمٌة األواصر بٌن الجامعة والمجتمع،  أي   LMD ٌدعوا نظام

بٌن ما هو نظري وما هو تطبٌقً، سواء كان هذا فً المجتمع الوطنً أو الدولً وهذا فً إطار الشراكة، 

لها أهداؾ مسطرة من طرؾ الجامعة الجزائرٌة وطرؾ المجتمع )الوطنً، الدولً(   هذه األخٌرة تكون

وٌكون مجمل محتواها فً التكوٌن، إعداد برامج جدٌدة وتنشٌط البحث العلمً  وٌجب أن ٌتوج هذا 

 :بالتشاور مع الشرٌك الثانً )الوطنً او االجنبً( من حٌث

 إنشاء جامعات مختلطة وهدفها ترقٌة التعاون إذ ٌجمع أقطاب االمتٌاز لكل طرؾ ولكل بلد.  

 إنشاء مخابر وطنٌة ودولٌة قائمة على الشراكة. 

 كذلك استؽالل الشراكة الموجودة من قبل وفً جمٌع المجاالت. 

الجامعة ومن أجل تفعٌل دور الجامعة فً المحٌط وتدعٌم أواصر الشراكة والتعاون تسعى  

 .الجزائرٌة إلى عقد عدة اتفاقٌات سواء على مستوى الوطنً أو على مستوى الدولً
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  :الجامعة الجزائرٌة ومحٌطها 1.4 

إن فلسفة الجامعة تنطلق أساسا من فلسفة المجتمع وبالتالً فهً تسعى إلى تنمٌته وتنظٌمه وهذا 

 .إسسات المجتمعمن خالل تثمٌن العالقات وتطوٌرها بٌن الجامعة ومختلؾ م

أما فً الجزائر فإننا نجد أن عملٌة التقارب بٌن مإسسات والجامعة لٌس بالعملٌة السهلة التجسٌد 

  :إلى سببٌن مهمٌن هما CNRES وهذا راجع حسب

  ًالصعوبات االقتصادٌة التً تعانً منها المإسسات حٌث ٌطؽى حالٌا االهتمام بالتوازن المال

 .تكوٌن مواردها البشرٌةوالمعٌشً على حساب جوانب 

  ٌؽلب على االقتصاد الجزائري انتشار المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة واللتٌن تسٌطران على منظر

االقتصاد الجزائري، وبالتالً فإن بالدنا فً هذا المٌدان الصناعً واالقتصاد بصفة عامة موجهة أكثر 

الجزائر نموذج التفاوض والتقارب بٌن الطرفٌن نحو االستٌراد األمر الذي ٌحول دون إمكانٌة تطبٌق 

  .)مإسسات المجتمع  والجامعة( مثلما هو موجود فً الدول المتقدمة

فً الجامعة الجزائرٌة نجد أن من بٌن أهم توجهات وأهداؾ هذا  LMD لكن بعد تطبٌق نظام

خالل تدعٌم  وترقٌة األخٌر هو الدعوة إلى ربط العالقات والمصالح بٌن الجامعة ومحٌطها وهذا من 

فً هذا المضمار إلى  تثمٌن  وإقامة شراكات فعالة  CNRSE الحركة التمهٌنٌة فً التكوٌن، كما دعت

  :بٌن الطرفٌن وهذا من خالل

 التربصات التً تجرى فً الوسط المهنً تكون لها مكانتها فً البرامج التكوٌن. 

 ط إعداد ومصادقة البرامج وتحدٌد الشهادات إدخال التنظٌمات الرسمٌة التً ٌمكن إدماجها فً مخط

وهذا حتى تضمن فعالٌة منتوج الذي بدوره سٌإثر على منتوج مإسسات المجتمع كمنظمة المهندسٌن، 

منظمة خبراء المحاسبٌن...الخ. كما ٌمكن لجمعٌات أرباب العمل والجمعٌات المهنٌة المساهمة فً هذا 

 .المسار

  على الجامعة كذلك من أجل تثمٌن اإلقامة الشراكات الفعالة على المستوى المحلى والجهوى تجب

مإسسات التكوٌن والمصالح التشؽٌل والجماعات  –أن تشرك المإسسات )ؼرفة التجارة والصناعة 

، مدٌرٌة )وزارة التعلٌم العالًالمحلٌة والجمهورٌة( فً تطبٌق البرامج وتكٌٌفها مع المضمون المحلً. 

 ( 18التعلٌم  والتكوٌن: 
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 : الجامعة الجزائرٌة  والتعاون الوطنً 2.4

االتفاقٌات المبرمة بٌن مإسسات التعلٌم العالً ومإسسات المجتمع والمتمثل فً المإسسات  تهدؾ

االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة والصناعٌة...الخ  والتً ٌؤمل طرفٌها إلى  تجسٌدها فً الواقع إلى 

خاصة مع تحسٌن المستوى النظري والتطبٌقً  وهذا بفتح فرص التكوٌن للطلبة داخل هذه  المإسسات 

الجدٌد  ومتطلبات اختصاص لٌسانس مهنً وكذلك الجامعة بدورها توّد استؽالل  LMD تداعٌات نظام

إمكانٌاتها العلمٌة والبٌداؼوجٌة وهذا برسكلة ذ وجودة عالٌة لعمال تلك المإسسات  وتمكٌنهم من 

ن المإسسات الحصول على شهادات وبالتالً تطوٌر وترقٌة نشاطات تلك المإسسات، ونجد من بٌ

الجامعٌة الجزائرٌة التً قامت بتفعٌل وخلق العالقة والمصالح المتبادلة مع المإسسات المجتمع نجد 

 .1945ماى8جامعة قالمة 

أبرمت جامعة قالمة مجموعة من االتفاقٌات مع خمس مإسسات اقتصادٌة جزائرٌة   01/02/2005ٌوم 

  : وهً

 ٌة  وتطبٌقهاالمإسسة الوطنٌة لدرجات  والدرجات النار. 

 وحدة الرخام بقالمة. 

 مقاولة الترصٌص  والكهرباء  والتكٌٌؾ بقالمة. 

 شركة األشؽال الري  والؽابات بقالمة. 

  .( 14: 2116)النشرة اإلعالمٌة الدورٌة،  جامعة قالمة، فٌفري شركة تكرٌر السكر بقالمة 

تعتبر من المإسسات الجامعٌة الرائدة والتً  1998أما جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس التً أنشؤت سنة 

اتفاقٌة عمل مع المإسسات  27فً إبرام االتفاقٌات سواء على المستوى الوطنً أو الدولً قد أبرمت 

 :الوطنٌة االقتصادٌة  والعلمٌة بؽٌت تحقٌق األهداؾ السابقة الذكر وهً

  المعهد الجزائري  للبترول      (IAP) 

  المإسسة الوطنٌة للتكرٌر(NAFTEC)  

  المإسسة اإللكتروصناعٌة (EEI AZAZGA) 

  الوكالة الوطنٌة لدعم تشؽٌل الشباب ((ANSEJ 

  مدٌرٌة الصٌد البحري والموارد الصٌدٌة  ببومرداس (DPRHB)   

  فرع النقل بواسطة القنوات بسوناطراك (TRC-SH) 

  المركز الوطنً للتكنولوجٌا والمراقبة (CNTC)      
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   الجزائرٌة للتجهٌزات الصناعٌةالمإسسة (ALIECO)    

  مركز البحث والتطوٌر لمجمع  صٌدال (CRD-SAIDAL)   

  الوكالة الوطنٌة لتثمٌن نتائج البحث والتنمٌة التكنولوجٌة  (ANVREDET) 

  شركة الخدمات المتكاملة  سٌنابسٌس (SYNAPS’IS)  

  المرصد الوطنً للبٌئة والتنمٌة المستدٌمة (ONEDD)  

  ًالوكالة الوطنٌة لتنمٌة البحث الجامع  (ANDRU) 

  المإسسة الوطنٌة ألشؽال اآلبار(ENTP)  

   ًوهران -المدرسة العلٌا ألساتذة التعلٌم التقن (ENSET) 

  المدرسة العسكرٌة المتعددة التقنٌات (EMP) 

   بسكرة -جامعة محمد خٌضر (UMKB) 

  جامعة هواري بومدٌن للعلوم والتكنولوجٌا (USTHB) 

   تٌارت -جامعة ابن خلدون (UIKT) 

   ًالشلؾ -جامعة حسٌبة بن بوعل  (UHBC) 

   ًالمدٌة -المركز الجامع (CUM) 

   تٌزي وز و -جامعة مولود معمري(UMMTO) 

   القبة -المدرسة العلٌا لألساتذة (ENS) 

   ًاألؼواط -جامعة عمار ثلٌج (UATL) 

   الجزائر - وحدة تطوٌر تكنولوجٌات السٌلٌسٌوم (UDTS) 

  الجزائر -الشركة الجزائرٌة للكهرباء  والؽاز(SONELGAZ) 

   الجزائر –المركز ألصٌدي برؼاٌة  CCR (14لتعرٌف بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس: ا) 

 3تمت المصادقة على اتفاق بٌن جامعة الجزائر  2010أكتوبر  24وفً نفس السٌاق وفً ٌوم 

ة وهً اتفاقٌة تعاون بٌن المإسستٌن لتؤطٌر طلبة الجامعة فً مجال وجرٌدة "الشروق" بصفة رسمٌ

اإلعالم  واالتصال والعلوم السٌاسٌة وكذا طلبة كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، ومن خالل هذه 

األخٌرة تمكن مإسسة جرٌدة "الشروق" فتح أبواب أقسامها بما فٌها أقسام اإلشهار،  التوزٌع،  المالٌة،  

 .إلدارة فً وجه الطلبة وهذا فً كافة المستوٌات من أجل تلقً تربصات مٌدانٌةا

www.choroukonline.com)  ) 
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 :الجامعة الجزائرٌة والتعاون الدولً  3.4

بما أننا فً عصر تسوده معالم العولمة ،  وتحوالت كبٌرة فٌما ٌخص التكنولوجٌا ووسائل اإلعالم 

واالتصال. هذا األخٌر الذي فرض على الجامعة وهذا بكونها إحدى مإسسات المجتمع الفاعلة إلى أن 

لسوق والذي نجد تستجٌب إلى التحوالت والتحدٌات النظام العالمً الجدٌد خاصة فً توجهه نحو اقتصاد ا

من بٌن إفرازاته اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات، وبما أن الجزائر تبنت اقتصاد السوق ٌعنى أن 

الجزائر بدأت تنصهر فً توجهات نظام العالمً الجدٌد هذا الذي فرض علٌها أن تبنى عالقات على 

تها من الجامعات األجنبٌة خاصة المستوى الدولً وهذا من خالل عقد اتفاقٌات تعاون بٌنها وبٌن نظٌرا

ونحن نعلم أن التكوٌن بالمإسسات الجامعٌة الجزائرٌة ٌعانى الكثٌر من العوائق  وهذا بسبب نقص 

الخبرة ونقص التكنولوجٌات...الخ. ولهذا وجب على هذه األخٌرة أن تستنجد بتجارب الدول الناجحة فً 

كار عدٌدة منها أن العالم عبارة عن قرٌة، وعلٌه هذا المٌدان. كذلك خاصة بعد انتشار مفاهٌم  وأف

فالجزائر جزء من هذه القرٌة لهذا ال ٌجب علٌها أن تعٌش بمعزل عن العالم، وعلٌه فإن االنفتاح نحو 

الخارج خاصة نحو الجامعات هذا من شؤنه إثراء التفاعل بٌن أعضاء هٌئات التدرٌس والباحثٌن وحتى 

 .عجلة االحتكاك بنظائرنا من الجامعات وأعضائها الطلبة عالمٌا  وبالتالً دفع

وفً هذا المضمار نجد من بٌن مجموع االتفاقٌات المبرمة مع الجامعات األجنبٌة خاصة فً ظل 

  :ما ٌلً LMD تطبٌق نظام

  مذكرة تفاهم مع نظٌره من جامعة  2005ماي  05بقالمة ٌوم  1945ماي  08وقعت جامعة

 .الهاشمٌةالٌرموك بالمملكة األردنٌة 

  تم عقد اتفاق تعاون علمً  وتبادل أكادٌمً بٌن جامعة وهران الممثلة فً رئٌسها أ.د/ عبد القادر

،  2004-05-17وهذا ٌوم  دربال وجامعة دمشق بسورٌا والممثلة فً رئٌسها أ.د/ محمد عصام عوا

حٌث تم المصادقة على مذكرة التفاهم والتً احتوت على كل ما تم االتفاق علٌه بٌن الطرفٌن وقد قسمت 

 .المذكرة إلى تسع بنود

  على ستة اتفاقٌات علمٌة مع عدد من الجامعات الجزائرٌة   2010-03-13وقعت جامعة دمشق  ٌوم

سان،  مستؽانم،  الجلفة وذلك من خالل لقاء تم بٌن رئٌس جامعة وهً بسكرة، سطٌؾ، أم البواقً،  تلم

 .دمشق  ورإساء جامعات  بسكرة، الجلفة، سطٌؾ، تلمسان، مستؽانم  وأم البواقً

  تم توقٌع اتفاقٌة تعاون علمً بٌن المعهد العالً للترجمة والترجمة  2008جوان  15فً ٌوم األحد

امعة دمشق والمعهد العالً العربً للترجمة بالجزائر والممثل الفورٌة بجامعة دمشق والممثلة برئٌس ج

 .بمدٌرته العامة
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  سطٌؾ )الجزائر (  -تم توقٌع اتفاقٌة تعاون بٌن كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة جامعة فرحات عباس

 .2008والمركز القومً للبحوث لتربوٌة والتنمٌة )مصر( وهذا فً شهر أبرٌل 

 وبن ٌوسؾ بن خدة بالجزائر  3تعاون بٌن جامعات بول سٌزان اكس ـ مرسٌلٌا  تم إبرام عدة اتفاقٌات

العاصمة ومنتوري بقسنطٌنة، وذلك على هامش حفل إطالق أول مدرسة لتحضٌر شهادة الدكتوراه 

 .لرجال القانون من حوض المتوسط

  ٌلً بٌن بجامعة "فرحات عباس" بسطٌؾ إبرام اتفاق علمً بٌداؼوجً تكم  2009-10-12تم ٌوم

جامعتً سطٌؾ )الجزائر( وران )فرنسا(، هذا االتفاق ٌربط بٌن كلٌة العلوم بجامعة "فرحات عباس" 

 .وٌشمل ثالثة محاور 1بسطٌؾ وكلٌة علوم المادة بجامعة ران 

  فً إطار التعاون والشراكة العلمٌة ارتبطت جامعة بومرداس بمجموعة من االتفاقٌات مع جامعات

، المعهد (Iٌة ومن بٌن هذه االتفاقٌات المتعددة نجد جامعة هنري بوانكاري )نانسًومراكز البحث عالم

العالً لمواد البناء المٌكانٌكً )بارٌس(، جامعة التكنولوجٌا )تروا(، جامعة )بو وبالد األدور(، جامعة 

)فرساي  ، مجمع األساتذة المشاركٌن )بارٌس(، مدرسة المناجم )نانت(، جامعة(IIIبول سباتٌى )تولوز

سان كنتى اٌفلٌن(، جامعة التكنولوجٌا )بلفور مونتبلٌار(، جامعة )بٌار وماري كوري، بارٌس(، المدرسة 

الجنوب،  –الوطنٌة العلٌا للفنون والحرؾ )بارٌس(، جامعة )صوفٌا أنتبلٌس، نٌس( والجامعة البرٌطانٌة 

ٌات مع عدد من الجامعات الروسٌة )لورٌون( .أما دولة روسٌا فقد أبرمت جامعة بومرداس عدة اتفاق

وهذا فً إطار التعاون والتبادل العلمً والجامعات المعنٌة بذلك هً: الجامعة اإللكتروتقنٌة )سان 

بترسبورغ(، الجامعة التقنٌة )سان بترسبورغ(، جامعة البترول  والؽاز )موسكو( والجامعة التقنٌة )معهد 

معات من اوكرانٌا فً مجال الطاقة والبترول وهذا بثالث الطاقة موسكو( ، كذلك تعاقدت مع ثالث جا

اتفاقٌات وهً: الجامعة الوطنٌة ألوكرانٌا )كٌٌؾ(، الجامعة الوطنٌة األوكرانٌة التقنٌة للبترول والؽاز 

)إٌفان وفرانكٌفسك( والجامعة الوطنٌة شرق أوكرانٌا فولودمٌر دال )لوجنسك(.اٌضا مع ابرمت اتفاقٌة 

معة الحرة )ببروكسل( ببلجٌكا ، اٌضا هناك اتفاقٌة واحدة مع الجامعة التقنٌة ألوسترافا واحدة مع الجا

)جمهورٌة التشٌك(، كذلك اتفاقٌة واحدة مع جامعة وٌبرتال )المانٌا(.اما دول المؽرب العربً فقد تعاقدت 

فؤبرمت االتفاقٌة مع  باتفاقٌة واحدة مع جامعة الحسن الثانً )المحمدٌة( بالمؽرب ، وعن الدول اآلسٌوٌة

 .(المعهد الكوري لعلوم األرض والموارد المعدنٌة )الجمهورٌة الكورٌة

وبعد االطالع على محتوى نصوص االتفاقٌات المبرمة بٌن الجامعات الجزائرٌة ونظٌراتها من الدول 

 :ٌلً االجنبٌة فقد معظمها تتشارك فً كثٌر من النقاط والبنود كان اهمها ما

 ارٌع البحثٌة المشتركة بٌن الطرفٌنتطوٌر المش. 

 اإلشراؾ المشترك على األطروحات. 



   LMD 
 

124 
 

  تنظٌم أحكام االعتراؾ المتبادل، ما ٌسمح للطلبة وخرٌجً إحدى الجامعتٌن باستكمال ومتابعة

 .الدراسة فً الجامعة األخرى

 تقدم كل جامعة لموفدٌها الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة. 

  والدكتوراه الماجٌستٌرتبادل المطبوعات والمنشورات والمجالت  ورسائل. 

 تبادل الخطط الدراسٌة  والمناهج. 

  تشجٌع الجامعتٌن على نشر بحوث ومقاالت التً تصدرها الجامعة األخرى فً مجالت ودورٌات

كتب والنشر المشترك العلمٌة فً جامعة البلد اآلخر، واٌضا تعاون الجانبان فً مجال التؤلٌؾ وترجمة ال

 .وفق ما ٌتم وضعه من قواعد تنفٌذٌة مشتركة

 التفصٌل المدقق لبعض االمور التقنٌة واالحكام المالٌة اثناء تطبٌقها ومدة صالحٌة هذه االتفاقات. 

 :خالصة  -

، حٌث تم تقسٌم هذا الفصل إلى LMD خصص هذا الفصل للتعرٌؾ بالنظام الجدٌد أال وهو نظام

من منظور دولً وهذا من خالل التعرض إلً الجذور  LMD األول تطرقنا فٌه إلى نظامقسمٌن: 

التارٌخٌة خاصة فً الدول األوروبٌة ومراحل تطوره وهذا عن طرٌق عرض مجمل االتفاقٌات والقمم 

صادي التً مّر عبرها، ثم تناولنا األبعاد الرئٌسٌة لهذا النظام ونخص بالذكر البعد السٌاسً والبعد االقت

وبشكل من التفصٌل ونجد من  LMD وكذلك االجتماعً لتتناول بعدها أهم التوجهات العالمٌة لنظام

التوجه نحو  وخوصصة التعلٌم، بٌنها: التوجه نحو تطبٌق معاٌٌر االقتصار الحر كتسلٌع التعلٌم العالً

 .التنوٌع فً أنماط التعلٌم العالً

الدعوة إلى نجاعة التكوٌن، وعالمٌة التعلٌم العالً وكذا بعدها، تطرقنا إلى أهدافه الكبرى مثل  

تدعٌم حركٌة الطلبة والباحثٌن دون أن ننسى تثمٌن الحركة التمهٌنٌة للتعلٌم وهٌكلة التعلٌم داخله مع 

فً الجامعة  LMD توضٌح المستوٌات الثالث الموجودة فٌه. أما القسم الثانً فتعرضنا فٌه إلى نظام

ن خالل أهدافه وخصائصه حسب الجامعة الجزائرٌة والتً لم تكن مختلفة تماما عن الجزائرٌة وهذا م

أهداؾ وخصائص هذا النظام على المستوى الدولً ، وأخٌرا التعاون الدولً والوطنً  وهذا من خالل 

عرض مجموعة من اتفاقٌات مع مجموعة من الجامعات األجنبٌة والعربٌة وكذا شركات ومإسسات 

ً طٌاتها شراكة علمٌة وتبادل للطلبة والباحثٌن والمشاركة المتبادلة فً العملٌة التكوٌنٌة  وطنٌة تحمل ف

 .وأٌضا تبادل للخبرات
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 الفصــل الرابع                                                                   الحركية الدولية للطلبة
 

126 
 

  :تمهٌد -

 األخٌرة هذه تإهل، اذ  LMD نظام إلٌها ٌنادي التً الرئٌسٌة أهداؾ أهم بٌن من تعتبر الحركٌة

 بٌن التنقل من العلمً والبحث العالً التعلٌم لمإسسات ٌنتمون باحثٌن وا أساتذة طلبة،سواء كانوا  األفراد

 تعتبرالتً  الدولٌة منها خاصة الحركٌة والذي نقصد به لتنقل وهذا والدولٌة، الوطنٌة الجامعات مختلؾ

 اونحن من خالل هذ.. LMDلنظلم  الدولً البعد تعطً، كما انها  العالً التعلٌم عولمة أشكال من شكل

 .الدولٌة الحركٌة متؽٌر فهم سنحاول الفصل

 : للطلبة الدولٌة الحركٌة نواع. ا 1

 : الفردٌة الدولٌة الحركٌة 1.1

 جامعات إلى األصلٌة دولهممن  العالً التعلٌم مإسسات من والباحثٌن الطلبة تنقل عن عبارة هً

 مهامها بٌن من نجد إذ العملٌة هذه بتسهٌل تقوم هٌئات وهناك. فردي تواجد إطار فً وهذا أجنبٌة لدول

  :ٌلً ما

 ؛(باحث طالب،) المعنً ومستوى  تخصص تحدٌد 

 والباحثٌن؛ الطلبة عدد تحدٌد به والمقصود المتنقلٌن حجم تحدٌد 

 البٌداؼوجً؛ والتؤطٌر والباحث الطالب لحركٌة الزمنٌة المدة تحدٌد 

 المتنقلٌن؛ األشخاص طرؾ من سٌتبع الذي الدراسة برنامج تحدٌد 

 ؛(المستقبلة الجامعة قبل من تكفل أو خاص) السكن 

 التسجٌل؛ حقوق 

 المستقبل البلد قوانٌن احترام مع االجتماعً التامٌن.(Guide de la mobilité internationale 

enseignante ,2006 :15) 

 :على تعتمد حٌث نمطٌن الفردٌة الدولٌة الحركٌة وتؤخذ

 الخارج؛ إلى العلمٌة البعثات 

 (الدكتوراه ،الماجٌستٌر) لألطروحات الدولًالمشترك  اإلشراؾ. 

