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والسلماملستدامةالتنميةمفتاحعتربيُ العلميوالبحثالعايلالتعليمقطاعال شك فيه أن مما :لتقىإشكالية امل*
البشريةاملواردواالستثمار  يف لإلنساناجليدالتكوينيكون على عاتقه مهمة حيثيفوالرفاهيةواالستقرار
قويةعالقةونبيننُؤسسخاللهومناملستقبلية،والرهاناتالتحدياتمعللتعامللكافيةاواملهاراتواملعرفةبالعلموتزويدها

العلماءمنبنخبةدهايزو تو البشريةامصدر و لألمةاملعريفلهممُ ـالمنه وجنعلالشاملة،والتنميةالعايلالتعليمبني
إعدادوهذا يكون ب.رواالبتكاباإلبداعالعامليةنافسةاملغمارخلوضالفعليةتهاواجهوتشكيلواملفكرين،واملبدعني
عندتتوافرأنجيباليتمهاراتهوتنوعومتغرياتهوبيئاتهالعململفاهيماجلديدةاملعطياتمعالتعاملمناملتمكنةالكفاءات

.العملفرصعنوالباحثنياخلرجيني
، وبالتايل اجلامعي بالتنمية املستدامة واالستجابة لسوق العملهدفه ربط التكوين" ل م د"إن اعتماد اجلزائر على نظام 

-ت حميطها السوسيوأصبحت اجلامعة ملزمة باإلجابة موضوعيًا وبشكل ملموس، وهذا عن طريق التكيف مع مشكال
راسة إضفاء الطابع املهين يف تكوين خرجيي اجلامعة، ودو وإجياد احللول املناسبة هلذه املشكالت ،ثقايفاقتصادي و 

وبالتايل نستطيع أن نغري النموذج التكويين . 
".منوذج التكوين املفيد" إىل " التكوين من أجل التكوين"للجامعة من 

التكوين لتصميم واقرتاح ة لفرقامعات أعطيت حرية املبادر يف كل اجلعتمادهولضمان ا" ل م د"ففي بداية تطبيق نظام 
مقابل مدونة يف الليسانس واملاسرت تسمية 8000التخصصات أكثر من من جداً ظهور عدد كبريعروض تكوين، أدى إىل 

مع تتوائمامعيةاجلت شهاداالحامليمن نسبة كبرية مهن حمدودة جداً، وبالتايل 
نسبة قليلة تضمن وأصبحت اجلامعة.اجلديدةاستيعاب هذه الكفاءاتاحلايل سوق الشغل ومل يستطع ،املهن املطلوبة

من نسبة البطالني يف اجلزائر حسب %17، ويشكل حاملوا الشهادات اجلامعية الدائمةمن مناصب الشغلجدًا 
مة التخصصات وجعلها تتماشى ومتطلبات محلة لتطهري قائالوزارة الوصية أطلقتوأمام هذه الوضعية . 2016إحصائيات 

املاسرت ومت ختصصات الليسانس وموائمة التخصصات يف 
.ميدان تكوين يف التعليم العايل14يف تسمية يف طوري الليسانس واملاسرت800حوايلاالحتفاظ مبدونة وطنية تتضمن

تكفليحيثالعايل،التعليممؤسساتيفالتكوينميادينأهم بنيمنعتربيُ ،إلنسانية واالجتماعيةالعلوم اميدانإن 
باعتباره ميدان الرهان الكبرييقعوعليه، العملوسوقالتنميةتطلباتملتستجيبوكفاءاتإطاراتوإعدادتكوينمبهمة

مهمة وعميقة جداً، حيث يعمل شهدت تطورات "ل م د"ل نظام فهيكلة هذا امليدان يف ظ. م اإلنسانو يدرس عل
االجتماعيحاجيات احمليط االقتصادي و ملالقائمون عليه دائمًا على جعله يتماشى مع ا

.للجامعة، ويُتيح للطالب املتخرج فرصة إجياد منصب شغل دائم ومهنة للمستقبل
عمليةمرتكزاتعلىالضوءتسليطإىلخالله،منذيوالهذا امللتقى الوطينبربجمةقمناذكرهسبقمماانطالقاً 
اإلنسانيةالعلوم ميدان ، وأهداف التكوين اجلامعي يف"ل م د"يف ظل نظام التكوينفلسفةو العايلالتعليمإصالح

هذا خريجوكفاءاتالتكوينعمليةجاتملخر النهائيةاملالمحورصد،وآفاقهامليدانهذايفالتكوينوهيكلة،واالجتماعية
. املعتمدةاجلديدةوأهم املهن اجلديدة يف ضوء مدونة التخصصات،العملبسوقه وعالقتامليدان