 طرؾ من مقدمة منح عن عبارة هو األول النوع. نوعٌن إلى للخارج العلمٌة البعثات تنقسم

 مقدمة األجنبٌة الجامعات فً التخرج أطروحة أو دراسته إلكمال الباحث أو للطالب الحكومة أو السلطات

 عبارة هو الثانً، النوع أما. العلمً والبحث العالً التعلٌم ووزارة الخارجٌة الشإون وزارة طرؾ من

 عدد تحدد أنها حٌث (Bourse de coopération) األجنبٌة الحكومات طرؾ من مقدمة منح عن
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 ذلك إلى ضؾ. الخ....تقنٌة تكنولوجٌا، دقٌقة، تخصصات تكون األحٌان أؼلب وفً والتخصصات الطلبة

 إطار فً تكون  الحركٌة هذه. المالٌة مسإولٌتها تحت وهذا دفعاتهم على األوائل الطلبة تشترط أنها

 تخص بنود طٌاتها فً تحمل األولى بالدرجة سٌاسٌة أنها أي الدول بٌن موقعة وبروتوكوالت اتفاقٌات

   Héloïse Hétange sans date)    (العلمً والبحث  العالً التعلٌم

 هو منه فالهدؾ والدكتوراه، الماجٌستٌر لألطروحات الدولً المشترك اإلشراؾ ٌخص فٌما أما

 وتكون الجامعات بٌن العلمً التعاون وتشجٌع الدكتوراه طلبة منهم خاصة للطلبة الدولٌة الحركٌة تعزٌز

 .شهرا 18و 06 بٌن تتراوح الدكتوراه تحضٌر طور فً هم اللذٌن طلبة منهم خاصة تنقل مدة

  : العلمً التعاون إطار فً الدولٌة الحركٌة 2.1

 مخابر بٌن المتمٌز والتكنولوجً العلمً التعاون تطوٌر إلى تهدؾ متكاملة إجراءات عن عبارة هً

 عامة لمإسسات تابعة أو صلة ذات تكون أن البحوث مخابر على وٌشترط البلدان من لمجموعة البحوث

 أن ٌجب البرامج هذه فً المقدمة البحوث إن. شركات أو بحثٌة مإسسات أو العالً للتعلٌم خاصة أو

 طور فً هً التً للمشارٌع البحث وفرق الباحثٌن حركٌة تسهٌل شانها من التً دول عدة بشراكة تكون

 الدولٌة البرامج بٌن ومن البحثٌة البرامج هذه فً المشاركة البلدان نحو الحركٌة وجهة وتكون االنجاز،

 إلى تهدؾ األخٌرة هذه المتكاملة العمل برامج به نقصد والذي  « PAI » برنامج نجد العلمً للتعاون

  المتنوعة، البحث مجموعات بٌن للتقارب المساعدة تقدٌم على والعمل  الدولً العلمً التعاون تعزٌز

 تعمل أوروبٌة دولة 31 منها دولة 51 إلٌها تنضم  « PAI » نجد وحالٌا مشتركة بحث وحدات وبناء

  حركٌة تمت المشارٌع من الضخم العدد هذا وعلى مشترك بحث مشروع 2500 على الراهن الوقت فً

  . « PAI » فً المشاركة الدول مختلؾ بٌن وباحث طالب 10000 وتنقل

من اجل  اٌراسموس وأخٌرا ودٌفنشً لٌونارد  ماندوس، اٌراسموس كومٌنٌوس، برنامج نجد كما

 الحركٌة وتشجع تدفع التً العلمً التعاون البرامج أهم من تعتبر التً (Erasmus for all) الكل

 مستوى على الحركٌة هذا تتم. العالم دول على متفتحة ولكنها أوروبا فً الشباب والباحثٌن للطلبة الدولٌة

 هذه مسئولٌن قبل من علٌها ومصادق موثقة علمٌة اتفاقٌات وفق العلمٌة، البحوث ومخابر مراكز

 ,Harfi, et Mathieu).السٌاسٌة السلطات أو الحكومات مستوى على ولٌس والعلمٌة البحثٌة المإسسات

2005 :110) 
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  :الخاص القطاع فً الدولٌة الحركٌة  3.1

 العالً التعلٌم مإسسات فً والتقنٌٌن والمهندسٌن والباحثٌن الطلبة واستقبال إرسال مدى بها ٌقصد

 نشطة نجدها التً الحركٌة هذه الدول، مختلؾ من الخاصة البحوث ومخابر وشركات ووكاالت الخاصة

 كبٌرة أمواال وٌجلب كبٌر بحجم متطور العلمً والبحث العالً التعلٌم مٌدان فً الخاص القطاع ألن جدا

 موجود والتطوٌر البحث حجم أن إالا  أخرى، إلى وكالة ومن إلى شركة من ٌختلؾ التطور هذا أن رؼم

م ما العلمً البحث فً الجنسٌات المتعددة شركات خلق بعد خاصة واسع نطاق على   تطوٌر فً وساهم دعا

 .(Harfi, et Mathieu, 2005 :112) والباحثٌن الطلبة وتنقل الحركٌة وتفعٌل

  :(المحاضرٌن األساتذة) التدرٌس لهٌئة الدولٌة الحركٌة  4.1

 أجل من وهذا العالً التعلٌم مإسسات بٌن األساتذة فً المتمثلة التدرٌس هٌئة أعضاء تنقل وهً

 إلٌها ٌنتمً التً األصلٌة المإسسة مع متعاقدة العالً التعلٌم مإسسات فً ودروس محاضرات إلقاء

 العامة العالً التعلٌم مإسسات بٌن مبرم اتفاق بروتوكول فً محددة األساتذة تنقل فترة وتكون األساتذة،

  معٌنة تخصصات فً والخبرات الكفاءات تبادل طٌاتها فً تحمل الحركٌة من النوع هذا. الخاصة أو

 األستاذ سٌلقٌها التً والمحاضرات الدروس ومحتوى والتدرٌسٌة، المنهجٌة الطرائق فً مقارنة وكذلك

 لكن المحاضرة سٌلقً الذي األستاذ وتحضٌر وإشراؾ إعداد من تكون األجنبٌة الجامعات فً المحاضر

 Agence Europe-Education-Formation France, mai).المستقبلة المإسسة موافقة بعد

2009 :04) 

  : للتكوٌن الدولٌة الحركٌة 5.1

 عمال  تقنٌٌن،  مهندسٌن،  إدارٌٌن، أساتذة،) العالً التعلٌم لمإسسات التابعٌٌن األشخاص تنقل هً

 التعلٌم مإسسات فً المستوى وتحسٌن التكوٌن أجل من وهذا أسابٌع 6 تتجاوز ال لمدة...( المكتبات،

 مدى بالتكوٌن ٌسمى ما إطار فً وٌدخل أخرى أجنبٌة لبلدان تكوٌنٌة مإسسات أو شركات أو العالً

 عملهم مٌدان فً جدٌد هو ما على لإلطالع العالً التعلٌم لمإسسات التابعٌن األشخاص أن أي الحٌاة،

 أفراد بٌن التبادل وهو أال آخر بعد التكوٌن حركٌة تحمل كما...(.  التقنٌة، أمور أو إدارات مكتبات،)

 هذٌن بٌن وحركٌة تنقل هناك ٌكون حٌث المختلفة المجتمع ومإسسات الجامعٌة المإسسات وإطارات

 جامعٌٌن أساتذة طرؾ من وتدرٌب عمل بورشات والقٌام محاضرات إلقاء خالل من وذلك األخٌرٌن

 خبراتها تعطً أن المجتمع مإسسات إلطارات ٌمكن أي العكس أو المجتمع مإسسات وأفراد لعمال

 هو العملٌة هذه من والهدؾ العالً التعلٌم مإسسات داخل التعلٌمٌة العملٌة فً تشارك وأن المٌدانٌة

 المجتمع مإسسات عن المسئولون األفراد وكذا المجتمع ومإسسات العالً التعلٌم مإسسات بٌن التقارب
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 ومإسسات العالً التعلٌم مإسسات بٌن الحركٌة وهذه مركزها، كان مهما واالجتماعٌة االقتصادٌة

-Agence Europe).الدولً المستوى على تكون أن ٌمكنها كما الوطنً مستوى على تكون المجتمع

Education-Formation France, 2009 :04) 

 والمخطط التالً ٌوضح انواع الحركٌة الدولٌة كما ٌلً :

 ( ٌوضح انواع الحركٌة الدولٌة 04المخطط رقم )

 

 المصدر6 الباحثة

  : للطلبة الدولٌة الحركٌة فً تتحكم التً األساسٌة الدوافع. 2 

  :العلمٌة الجاذبٌة 1.2

 الممٌزات من بمجموعة المتقدمة منها خاصة األجنبٌة الدول فً العالً التعلٌم مإسسات تتمٌز

 سواء العلم طلبة همم واستقطب األنظار جذب ما والقوٌة العالٌة المإهالت من لكثٌر وامتالكها المثٌرة

 جعلها ما األخٌرة هذه علمٌا به تتمٌز ما معظم حصر وٌمكن التدرج بعد ما أو التدرج مرحلة فً

   :ٌلً ما نجد مإسساتها فً والدولٌٌن األجانب الطالب من اآلالؾ مئات تستقطب

 وفً  الدولً البنك لبٌانات وفقا إذ العلمً، والبحث العالً التعلٌم مإسسات على ضخمة مٌزانٌة إنفاق 

 أما% 3.02 اإلجمالً القومً ناتجها من السوٌد دولة إنفاق بلػ 2003 سنة الصادر السنوي تقرٌره

انواع الحركٌة 
 الدولٌة

الحركٌة الدولٌة 
فً القطاع 

حركٌة دولٌة  الخاص
 للتكوٌن

حركٌة دولٌة 
 فردٌة

حركٌة دولٌة فً 
 اطار التعاون العلمً

حركٌة دولٌة 
 لهٌئة التدرٌس
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 فبلػ سوٌسرا أما% 2.84 الٌابان  ،%2.34 وفرنسا%  2.47 فبلػ األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

 العربٌة الدول إنفاق مع مقارنة جدا وطائلة كبٌرة مبالػ تمثل فهً اإلنفاق نسب اختالؾ رؼم% 2.68

. القومً إنتاجها من% 0.3 ب وهذا الكوٌت دولة هً العلمً البحث فً تستثمر دولة أول نجد فإننا

 ( تارٌخ دون مصطفى، هللا عبد أحمد)

 وهو واحد مصدر على تعتمد ال إذ والتطوٌر البحث وأنشطة العالً التعلٌم تموٌل مصادر تختلؾ كما 

 الدراسة تكالٌؾ  االستشارات،  البحوث، نتائج تسوٌق مثل مستقلة مصادر لدٌها بل الحكومات دعم

 الهبات فً تتمثل العلمً والبحث العالً التعلٌم لمإسسات أخرى تموٌل مصادر توجد كما واالستثمارات،

 أو اقتصادٌة مإسسات أو شركات أكانت سواء األهلٌة المإسسات تقدمها التً الضخمة المالٌة والهداٌا

 بلٌون مقدارها الجامعٌة وللبرامج للعلماء منحة غٌتس ومٌلندا بٌل سةمإس قدمت فمثال خٌرٌة؛ مإسسات

ا ومعنوٌا مالٌا دعما أٌضا الخرجٌن اتحادات تقدم كذلك عام، عشرٌن لمدة دوالر  الحكومٌة للجامعات مهما

 الجامعة دعم فً للمساهمة وتدعوهم  خرجٌها مع وتواصل روابط بإبقاء الجامعات تهتم حٌث واألهلٌة

 (تارٌخ دون العنزي، العٌد سعٌد). وبرامجها

 تفوق والتطوٌر والبحوث العالً التعلٌم على اإلنفاق فً فمعدالته الخاص القطاع كذلك ننسى ال 

 كؤعلى الجامعات داخل العلمً البحث على الحكومً اإلنفاق معدالت تبلػ إذ الحكومً، اإلنفاق معدالت

 على العام اإلنفاق من% 52 نسبته ما الخاص القطاع ٌصرؾ بٌنما%  30.6 ب العالم فً لها نسبة

 فً العالً عبد الرحمن عبد الدكتور أكده ما هذا (. تارٌخ دون ٌاقوت، مسعد محمد) والتطوٌر األبحاث

 صفر 24-21 بالرٌاض العربً العالم فً التكنولوجً والتطوٌر العلمً البحث آلفاق الثالثة الندوة

  العلمً البحث أنشطة على إنفاقه إجمالً ٌبلػ بالٌابان الخاص القطاع أن: "...بقوله هجري1425

 الدول وبقٌة  األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً% 50و ونح  بؤلمانٌا% 70ونحو%  80 ب والتطوٌر

 كبٌر وتموٌل ودعم أهمٌة ٌولً والمتقدمة الصناعٌة الدول فً الخاص القطاع أن ٌعنً..." . الصناعٌة

 العلمً والبحث العالً التعلٌم فً والمٌزانٌة اإلنفاق ضخامة فان وبالتالً والتطوٌر، البحث ألنشطة

 .األجنبٌة الجامعات فً للتسجٌل ٌتسارعون وجعلتهم العالم أنحاء شتى من العلم طلبة أبهرت

 نقصد والتً  البحث أماكن توافر إلى سٌإدي ذكره تم كما األجنبٌة الجامعات فً المٌزانٌة ضخامة أن 

 والتجرٌب البحث وسائل توافر كذلك وٌعنً التكنولوجً، والتطوٌر  العلمٌة البحث ومخابر مراكز بها

 .بحثٌة ومواد علمٌة وتقانة كتب من البحث ووسائل األدوات وتقدم  المعدات وتنوع

 إلى التدرج طور من ابتداء وهذا األجنبٌة الجامعات فً العلمً والبحث العالً التعلٌم ٌمٌز ما كذلك 

 السلطات تدخل وعدم األكادٌمٌة بالحرٌة اتسامها هو( الدكتوراه +الماجستٌر) العلٌا الدراسات مستوى

 ٌعنً وهذا  عالٌة درجة إلى واإلبداع  الفكرٌة اإلثارة ومن ج تخلق األكادٌمٌة والحرٌة فٌها والحكومات

 أو تخصص أو كانت علمٌة مإسسة  أٌة فً وهذا  المعرفة وراء السعً فً أحرار واألساتذة  الطلبة أن
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 من خوؾ دون بحرٌة العلمٌة أعمالهم نشر كذلك. حساسٌته أو أهمٌته درجة كانت مهما بحث موضوع

 ٌترتب وهذا حرة بطرٌقة والفكري العلمً البحث ممارسة بمعنى الخارجٌة، السلطة جانب من العقوبات

 العالم دول فً خاصة الدول بعض عكس على العلمٌة، مإسسات داخل باالؼتراب الشعور عدم علٌه

 ألتباك،. ج فٌلٌب.)أخرى علوم فً تفرضها ولكن علوم فً قٌود دون أكادٌمٌة بحرٌة تسمح الثالث

3002) 

 الدول معظم أن نوٌر عبد السالم عبد الدكتور المصري واألكادٌمً  السٌاسً الخبٌر أكده ما وهذا 

 قد الدولة تكون دراسات أو بحوث نتائج إصدار لمنع مٌدان من أكثر فً السٌاسٌة سلطاتها تدخل العربٌة

 السٌاسً الوضع فً الدراسات نتائج تإثر أن من خوفا وذلك ،إلنجازها ومبالػ خسائر تكبدت

  (3005-50-51 نوٌر، على السالم عبد.)السائد

 القضاٌا فً األكادٌمً المجتمع قبل من اآلراء عن التعبٌر إلى أٌضا األكادٌمٌة الحرٌة تمتد كذلك 

 إدارة فً حرٌة إلى تمتد الواسعة بمفاهٌمها األكادٌمٌة فالحرٌة العموم وعلى واالقتصادٌة،  السٌاسٌة

 الحقٌقٌة فالجامعات.  العلمٌٌن والنشاط والبحث الدراسة وحرٌة الفكر وحرٌة العالً التعلٌم مإسسات

 الجمعٌات وكذلك المختلفة والرٌاضٌة  والثقافٌة  واالجتماعٌة  والسٌاسٌة  العلمٌة  باألنشطة تعج تجدها

 الثقافٌة واألنشطة  الفنٌة بالمعارض تعج والمكتبات والنشر والبحوث والمإتمرات بالندوات مهتمة العلمٌة

 والطالب بٌنهم فٌما التنافس ظهور إلى أدى واالتحادات الجمعٌات هذه وتنوع كثرة أن ننسى ال كما

 متوافرة والحرٌة الجامعات، هذه داخل الحرٌة من الجو هذا ضمن للعمل واسعة مساحة ٌجد النشٌط

 البحث ومراكز والكلٌات  والمعاهد الجامعات أن إذ المختلفة الثقافٌة واألنظمة العالٌة اإلمكانٌات بتوافر

 أو دٌنٌة وأ العرقٌة أو االجتماعٌة خلفٌاتهم عن النظر بؽض العمل للجمٌع تتٌح والتطوٌر العلمً

  (تارٌخ دون العنزي، العٌد سعٌد). جنسٌاتهم

  :التالٌة النقاط فً ذكرها ٌمكن العلمٌة السمات من مجموعة توجد العموم وعلى

 وكذلك والدولٌٌن األجانب الطلبة أفضل على تستحوذ ألنها وهذا عالمٌة صبؽة ذات علمٌة مإسسات 

 واإلدارٌة الفنٌة الخبرات من وؼٌرهم والمهندسٌن والمساعدٌن والباحثٌن التدرٌس هٌئة أعضاء أفضل

 .عالمً صٌت ذات مإسسات إلى االنتماء ٌفضل األجنبً الطالب ٌجعل مما

 والسٌاسً األمنً االستقرار ومناخ المستقطبة للبلدان التكنولوجً والتقدم العلمٌة الرٌادة  

  .واالجتماعً

 أوسع جدٌدة آفاق أمامهم وتفتح جهة من وتطوٌرها كفاءاتهم إلثبات العلم الطلبة أمام الفرصة إتاحة 

 .أخرى جهة من عطاء وأكثر
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 والمناهج التعلٌمٌة البرامج ومضامٌن المحتوٌات وقوة التدرٌس فً حدٌثة علمٌة طرق اتخاذ 

 من شهادة على الحاصل ونجد العصر متطلبات تلبً أنها كما عالً مستوى ذات أنها إذ الدراسٌة،

 .الثالث العالم بلدان فً مباشرة ٌوظؾ األوروبٌة أو األمرٌكٌة الجامعات

 العلمٌة البرامج تطابق بمعنى التطبٌقً بالجانب ونظري ه ما كل بٌن ربط أي عملً تدرٌب وجود  

  .العملٌة والحٌاة

 (3005-02-55 ألضٌقً، احمد ٌحً) .األم البلد فً موجودة ؼٌر وفروع  تخصصات وجود   

 طالب لكل الشخصٌة والمٌول وكفاءات الذهنٌة والقدرات ٌتناسب ما الجامعٌة البرامج تعدد. 