:امللتقى الوطينحماور

.اجلزائريفالعلميوالبحثالعايلالتعليممنظومةإصالحمرتكزات•
."دمل"نظامظليف العلوم اإلنسانية واالجتماعيةميدان يفالتكوين العايلفلسفة•
.العلوم اإلنسانية واالجتماعيةميدانيفالتكوينتوجهاتو آفاق •
.التنميةومتطلباتالعملوقبسها وعالقت،نالتكوين يف امليداعملية خمرجات•
.التكوين اجلامعيعملية مرافقة يف العلمي دور ومكانة خمابر وفرق البحث •
."دمل"نظامظليفواالقتصادياالجتماعيالتعليم العايل وعالقته باحمليط •
.اجلديدةاملهن اجلديدة يف ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق املدونة الوطنية •
سيس مرجع وطين للكفاءات واملهن يف ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعيةحنو تأ•

-معامل وآفاق -



لتقىلغة امل :
.ميكن للكماعترب العربية اللغة الرمسية يف امللتقى الوطين،  تُ 
لتقىاملشاركني يف امل:

األساتذة الباحثني -
طلبة الدكتوراه-
.اخلرباء واملشرفون على الرتبصات امليدانية للطلبة يف املؤسسات-
.املؤسسات االقتصادية واالجتماعيةإطارات-
)اخل......التشغيل، التكوين املهين، الرتبية، الصحة(لفة املختإطارات املديريات الوطنية والوالئية -
لتقىشروط املشاركة يف امل:

.هلا صلة بأحد حماور امللتقى، ومل يسبق نشرها من قبلأو اجلداريةأن تكون املداخلة-
.كلمة300أن يرسل ملخص للمداخلة باللغة العربية ال يتجاوز -
.يف الكتابةأن يكون البحث يستويف القواعد املنهجية -
.يتم إعالم املشاركني الذين مت قبول ملخصات حبوثهم بعد إخضاعها للخربة العلمية-
.صفحة15يتم إرسال املداخالت املقبولة على أن ال يتجاوز عدد الصفحات -
.14وحبجم (Simplified Arabic)أن تكتب املداخلة بنمط اخلط العريب البسيط -
.ألشكال ضمن حمتوى املداخلةدرج وترتب اجلداول و اجيب أن تُ -
لتقىأنشطة امل:

العامةاملداخالت العلمية واملناقشات -
.وفق النموذج املقرتحختلفةلبطاقات فنية للمهن املجداريات-
مواعيد هامة:
2018نوفمرب 15:امللخصآخر أجل إلرسال - 
2018نوفمرب 20:بقبول امللخصاتشعارموعد اإل- 
2018نوفمرب 30: حوث واملداخالت كاملةآخر أجل الستالم الب- 
2018ديسمرب 18- 17: امللتقى الوطينانعقاد تاريخ - 

.يتحمل املشاركون يف امللتقى تكاليف النقل واإلطعام واإليواء: مالحظة
سطيفحي اهلضاب،–2جامعة سطيف –ترسل البحوث واملداخالت إىل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية : تواصللل.

:036.66.11.12/036.66.11.43/0772.52.57.03 /0550.17.33.41الفاكس/اهلاتف

sétif2.dz//-www.univ:2املوقع االلكرتوين جلامعة سطيف 

e@gmail.comshsetifcolloqu:بامللتقىالربيد االلكرتوين اخلاص 



:عنوانحتت األولوطيناللتقى املكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية نظم  ت
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، القابلية للتطوير )وقع املهنة يف سوق الشغلم(املمكنة 
.....................................والتحسني، 

........................................................
.......................................................

، أو القدرات الكفاءات النهائية وملمح خترج الطالب-
ملهارات املكتسبة من خالل عملية التكوين واإلعداد وا

.................................................للمهنة
.......................................................

........................................................
طبيعة ومدة شروط االلتحاق بالتكوين، عرض التكوين،-

التكوين، املواد التعليمية املكونة لعرض التكوين، الرتبص 
..........................امليداين، طرق املتابعة والتقييم
.......................................................
.......................................................

االتفاقيات املمكنة وآليات الشراكة املؤسسات املعنية،-
مع القطاع االقتصادي واالجتماعي فيما خيص التكوين 

...............................................والتشغيل
........................................................

........................................................
ي داخل املؤسسة، موقع املهنة املقرتحة يف اهليكل التنظيم-

........................................الرتبة
.......................................................

.......................................................
........................................................

اجلوانب القانونية والتشريعية املتصلة باملهنة، بعض -
....................................احلقوق والواجبات، 

........................................................
.........................................................

........................................................
ميكن االستعانة بالصور والنماذج واإلحصائيات املختلفة للتعريف باملهنة املقرتحة وأمهيتها ومكانتها-
ميكن للمشارك استخدام منوذج البوسرت الذي يراه مناسب على أن يتكفل بطباعته وإحضاره يوم امللتقى-