 فلسفة الن وهذا والعلمً  األكادٌمً للتلقً مكمل هام كجزء أكادٌمٌة ؼٌر إضافٌة نشاطات توفر 

 المحصلة فً والهدؾ  متكامال تعلٌما الجامعً الطالب تلقً على تقوم المتقدمة الدول فً العالً التعلٌم

  واجتماعٌا  اقتصادٌا تطوره فً اإلسهام على والقادر  مجتمعه مع للتفاعل المإهل الفرد إعداد هو

 .واٌجابٌة  فاعلة بصورة وسٌاسٌا

 لاللتحاق الطالب وإعداد  وتقٌٌم  قبول فً واألكادٌمٌة  اإلدارٌة اإلجراءات مرونة ننسى ال كما 

 العنكبوتٌة الشبكة على تعتمد والمتقدمة الصناعٌة الدول معظم نجد حٌث الجامعٌة، بالمإسسات

  (3004-3003 وكندا، أ.م.الو فً للدراسة الطالب دلٌل). ذلك فً( االنترنت)

  :والمهنٌة االقتصادٌة الجاذبٌة 2.2

 والتً والصناعٌة  المتقدمة الدول وحكومات سلطات تضعها االقتصادٌة االعتبارات بعض هناك

 نعتبرها أن ٌمكن التً األخٌرة هذه والدولٌٌن؛ األجانب للطلبة المالً والدعم المساعدات تقدٌم شانها من

 فً تعتبر والتً  األجنبٌة الدول فً دراستهم إلتمام األجانب الطلبة معظم منها انطلق خلفٌة كمنطلقات

 فٌما والمهنٌة  االقتصادٌة الجاذبٌة هذه حصر وٌمكن  المتقدمة الدول قبل من جذب كعوامل ذاتها حد

  :ٌلً

 ما وهذا  والتكنولوجٌة  التقنٌة االختصاصات لذوي خاصة المتقدمة الدول فً العمل فً التفكٌر 

 عبارة األخٌر وهذا" األخضر الكارت" أصدرت ألمانٌا نجد المثال سبٌل وعلى  الصناعٌة الدول تدعمه

 ألمانٌا فً البقاء فً الحق األجانب الطلبة منح إلى خالله من تسعى األلمانٌة الحكومة تبنته مشروع عن

  نعمة، هاشم). المعلومات تكنولوجٌا تخصصات فً شهادات على المتحصلٌن للطلبة بالنسبة خاصة

32-00-3003)   

 اإلقامة بطاقات على الحصول نسبة بزٌادة األمرٌكً الكونؽرس أصدره الذي القرار وكذلك 

 210 إلى ثم ألؾ 150 إلى السنة فً ألؾ 90 من المتطورة التكنولوجٌا مجال فً األجانب للمتخرجٌن

 . 2009 سنة فً إقامة بطاقة ألؾ
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 تقدٌم شانها من والتً عال مستوى وعلى واإلنسانٌة الخٌرٌة المإسسات من كبٌر عدد وجود 

  األمور، لبعض المالٌة التؽطٌة المالٌة، المنح اإلٌواء، أو اإلطعام حٌث من سواء والمعونات المساعدات

  اتحادات توجد إذ  الجدد، األجانب الطلبة فٌهم بما الحاجة لذوي اإلعانات هذه تقدم إذ  الخ،.... النقل

 الجامعٌٌن للطلبة والدعم  المساعدة تقدٌم إلى تسعى والتً  الشؤن بهذا خاصة خٌرٌة طالبٌة وجمعٌات

 .والجدد  األجانب ومنهم عامة بصفة

 األجانب الطالب من المتخرجٌن توظؾ المتقدمة الدول معظم فنجد والتوظٌؾ  العمل ٌخص فٌما أما 

 ٌجدون األمرٌكٌة الجامعات من علمٌة شهادات على تحصلوا اللذٌن األجانب الطلبة المثال سبٌل وعلى

 وشركات  مإسسات فً ٌكون العمل وهذا لقدراتهم ومناسبة وتخصصهم تتالءم ووظٌفة بسهولة، عمال

 أفراد إلى الدراسة بدافع انتقلوا جدد مهاجرٌن أجانب طالب من ٌتحولون وبذلك وخاصة؛ حكومٌة

 وتنمٌة  مكانة تعزٌز فً تساهم بشرٌة قوى إلى تحولوا وبالتالً  الدائمة واإلقامة  الجنسٌة عل تحصلوا

 ( تارٌخ دون  العنزي، عبد سعٌد). المستقطبة الدولة

 األم، البلد إلى العودة ٌودون اللذٌن أما األجنبٌة الدول فً حٌاتهم مواصلة ٌودون للذٌن بالنسبة هذا  

 من شهادات على المتحصلٌن الطلبة توظؾ الثالث العالم دول معظم المثال سبٌل وعلى نجد فإننا

 بمستواه ٌلٌق عمل منصب ٌجد أن وهو الطالب إلٌه ٌسعى ما وهذا األوروبٌة أو األمرٌكٌة الجامعات

 .الدراسً مساره نهاٌة عقب الدراسً

 :واالجتماعٌة الثقافٌة الجاذبٌة 3.2

 :ٌلً فٌما األجنبً للطالب واالجتماعٌة الثقافٌة الجاذبٌة تتبلور أن ٌمكن

 العلمٌة المعرفة وتحصٌل المعلومات الكتساب تإهله التً جدٌدة أجنبٌة لؽات اكتساب. 

 إلى األجنبً الطالب ٌإهل ما وهذا مختلفة دول من جدد وأصدقاء أفراد مع العالقات من شبكة بناء 

  العالم ثقافات على االنفتاح فً بدوره ٌساهم وهذا عدٌدة؛ ولمناطق مختلفة وتقالٌد وعادات ثقافات اكتشاؾ

 .شخصٌته تنمٌة إلى ٌإدي وبالتالً

 المستقطب البلد وسٌاحة وآثار وأماكن ثقافة اكتشاؾ. 
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 :الدولٌة الحركٌة هرمٌة.2

 أربع إلى ٌنقسم العلمً والبحث العالً التعلٌم فً الدولٌة الحركٌة هرم فإن الٌونسكو، منظمة حسب

 من الثانً المستوى أما( اللٌسانس طلبة) التدرج مرحلة طلبة من تتكون الهرم قاعدة نجد إذ مستوٌات؛

 الشباب الباحثٌن دكتوراه،وال الماجٌستر طلبة) العلٌا الدراسات طلبة لفئة تحدٌده فتم الدولٌة الحركٌة هرم

 فهو الثالث المستوى(. الدكتوراه شهادة على حصولهم على طوٌلة فترة تمر لم الذٌن الشباب الدكاترة و

 من النخبة فٌمثل الهرم قمة ٌمثل واألخٌر،  الرابع المستوى أما المحاضرٌن، واألساتذة  الباحثٌن ٌمثل

 .العلمً التعلٌم وأوساط العلمً البحث مٌدان فً المعروفٌن والدكاترة الباحثٌن

 للحركٌة الزمنٌة المدة أن  االقتصادٌة والتنمٌة  التعاون منظمة وهً  OCDE منظمة أقرت كما

 والدراسات( اللٌسانس) التدرج طور فً الدراسة مرحلة فً األفراد كان كلما جدا طوٌلة تكون الدولٌة

 المراحل أن إلى ذلك سبب وٌرجع الهرم قمة إلى اتجهنا كلما مدتها وتقل( الدكتوراه+ الماجٌستٌر) العلٌا

 مهمة فهً وبالتالً  والعلمً المهنً المسار وبناء  قاعدي تكوٌن مراحل هً العالً التعلٌم من األولى

 أجل من المتقدمة األجنبٌة الدول إلى التنقل إلى بحاجة ألنه وهذا الشاب والباحث للطالب بالنسبة جدا

 ( Harfi, et Mathieu, 2005 :38 ).المعرفً مستواه وتحسٌن العلمً تحصٌله زٌادة

 الدولٌة الحركٌة هرمٌة(6 1)  رقم المخطط   : ذلك ٌوضح التالً والمخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة 6المصدر
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  : الدولٌة الجامعات الى األجانب الطلبة جذب وآلٌات  استراتٌجٌات .0

 دفعت التً االقتصادٌة العولمة خاصة العالً، التعلٌم على انعكاسات للعولمة أن فٌه شك ال مما

 أن كما. واإلنتاجٌة الكفاءة ورفع جدٌدة تخصصات كخلق جدٌدة توجهات نحو العالً التعلٌم بمإسسات

 حٌث العالً التعلٌم استراتٌجٌات وإصالح الهٌكلة إعادة استدعت العالمً االقتصاد فً الهٌكلٌة التؽٌرات

 بل الحدود عبر األموال ورإوس  السلع حركة فً تزاٌد فقط ٌشمل ٌعد لم اآلن العالمً االقتصاد أن

 200  ٌقدر ما 2007 سنة فً الحركٌة بلؽت إذ واألفراد لألشخاص متزاٌدة حركة أٌضا ٌشمل أصبح

 تزداد أن المتوقع ومن. والدتهم ؼٌر بلدان فً ٌعٌشون العالم سكان من% 03 ٌقدر ما أي شخص ملٌون

 إذ العلمٌة الكفاءات أصحاب ٌشمل الحركٌة هذه من جزء أن كما التالٌة، العقود فً بسرعة األعداد هذه

 العالً بالتعلٌم السواء حد على ونامٌة متقدمة بلدان من أجنبً طالب ملٌون 2.3 التحق 2003 سنة فً

 البلدان بٌن الحادة المنافسة بسبب وهذا 2007 فً أجنبً طالب ملٌون 2.8 إلى لٌرتفع بلدانهم، خارج

 طبقت واالستقطاب الجذب هذا ولتحقٌق،  )3003 نعمة، هاشم). األجانب الطلبة الستقطاب المضٌفة

  :منها نذكر وآلٌات  استراتٌجٌات عدة الدول لهذه العالً التعلٌم مإسسات

  :الجامعً للحرم العالمٌة أو الدولٌة بالصفة التحلً 5.0

 الصبؽة إلضفاء متنامٌة جهودا المتقدمة الدول جامعات السٌما األجنبٌة والجامعات الكلٌات تبذل

 واألساتذة األجانب الطلبة من ممكن عدد أكبر واستقطاب جذب خالل من وهذا حرمها على الدولٌة

  .واألساتذة الطلبة حركٌة باتفاقٌات نسمٌها والتً دولٌة اتفاقٌات وفق ٌتم والذي والمتمٌزٌن الدولٌٌن

 الجامعات من مجموعة بٌن األطراؾ متعددة دولٌة تعاونٌة اتفاقٌات عقد على تقوم الطلبة حركٌة

 الجامعات فً تكملتها أو المقررات بعض لدراسة الجامعات هذه بٌن التنقل حرٌة للطالب تعطً

 الجامعات وبٌن  الطالب إلٌها ٌنتمً التً األصلٌة الجامعات بٌن معادلتها تتم والتً  المستقطبة

 للتعلٌم األوروبٌة الرابطة ومنها  النظام هذه لدعم ومنظمات  رابطات عدة إنشاء تم ولقد  المستقطبة،

 عدة هناك وكذلك ،APAIE الدولً التعلٌم أجل من الهادي والمحٌط آسٌا ورابطة ،EAIE الدولً

 االتحاد طرؾ من ممول برنامج وهو  ERASMUS برنامج منها الؽرض لذات وضعت  دولٌة برامج

    (62 تارٌخ بدون سلمان، المالك عبد). الجامعٌة المنح لتقدٌم األوروبً

  االعتراؾ متعددة أو مزدوجة شهادة فتكون الدراسً المسار نهاٌة فً الممنوحة العلمٌة الشهادة أما

 إبرام وفق ٌتم العلمٌة للشهادات المتبادل االعتراؾ أن بمعنى لالتفاق المبرمة الجامعات عدد حسب وهذا

 تعلٌمً برنامج من جزء بدء إمكانٌة للطالب توفر األطراؾ متعددة أو ثنائٌة تعاونٌة دولٌة اتفاقٌات

 على الطالب ٌحصل التخرج وعند أخرى، جامعات فً التخصص نفس فً دراسته ومواصلة بجامعة
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 كل من علمٌة شهادة على ٌحصل أو تكوٌنه فً ساهمت التً الجامعات جمٌع بتوقٌع واحدة علمٌة شهادة

 الطرٌقة هذه فتقوم األساتذة أي التدرٌس هٌئة أعضاء حركٌة ٌخص فٌما أما، حدا على فٌها درس جامعة

 بؤعضاء االستعانة فً طرؾ لكل الحق تعطً دولٌة جامعات بٌن ثنائٌة تعاونٌة اتفاقٌات إبرام على عادة

 :فً الثانً الطرؾ تدرٌس هٌئة

 تلك فً المتبعة البرامج تقٌٌم طرٌق عن وهذا الحالٌة برامجها تؤهٌل أو جدٌدة تعلٌمٌة برامج إنشاء 

 نجد النشاط لهذا المدعمة البرامج أهم ومن  ال؟ أم العالمٌة الجودة بمعاٌٌر ٌفً انه من للتؤكد الجامعة

 ..TEMPUS األوروبً البرنامج

 التعلٌمٌة العملٌة فً الثانً الطرؾ وكفاءات  بؤساتذة االستعانة إمكانٌة على االتفاقٌات هذه تنص كما  

  العملٌة لهذه بالتفرغ التدرٌس هٌئة عضبل ٌسمح  وهنا ، المقررات بعض تدرٌس فً بمساهمتهم وذلك

 .هناك مهامه لمباشرة الثانً بالطرؾ وااللتحاق

 فروع استحداث هو العالمٌة أو الدولٌة بالصبؽة لتحلً الجامعات تطبقها التً اآللٌات بٌن من كذلك  

  تطور فً العمل سوق أن نعلم ونحن  خاصة واالجتماعً  االقتصادي المطلب تخدم جدٌدة وتخصصات

 وجب لهذا باستمرار تتؽٌر أصبحت والمجتمعات  األفراد وحاجٌات  متطلبات الن وهذا  مستمر وتؽٌر

 تحدث ان او العمل سوق فً الحاصلة للتؽٌرات وفقا وهذا تخصصاتها فً وتجدد تؽٌر أن الجامعات على

 وإن العمل سوق مناصب فً مفاجئ أو مبرمج كان سواء تؽٌٌر أي وتتحدى تلٌق عامة تخصصات

 هذه تكن لم إذا خاصة الباحثٌن وحتى أجانب طلبة وجلب استقطاب شؤنها من جدٌدة تخصصات استحداث

  .األصلٌة بلدانهم فً متوافرة التخصصات

 حٌث باستمرار وهذا  الدراسٌة والبرامج  المناهج على تطرأ التً والتحسٌنات  التجدٌدات ننسى وال 

 المتفوقٌن من ٌكونوا أن طالبها ٌخول مما عالمٌة أكادٌمٌة ومناهج برامج تطبق الجامعات بعض أن

 .العالم من جهة أي من تخرجهم بعد العمل لمناصب والمطلوبٌن

  :البحثً التعاون  3.0

  :من االتفاقٌات هذه تمكن العلمً البحث مجال فً تعاونٌة دولٌة اتفاقٌات إبرام على الطرٌقة هذه تقوم

 برامج عدة وجدت ذلك ولتحقٌق  مختلفة جامعات إلى ٌنتمون باحثٌن بمساهمة بحثٌة مشارٌع انجاز 

 ألمؽاربً األوروبً البرنامج وكذلك  CMCUو    ESPRITالتالٌة األوروبٌة البرامج منها نجد

TASSILI. 

 الماجٌستٌر لطلبة مفتوحة الزٌارات هذه  األخرى، الجامعات بحوث لمراكز علمٌة بزٌارات القٌام  

 .ذلك على مثال CIES األوروبً البرنامج فً ولنا  التدرٌس هٌئة ألعضاء وكذلك  والدكتوراه
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 برنامج ذلك على ومثال  الماجٌستٌر برامج نطاق فً الخبرات وتبادل  التعاون ERASMUS. 

 مختلفة جامعات إلى ٌنتمون تدرٌس هٌئة أعضاء إشراؾ تحت الدكتوراه أو الماجٌستٌر برسالة القٌام .

 ) 0-62 تارٌخ دون سلمان، المالك عبد)

  :األجانب والباحثٌن  للطلبة خاصة برامج  2.0

 فً والبحث  التدرٌس مستوى تحسٌن إلى الماضٌة سنوات منذ المتقدمة الدول جامعات تسعى

 مخصصة وبرامج  مشارٌع تطوٌر فً بدأت فإنها األجانب ٌخص فٌما أما  عامة، بصفة وهذا  كلٌاتها

 أكادٌمً مناخ توفٌر خالل من وهذا  ممكن عدد أكبر الستقطاب محاولة فً األجانب والباحثٌن  للطلبة

 :خالل من األمر هذا وٌتم  النخبة لهذه دولً

 المختلفة البحث أسالٌب من االستفادة. 

 الالزمة البحثٌة الوسائل توفٌر. 

 ًأنحاء شتى من باحثٌن معٌنة مجاالت فً المتمٌزٌن الطلبة بٌن وطٌدة عالقة خلق ذاته الوقت وف 

 آنا) DAAD الثقافً للتبادل األلمانٌة الهٌئة منها الؽرض هذا تدعم عالمٌة هٌئات وهناك العالم

  )تارٌخ بدون المٌلٌنٌج،

  : النامٌة دول فً األجنبٌة للجامعات فروع فتح 0.0 

 واعتباره  العالً بالتعلٌم التفكٌر إعادة هو والثقافً  االقتصادي ببعدٌها العولمة  إفرازات بٌن من

 على األموال رإوس أصحاب من العدٌد شجع المفهوم هذا تصدٌرها ٌمكن وسلعة خدماتٌة سلعة

 فً لها فروع افتتاح على العالمٌة الجامعات من العدٌد شجع انه كما العالً، التعلٌم قطاع فً االستثمار

 فً دراساتهم مواصلة إلى  ٌطمحون الذٌن خاصة البلدان تلك طلبة جذب آلٌات كؤحد أخرى دول

 عدم أي االقتصادي العامل بسبب وهذا ذلك دون حالت ظروفهم ولكن  واألمرٌكٌة  األوروبٌة الجامعات

 الجامعات تلك لمصالح وخدمة لهذا ذلك، إلى وما التسجٌل وحقوق واإلقامة السفر مستحقات توافر

 فً عالمٌة أجنبٌة لجامعات عدٌدة فروع فتح تم المضٌؾ البلد لطالب خدمة ثم األولى بالدرجة األجنبٌة

 العرٌقة الفرنسٌة السوربون لجامعة فرع افتتاح منها نذكر الثالث والعالم  الخلٌج ومنطقة  العربٌة الدول

 االسترالٌة، الجامعات فروع من العدٌد فهناك دبً أما أبوظبً، المتحدة العربٌة اإلمارات عاصمة فً

 المدٌنة تؤسٌس تم قطر، فً. المعرفة قرٌة فٌها تتمركز والتً  وؼٌرها  الروسٌة البرٌطانٌة، الهندٌة،

. والتصمٌم واإلدارة الطب مجال فً الرائدة األمرٌكٌة الجامعات فروع من العدٌد بها توجد التً التعلٌمٌة

. القاهرة فً األلمانٌة الجامعة وتؤسٌس القاهرة فً - السنٌن عشرات منذ - األمرٌكٌة الجامعة وجود كذلك
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 فً تواجدها كذلك البلدٌن بٌن مشترك حكومً كمشروع األلمانٌة الجامعة فتح تم فقد األردن فً بٌنما

 .والسعودٌة وعمان سورٌا

 تحاول دولٌة أو محلٌة  حكومٌة، أو خاصة كانت سواء الجامعات هذه كل فان العموم وعلى

 التعلٌمٌة المعارض تقٌٌم السبب لهذا فهً بها، لاللتحاق والعرب األجانب الطلبة جذب الوسائل بمختلؾ

 الهدؾ وندوات  بمإتمرات والقٌام  وثائقٌة أفالم وعرض ومطوٌات كتٌبات وتقدم  التعرٌفٌة الجامعٌة

  وتقالٌدها  بعاداتها والتعرٌؾ  ثقافتها نشر خالل من وهذا األجنبٌة الجامعة تلك ببلد التعرٌؾ هو منها

  العلمٌة الشهادات على والحصول  الدراسة وطرق  المرٌحة المعٌشة وأنماط  السٌاحة وصور

 التعلٌمٌة المإسسات لهذه بالنسبة تشكل والتً للمتفوقٌن المالٌة الحوافز تقدٌم كذلك  الخ،... واألكادٌمٌة

 على للمحافظة واضحة رقابة تطبٌق ننسى أن دون مستقبلٌة وتسوٌقٌة  وإعالمٌة  اقتصادٌة دعامة

 ) 3002 حمارنة، عالء).التعلٌمٌة الجودة

  :القانونٌة لتسهٌالت ا 1.0 

 النظام لهذا والسٌاسً  االقتصادي الدعم على ٌدل إنما ومتطور  ناجح تعلٌمً نظام أي إن

 منها خاصة المتقدم العالم دول فً متطورة العالً التعلٌم أنظمة الن ونظرا  البلد هذا فً التعلٌمً

 وما العالً؛ التعلٌم لنظام المقدمة والسٌاسٌة  االقتصادٌة التسهٌالت على ٌدل فهذا واألمرٌكٌة  األوروبٌة

 وقدر  عدد أكبر الستقطاب لجذب األجنبٌة الجامعات حكومات تقدمه التً السٌاسً الدعم هو هنا اٌهمن

 وضع فً بٌنها فٌما وتتنافس  تتسارع الدول أن نجد حٌث األجانب، والباحثٌن الطلبة من ممكن

 فً سٌاسً ودعم مساهمة أكبر وتتجلى  وباحثٌن طلبة من العلمٌة الكفاءات لجلب قانونٌة التسهٌالت

 تؤشٌرة بالذكر ونخص  المضٌفة الدول دخول تؤشٌرة على للحصول المفروضة القٌود وتخفٌؾ  تسهٌا

 .الدراسة

 نجد كذلك الهجرة، قانون على أدخلت التً القانونٌة التعدٌالت فً السٌاسً الدعم ٌتجلى كذلك

 الكفاءات قدوم تقنٌن  شانها من والتً  العلمً للبحث األوروبً االتحاد ٌصدرها التً القانونٌة اللوائح

 على الحصول تسهٌل فً جلٌا العمل هذا ٌظهر كذلك (وباحثٌن  طلبة )العلمً البحث مجال فً األجنبٌة

 المستقطبة الجامعات لدول والتابعة  العالم دول أرجاء فً المنتشرة السفارات مجموع خالل من تؤشٌرات

 منحها ٌزداد السفارات أن نالحظ الفصل هذا طول على المعروضة اإلحصائٌات خالل ومن حٌث

  .الدراسة  تؤشٌرات ذلك فً بما عام بعد عام للتؤشٌرات

 



 الفصــل الرابع                                                                   الحركية الدولية للطلبة
 

139 
 

  :التخرج بعد عمل مناصب على الحصول 2.0

 أجل من تتنافس المضٌفة البلدان الن سهولة أكثر أصبحت الخارج فً الدراسة إن الذكر سبق كما

  المساعدة أجل من التعلٌم من بدال التجارة أجل من التعلٌم الشعار أصبح حٌث األجانب الطلبة اجتذاب

 أشكال من شكال باعتبارها الطالب حركٌة حول نقاش وهناك  العالً، التعلٌم أنظمة فً عادٌا أمرا

 التخرج، عند المضٌؾ للبلد العاملة القوى فً للدخول أكثر فرصا تعطٌهم وهذه  العالٌة المهارات حركٌة

 وتآلفهم  للتكٌؾ وقابلٌتهم  وكفاءاتهم  وبحوثهم  األجنبٌة اللؽوٌة مهاراتهم تسهله العمل سوق ودخولهم

 تحوٌل هً متزاٌدا اهتماما تعطً التً المحاوالت إحدى إن ، فٌه درسوا الذي البلد وثقافة  عادات مع

 بالدخول لهم السماح ىإل بالدراسة المتعلق القانونً وضعهم من الجامعة من تخرجهم بعد األجانب الطلبة

  استرالٌا، منها الدول من كثٌر االتجاه بهذا وتعمل  بلدانهم إلى العودة من بدال مباشرة العاملة القوى إلى

 ٌسمح الذي«  األخضر الكارت»  مشروع ألمانٌا تبنت فمثال المتحدة والمملكة  النروٌج  فرنسا،  ألمانٌا،

 البلد، فً للبقاء المعلومات تكنولوجٌا تخصص فً األلمانٌة الجامعات من المتخرجٌن األجانب للطلبة

 هاشم ). التكنولوجٌا تخصصات فً خاصة تطبٌقه وقررت المشروع نفس تبنت الفرنسٌة الحكومة كذلك

 )3003-00-32  نعمة،

 حركٌة زادت لعضوٌته أوروبا ووسط الشرق دول وانضمام شرقا األوروبً االتحاد توسع ومع

 األمرٌكٌة نٌوزوٌك مجلة حسب الدراسات وتشٌر. الؽربٌة الدول إلى المنطقة هذه من والطلبة الكفاءات

 وأشارت. كبٌر حد إلى الخرٌجٌن ؼٌر أعداد تفوق ما ؼالبا المنطقة هذه من المهاجرٌن أعداد أن إلى

 أن والسبب بالدهم، خارج العمل عن ٌبحثون الهنؽارٌٌن الطب طالب من% 60 أن إلى حدٌثة دراسة

 انتظار سئم الشٌوعً المعسكر انهٌار أعقب الذي والفقر  التقشؾ السنوات فً ترعرع الذي الجٌل

 حسب السوق اقتصاد مع ٌترافقا أن ٌفترض كان اللذٌن األعلى المعٌشً والمستوى  األفضل الوظائؾ

 .التوجه هذا منظري

  :العالً التعلٌم مؤسسات تكتالت  3.0

  كثٌرة جوانب فً متحدة ظاهرة فهً عالمً، نظام لكنها  وبسٌطة،  منفردة ظاهرة لٌست العولمة

 إذ الجؽرافٌا أو بالحدود تعترؾ ال فهً وبالتالً  وتكنولوجٌا  وثقافٌا  واجتماعٌا  واقتصادٌا  سٌاسٌا

 تقوم أنها كما حواجز، بدون الحدود عبر واألشخاص والمعلومات واألموال  السلع انتقال بحرٌة تسمح

  العالً التعلٌم على ضؽطا تشكل جعلها ما هذا العلمٌة والتقانة واالتصاالت  والمعرفة التكنولوجٌا على

 هذا. الخ.... البرامج وفعالٌة  الدراسٌة والخطط األكادٌمٌة المناهج ٌخص فٌما خاصة استراتٌجٌاته وعلى

 هذا ولمواجهة  المختلفة الدول جامعات بٌن المنافسة لهٌب لالنتباه، ملفت وبشكل زٌادة، إلى أدى األخٌر
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 جامعات أو الواحد البلد داخل الجامعات بٌن تكتل سواء التكتالت بعملٌة قام منها بعض أن نجد األخٌر

 .ومتعددة مختلفة لدول

 متبادل اعتراؾ بٌنها العالً للتعلٌم معهد 7000 و جامعة 8000 على ٌزٌد ما حالٌا ٌوجد حٌث

.  2025 عام طالب ملٌون 100 العدد ٌصبح أن وٌتوقع إلٌها ٌنتمً جامعً طالب ملٌون 82 من وأكثر

 فظهرت العالً التعلٌم المصدر وحدها تعد لم التقلٌدٌة الجامعات فان التكنولوجٌة التطورات ضوء وفً

 أن كما قٌمهم واحترام اعلً بكفاءة وتعلٌمهم الطلبة حاجٌات تحقٌق على قادرة جدٌدة جامعات

 )3002 عربٌات، سلٌمان ) .العمل سوق باحتٌاجات عالقة لها برامجها موضوعات

 خدمة أي عامة سلعة كونه من التعلٌم تحول التعلٌم على الحكومً اإلنفاق النخفاض ونتٌجة كذلك

 مهددا الجامعات وضع أصبح وعلٌه والطلب العرض قوى تحكمها السوق طرٌق عن خدمة إلى عامة

 من المالٌة التحدٌات أمام الصمود أجل من الجامعات بٌن التحالفات فكرة بدأت وهكذا مضمون وؼٌر

 ضد التنافس من بدال والقائمة  الجدٌدة الجامعات بٌن والتحالفات  االندماج نحو فاتجهت البقاء، أجل

 من أكثر فهناك الحدود عبر التحالفات ظهرت وهكذا  التنافسٌة قدراتها زٌادة أجل من وكذلك  بعضها

 للتطور ضرورة أصبح بل خٌارا الجامعات بٌن العالمً التعاون ٌعد ولم عالمٌة، لجامعات تجمعا 172

 وجامعة  الوطنٌة سٌإول وجامعة بكٌن جامعة تحالؾ مثل التحالفات لهذه أمثلة وهناك العالمً السوق فً

 الشبكة طرٌق عن وهذا الكترونٌا تكوٌنا تقدم الجامعٌة التجمعات هذه من كثٌر نجد كما طوكٌو،

 الماجٌستٌر برامج خاصة مختلفة برامج تقدم العالمٌة االنترنت شبكة على جامعة 16 توجد إذ العنكبوتٌة

  . آسٌا  شرق وجنوب  الصٌن أسواق نحو موجهة ABM األعمال إدارة فً

  وكندا،  وروسٌا اسكندٌنافٌا دول من العالً للتعلٌم مإسسات تضم التً أركتك جامعة توجد كذلك

 وٌمكن. جامعة عشر ثمانٌة تضم والتً 21 الجامعة نجد الدولً المستوى على الكبرى االتحادات ومن

 إلى والطلبة  األساتذة تبادل أمام المجال فتح وهً أال المتنوعة والتكتالت االتحادات لهذه أهداؾ إضافة

 دولٌة أسواق إلى الوصول فً والتوسع  دولٌة مناهج تطوٌر إلى العلمً البحث مجال فً التعاون تعزٌز

 مجال فً تحقق الذي التقدم على كبٌر وبشكل اعتمد النمط هذا ومثل نم فان الحال وبطبٌعة العالً، للتعلٌم

 أجل من كبرى شركات مع شراكة تكوٌن إلى االتحادات هذه تسعى كذلك واالتصال، المعلومات تقانة

 3001زٌتون، محٌا).العالم أنحاء جمٌع فً التعلٌمٌة وخدماتها  برامجها لتسوٌق تجارٌة فرص إتاحة

6351)  
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 :األجانب الطلبة استقطاب فً األجنبٌة الجامعات بعض تجارب.1

  :المالٌزٌة التجربة5.1

 منهم خاصة العالم أرجاء من الطلبة الستقطاب وجهة جامعاتها جعل إلى بدورها مالٌزٌا تسعى

 قانون إصدار أوال خالل من إلٌها األجانب الطالب جلب وٌتضح الخلٌجٌٌن وبالخصوص  العرب الطلبة

 ٌتفاوت وهإالء الدراسة بقصد سافروا للذٌن بالنسبة خاصة ثانٌا ، موطنا   مالٌزٌا اختٌار على ٌشجع

 التعلٌم وزارة فتحت الطلبة الستقطاب كسوق العربٌة المنطقة أهمٌة إلى ونظرا. وأخرى دولة بٌن عددهم

 الطلبة تعرٌؾ مهماته أبرز ومن دبً، مدٌنة فً مالٌزٌا فً الدراسة لتسوٌق خاصا   مكتبا   المالٌزٌة لًالعا

 مالٌزٌا فً العالً التعلٌم وٌعتمد. العربٌة المنطقة فً له والتسوٌق مالٌزٌا فً التعلٌم بنظام المهتمٌن

 كل فً العلٌا والدراسات البكالورٌوس شهادة مإهالت أو الدبلوم أو الشهادة ٌمنح الذي الثالثً النظام

 التعلٌم وٌتكون. نفسها وبالكفاءة والخاص الحكومً القطاعٌن فً وذلك والمهنٌة األكادٌمٌة المجاالت

 الجامعات من وفروع الخاصة األهلٌة والمإسسات الحكومٌة، التعلٌم مإسسات من رئٌس بشكل الثالثً

 .األجنبٌة

 لقوانٌن تخضع «سلعة» اعتباره تم عندما فهً العالً التعلٌم دعم مجال فً المالٌزٌة القفزة أما

 التعلٌم وزارة إلشراؾ ٌخضع القطاع فهذا. العشرٌن القرن نهاٌات فً وذلك والطلب، والعرض المنافسة

 العالً التعلٌم مإسسات وقانون ،1996 لعام التعلٌم قانون) التشرٌعٌة والهٌئات والسٌطرة التقوٌم وهٌئات

 مربحا   مجاال   القطاع هذا شكل كما( 1996 لعام الوطنً التقوٌم مجلس وقانون ،1996 لعام الخاص

 الطالب استقطاب على جدي بشكل العمل تم وبالطبع دوالر، بالٌٌن 4.8 فٌه االستثمار حجم بلػ حٌث

 عبر إلٌه هً تسعى بل إلٌها لٌؤتً األجنبً الطالب تنتظر ال المالٌزٌة الجامعات أن ذاك األجانب،

 «ٌونسكو» منظمة تصنٌؾ بحسب مالٌزٌا وتحتل. التعلٌمٌة العمل وورش المعارض كل فً المشاركة

 الذٌن الطالب من%  2 ٌشكلون وهم الخارج من الطالب استقطاب مجال فً عشرة الحادٌة المرتبة

 .الخارج فً ٌدرسون

 عدد عددهم بلػ إذ طالب71000 ب مالٌزٌا دولة فً 2009 لسنة األجانب الطلبة عدد بلػ حٌث

 676 إلى األردنٌٌن الطالب عدد ٌصل طالبا ، 190 مصر ومن طالبا   120 اإلمارات دولة من الطالب

 حٌث من العربٌة الدول الٌمن وتتصدر.  السعودٌة من طالبا   1457و  لٌبٌا من طالبا   1430و  طالبا  

 وعلى وحدها، إٌران من طالبا   6245و طالبا ، 3058 عددهم ٌفوق والذٌن مالٌزٌا إلى الطلبة إرسال

 واستقطاب الؽربٌة والسوق بؽز المالٌزٌة الجامعات تنجح لم المتاحة التسوٌق أسالٌب جمٌع استخدام رؼم
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 فً الدول هذه منافسة على اقتصرت بل أسترالٌا، من حتى أو واألمٌركٌة األوروبٌة الدول من الطالب

  .واألسٌوٌة واألفرٌقٌة العربٌة السوق أهمها من أخرى أسواق

 للدراسة الطالب ٌقصدها التً الدول من كواحدة نفسها تثبت أن استطاعت مالٌزٌا أن والواقع

 أو الصحة مجال فً أو الهندسة أو التصمٌم أو اإلدارة علوم أو الفندقٌة العلوم مجال فً وخصوصا  

 البكالورٌوس شهادة لنٌل التوأمة برامج المالٌزٌة الجامعات معظم تستخدم الحدٌثة، اإلسالمٌة الدراسات

 والدكتوراه (Bac+5)والماستر  (Bac+3) لٌسانس: LMD برنامج أي(   (Bac+3 وبرنامج

(Bac+8) وذلك وفرنسا نٌوزٌلندا ألمانٌا، كندا، استرالٌا، أمٌركا، المتحدة، المملكة فً جامعات من 

 مناسبة برسوم األم الجامعة شهادات الطلبة تمنح مالٌزٌا فً أجنبٌة لجامعات فروع وجود إلى باإلضافة

 ) 3005 خان، بدر جٌان ).عالٌة تعلٌمٌة وجودة

 :األلمانٌة التجربة 3.1

 الصٌت، الذائعة العالمٌة الجامعات خارطة على ممٌز مكان تبوء إلى تتطلع األلمانٌة الجامعات

  :خالل من وهذا  العالم أنحاء شتى من واألساتذة الطالب أفضل استقطاب إلى تسعى فهً لذلك

 دولً ثقافً تبادل : 

 الجامعات  فً والبحث التدرٌس مستوى تحسٌن إلى األخٌرة السنوات فً األلمانٌة الجامعات تسعى

 إضفاء فً ٌسهم ما ألمانٌا، فً للدراسة األجانب للطلبة  المالئم للمناخ توفٌرها خالل من وهذا  األلمانٌة

 المعروفة، العالم جامعات وسط جٌدة مرتبة إلى الوصول بؽٌة ألمانٌا فً الجامعات  على عالمٌة لمسة

 والبحث الدراسة" أن ٌرى الذي ،DAAD الثقافً للتبادل  األلمانٌة الهٌئة من ترٌمٌه كرٌستٌان ٌإكد كما

 الطلبة بٌن وطٌدة عالقة خلق ذاته الوقت وفً المختلفة، البحث أسالٌب من لالستفادة عالمٌا شؤنا صارا

   ."ألمانٌا وبٌن العالم أنحاء شتى من وباحثٌن معٌنة مجالت فً المتمٌزٌن

 األجانب للباحثٌن خاصة برامج:  

 برامج تطوٌر فً بدأت حٌث كلٌاتها، فً والبحث التدرٌس مستوى تحسٌن خالل من وهذا

 األمرٌكٌة الجامعات تنفذها فكرة وهً الستقطابهم، محاولة فً األجانب للطلبة مخصصة ومشارٌع

 الممولة الجهات إحدى DAAD الثقافً للتبادل األلمانٌة الهٌئة وتعد سنوات، عدة منذ بنجاح والبرٌطانٌة

 وٌصؾ. الؽرض ولهذا ٌور ملٌون 65بـ سنوٌا الجامعات بدعم تقوم وهً األلمانٌة الجامعات لتدوٌل

 من ٌعنً األلمانٌة الجامعات تدوٌل: "بقوله البرامج هذه هدؾ ترٌمٌه كرٌستٌان البرامج هذه عن المسئول
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 ألمانٌا من تجعل التً الوسائل كل استؽالل ذاته الوقت وفً والباحثٌن، للطلبة مناسب مناخ توفٌر جهة

 )تارٌخ دون  ملٌنٌج، أنا)". للدراسة األجانب الطلبة ٌجذب مكانا

 تواصل وشبكات شراكات بناء: 

 واألساتذة الطلبة رعاٌة ٌتولى مركزا أسست التً العالمٌة الشهرة ذات هاٌدلبرج جامعة نجد

 لهذه دولً أكادٌمً مناخ لتوفٌر مساعٌها إطار فً "Welcome Center" اسم علٌه أطلق األجانب

 هاٌدلبرج جامعة وضعت ألمانٌا خارج من مشهورٌن أساتذة باجتذاب الهتمامها ونظرا. األكادٌمٌة النخبة

 مدى على وذلك عام كل كاملة أشهر ثالثة لمدة  األلمانٌة الجامعة فً التدرٌس منهم للعدٌد ٌتٌح برنامجا

 الباحثٌن بٌن للتواصل نٌوٌورك فً مكتبا   هاٌدلبرج جامعة خصصت ذلك على وعالوة سنوات، خمس

 األلمانٌة الجامعة اسم تسوٌق أجل من وذلك الجانبٌن، بٌن القائمة التعاون سبل ودعم واأللمان األمرٌكٌٌن

 شبكة وتؤسٌس  هاٌدلبرج إلى والباحثٌن العقول أفضل استقطاب بؽرض المتحدة الوالٌات داخل العرٌقة

 .األمرٌكٌة والجامعات الباحثٌن بٌت للتواصل

 العالم دول مختلف فً األلمانٌة للجامعات فروع فتح: 

 على سهل الؽربٌة والدول  والجامعات  والحكومات  المستثمرٌن بٌن التعاون وتٌرة ارتفاع إن

 مشتركة شركات تؤسٌس منها بلدانهم ؼٌر فً العالً التعلٌم مجال فً لالستثمار الؽربٌة الدول من الكثٌر

 ٌؤتً هنا  التطبٌقٌة، والخبرات  التعلٌمٌة الكوادر توفٌر فً والمساعدة  المناهج على مباشر إشراؾ أو

 فً األلمانٌة الجامعة الذكر سبق كما تؤسٌس تم حٌث رائد، كمثال العربٌة والدول ألمانٌا بٌن التعاون

 بٌن مشترك حكومً كمشروع األردن فً األلمانٌة الجامعة جاءت بٌنما بالكامل، خاص برأسمال القاهرة

 الواضحة الرقابة على تصر األلمانٌة والحكومة والسعودٌة، وعمان سورٌا فً تواجدها وكذلك البلدٌن،

 الخاصة المشارٌع فً للجودة كعالمة ألمانٌا اسم استخدام تم حال فً التعلٌمٌة الجودة على فظةللمحا

 ) 3002 الحمارنة، عالء). السواء حد على والحكومٌة

 والمعارض والمؤتمرات الزٌارات إقامة:  

 دول فً سفراءها معظم ٌقوم ألمانٌا فً للدراسة العالم أنحاء جمٌع من الطلبة تشجٌع أجل من

 ٌورؼن" األلمانً السفٌر به قام ما وهذا والمإتمرات، الندوات وإقامة الجامعات إلى بزٌارات العالم

 بفرص للتعرٌؾ ظبً أبو فً للطالبات العلٌا التقنٌة كلٌة فً بمإتمر قام حٌث الخلٌج منطقة فً" شتٌلنسر

 على المبذولة الجهود إلى فٌه أشار. 2005 نوفمبر 23 بتارٌخ هذا وكان ألمانٌا فً الدراسة ومٌزات

 والخدمات المٌزات أن السفٌر وأوضح ألمانٌا، فً للدراسة اإلماراتٌٌن الطلبة لتشجٌع المحلً الصعٌد
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 كبٌرة التقنٌة، التخصصات طلبة وخصوصا األجانب، للطلبة  األلمانٌة الجامعات تقدمها أن ٌمكن التً

 للدراسة العربً الخلٌج دول من عرب طلبة بجذب بالده اهتمام على ناحٌته من ركز وكذلك.  ومتمٌزة

 ببرٌطانٌا مقارنة جدا، منخفضة ألمانٌا فً أعدادهم وأن سٌما ال األلمانٌة، والمعاهد الجامعات فً

 .المتحدة والوالٌات

 تنامً ضوء على وذلك لبالده بالنسبة كبٌرة أهمٌة ٌكتسب األمر هذا بؤن السفٌر أوضح كما

 أن القول ٌمكن هنا، ومن. األخٌرة السنوات فً العربً الخلٌج ودول برلٌن بٌن االقتصادٌة العالقات

 فً للعمل ذهبٌة فرص لهم تكون أن ٌمكن ألمانٌا فً دراستهم ٌنهون الذٌن الخلٌجٌٌن العرب الطلبة

 عرض تم بعدها. الخلٌجٌة البلدان من وؼٌرها ظبً وأبو دبً فً العاملة األلمانٌة والشركات المشارٌع

 إلى الفٌلم نقل وقد برلٌن فً ٌدرسن العربً الخلٌج من طالبات حٌاة وتناول المإتمر فً وثائقً فٌلم

 فً وعمان البحرٌن من طالبات تعٌشها التً الحٌاة طبٌعة عن وحقٌقٌة واضحة صورة الكلٌة طالبات

 بشكل العربً الخلٌج طالبات إلى واضحة رسالة نقل هو الفٌلم من الهدؾ كان كما. األلمانٌة العاصمة

 الصعاب من وبالطبع تخل ال الؽربة فً والحٌاة الدراسة مسؤلة بؤن تتعلق خاص بشكل واإلمارات  عام

 الطموح مسار وتحدٌد الشخصٌة إثراء على تعمل أنها كما مستحٌلة، ولٌست ممتعة أنها إال والمشاكل،

 .والشخصً الوظٌفً الصعٌدٌن على المستقبلً

 وطالبات  األلمانً الجانب عن أشخاص ثالثة فٌها شارك نقاش حلقة أٌضا المإتمر وتضمن

 األجانب الطلبة ٌواجهها التً والثقافٌة اللؽوٌة الصعوبات حول النقاش مواضٌع وكانت إماراتٌات

 المرأة دور بٌن مقارنة على فركز اآلخر الموضوع أما. ألمانٌا فً الدراسة أثناء منهم العرب وخصوصا

 على حً كمثال رشا حسنة وهً إماراتٌة بطالبة االستعانة تم وقد المتحدة، العربٌة واإلمارات ألمانٌا فً

 لطفلٌن أم وكذلك  متزوجة طالبة وهً ألمانٌا السٌما األوروبٌة بالدول دراساتهم فً عربٌات فتٌات نجاح

 دراستها إكمال وتود األسنان طب تدرس متفوقة طالبة وهً الدراسٌة مسٌرتها خالل أنجبتهما

 )تارٌخ دون الشروف، ناصف ). الفك جراحة مجال فً التخصصٌة

 األجنبٌة الدول فً األلمانٌة الثقافة تعزٌز:  

 مكاتب إنشاء خالل من األجنبٌة الدول فً األلمانً الثقافً التواجد تعزٌز وضرورة أهمٌة تظهر

.  بكاملها العربً الخلٌج منطقة فً المتواجد" ؼوته معهد" ذلك أمثلة ومن ذلك تحقٌق إلى تسعى

 فً أشارت المشروع بإنشاء والمكلفة الخلٌج، فً ؼوتة معهد عن المسئولة وهً كاشل إٌلكه والدكتورة

 حٌث 2006أبرٌل من األول فً  عمله سٌبدأ ظبً، أبو مدٌنة مقره سٌكون الذي المكتب أن لها حدٌث

 الخلٌج دول بٌن حالٌا تتنقل التً كاشل الدكتورة. والمتوسطة االبتدائٌة المراحل فً لؽة دورات فتح ٌتم
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 أجل من األلمانٌة اللؽة تعلم فً كبٌرة رؼبة" المنطقة أبناء من كبٌر عدد لدى لمست إنها قالت العربً،

 ال" األلمانٌة الجامعات بإحدى االلتحاق فً الرؼبة أن إلى مشٌرة ،"بعد فٌما ألمانٌا فً للدراسة التحضٌر

 أبناء أٌضا تشمل بل فحسب، وفلسطٌنٌٌن ولبنانٌٌن مصرٌٌن من العربٌة الجالٌات أبناء على تقتصر

 تكون ما ؼالبا توجهاتهم كانت الذٌن الخلٌجٌٌن الطلبة أوساط فً جدٌدة ظاهرة وهذه ،"أنفسهم المواطنٌن

 (DAAD) "الـداد" مإسسة أن ٌذكر. األلمانٌة المسئولة قول حد على المتحدة، والوالٌات وبرٌطانٌا نح

 قامت الجامعً األكادٌمً التبادل بشإون المعنٌة وكذلك  الثقافً التبادل عن مسئولة هٌئة وهً األلمانٌة

 عن مسئوال ٌكون بحٌث وظبً أب فً لها معلومات مركز بفتح 2006مارس مطلع فً األخرى هً

 .بكاملها العربً الخلٌج منطقة

 الدراسً المسار ضمن ترفٌهٌة برامج:  

 والخبراء الباحثٌن من الكثٌر استقطاب األلمانٌة األبحاث ومراكز الجامعات من العدٌد تحاول

 المنح ُتَقدم حٌث والباحثٌن، الطالب وتموٌل لدعم الخاصة البرامج من العدٌد هناك نجد ولذا األجانب

 على ثماره ٌإتً الذي األمر لهم، عمل فرص توفٌر محاولة إلى إضافة الشباب للباحثٌن الدراسٌة

 من الكثٌر األلمانٌة الجامعات من العدٌد توفر ذلك جانب إلى. أللمانٌا واالقتصادي العلمً المستوٌٌن

 المجتمع فً والتعاٌش االندماج على مساعدتهم أجل من األجانب للطالب الترفٌهٌة االجتماعٌة البرامج

 برنامجا دراسً فصل كل فً مثال تنظم الخارجٌة العالقات بمكتب ممثلة" دورتموند" فجامعة. األلمانً

 التعرٌؾ جانب إلى فٌها والدراسة بالجامعة التعرٌؾ ٌتم حٌث األجانب، الجدد للطالب متنوعا

 التؤمٌن مإسسات إلى العمل مكتب فمن خدمات، من للطالب تقدمه أن ٌمكن وما العامة بالمإسسات

 الطلبة كمجلس العامة الجامعة ومرافق األخرى االجتماعٌة بالمإسسات التعرٌؾ إلى إضافة الصحً

 إصدار على العام هذا مطلع فً" فٌله دوٌتشه" مإسسة عملت أخرى جهة من. الطلبة شإون ودائرة

 معلومات الموقع هذا وٌقدم ،(جٌرمانً كامبوس) ألمانٌا فً والبحث الدراسة موقع من العربٌة النسخة

 ٌحتاج التً المعلومات من ذلك وؼٌر الحٌاة وظروؾ األبحاث ومراكز والمعاهد الجامعات عن مفصلة

 )تارٌخ دون الشروف، ناصف ). سواء حد على والطلبة األكادٌمٌون لها

 األجنبٌة العلمٌة الكفاءات استقطاب لتسهٌل القانونٌة القٌود من التخفٌف:  

 القانونٌة التعدٌالت خالل من وهذا العلمٌة الكفاءات استقطاب إلى ألمانٌا تسعى ،2000 عام منذ

 العلمٌة األبحاث فً دولً قطب إلى ألمانٌا وتحوٌل األخٌرة هذه الستقطاب األلمانٌة الحكومة أدخلتها التً

 أعلن إذ أشهر، ؼضون فً عمل تؤشٌرات على الباحثٌن عشرات حصل حٌث نتائجها، تحقٌق فً بدأت

 االتحاد خارج دول من قادمٌن علمٌا، باحثا 120نحو أن والالجئٌن للهجرة األلمانً االتحادي المكتب
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 األشهر خالل العلمٌة األبحاث ومعاهد جامعات فً للعمل إقامة تؤشٌرات على حصلوا قد األوروبً،

ه االتحادي، المكتب نشره بٌان فً ذلك جاء. الماضٌة القلٌلة    .ألمانٌا بجنوب نورنبٌرغ مدٌنة ومقرا

 من المزٌد استقطاب من سهلت 2007 عام الهجرة قانون على أدخلت التً القانونٌة التعدٌالت أما

 فً العمل فً بدأت التً األوروبٌة، ؼٌر العلمٌة الكفاءات عدد أن إلى االتحادي المكتب وأشار الكفاءات

سات  حصل حٌن فً. األربعٌن ناهز قد 2009 عام من األولى الثالثة األشهر خالل ألمانٌة علمٌة مإسا

 أبحاث إجراء بهدؾ إقامة وتؤشٌرات عمل عقود على فقط أجنبٌا باحثا 93 بؤسره الماضً العام خالل

 ألمانٌا فً عملهم بدئوا الذٌن الباحثٌن، أن إلى والالاجئٌن للهجرة االتحادي المكتب ولفت ألمانٌا، فً علمٌة

. وخاصة عامة ألمانٌة علمٌة ومعاهد مإسسات من ُمباشرة بدعوات إلٌها جاءوا قد ،2008 عام منذ

 خارج من العلمٌة الكفاءات جلب على المفروضة القٌود تخفٌؾ وقبل أنه، إلى السٌاق هذا فً ٌشار

 هناك كانت إذا فٌما للبت حدة على حالة كل تدرس األجانب بشئون المعنٌة األلمانٌة الهٌئات كانت ألمانٌا،

  .الحال تؽٌر فقد اآلن أما محلٌة بعمالة عنها االستعاضة ٌمكن أنه أم الكفاءة لهذه حاجة

 االتحاد أصدرها قانونٌة لوائح إلى واستنادا 2007 عام فً قانونٌة تعدٌالت إدخال إطار وفً

م العلمً، البحث مجال فً األجنبٌة الكفاءات وعمل قدوم تقنن العلمً للبحث األوروبً  ومائة نح تقدا

 والالجئٌن، للهجرة االتحادي المكتب اعتراؾ على للحصول اآلن حتى ألمانٌا فً علمً ومعهد جامعة

  .األجنبٌة العلمٌة الكفاءات استقطاب عملٌة تسهال التً الجدٌدة، القانونٌة اللاوائح من لالستفادة وذلك

 الباحثٌن، اختٌار الخاصة الشركات وكذلك األلمانٌة والمعاهد الجامعات باستطاعة ٌجعل ما وهو

 مباشر، بشكل أللمانٌا استقدامهم إجراءات وتولً األوروبً، االتحاد خارج من تشؽٌلهم فً ترؼب الذٌن

 للباحثٌن العلمً العمل تؤشٌرات تسمح أخرى، ناحٌة من. واللاجوء للهجرة االتحادي المكتب بحسب

 اإلجراءات هذه خالل من تهدؾ ألمانٌا أن إلى ٌُشار. األوروبً االتحاد دول فً والعمل بالتنقال األجانب

 إلى وكذلك األوروبً باالتحاد األعضاء الدول خارج من العلمٌة الكفاءات استقدام تسهٌل إلى الجدٌدة

ٌازة العلمٌة الكفاءات استقطاب  وتحوٌلها ألمانٌا فً والتقنٌة العلمٌة األبحاث لدفع العالم أنحاء كلا  من المتم

 تبنت األلمانٌة الحكومة فان األجانب للطلبة وبالنسبة ذلك إلى ضؾ العلمٌة، األبحاث فً دولً قطب إلى

 تخصص فً األلمانٌة الجامعات من المتخرجٌن األجانب للطلبة ٌمنح الذي األخضر الكارت مشروع

  )3005 كرم، سمر).  البلد فً للبقاء المعلومات تكنولوجٌا

  :األمرٌكٌة التجربة 2.1

 مجاالت فً القٌادي لدورها بها للدراسة جاذبٌة العالم دول أكثر من األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات إن

 على وأساتذة مختصٌن ولوجود واإلبداع للبحث المالئمة البٌئة ولتوفر والفنون واآلداب والتقنٌة العلوم
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 إذ األمرٌكٌة، بالجامعات لاللتحاق األجانب الطالب من اآلالؾ مئات ٌتدافع ولهذا. متمٌز علمً مستوى

  ،2007 عام خالل األمٌركٌة العالً التعلٌم بمعاهد الملتحقٌن األجانب الطالب عدد فً زٌادة سجلات

 مرة ألول سجلوا الذٌن الطالب عدد أن كما طالبا 582984 إلى مجموعهم فوصل المائة فً 3 بنسبة

 ،2007 للعام الدولً العلمً التبادل حول الدولً التعلٌم لمإسسة تقرٌر فً جاء ما هذا حادة، زٌادة ازداد

 قولها" هٌوز كارٌن" العامة والشإون العامة للدبلوماسٌة األمٌركٌة الخارجٌة وزارة وكٌلة عن نقل الذي

 معاهد بها تتسم التً واالمتٌاز والتنوع الدٌنامٌكٌة مزاٌا تجسد المسجلٌن الطالب عدد فً الزٌادة" إن

 العالً التعلٌم على والقٌمٌن األمٌركٌة الحكومة التزام وتعكس تنافسٌة، دولٌة بٌئة فً العالً التعلٌم

 األبواب" عنوان ٌحمل الذي المإسسة بتقرٌر تنوٌهها معرض فً وذلك" األجانب، بالطالب بالترحٌب

 ."2007 المفتوحة

%  10.2 بنسبة األولى للمرة األمٌركٌة بالمعاهد التحقوا الذٌن الطالب عدد فً زٌادة سجلت وقد

 الجامعات فً األجانب الطالب عدد وكان. السابق العام فً% 8 مقابل 2007-2006 الدراسً العام فً

 العام فً المتحدة الوالٌات فً اإلرهابٌة الهجمات أعقبت التً السنوات مدى على تراجع قد األمٌركٌة

  المحلً الصعٌدٌن على المكثفة الجهود" أن الدولً التعلٌم مإسسة رئٌس"  ؼودمن أالن" وقال ،2001

 الطلبة تسجٌل استنهاض عنها لٌتمخض تضافرت بالذات الجامعات إدارات مستوى وعلى والوالئً

ل األمٌركٌة الخارجٌة لوزارة التابعة والثقافٌة التربوٌة الشإون دائرة أن وٌذكر ،."جدٌد من الدولٌٌن  تموا

 معتمدة أمٌركٌة تربوٌة مإسسة 3000 حوالً استبٌان إلى ٌستند الذي" المفتوحة األبواب" تقرٌر إعداد

 ذلك إلى لها، مقرا نٌوٌورك من تتخذ ربحٌة ؼٌر وثقافٌة تربوٌة هٌئة وهً الدولً التعلٌم مإسسة قبل من

 تنامً استمرار أن الوالئٌة والكلٌات للجامعات األمٌركٌة الجمعٌة رئٌس" كورٌس قسطنطٌن"  أعلن

 العالمٌة التوعٌة فً هإالء ٌساهم إذ سار نبؤ هو األمٌركٌة المعاهد فً المسجلٌن األجانب الطالب أعداد

 فً هاما عنصرا ٌمثلون األجانب الطالب فان هذا وبعملهم. وكلٌاتنا جامعاتنا أحرام فً الثقافً والتنوع

 بالطالب مرحبة بٌئة بتوفٌر بقوة ملتزمة الجمعٌة فً األعضاء والمعاهد. الجامعً التعلٌم تعزٌز

 .األجانب

 سجل ما أكثر التً التخصص مجاالت فإن" 2007 المفتوحة األبواب" تقرٌر فً جاء لما وطبقا  

 ،(المجموع من%18) األعمال إدارة كانت 2007-2006 الدراسٌة للسنة فٌها أنفسهم األجانب الطلبة

 والرٌاضٌات ،%(8) االجتماعٌة والعلوم ،%(9) والفٌزٌائٌة اإلحٌائٌة والعلوم ،%(15) والهندسة

 واللؽة ،%(5) الصحٌة والمهن ،%(5) والتطبٌقٌة الجمٌلة والفنون ،%(8) الكومبٌوتر وعلوم

 تلقى ما أكثر التً التخصصات أما%(. 3) اإلنسانٌة والعلوم ،%(3) والتربٌة%( 4) المكثفة اإلنكلٌزٌة

 (.%6 زٌادة) االجتماعٌة والعلوم%( 30 زٌادة) المكثفة اإلنكلٌزٌة اللؽة فهً إقباال
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 المعاهد قائمة أنجلوس بلوس كالٌفورنٌا جنوب جامعة تصدرت التوالً، على السادس وللعام

 5937) بنٌوٌورك كولومبٌا جامعة وتلتها( طالبا 7115) فٌها الدولٌٌن الطالب عدد ناحٌة من األمٌركٌة

 إندٌانا وبوالٌة بٌرد فجامعة ،(طالبا 5685) شامبٌن-أوربانا مدٌنة فرع إٌلٌنوي، وجامعة( طالبا

( 5303) أوستن مدٌنة فرع تكساس وجامعة( 5429)آربور آن مدٌنة حرم مٌشٌؽان، وجامعة( 5581)

( 4484) بوسطن وجامعة( 4514) هارفارد وجامعة( 4704) أنجلوس بلوس كالٌفورنٌا وجامعة

 (طالبا 4484) فٌالدلفٌا بمدٌنة بنسلفانٌا وجامعة

 على السادس للعام وذلك الهند فكان المتحدة الوالٌات إلى الطالب من عدد أكبر ٌوفد الذي البلد أما

 السابق األكادٌمً بالعام قٌاسا% 10 بنسبة عددهم زاد وقد 83833 طالبها مجموع بلػ إذ التوالً،

 بزٌادة)  67723 أمٌركا فً طالبها مجموع بلػ إذ الثانٌة المرتبة الصٌن واحتلت ،2005-2006

 كبٌرة أعدادا أوفدت التً األخرى البلدان ومن ،%(6 وزٌادة 62392) الجنوبٌة كورٌا وتلتها ،%(8

 زٌادة) وفٌتنام%( 129 بزٌادة) السعودٌة العربٌة المملكة المتحدة الوالٌات فً للدراسة الطالب من

 )3003 توماس، جٌفري)%(. 28 زٌادة) ونٌبال%(  9.3 زٌادة) كونػ وهونػ%( 31 قدرها

 مفتوحة أبواب لتقرٌر وطبقا  األمرٌكٌة الوالٌات فً الدارسٌن المصرٌٌن الطلبة عدد زٌادة عن أما

 مكتب برعاٌة الدولً التعلٌم معهد ٌصدره الذي األجانب الطلبة عن السنوي التقرٌر وهو 2009 عام

 بمإسسات حقٌنالملت المصرٌٌن الطلبة عدد فإن األمرٌكٌة، الخارجٌة بوزارة والتعلٌمٌة الثقافٌة الشئون

 العام خالل% 864 بنسبة أي طالبا، 16915 إلى 16766 من زاد المتحدة بالوالٌات العالً التعلٌم

 المصرٌٌن الطلبة عدد فً زٌادة ٌشهد الذي التوالً على الثالث العام هو وهذا. 2008-2007 الدراسً

 فً األجانب الطلبة عدد إجمالً أن العام لهذا المفتوحة األبواب تقرٌر وضح كما المتحدة، الوالٌات فً

 الدراسً العام فً طالبا 671616 إلى وصل حٌث% 8 بنسبة زاد المتحدة الوالٌات وجامعات كلٌات

 الجدد األجانب الطلبة عدد فً أكبر زٌادة المفتوحة األبواب تقرٌر بٌانات أظهرت كما. 2008-2009

 التحاق نسبة زادت فقد. 2008 عام فً المتحدة الوالٌات وجامعات بكلٌات األولى للمرة ٌلتحقون الذي

 .السابقٌن العامٌن من كل فً% 10 قدرها زٌادة بعد% 15 بمقدار الجدد األجانب الطلبة

(www.cairo.usembassy.gov) 

 الطالب إلى األمرٌكٌة الجامعات تقدمها التً العالٌة والجودة والتنوع الدٌنامٌكٌة إلى باإلضافة

  :المثال سبٌل على فنجد العلم طالبً لمعظم قبلة تكون جعلها أخرى أسباب كذلك فهناك األجانب
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 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً الدراسة تأشٌرة على الحصول تسهٌل:  

 فً الراؼبٌن للطالب التؤشٌرات من قٌاسٌا رقما 2007 عام األمرٌكٌة الخارجٌة وزارة أصدرت

 أي السابق العام عن بالمائة 10 نسبتها بزٌادة تؤشٌرة، 6006000 بلػ المتحدة الوالٌات فً الدراسة

 التؤشٌرة على طلباتهم على بالموافقة إبالؼهم تم اللذٌن األشخاص من  بالمائة 97 حصل ،إذ2006

 فً" هارتً ماورا" القنصلٌة للشإون الخارجٌة وزٌرة مساعدة وصرحت.  باألكثر ثالث أو ٌومٌن خالل

 االتجاه لعكس األمٌركٌة الحكومة جهود نجاح على دلٌل األعداد هذه وبؤن إنؾ وإس ي موقع مع مقابلة

 الذي السفر تؤشٌرات من وؼٌرها الطلبة تؤشٌرات على للحصول المقدمة الطلبات عدد فً النخفاضًا

  .2001 سبتمبر 11 فً اإلرهابٌة الهجمات أعقب

 العكسً االتجاه ذلك لمعالجة جدا جاهدٌن الماضٌة العدٌدة السنوات خالل عملنا لقد" هارتً وقالت

 كلمة فً هارتً أعلنت كما ،"آخر مجال أي من أكثر األجانب الطلبة اجتذاب مجال فً نشاطا أكثر وكنا

 األمٌركٌتٌن والتعلٌم الخارجٌة وزارتا ترعاها مشتركة مبادرة وهو الدولً، التعلٌم أسبوع ختام فً لها

 وجود إن وقالت."  فٌها الدراسة هو أمرٌكا لمعرفة وسٌلة أفضل أو أمٌركا عن إعالن أفضل إن" قائلة

 محتملون أصدقاء هم األكادٌمٌٌن الزوار ألن وطنٌة أمنٌة مسؤلة المتحدة الوالٌات فً األجانب الطلبة

 ٌتعلمون فإنهم...  أمٌركا إلى هإالء أتى إذا" صرحت أٌضا المتحدة، للوالٌات تجارٌون وشركاء وحلفاء

 الجامعات حرم فً الحرٌة حٌاة نمط وسٌرون. األكادٌمٌة ومإسساتنا وشعبنا ثقافتنا عن ممكن شًء كل

 المجتمع عن ٌتعلمونه ما ٌؽذٌها بوسائل والتطور أنفسهم لتحدي الفرصة لهم وستتاح األمٌركٌة،

  ".األمٌركً

 ضمن المتحدة الوالٌات فً المتخرج 200 من أكثر أن إلى الخارجٌة وزارة إحصائٌات وتشٌر

 بٌن ومن. بلدانهم فً كبٌر تؤثٌر لهم زعماء أو أجنبٌة دول قادة أصبحوا والتعلٌمً الثقافً التبادل برامج

 .عنان كوفً المتحدة لألمم السابق العالم واألمٌن والفٌلٌبٌن وإندونٌسٌا بنؽالدش من كل رإساء هإالء

 أمنٌة تدابٌر تطبٌق إلى 2001 سبتمبر 11 بعد مضطرة كانت المتحدة الوالٌات إن هارتً وقالت

 اإلجراءات لتنظٌم الماضٌة السنوات طٌلة بجد ذاته الوقت فً عملنا إننا" قولها أضافت لكنها. مشددة

 وزارة أن هارتً وأوضحت." فاعلٌة وأكثر أسهل فٌها والبت الطلبات فً النظر عملٌة وجعل وتبسٌطها

 أن إلى مشٌرة التؤشٌرات فً النظر عملٌة اعترى الذي" الؽموض إلزالة" خاصا جهدا بذلت الخارجٌة

 عن معلومات ٌضم اإلنترنت شبكة على موقع األمٌركٌة السفارات من سفارة ولكل الخارجٌة لوزارة

 وما المقابالت إلجراء وطولها الطلبات ألصحاب المسبقة المواعٌد لتحدٌد الالزمة والمدة الالزمة الوثائق

 شملت بجولة مإخرا هارتً قامت كما القنصلً، الموظؾ مع مقابلته فً الطلب صاحب ٌتوقعه أن ٌمكن
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 الرسالة إلٌهم حملت إنها وقالت وذوٌهم المحتملٌن الزائرٌن الطلبة لمقابلة وإسرائٌل واألردن مصر زٌارة

بونا مدة، منذ بنا االتصال تجربوا لم وإذا ممدودة، بكم الترحٌب سجادة إن: "التالٌة . وستحبوننا اآلن فجرا

 أندرس، وسلو جار)." البلد هذا إلى مشروع سفر بكل نرحب ونحن وألفكاركم، لكم مفتوحة فؤمٌركا

3003( 

 األمرٌكٌة الجامعات حرم على دولٌة مسحة إضفاء : 

 خالل من حرمها على دولٌة صبؽة إلضفاء متنامٌة جهودا   األمٌركٌة والجامعات الكلٌات تبذل

 وفً الخارج فً الدراسة مجال فً الدولٌة المإسسات مع والتعاون األجانب الطلبة من بمزٌد الترحٌب

 سٌاق فً أخٌرا   قالت قد «هٌوز كارٌن «الخارجٌة وزارة فً المسئولة وكانت أخرى، برامج بناء

 ونرٌد الدولٌٌن، بالطلبة ترحب أمٌركا" إن كبٌر، بشكل تتعاظم الدولٌة الدراسة أن أظهر بتقرٌر تنوٌهها

 تبادل إن. العلم تحصٌل تجارب من عالم إلى ٌسعوا وأن األفق وراء ما إلى نظرة ٌلقوا أن طلبتنا من

 .الدول بٌن والعالقات األفراد ٌفٌد االتجاهٌن فً هذا والمعرفة المواهب

 المتحدة الوالٌات إلى دخول تؤشٌرة ألؾ 600 من أكثر 2007 لعام الخارجٌة وزارة أصدرت كما

 نموذج ٌوجد ال أنه حٌن وفً قٌاسً، رقم وهو والثقافً،  الطالبً التبادل برامج ضمن وزوار لطلبة

 حٌث المتحدة، الوالٌات فً التعلٌم قطاع وتنوع لحجم نظرا   دولٌة صبؽة إضفاء إلنجاح ٌعتمد واحد

 إال العالً، للتعلٌم وخاصة والئٌة مإسسة 200و آالؾ 4 من أكثر فً طالب ملٌون 14 حوالً ٌدرس

  حرمها على وعالمٌة  دولٌة مسحة إضفاء إلى تسعى أنها تبٌن بٌنها المشتركة الرئٌسٌة األفكار بعض أن

 للمبدعٌن الدولً التعلٌم معهد ٌقدمها التً»  وهاٌسكل آندر»  جائزتً على حازا برنامجٌن هناك فمثال

 ماٌسون جورج جامعة: الجامعٌة األحرام على الدولٌة الصبؽة إضفاء فئة فً الدولً التعلٌم مجال فً

 .دٌالوٌر وجامعة

 فً جامعٌة فروع أربعة ،2006 العام فً هاٌسكل بجائزة فازت التً ماٌسون جورج جامعة فمثال

 وٌبلػ. المتحدة العربٌة اإلمارات فً الخٌمة رأس فً فرعها هو الخارج فً واحد وفرع فرجٌنٌا والٌة

 على للحصول ٌسعون طالب ألؾ 18 حوالً بٌنهم طالب، ألؾ 30 فٌها الملتحقٌن الطالب عدد مجمل

 الدولٌون الطلبة وٌشكل. علٌها حصولهم بعد العلٌا دراساتهم ٌواصلون ممن ألفا   12و البكالورٌوس شهادة

 جامعة كذلك   بلدا، 127 إلى ٌنتمون وهم الطلبة عدد مجموع من بالمائة 6 حوالً ماٌسون جورج فً

 وأربعمائة  ألؾ من أكثر الجامعة هذه وفً ٌوجد حٌث 2007 للعام هاٌسكل بجائزة الفائزة دٌالوٌر

 بٌتر»  أكد فقد البكالورٌوس، شهادة على الحصول إلى الساعٌن ألفا   16الـ طلبتها بٌن دولً طالب

 تسفر التً المشتركة الفائدة على ماٌسون جورج جامعة فً اإلدارٌٌن المسإولٌن كبار من هو «ستٌرنزو
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 إلى أمٌركٌة أمورا   ننقل أننا وعلى نبد أن نرٌد ال: "وقال. التبادلٌة أهمٌة وعلى الدولٌة السمة عنها

 المإسسات مع التعاون إلى الدولٌٌن، الطلبة مع العمل إلى تواقون إننا. ما بشكل العالم ننقذ وكؤننا الخارج

 ".للطرفٌن فائدة تتحقق كً الدولٌة

 2000 العام فً بذله ماٌسون جورج جامعة بدأت الذي المدروس الجهد أن إلى ستٌرنز وأشار

 إلٌها ٌنتمً التً البلدان عدد حٌث من تعددٌة أكثر جعلها إلى فقط ٌإد لم الدولٌٌن الطلبة الستقطاب

 فً الدراسة الطلبة اختٌار أسباب من سببٌن" العالمٌة الصفة وتلك التعددٌة تلك أصبحت" وإنما طلبتها

 أعظم" واهتمام وعً وجود اكتشؾ المسحٌة الدراسات من عددا   أن وأضاؾ. ماٌسون جورج جامعة

 العام فً استحدثت قد ماٌسون جورج جامعة وكانت الجامعة، طلبة بٌن الدولٌة بالقضاٌا" ملحوظ بشكل

 البداٌة فً التخصص هذه اختاروا الذٌن الطلبة عدد وكان. العالمٌة الشإون هو جدٌدا   تخصصا   2003

 عام طالبا   470 إلى وارتفع ،2005 العام فً طالبا   250 أصبح أن لبث ما ولكنه فقط، طالب أربعة

 لؽة دراسة الطلبة على ٌفرض التخصص هذا ألن... بذلك جدا   سعٌدون إننا: "ستٌرنز وقال. 2007

 فً ماٌسون جورج جامعة إلى للطلبة اجتذابا   التخصصات أكثر هو وهذا. به ٌستهان ال بشكل أجنبٌة

 ذلك بعد الطلبة من الكثٌر وٌمارس.  البكالورٌوس شهادة على للحصول األولى الجامعٌة الدراسة مرحلة

 ".الدولٌة األعمال ومإسسات الحكومً السلك فً أو حكومٌة ؼٌر منظمات فً الدولً الحقل فً مهنا  

 على بٌنها، طرق بعدة الجامعٌة الحٌاة فً الدولٌٌن طالبها انخراط ماٌسون جورج جامعة وتحقق

 الطلبة مع تواصل برامج الدولٌون الطلبة فٌه ٌقدم أسبوع امتداد على سنوي دولً مهرجان المثال، سبٌل

 من محاضرٌن أساتذة إحضار هو الدولٌة السمة إلضفاء المعتمدة االستراتٌجٌات بٌن من كذلك اآلخرٌن،

 جامعة فمثال. عالمٌة وقضاٌا دولٌة أحداث ولمناقشة ات  معروفة شخصٌات وهم  الدولً المجتمع

 على تعرفهم عمل ورشة وحضروا منحا   التعلٌمٌة الهٌئة فً عضوا   60 حوالً  منحت «دٌالوٌر»

  «ؼرٌفثز» وقالت دولٌة، مواضٌع بتدرٌسها ٌقومون التً المساقات لتضمٌن جدٌدة تعلٌمٌة استراتٌجٌات

 مإسسة 90 ٌقارب ما مع تتعاون الجامعة هذه بان دٌالوٌر جامعة فً الدولٌٌن الطلبة مركز مدٌرة وهً

 جامعة تقدم حٌث رومانٌا، فً بولٌاي بابس جامعة مع شراكتها ذلك على األمثلة ومن. العالم فً تعلٌمٌة

 مكافحة فً جهودهم تنسٌق مجال فً رومانٌا فً الحكومة ولممثلً للعلماء فنٌة مساعدات دٌالوٌر

 العلٌا، الدراسات وطلبة والبٌطرٌٌن العلماء تبادل إلى أدى البرنامج" إن ؼرٌفثز وقالت. الطٌور أنفلونزا

 )3003توماس، جٌفري )."بعضا بعضنا من والتعلم معا   العمل مواصلة ونؤمل
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  : العالم فً للطلبة الدولٌة الحركٌة. 2

 العالً التعلٌم فً الجدد للمسجلٌن اإلضافً بلػ 2000 عام منذ انه لإلحصاء الٌونسكو معهد أكد

 جوان24  العالً، للتعلٌم الٌونسكوب العالمً مإتمر)  العالم أنحاء مختلؾ فً طالب ملٌن 51.7 ب

 الجامعات إلى اللجوء إلى العلم بطالبً أدى العمل عروض على للمنافسة الجدٌدة المعاٌٌر وأن ، (2009

 والتطوٌر  التعاون منظمة قدمتها إحصائٌات وحسب لدٌهم التنافسٌة القدرة تنمً والتً العالمٌة

 2.8 بلؽت أوطانهم ؼٌر فً دراستهم ٌزاولون اللذٌن الطالب عن 2007 سنة OCDE االقتصادي

 لمنظمة تابعة دول فً ٌدرسون طالب ملٌون2.3 أي الطالب هإالء من%85 نجد حٌث طالب ملٌون

OCDE فرنسا،  األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات:  منها نذكر دولة30 من أكثر المنظمة هذه تضم إذ  

 وبمعدل ٌنم سنوٌا المهاجرٌن الطلبة عدد فان المصدر ذات وحسب ، الخ... الٌابان  استرالٌا،  ألمانٌا،

 Organization for). 49 % بحوالً 2005 إلى 2000 سنة ومن نم نسبة وتقدر%  09 ب ٌقدر

Economic Co operation and Development .education at a Glance ,2007) 

 :العالم فً 2005-2000 سنتً بٌن األجانب الطالبة عدد ٌوضح التالً والجدول 

2002220222 

022202200222
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Source : OCDE ,2007. 
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Source : Futuris ,2004 
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42111.18111 االتحاد األوروبً

81148111. أمرٌكا الشمالٌة

111. أمرٌكا الالتٌنٌة

1114811.. آسٌا

211. إفرٌقٌا

Source : Futuris ,2004 
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.88111
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.1111
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عدد الطلبة األجانب الداخلون   
 إلى آسٌا

عدد الطلبة اآلسٌوٌٌن 
 الخارجٌن من آسٌا  إلى

 14111. 2.11 الشمالٌة أمرٌكا

 / / أمرٌكا الالتٌنٌة

 / 111. إفرٌقٌا

 88111. 1111. االتحاد األوروبً

 111.. 4811 دول أوروبٌة أخرى

Source : Futuris ,2004
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 0220 لسنة العالم في الطالب حركية(: 06) رقم المخطط
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 خامسال لـصفال
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-  

1  : 

لتً نستخدمها فً دراستنا وٌعد الموجه األساسً للبحث ومن ثمة ٌعتبر المنهج المتبع هو الطرٌقة ا

ٌعرف المنهج بأنه: " فن تنظٌم الصحٌح لسلسة األفكار العدٌدة إما من أجل الكشف عن الحقٌقة حٌث نكون 

: 7711)عبد الرحمن بدوي، بها جاهلٌن، أو من أجل البرهنة علٌها لآلخرٌن حٌث نكون بها عارفٌن".

40) 

ملة األفكار الصحٌحة والتً بها نستطٌع الكشف عن الحقٌقة،  كما ٌعرف على أنه: ومنه فهو ج

"الطرٌقة التً ٌتبعها الباحث فً دراسة المشكلة الكتشاف الحقٌقة واإلجابة عن األسئلة واالستفسارات التً 

 (19: 7791)محمد شفيق، ٌثٌرها موضوع البحث". 

حث فً دراسته للوصول إلى حقٌقة الموضوع واإلجابة ومنه، فإن المنهج هو سبٌل الذي ٌتبعه البا

عن التساؤالت التً ٌطرحها فً بحثه، حٌث أن كل دراسة تقتضً منهج بحث معٌن، إذ ال توجد طرٌقة 

واحدة تستخدم فٌه بل توجد عدة طرق تختلف باختالف طبٌعة موضوع البحث. وبما أن الهدف من 

،  LMDٌة الطلبة فً الجامعة الجزائرٌة فً ظل تطبٌق نظام الدراسة هو محاولة معرفة واقع وآفاق حرك

فإن طبٌعة الموضوع الوصفٌة تفرض علٌنا استخدام المنهج الوصفً هذا األخٌر الذي ظل مرتبطا منذ 

نشأته بدراسة المشكالت اإلنسانٌة، وبالضبط فقد عمدنا على استخدام  المنهج الوصفً المقارن الذي 

بجمٌع خصائصها والقٌام بعملٌة مقارنة البٌانات التً تم جمعها ثم محاولة  ٌهدف إلى دراسة الظاهرة

)عمار الوصول إلى أسالٌبها والعوامل التً تتحكم فٌها، وأخٌرا الوصول إلى نتائج قابلة لتعمٌمها. 

 (704: 7777بوحوش، 

 عينة الدراسة:.2

فرصة الحصول على المعلومات ألنها تتٌح  اإلمبرٌقًتعد العٌنة إحدى الركائز األساسٌة للبحث 

المطلوبة مع اقتصاد ملموس فً الموارد البشرٌة واالقتصادٌة والزمن دون أن ٌؤدي هذا إلى االبتعاد عن 

الواقع المراد معرفته. ونظرا ألن العٌنة ال تدرس جمٌع وحدات البحث، بل تدرس جزءا صغٌرا من 
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منظما وفقا لطبٌعة المتغٌرات والظروف والسمات  مجتمع البحث وهذا بعد اختٌارها اختٌارا عشوائٌا أو

 التً تمٌز مجتمع البحث. كما ٌعتبر استعمال أسلوب العٌنة من أهم األسالٌب وأدقها فً الدراسات العلمٌة.

وكون أن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة معرفة واقع وآفاق حركٌة الطلبة فً الجامعة الجزائرٌة فً  

هذا من وجهة نظر الطلبة األجانب المتواجدٌن فً كل من جامعة بومرداس، و LMDظل تطبٌق نظام 

أوروبا )بارٌس -البلٌدة والمسٌلة بالجزائر والطلبة الجزائرٌٌن المتواجدٌن فً كل من جامعة معهد المغرب

بالنسبة العينة العنقودية ( بفرنسا. فقد تم االعتماد فً هذه الدراسة على 08( وفرنسا شرق)بارٌس 80

 وفق مجموعات إلى مجتمع البحث بتصنٌف العٌنات من النوع هذا فً الباحث ٌقوم حٌث؛ للطلبة األجانب

مجموعة.  كل من اختٌارا عشوائٌا البحث عٌنة ٌختار ثم معٌنة خصائص أو حسب ٌتضمنها التً الفئات

 (2002:771 رشيد زرواتي،)

تؤخذ جمٌع وحدات مجتمع البحث. وعلٌه  بالنسبة للطلبة الجزائرٌٌن حٌث المسحيةواعتمدت العٌنة 

 الدراسة وفقا للخطوات التالٌة: عٌنة سحب فقد تم

 للدراسة: اإلحصائي المجتمع حجم تحديد 7.2

فً جامعة بومرداس،   LMDفً الطلبة األجانب نظام  للدراسة اإلحصائً تمعلمجا أفراد تمثل

طالب أجنبً  008صصات والذي بلغ عددهم والبلٌدة، والمسٌلة وهذا على مستوى جمٌع الكلٌات والتخ

 94والذي بلغ عددهم  08-وبارٌس 0-فً جامعتٌن فرنسٌتٌن بارٌس LMDوالطلبة الجزائرٌٌن نظام 

طالب جزائري ٌدرسون فً المعاهد السابقة الذكر وهذا بعد تحصلهم على الباكالورٌا أو شهادة اللٌسانس 

طالب أجنبً وجزائري  054د المجتمع اإلحصائً بلغ بمعنى أن العدد اإلجمالً ألفرا من الجزائر؛

 والجدول التالً ٌوضح ذلك: 
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 تمهيد: 

 وسنحاول من خالل هذا الفصل عرض بٌانات التً تحصلنا علٌها من خالل دراستنا المٌدانٌة 

، التحلٌل الكمً المتمثل فً عرض البٌانات هما: أسلوبٌنذلك عن طرٌق استخدام و ،التعلٌق علٌها

 نتائج عامة لهذه الدراسة. إلىمحاولة تفسٌرها للوصول والتعلٌق علٌها و هوتحلٌل الكٌفً الو

 األولى:الفرضية  بيانات ومناقشة نتائجوتحليل التبويب  .1

 تبويب وتحليل البيانات الفرضية االولى :  1.1

جزائرٌٌن تنص الفرضٌة االولى على انه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن دوافع الطلبة ال

ونخص  LMDواألجانب نحو اختٌار الدراسة فً الجامعات )الجزائرٌة / الفرنسٌة( فً ظل تطبٌق نظام 

بالذكر الدوافع العلمٌة والدوافع االجتماعٌة الثقافٌة والدوافع االقتصادٌة المهنٌة والجدول التالً ٌوضح 

البٌانات المتحصل علٌها من المحور االول
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 ( يوضح استجابات افراد العينة نحو بنود المحور االول .34الجدول رقم )

  

 

% % % %

44.89 22 55.10 27 90.12 73 9.87 08 11

40.81 20 59.18 29 79.01 64 20.98 17 10

53.06 26 46.93 23 79.01 64 20.98 17 10

40.81 20 59.18 29 75.30 61 24.69 20 10

79.59 39 20.40 10 91.35 74 8.64 07 10

20.40 10 79.59 39 30.86 25 69.13 56 10

65.30 32 34.69 17 25.92 21 74.07 60 10

00 00 100 49 3.70 03 96.29 78 10

16.32 08 83.67 41 16.04 13 83.95 68 10

16.32 08 83.67 41 19.75 16 80.24 65 11

12.24 06 87.75 43 9.87 08 90.12 73 11

18.36 09 81.63 40 2.46 02 97.53 79 10

24.48 12 75.51 37 4.93 04 95.06 77 10

59.18 29 40.81 20 2.46 02 97.53 79 10

100 49 00 00 28.39 23 71.43 58 10

4.09 02 95.91 47 81.48 66 18.51 15 10

69.38 34 30.61 15 92.59 75 7.40 06 10

38.77 19 61.22 30 38.27 31 61.72 50 10

61.22 30 38.77 19 61.72 50 38.27 31 10

79.59 39 20.40 10 39.50 32 60.49 49 01

69.38 34 30.61 15 39.50 32 60.49 49 01

59.18 29 40.81 20 62.96 51 37.03 30 00

اٌذساسح  اسرّاسج ِٓ تٕىد اٌّحىس األوي ٔحى اٌعيٕريٓ أفشاد اسرجاتح اٌجذوي هزا خالي ِٓ يرضح

 اٌجزائشييٓ اٌطٍثح دوافع تيٓ إحصائيح دالٌح راخ فشوق ارا وأد ذىجذ واٌري وأد ذحاوي اٌىشف عٓ ِا

 ؤخص LMD ٔظاَ ذطثيك ظً في( اٌفشٔسيح/  اٌجزائشيح) اٌجاِعاخ في اٌذساسح اخرياس ٔحى واألجأة

اٌّهٕيح ، ار ذّد ِالحظح اْ  االلرصاديح واٌذوافع اٌثمافيح االجرّاعيح واٌذوافع اٌعٍّيح اٌذوافع تاٌزوش
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سرجاتاخ وأد ِخرٍفح وِرفاوذح تيٓ اٌعيٕريٓ  خاةح في ِشرش اٌذوافع اٌعٍّيح حي  وأد ِعظُ اال

االسرجاتاخ ِرجهح ٔحى ٔعُ وهزا تإٌسثح ٌٍطٍثح اٌجزائشييٓ عًٍ عىس اٌطٍثح االجأة فىأد ِعظُ 

ح في اٌجاِعاخ اسرجاتاذهُ ِرجهح ٔحى ال وهزا ِا يمىدٔا ٌٍمىي اْ ِا دفع اٌطٍثح اٌجزائشييٓ ٌٍذساس

اٌفشٔسيح هي اٌذوافع واالسثاب اٌعٍّيح عًٍ عىس اٌطٍثح االجأة اٌزيٓ ٌُ ذىٓ اٌذوافع اٌعٍّيح ِٓ تيٓ 

االسثاب اٌري جزترهُ ٌٍذساسح في اٌجاِعاخ اٌجزائشيح،  اِا  االسرجاتاخ اٌخاةح تاٌذوافع  االجرّاعيح  

اتاخ تيٓ اٌعيٕريٓ ، اِا فيّا يخص تٕىد ِشرش اٌثمافيح فىاْ هٕان ٔىعا ِا ِٓ ذماسب ِٓ حي  االسرج

اٌذوافع االلرصاديح اٌّهٕيح فىاْ هٕان اخرالف واضح ِٓ حي  االسرجاتاخ فمذ وأد ِرجهح ٔحى ٔعُ 

وهزا  تاألغٍثيح  وهزا عًٍ ِسرىي عيٕح اٌطٍثح االجأة عًٍ عىس اسرجاتاخ اٌطٍثح اٌجزائشييٓ فىأد 

ٍثيح وزٌه ، وهزا ِا يمىدٔا ٌٍرأويذ اْ اٌذوافع االلرصاديح وأد ِٓ اهُ ِعظّها ِرجهح ٔحى ال وهزا تاألغ

اٌذوافع اٌري دفعد تاٌطٍثح االجأة اًٌ اٌذساسح تاٌجاِعاخ اٌجزائشيح  عًٍ عىس اٌطٍثح اٌجزائشييٓ 

هُ اٌزيٓ  ٌُ ذىٓ اٌذوافع االلرصاديح دافعا ٌهُ ٌٍذساسح في اٌجاِعاخ اٌفشٔسيح  وعٍيه يّىٓ اٌمىي اْ ا

اٌذوافع اٌري دفعد تاٌطٍثح االجأة ٌٍذساسح في اٌجاِعاخ اٌجزائشيح هي دوافع الرصاديح ِهٕيح اِا اٌطٍثح 

 اٌجزائشييٓ فىأد اٌذوافع اٌعٍّيح هي اهُ اٌذوافع اٌري دفعرهُ ٌٍذساسح في اٌجاِعاخ اٌفشٔسيح.
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LMD

  الثانية:نتائج الفرضية  مناقشةوبيانات  وتحليل تبويب1

 بيانات الفرضية الثانية:وتحليل تبويب  1.0

داللة إحصائٌة بٌن آراء الطلبة الجزائرٌٌن  ذاتتنص الفرضٌة الثانٌة على انه توجد فروق 

واألجانب حول دور السلطات)الجزائرٌة / الفرنسٌة ( فٌما ٌخص دورها فً تفعٌل الحركٌة الدولٌة فً 

وهذا من حٌث االعالم والتسهٌالت القانونٌة ونوعٌة الحركٌة  LMDجامعاتها فً ظل تطبٌق نظام 

، والجدول  العتراف العلمً واالقامة والخدمات االجتماعٌةوعمل الجمعٌات والمؤسسات الخٌرٌة وا

 التالً ٌوضح بٌانات المتحصل علٌها من المحور الثانً من استمارة الدراسة كما ٌلً: 
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 ( يوضح استجابة افراد العينة نحو البنود المحور الثاني .34الجدول رقم )

% % % %

34.69 17 65.30 32 85.18 69 14.81 12 00

79.59 39 20.40 10 92.59 75 7.40 06 00

24.48 12 75.51 37 71.40 58 28.39 23 00

00 00 100 49 19.75 16 80.24 65 00

32 65 16 67.34 33 61.72 51 38.27 30 00

77.55 38 22.44 11 50.61 41 49.38 40 00

38.77 19 61.22 30 51.85 42 48.14 39 00

22.44 11 77.55 38 6.17 05 93.82 76 01

67.34 33 32.65 16 61.72 50 35.80 29 01

91.83 45 08.16 04 90.12 73 9.87 08 00

00 00 100 49 3.70 03 96.29 78 00

69.38 34 30.60 15 67.90 55 32.09 26 00

67.34 33 32.65 16 49.38 40 50.61 41 00

18.36 09 81.63 40 44.44 36 55.55 45 00

24.48 12 75.50 37 55.55 45 44.44 36 00

100 49 00 00 50.61 41 49.38 40 00

100 49 00 00 100 81 00 00 00

40.81 20 59.18 29 81.48 66 18.51 15 01

40.81 20 59.18 29 81.48 66 18.51 15 01

63.26 31 36.73 18 97.53 79 2.46 02 00

85.71 42 14.28 07 100 81 00 00 00

51.02 25 48.97 24 83.95 68 16.04 13 00

00 00 100 49 00 00 100 81 00

100 49 00 00 100 81 00 00 00
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100 49 00 00 100 81 00 00 00

18.36 09 81.63 40 91.35 74 8.64 07 00

81.63 40 18.36 09 08.64 07 91.35 74 00

08.16 04 91.83 45 19.75 16 80.24 65 01

44.89 22 55.10 27 87.65 71 12.34 10 01

55.10 27 44.89 22 12.34 10 87.65 71 00

100 49 00 00 16.04 13 83.95 68 00

36.73 18 63.26 31 00 00 100 81 00

40.81 20 59.18 29 22.22 18 77.77 63 00

81.63 40 18.36 09 14.81 12 85.18 69 00

26 53 13 73.46 36 8.64 07 91.35 74 00

ٌتضح من خالل هذا الجدول استجابة أفراد العٌنتٌن نحو بنود المحور األول من استمارة الدراسة 

والتً كانت تحاول الكشف عن ما اذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن آراء الطلبة الجزائرٌٌن 

/ الفرنسٌة ( فٌما ٌخص دورها فً تفعٌل الحركٌة الدولٌة فً  واألجانب حول دور السلطات)الجزائرٌة

وهذا من حٌث االعالم والتسهٌالت القانونٌة ونوعٌة الحركٌة  LMDجامعاتها فً ظل تطبٌق نظام 

وعمل الجمعٌات والمؤسسات الخٌرٌة واالعتراف العلمً واالقامة والخدمات االجتماعٌة ، حٌث تمت 

االستجابات نحو بنود مؤشر االعالم فقد صرح الطلبة الجزائرٌٌن  انهم مالحظة فروق واضحة من حٌث 

تمكنوا من الحصول على معلومات وبٌانات تخص الدراسة فً الجامعات الفرنسٌة بطرق عدٌدة ومختلفة 

على عكس الطلبة االجانب الذٌن اكدوا انهم لم ٌتحصلوا على معلومات  وان دل هذا على شًء فانما ٌدل 

سلطات الفرنسٌة سواء اكانت سفارات او جامعات او مراكز ثقافٌة او غٌرها تقوم بدورها  على ان ال

نحو االعالم عن الدراسة  فً فرنسا وانها تقدم توضٌحات ومعلومات بشتى الوسائل على عكس 

ن السلطات الجزائرٌة التً  اوضحت اهمال هذا العنصر  ، اما  مؤشر التسهٌالت القانونٌة ومعرفة القانو

فتم كذلك رصد اختالف بٌن استجابات العٌنتٌن حٌث وضحت عٌنة  الطلبة الجزائرٌٌن بانهم واجهوا 

صعوبات  اثناء التسجٌالت والحصول على تأشٌرة الدراسة بفرنسا وهذا بسبب السٌاسة المنتهجة من قبل 

المجتمع حكومة نٌكوالس ساركوزي خاصة  وان الهجرة الغٌر الشرعٌة شوهت مظهر فرنسا امام 

الدولً واالوروبً لهذا كانت هناك صعوبات فً تلك الفترة على عكس الطلبة االجانب الذٌن صرحوا  

بان  تواجدهم فً الجزائر لم ٌكن صعبا وهذا بسبب ان تواجدهم  فً الجزائر ذو طابع سٌاسً او 

حٌث صرح اغلبٌة انسانً. ونفس الشًء بالنسبة لمؤشر نوعٌة الحركٌة فهناك اختالف بٌن العٌنتٌن 

الطلبة الجزائرٌٌن بانهم متواجدٌن  فً الجامعات الفرنسٌة ضمن الحركٌة الفردٌة على عكس الطلبة 



 

214 
 

االجانب فً الجامعات الجزائرٌة ، وفٌما ٌخص مؤشر عمل الجمعٌات  والمؤسسات الخٌرٌة  فان الطلبة 

طلبة وكذا اجانب على عكس  الجزائرٌٌن اكدوا على وجود جمعٌات وهٌئات تساعدهم وهذا بصفتهم 

الطلبة االجانب الذٌن صرحوا  بعدم وجود جمعٌات خٌرٌة لتساعدهم بصفتهم طلبة  اجانب  ، ام مؤشر 

االعتراف العلمً فقد اتفقت العٌنتٌن وبشكل كلً على ان  الشهادات الممنوحة فً نهاٌة المسار الدراسً 

فً الجزائر لم ٌرقى الى  LMDٌدل على ان نظام انما هً احادٌة االعتراف  وان دل على شًء فانما 

المفهوم  الصحٌح لعالمٌة التعلٌم العالً وان الجامعات الفرنسٌة  ال تعترف اال بدول متقدمة مثلها  وان 

دول العالم الثالث  ال مكان لها  بٌن الدول المتقدمة ، اما عن مؤشر االقامة فقد لوحظت فروق حٌث 

لسكن واالقامة على حسابهم الخاص بدال من االقامات الجامعٌة التً تتمٌز فضل الطلبة الجزائرٌٌن ا

باالختالط التام وفً كل االماكن حتى فً االماكن الخاصة ومنها اماكن االستحمام وهذا ما ٌتنافى 

والثقافة العربٌة واالسالمٌة للطالب الجزائري على عكس الطلبة االجانب الذٌن فضلوا االقامات الجامعٌة 

ً الجزائر وهذا بسبب مجانتٌها اما عن مؤشر الخدمات االجتماعٌة  فقد كانت هناك اٌضا اختالف فً ف

االستجابات حٌث صرح  الطلبة الجزائرٌٌن  انه ال ٌستلمون منحة  بل العكس كل شًء باألموال فً 

نفس حقوق الطلبة  الجامعة الفرنسٌة عكس الطلبة االجانب الذٌن ٌتمتعون بكل الخدمات االجتماعٌة و لهم

الجزائرٌٌن فً الجامعة الجزائرٌة وهذا على مستوى المنحة ، االٌواء ، النقل ، االطعام ، الضمان 

االج...الخ. وعلٌه ٌمكن القول بان السلطات الفرنسٌة تقوم بدور اٌجابً  نحو جذب الطلبة االجانب الٌها  

فعٌل الحركٌة الدولٌة للطلبة بمعنى تدعٌم تواجد عكس السلطات الجزائرٌة فً ال تقوم باي دور لتدعٌم وت

 الطلبة االجانب فً مؤسساتها الجامعٌة.

1 1
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83.95%

100%

63.26%59.18%

LMD

3

2.3

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن آراء الطلبة الجزائرٌٌن  هانعلى تنص الفرضٌة الثالثة 

واألجانب حول مستواهم العلمً ومدى تأقلمهم مع نظام الدراسة فً الجامعات )الجزائرٌة / الفرنسٌة( 

 والجدول،  درٌس والتقٌٌموهذا من حٌث اللغة والبرنامج الدراسً وطرق الت  LMDفً ظل تطبٌق نظام 

 :ٌلً كما الدراسة استمارة من الثالث المحور من علٌها المتحصل بٌانات ٌوضح التالً
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 ( يوضح استجابة افراد العينة نحو بنود المحور الثالث34الجدول رقم )

% % % %

71.42 35 28.57 14 34.56 28 65.43 53 00

18.36 09 81.63 40 14.81 12 85.18 69 00

26.53 13 73.46 36 44.44 36 55.55 45 01

79.59 39 20.40 10 92.59 75 7.40 06 01

61.22 30 38.77 19 62.96 51 37.03 30 00

30.61 15 69.38 34 75.30 61 24.69 20 00

59.18 29 40.81 20 39.50 32 60.49 49 00

26.53 13 73.46 36 66.66 54 33.33 27 00

28.57 14 71.42 35 37.03 30 68.96 51 00

36.73 18 63.26 31 54.32 44 45.67 37 00

42.85 21 57.14 28 87.65 71 12.34 10 00

32.65 16 67.34 33 80.24 65 19.75 16 00

32.65 16 67.34 33 86.41 70 24.68 11 01

16.32 08 83.67 41 77.77 63 22.22 18 01

38.77 19 61.22 30 74.07 60 25.92 21 00

32.65 16 67.34 33 75.30 61 24.69 20 00

59.18 29 40.81 20 59.25 48 40.74 33 00

48.97 24 51.02 25 96.29 78 03.70 03 00

38.77 19 61.22 30 88.88 72 11.11 09 00

61.22 30 38.77 19 27.16 22 72.83 59 00

12.24 06 87.75 43 43.20 35 56.79 46 00

24.48 12 75.51 37 59.25 48 40.74 33 00

16.32 08 83.67 41 25.95 21 74.04 60 01

26.53 13 73.46 36 88.88 72 11.11 09 01

40.81 20 59.18 29 59.25 48 40.74 33 00
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26.53 13 73.46 36 54.32 44 45.67 37 00

53.06 26 46.93 23 61.72 50 38.27 31 00

57.14 28 42.85 21 25.95 21 74.04 60 00

61.22 30 38.77 19 81.48 66 19.51 25 00

61.22 30 38.77 19 22.22 18 77.77 63 00

40.81 20 58.18 29 43.20 35 56.79 46 00

12.24 06 87.75 43 48.14 39 51.85 42 00

 محور الثالث.( يوضح استجابة افراد العينة نحو بنود ال34الجدول رقم )

ٌتضح من خالل هذا الجدول استجابة أفراد العٌنتٌن نحو بنود المحور الثالث من استمارة الدراسة 

والتً كانت تحاول الكشف عن ما اذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن آراء الطلبة الجزائرٌٌن 

لجامعات )الجزائرٌة / الفرنسٌة( واألجانب حول مستواهم العلمً ومدى تأقلمهم مع نظام الدراسة فً ا

وهذا من حٌث اللغة والبرنامج الدراسً وطرق التدرٌس والتقٌٌم، حٌث   LMDفً ظل تطبٌق نظام 

لوحظ  اختالف بٌن استجابات افراد العٌنتٌن نحو مؤشر اللغة فقد صرح الطلبة الجزائرٌٌن بانهم ال 

او فً الجامعة  ونخص بالذكر اللغة الفرنسٌة على ٌعانون من اللغة المستخدمة سواء فً الحٌاة الٌومٌة 

عكس الطلبة االجانب فانهم ٌعانون من استخدام اللغة الفرنسٌة فً تخصصاتهم العلمٌة والعربٌة فً 

الحٌاة الٌومٌة ، اما مؤشر البرنامج الدراسً فقد تم رصد اختالف فً االستجابات حٌث صرح الطلبة 

ة والمناهج  المدرسة انما تتماشى والتطورات الحدٌثة فً مجال الجزائرٌٌن بان البرامج الدراسٌ

تخصصاتهم  كما  ان المراجع متوافرة ...الخ ، عكس الطلبة االجانب فانهم ٌعتبرون ان البرامج 

والمناهج انما هً قدٌمة وغٌر مستحدثة وغٌر مساٌرة للتطور ، وفٌما ٌخص مؤشر طرق التدرٌس فقد 

نهم ٌدرسون باستخدام طرق مختلفة للتدرٌس كالمناقشة ، حل المشكالت وخاصة اكد الطلبة الجزائرٌٌن ا

التعلم الذاتً عكس الطلبة االجانب الذي صرحوا بانهم ٌدرسون وفق الطرٌقة اإللقائٌة فً معظم االحٌان 

وفٌما ٌخص مؤشر التقٌٌم فقد  لوحظت كذلك اختالف فً االستجابات حٌث صرح الطلبة الجزائرٌٌن 

تم تقٌٌمهم بطرق مختلفة عكس الطلبة االجانب الذٌن اعتبروا بانهم ٌقٌمون وبشكل كبٌر وفق طرٌقة بانه ٌ

تقلٌدٌة  ووحٌدة فً معظم االحٌان وهً طرٌقة االمتحانات الكتابٌة .وعلٌه ٌمكن القول بانه توجد فروق 

راسة والمستوى العلمً فً بٌن العٌنتٌن حٌث اعتبر الطلبة الجزائرٌٌن بانهم تمكنوا من التأقلم مع الد

الجامعات الفرنسٌة واصال المستوى العلمً والجاذبٌة العلمٌة كانت من اهم اسباب التً دفعتهم للقدوم 

والدراسة بهذا البلد عكس الطلبة االجانب اللذٌن وجودوا صعوبة فً التأقلم خاصة من حٌث اللغة وهذا 

ان المستوى العلمً للبرامج  وطرق التقٌٌم كالسٌكٌة ألنها وسٌلة لتفاهم والتواصل كما انهم اعتبروا 

 وغٌر مساٌرة للحداثة والتطور.
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LMD

1

عى من خاللها الجامعة استراتٌجٌات مستقبلٌة تسوعلى وجود آفاق  الفرضٌة الرابعة

 . LMDمؤسساتها  فً ظل تطبٌق نظام  إلى األجانبجذب الطلبة  إلىالجزائرٌة 

حٌث كان عدد المقابالت من ، لهذه الفرضٌة تم االعتماد على المقابلة البٌانات والمعلوماتلجمع 

 :حصص 04 إلى 03

 شرح لموضوع الدراسة.و حصة تعرٌفٌة  كانت  األولى المقابلة 

 مناقشتها.و اتفاقٌات و اإلحصائٌاتالثانٌة كانت حول جمع  بلةمقاال 

 حول نظرة  مضمونهاالتً كان و األسئلةمن  فٌها تم طرح مجموعةوالرابعة والثالثة  مقابلةال

 . LMDاستراتٌجٌات تخص الحركٌة الدولٌة للطلبة نظام و وضع خطط  فًالجزائر المستقبلٌة 

الوزارة على مستوى  LMD نظام مسئولًمن طرف ٌبا تقركانت  ،عن مصادر المعلومات أما

العٌنة  بها أفرادبالنسبة للمؤسسات الجامعٌة التً ٌدرس  والجامعة وهذاالوصٌة )وزارة التعلٌم العالً( 

 فً الجزائر.

 نتائج المقابلة :  1.0

 قد اسفرت هذه المقابالت على النتائج التالٌة:ل

 تواجد الطلبة االجانب فً تزاٌد مستمر. 

 .ان الحركٌة الدولٌة انما هً أحادٌة المنحى 

  ان الطلبة االجانب ٌمثلون مختلف القارات لكن التواجد االفرٌقً ٌفرض نفسه اكثر من اي تواجد

 آخر.

 .نسبة الذكور تفوق بكثٌر نسبة اإلناث 

 ان تواجد عدد قلٌل من الطلبة االجانب ٌكون فً شكل بعثات علمٌة وان اغلبٌتهم ونخص بالذكر 

سً او انسانً ومن بٌن تلك الدول اطابع سٌ ٌأخذالقادمون من بعض دول افرٌقٌة محددة انما تواجده 

 الصحراء الغربٌة ، فلسطٌن ، صومال...الخ.

  الطلبة االجانب المتواجدون فً الجامعات الجزائرٌة ٌتمتعون بنفس الحقوق التً ٌتمتع بها الطلبة

 الجزائرٌون.
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 المتوقع بناءها وتطبٌقها لدعم وتطوٌر الحركٌة الدولٌة للطلبة فان  وفٌما ٌخص االستراتٌجٌات

وبالتالً ال توجد اي خطط مستقبلٌة لدعم تواجد الطالب االجنبً وهذا الجزائر تتبع سٌاسة االنغالق 

  بسبب ان الجامعة الجزائرٌة لٌست مؤسسة ربحٌة.

  االجانب فً الجزائر ال تحمل معناها وهذا ٌأخذنا الى نتٌجة  ان مفهوم الحركٌة الدولٌة للطلبة

وبالتالً دولٌة هذا النظام غٌر مطبقة رغم انها من اهم ما نادى به  LMDالحقٌقً الذي نادى به نظام 

منظري هذا االخٌر وهذا ما اكدته دراسة بركان ٌوسف حٌث صرح بعدم اهتمام صناع القرار السٌاسً 

 ا.فً الجزائر بتواجد الطالب األجانب بجامعاتن

 مناقشة نتائج المقابالت :  0.0

 ىعل LMDنظام  مسئولًنخص بالذكر و المعلومات لهذه الفرضٌةومصادر البٌانات  أجمعتلقد 

مسار حركٌة الطلبة الدولٌة فً الجزائر فً  أنالمسٌلة و البلٌدة و مستوى كل من جامعة بومرداس 

على مستوى جمٌع الجامعات الموجودة  اإلحصائٌاتهذا واضح من خالل وتزاٌد و تطور ملحوظ 

الوافدٌن  األجانبالطلبة  أنالمنحى أي  أحادٌةتكون  أنتكاد  أنهاعلى  تأكٌدتم   أٌضا  .السابقة الذكر

من  قدموا األجانبالطلبة  أن بمعنى أجنبٌةمؤسسات جامعٌة  إلىمن الطلبة الجزائرٌٌن الخارجٌن  أكثر

فهم مباشرة ٌتصلون  الجزائرٌٌنى عكس الطلبة الجامعات الجزائرٌة عل إلى األصلٌةجامعاتهم 

 شهادة اللٌسانس على بعد تحصل  أومستوى الحصول على الباكالورٌا  علىهذا و  األجنبٌةبالجامعات 

 .شكل الحركٌة الفردٌة تأخذ  أنهاهذا لمواصلة الماستار أي و

 األوروبٌةمختلف القارات؛ هم من  الجامعات السابقة الذكر إلىالمتوافدٌن  األجانبالطلبة  أن أٌضا

الطلبة  أنعلى العموم  إفرٌقٌاكذلك من قارة و األوسطدول الشرق ، الدول العربٌة، كإٌرانآسٌا ، كتركٌا

 . األخرىٌفوق أي من الدول  اإلفرٌقٌةتواجد الدول   أنما ٌالحظ و، بلد 35من  أكثرٌمثلون  األجانب

بة الذكور تفنس أنحظ ولاإلحصائٌات، من خالل مناقشة  أٌضا

LMD

LMD
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وفق الفرضية العامة: مناقشة النتائج . .

من خالل مناقشة الفرضٌات و تحلٌل المقابالت لبنود االستمارة و اإلحصائًمن خالل التحلٌل 

داللة إحصائٌة بٌن ات وجد فروق ذت أنهحٌث  تتحقق األولى اإلجرائٌةالفرضٌة  أنالجزئٌة توصلنا 

الدراسة فً الجامعات )الجزائرٌة/ الفرنسٌة( فً ظل تطبٌق حو ن األجانبودوافع الطلبة الجزائرٌٌن 

 .LMDنظام 

 بٌن آراء الطلبة إحصائٌةداللة  اتفروق ذ توجد إذ، بالنسبة للفرضٌة الثانٌة كذلك تتحقق أما

حول دور السلطات )الجزائرٌة / الفرنسٌة( فٌما ٌخص دورها فً تفعٌل الحركٌة  األجانبوالجزائرٌٌن 

 . LMDفً جامعاتها فً ظل تطبٌق نظام  الدولٌة الطلبة

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن آراء الطلبة  حٌث ،بالنسبة للفرضٌة الثالثة فقد تحققت أما

تأقلمهم مع نظام الدراسة فً الجامعات )الجزائرٌة /  مستواهم العلمً ومدىحول  األجانبالجزائرٌٌن و

 .LMDالفرنسٌة( فً ظل تطبٌق نظام 

 خطط  أٌةالجامعة الجزائرٌة لٌست لدٌها  أن أيضٌة اإلجرائٌة الرابعة  تحققت نسبٌا الفر أما

بعث  إلىتهدف  إنماو  LMDمؤسساتها فً ظل تطبٌق نظام  إلً األجانباستراتٌجٌات لجذب الطلبة و

من  لٌعودوا فٌما بعد حتى تستفٌد الدولة من خبراتهم المكتسبة األجنبٌةالجامعات  إلىبعض من طالبها 

 تلك الجامعات .

دٌنامٌكٌة للحركٌة  توجد: التً مفادهاو من خالل ما سبق نستنتج بان الفرضٌة العامة للدراسة 

ظل تطبٌق نظام  فًاستراتٌجٌات مستقبلٌة لها فً الجامعة الجزائرٌة و لطلبة مع وجود آفاق لالدولٌة 

LMD . قد تحققت نسبٌا 
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  نتائج النهائية للدراسة :ال .6

 النتائج التالٌة: إلىصت هذه الدراسة خل

  بدافع علمً أي أن المؤسسات التً  األجانبالمؤسسات الجامعٌة الجزائرٌة ال تستقطب الطلبة

ال حتى ٌقوم بتدرٌسهم أساتذة أجانب و التقنٌة و ال بالرٌادة العلمٌة و ٌنتمون إلٌها ال تتمٌز بالصفة الدولٌة 

 ٌدرسون فً المؤسسات الجامعٌة الفرنسة استقطبتهم تلك األخٌرة  على عكس الطلبة الجزائرٌٌن الذٌن

بشدة فكما سبق ذكره أن رغم توافر تخصصاتهم فً البلد األم )الجزائر( إال أنهم فضلوا دراستها فً و

الفكري المثٌر  وتمٌزها بالصفة الدولٌة كذلك تمٌزها بالجوتقنٌة وهذا لما لها من رٌادة علمٌة وفرنسا 

علٌه نستنتج أن من بٌن و التعلٌمٌة و أٌضا وجود حرٌة أثناء ممارسة النشاطات األكادٌمٌة ولإلبداع 

الدوافع األساسٌة التً استقطبت الطلبة الجزائرٌٌن للدراسة فً المؤسسات الجامعٌة الفرنسٌة السابقة  

من بٌن الدوافع فان الدوافع العلمٌة لم تكن  ،األجانبالذكر هً الدوافع العلمٌة على عكس الطلبة 

 األساسٌة للدراسة بالجزائر.

 ة مجانٌة التعلٌم فً الجزائر كانت من أكثر الدوافع استقطابا لمزاولة الدراسة بالجزائر ٌخاص إن

دٌارهم على عكس الطلبة الجزائرٌٌن فإنهم ٌدفعون أموال  إلىأنهم ٌنوون العودة و األجانببالنسبة للطلبة 

رغم ذلك و تسدٌد تكالٌف الدراسة وعظمهم ٌقوم بمزاولة مهنة إلعانة نفسه باهظة لمزاولة الدراسة بل م

بالتالً و العٌش فٌها إن كان فً إمكانه و محاولة اإلقامة الدائمة و فان معظمهم ٌنوي البقاء فً فرنسا 

 إقامة دائمة.و هجرة علمٌة  إلىالتحول من الحركٌة طالبٌة 

  وجود  اإلعالم وعدمجزائرٌة مقصرة فٌما ٌخص عملٌة اعتبروا أن السلطات ال األجانبالطلبة

اإلعالم مصالح لذلك على عكس الطلبة الجزائرٌٌن فقد اعتبروا أن السلطات الفرنسٌة مهتمة لدور 

 إلٌها.كأهم وسائل الجذب  واعتبرته

  ة العلمٌة أما الطلب الفردٌة والبعثاتفً مجملها كانت من نوع الحركٌة  األجانبأن حركٌة الطلبة

 الجزائرٌٌن فكانت فً اغلبها حركٌة فردٌة.

  فً الجزائر على عكس  المنظمات الخٌرٌةولم ٌتلقوا مساعدة من قبل الجمعٌات  األجانبالطلبة

 الطلبة الجزائرٌٌن فً فرنسا.

 الجزائرٌٌن على أن الشهادات المقدمة فً نهاٌة المسار الدراسً  والطلبة األجانبكل من الطلبة  أكد

 االعتراف. وفردٌة أحادٌةهً 

 الهٌئات الجزائرٌة موفرة للخدمات االجتماعٌة بشكل مقبول عكس الطلبة  أن األجانبالطلبة  أكد

 الجزائرٌٌن المتواجدٌن بفرنسا.
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  بٌنما  التدرٌس والتقٌٌمأن الجامعة الجزائرٌة تستخدم الطرق التقلٌدٌة فً  األجانباعتبر الطلبة

التدرٌس امعات الفرنسٌة تستخدم الطرق الحدٌثة مع تنوع أسالٌبها فً اعتبر الطلبة الجزائرٌٌن أن الج

 .والتقٌٌم

  جذب الطلبة  إلىاستراتٌجٌات مستقبلٌة تسعى من خاللها الجامعة الجزائرٌة و عدم وجود آفاق

لٌست لها و ربحٌة غٌر  مؤسسة  هاهذا بسبب انو  LMDمؤسساتها  فً ظل تطبٌق نظام  إلى األجانب

أو  األولىاتفاقٌات سٌاسٌة بالدرجة  إطارجود فً وهو ف األجانبما وجد من الطلبة وجارٌة ت أهدافأي 

 البولٌسارٌو. منظمةمثل  إنسانًبدافع 

 :ةخالص 

تبوٌب البٌانات المتحصل علٌها من خالل  إلى األولتعرضت الباحثة فً هذا الفصل من جزءه 

 ٌنما الطلبة الجزائرٌٌن المتواجدٌن فً جامعتبند مطبقة على عٌنتٌن ه 89تطبٌق استمارة تحتوي على

بومرداس ، المتواجدٌن فً كل من جامعة البلٌدة األجانبوالطلبة  (10-وبارٌس 08-بارٌستٌن )فرنسٌ

 Tوالكمٌة للبٌانات حٌث تم تطبٌق اختبار اإلحصائٌةلمعالجة لفً جزءه الثانً  ناتعرضثّم  .والمسٌلة

متجانستٌن وغٌر  العٌنتٌن أن إلى إضافةتٌاره وفقا لعدم تساوي العٌنتٌن المالئم لدراسة الفروق وقد تم اخ

 .تم تقدٌم تحلٌل وقراءة كٌفٌة لما سبقومرتبطتٌن، 

بٌن العٌنتٌن حول الدوافع  إحصائٌةتوجد فروق ذات داللة أنه  األولىالفرضٌة على أساس  ناخلص

نحو  األولىهم دوافع علمٌة بالدرجة عٌن تدفعٌنة الطلبة الجزائرٌ إذالحركٌة نحو الجامعة المستقبلة 

نحو الجامعات  األولىكانت دوافعهم مادٌة بالدرجة  الذٌن األجانبالجامعات الفرنسٌة عكس الطلبة 

بٌن العٌنتٌن  إحصائٌةد فروق ذات داللة ووجأثبتت  األخرىبالنسبة للفرضٌة الثانٌة فهً  أما .الجزائرٌة

السلطات  أنعٌنة الطلبة الجزائرٌٌن أكدوا على  إذفعٌل الحركٌة الدولٌة حول دور السلطات المعنٌة فً ت

اللذٌن أكدوا على  األجانبعلى عكس رأي الطلبة  األخٌرةالفرنسٌة تقوم بدورها من اجل تفعٌل هذه 

 األخرىللفرضٌة الثالثة فهً  بالنسبة أماالدور الضعٌف للسلطات الجزائرٌة فً تفعٌل الحركٌة الدولٌة، 

بٌن العٌنتٌن حول التأقلم مع المستوى الدراسً فً الجامعة  إحصائٌةوجود فروق ذات داللة  إلىصت خل

مع المستوى العلمً  التأقلمالطلبة الجزائرٌٌن لم تكن لدٌهم صعوبات كثٌرة فً  أنالمستقبلة حٌث 

و هذا بسبب  قلمالتأفقد وجدوا صعوبة فً  األجانبوالدراسً فً الجامعات الفرنسٌة على عكس الطلبة 

بالنسبة لنتائج  أماباللغة الفرنسٌة.  مااوتكون بالعربٌة  األحٌانوالتً فً غالب  األولىاللغة بالدرجة 

جمع معلومات وبٌانات تخص آفاق الحركٌة على مستوى  إلى هذه الدراسةالفرضٌة الرابعة فقد عمدت 

 مسئولًة من المقابالت مع مجموعة من مجموع إجراءالجامعة الجزائرٌة وهذا من خالل االعتماد على 

عدم وجود آفاق  واستنتجتعلى مستوى الوزارة الوصٌة وكذا الجامعات السابقة الذكر  LMDنظام 
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إلى مؤسساتها فً  األجانبواستراتٌجٌات مستقبلٌة تسعى من خاللها الجامعة الجزائرٌة إلى جذب الطلبة 

ربحٌة  ولٌست لها أي أهداف تجارٌة وما وجد من  غٌرمؤسسة  أنهاوهذا بسبب  LMDظل تطبٌق نظام 

 منظمةفهو وجود فً إطار اتفاقٌات سٌاسٌة بالدرجة األولى أو بدافع إنسانً مثل  جانباألطلبة ال

 البولٌسارٌو.

وهو تدعٌم وتطوٌر وتوسٌع الحركٌة الدولٌة  LMDوبالتالً ٌمكننا القول ان اهم اهداف نظام 

لهذا النظام والذي ٌقصد به سهولة تنقل الطلبة بٌن  المنظرٌنٌقً الذي دعى له  ٌحمل معناه الحقللطلبة ال

لكن الجزائر مطبقة سٌاسة االنغالق وهذا بسبب الدوافع السابقة   LMDجامعات الدول المطبقة لنظام 

ود غٌر مطبقة فعلٌا وواقعٌا وهذا ما ٌقودنا الى القول بعدم وج LMDالذكر وبالتالً فالحركٌة فً نظام 

 موضع الدراسة.الجزائرٌة استراتٌجٌات مستقبلٌة فً هذا االطار على مستوى الجامعات 
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 الخاتمة: -
وهذا من و الفرنسٌة طلبة فً الجامعة الجزائرٌة لالدولٌة ل جاءت هذه الدراسة لمعرفة واقع  وآفاق حركٌة

ونخص بالذكر جامعة المسٌلة وبومرداس وجهة نظر الطلبة األجانب المتواجدٌن بالجامعة الجزائرٌة 

 LMDبفرنسا وكذا مسؤولً نظام  08وبارٌس 80بارٌس الجامعةكل من والطلبة الجزائرٌٌن بوالبلٌدة 

، وهذا للوقوف على مدى فعالٌة هذا على مستوى الجامعات الجزائرٌة السابقة الذكر والوزارة الوصٌة 

هدف الحركٌة والتً تعتبر أحد مظاهر وأهداف الرئٌسٌة  خصوصاالنظام خاصة على مستوى أهدافه 

 لهذا النظام.

الجوانب فلسفة الحركٌة ونخص بالذكر الحركٌة من بعض ابعاد وتحدٌد بهذه الدراسة  اهتمتحٌث 

على مستوى مؤسسات  هذه االخٌرةإلى فرضٌات وهذا لمعرفة واقع وآفاق وتحوٌلها الدولٌة للطلبة 

بند مقسمة الى  08وهذا من خالل تطبٌق استمارة محكمة احتوت على وفرنسا الجزائر التعلٌم العالً ب

ول كل محور مناقرة فرضٌة ونخص احث محاور وكل محور قسم بدوره الى عدة مؤررات حٌث ثال

بالذكر الفرضٌات الثالثة االولى، اما الفرضٌة الرابعة فقد تم االعتماد على اجراء عدة مقابالت مع 

من اجل  Tوهذا لمناقرة الفرضٌة الرابعة واألخٌرة ، كما تم االعتماد على اختبار LMDمسئولً نظام 

فقد خلصت ان الفرضٌة حٌث أثبت المٌدان صحة بعض الفرضٌات ونفً أخرى. المعالجة االحصائٌة ،

االولى الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن العٌنتٌن حول الدوافع الحركٌة نحو الجامعة المستقبلة اذ 

عات الفرنسٌة عكس الطلبة الجام هم دوافع علمٌة بالدرجة االولى نحوععٌنة الطلبة الجزائرٌٌن تدف

االجانب فقد كانت دوافعهم مادٌة بالدرجة االولى نحو الجامعات الجزائرٌة ، اما بالنسبة للفرضٌة الثانٌة 

فهً االخرى توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن العٌنتٌن حول دور السلطات المعنٌة فً تفعٌل الحركٌة 

دوا على ان السلطات الفرنسٌة تقوم بدورها من اجل تفعٌل هذه عٌنة الطلبة الجزائرٌٌن أكنجد الدولٌة اذ 

االخٌرة على عكس رأي الطلبة االجانب اللذٌن أكدوا على الدور الضعٌف للسلطات الجزائرٌة فً تفعٌل 

الحركٌة الدولٌة، اما بالنسٌة للفرضٌة الثالثة فهً االخرى خلصت الى وجود فروق ذات داللة احصائٌة 

ول التأقلم مع المستوى الدراسً فً الجامعة المستقبلة حٌث ان الطلبة الجزائرٌٌن لم تكن بٌن العٌنتٌن ح

لدٌهم صعوبات كثٌرة فً التأقلم مع المستوى العلمً والدراسً فً الجامعات الفرنسٌة على عكس الطلبة 

االحٌان تكون  االجانب فقد وجدوا صعوبة فً التأقلم و هذا بسبب اللغة بالدرجة االولى والتً فً غالب

جمع معلومات و لالباحثة  استخدمتباللغة الفرنسٌة. اما بالنسبة لنتائج الفرضٌة الرابعة فقد  وإمابالعربٌة 

على مستوى الجامعة الجزائرٌة على اجراء مجموعة من الدولٌة تخص آفاق الحركٌة والتً بٌانات 

على مستوى الوزارة الوصٌة وكذا الجامعات السابقة  LMDالمقابالت مع مجموعة من مسئولً نظام 

عدم وجود آفاق واستراتٌجٌات مستقبلٌة تسعى من خاللها الجامعة الجزائرٌة إلى جذب الذكر واستنتجت 

توصلنا إلى أن واقع حركٌة  على العموم LMDنظام الطلبة األجانب إلى مؤسساتها  فً ظل تطبٌق 
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أن عدد الطلبة األجانب فً تزاٌد مستمر وأن معظمهم ٌتمٌز ب : ائرٌة لطلبة فً الجامعة الجزالدولٌة ل

 بالدرجة االولى انسانً واتفاقٌات سٌاسٌة ٌدخل فً إطار فً اغلبٌة الحاالت أفارقة ووجودهم فً الجزائر

اما البقٌة فان مجانٌة التعلٌم بما فً ذلك الخدمات االجتماعٌة المقدمة للطالب فكانت من بٌن االسباب 

دور او  بأي، كما ان السلطات الجزائرٌة ال تقوم الرئٌسٌة لجذب الطلبة للدراسة فً الجامعات الجزائرٌة 

لخارج لتطوٌر ودفع بمسار االنترنت او السفارات فً ااالعالم و نراطات على مستوى الجامعات او

الطلبة لدٌهم نٌة فً العودة لبلدانهم االصلٌة ، اما بالنسبة للطلبة  هؤالءمعظم  وأنالحركٌة الدولٌة للطلبة 

الجزائرٌٌن فان دولة فرنسا هً اكثر دول العالم استقطابا لهم ، وتواجدهم بها ٌأخذ ركل الحركٌة الفردٌة 

، كما 08وبارٌس  0قصد الطلبة الجزائرٌٌن المتواجدٌن بجامعة بارٌسونبما فً ذلك افرد عٌنة الدراسة 

وهذا ما ٌعنً ان  المستقبلةدولة الفً واالستقرار صرح كل افراد العٌنة المتواجدٌن بفرنسا عن نٌة البقاء 

وان هجرة علمٌة اي من مقٌم مؤقت الى مقٌم دائم تحول الى ركل ومسار آخر وست ستأخذعملٌة الحركٌة 

ذا على رًء فإنما ٌدل على ان السلطات الفرنسٌة بجمٌع هٌئاتها ومؤسساتها الخاصة بالتعلٌم العالً دل ه

تقوم بدور فعال وبنراطات مكثفة تدعٌما للتواجد الطلبة االجانب فً مؤسساتها وهذا على المستوى 

فً الجامعة الجزائرٌة  لطلبةالدولٌة لاما فٌما ٌخص آفاق حركٌة  واإلعالمً والقانونً والعلمً.السٌاسً 

اي استراتٌجٌات او خطط مستقبلٌة  لٌست لها تطبق سٌاسة االنغالق و  الجزائرفحسب المسئولٌن فان 

وهذا ألنها لٌست مؤسسة تجارٌة وال تملك  مسار الحركٌة الدولٌة وجذب الطلبة األجانب إلٌهابدفع النحو 

   .اي اهداف ربحٌة بل العكس فهً تقدم خدمة التعلٌم بالمجان

هذا ببعد من ابعاد غٌر أن هذه الدراسة تعتبر إالّ مجرد محاولة من محاوالت المتواضعة لالهتمام 

ت واألحداث التً هذا األخٌر الذي ٌعتبر من االنرغاال ،LMDنظام  الحركٌة فً الموضوع أال وهو

 باتت الجامعة تهتم لها وبركل كبٌر.  
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Résumé : 

Cette étude s’est principalement intéressée à la mobilité des étudiants de l’université Algérienne et en 

particulier la mobilité internationale qui est l'un des objectifs les plus importants la dernière réforme (la 

réforme LMD)  adoptée par l’université Algérienne dans sa nouvelle politique  de l’enseignement 

supérieur. 

  La question principale sur laquelle repose cette étude est la suivante : quelle est la réalité et les 

perspectives de la mobilité des étudiants à l'Université Algérienne depuis l'application du LMD ? 

    Pour répondre à cette question, nous avons élaboré une hypothèse générale,  quatre hypothèses 

opératoires et un échantillon constitué de 130 étudiants entre Algériens et étrangers. Quand aux 

instruments de travail, le choix s’est porté sur le questionnaire et l’entretien avec un traitement 

statistique reposant sur la méthode descriptive comparative et différents outils statistiques. 

  Le résultat de cette étude se résume dans le fait que l’université Algérienne adopte la politique de 

renfermement et n’aspire pas à attirer des étudiants étrangers ; les étudiants étrangers qui sont en 

Algérie font partie des programmes d’aide ou de coopération avec d’autres pays en développement ou 

colonisés. Concernant les étudiants Algériens, l’université Algérienne œuvre pour conclure des 

partenariats avec des pays étrangers au profit des étudiants Algériens  afin de former les compétences 

de demain 
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