
الي    تطبيق مقاربة الجودة على التعليم الع: اليوم الثاني

ي؟ لماذا نحتاج إلى تطبيق نظام الجودة في التعليم العال: المحور األول

الدوليالتحوالت الكبرى في قطاع التعليم العالي على المستوى : أوال

العالميوضعية التعليم العالي في الجزائر والسياق : ثانيا

عالي؟ كيف يمكن تطبيق نظام الجودة في قطاع التعليم ال: المحور الثاني

مفاهيم الجودة والتعليم العالي : أوال

الجودةلنظام ضمان االختيارات األساسية : ثانيا
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ي؟ لماذا نحتاج إلى تطبيق نظام الجودة في التعليم العال: األولالمحور 

الدوليالتحوالت الكبرى في قطاع التعليم العالي على المستوى : أوال

.تطور التعليم العالي في العالم-1

التوجهات الكبرى للتعليم العالي دوليا-2

العالميوضعية التعليم العالي في الجزائر والسياق : ثانيا

ـ وضعية التعليم العالي في الجزائر1

.ةالعالي بالجزائر وفق منظور تحسين نظام الجودالتعليم ـ احتياجات 2
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التحوالت الكبرى في قطاع التعليم العالي على : أوال

الدوليالمستوى 

.تطور التعليم العالي في العالم-1

التوجهات الكبرى للتعليم العالي دوليا-2
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مدخل عام 

.هنـ فرضت التطورات العلمية والتكنولوجية التي عرفها العالم تطور الم

.الحاجة االقتصادية واالجتماعية إلى تأهيل عالي المستوىتنامي ـ

.الدوليكعنصر حتمي للتنمية والتنافسية على الصعيد المعرفة ـ 

«البراءاتمن ئةابالم90ومصدر من سكان العالم ئةابالم15تمثل الدول الغنية » 

.والجودةاألداء ـ يقتضي كل هذا وجود نظام تعليم عالي رفيع 

.المتدخلةمن جميع االطراف أساسي متطلب التعليم العالي صارت جودة ـ 
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العالمتطور التعليم العالي في -1

العاليالطلب االجتماعي على التعليم تزايد /أ 

العاليتنوع التعليم / ب

الدولي البعد / ج

تزايد قطاع التعليم العالي الخاص/ د
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العاليالطلب االجتماعي على التعليم تزايد /أ 

.في الدول الناميةخاصة الطلب االجتماعي على التعليم العالي ـ تزايد 

.2008سنة م 159إلى 1991م سنة 68الجامعيين من تزايد الطلبة * 

.2008سنة م 49إلى 1991م سنة 14أسيا من بشرق * 

.في ظل هذا التضخمالعالي ـ اشكالية جودة التعليم 

.للجودة« ...، ارباب العملولياءاأل، الطلبة»المتدخلة ـ اشتراط االطراف 

.وماتوالديبلمعين لالعتراف بمؤسسات التعليم العالي ـ ال بد من مستوى 
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العاليتنوع التعليم / ب

. العالي ال بد من تنويع الجهات المستقبلةلتسيير تضخم التعليم ـ 

«بعد ما بعد البكالوريا وغير الجامعي، التعليم عن قطاع » 

.العاليمشكلة جودة مقدمي خدمة التعليم تطرح ـ 

.التقليديةالسلطات العمومية بالوسائل ـ صعوبة ضمان الجودة من 

«الديبلومات تتحول بعض المؤسسات إلى مصانع لبيع قد » 
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الدوليالبعد / ج

.بين الدول بتأثير العولمةتزايد انتقال الطلبة واالساتذة ـ 

.الدولالعالي في للتعليم تبني معايير دولية مشتركة ـ ضرورة 

. يستدعي وضع مكانيزمات دولية لضمان الجودةـ مما 

« bologneمسارالدولي مثل القابلية للمقارنة على الصعيد أليات » 

.  للتأهيل والتعاونللديبلومات المشتركة هيكل bologneمسار وضعـ 

.بأوروباالشفافية والحركية والقابلية للتشغيل لتشجيع ـ 
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الخاصتزايد قطاع التعليم العالي / د

. غير المسجلين في القطاع العامالخاص يستوعب القطاع ـ 

. الخاصمن الطلبة بالقطاع ئةابالم30يسجل حاليا حوالي ـ 

.  ئةابالم70الجنوبية حوالي واليابان والفلبين وكوريا في اندونيسيا ـ 

.أولوية ضبط جودة التعليم العالي من السلطات العموميةـ 

. توجهات جديدة للتعليم العاليـ فرض كل هذا 
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التوجهات الكبرى للتعليم العالي دوليا-2

:  إلى2009-1998العالي حسب مؤتمرات يتجه التعليم 

«التضخم» . كبيربشكل ازدياد عدد الطلبة / أ

. الشهاداتنسبة بطالة حاملي ارتفاع / ب

.والمالئمةالحاجة إلى الجودة ازدياد / ج

.التعليمتنوع اشكال / د

.التمويليةالصعوبات / هـ

.الخاصالتعليم العالي وانفتاحه أكثر على القطاع تدويل / و
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«التضخم» كبيربشكل ازدياد عدد الطلبة / أ

.ـ زادت الحاجة إلى المعرفة والعلم بشكل كبير في كل دول العالم

. الطلبةـ حصل تزايد كمي كبير في عدد 

.ـ تسبب ذلك في معضلة وتحدي لمؤسسات التعليم العالي

العاليحاملي الديبلومات ذات المستوى إلى المعرفة حاجة اقتصاد ـ 

« العاليمن التشغيل يشترط التكوين % 90إلى 70أ حوالي . م. في و» 

.ليـ أخذ تشغيل المستوى العالي منحى تصاعدي من مجموع التشغيل الك

؟التضخمفي ظل نوعية للتعليم العالي يمكن توفير خدمة لكن كيف 
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.  ارتفاع نسبة بطالة حاملي الشهادات/ ب

.الناميةوخاصة بالنسبة للدول 90الــ تحول هذا إلى مشكل دولي منذ 

: هذا المشكل إلىأسباب ـ تتعدد 

. الطلبةتضخم عدد * 

.الدولطبيعة اقتصاد * 

.العملتطور التكنولوجيات وأثره على مناصب * 

.المطلوبةطرق االنتاج ونوعية اليد العاملة * 

« دولالالشعب االدبية واالنسانية في كثرة » المدروس نوعية التكوين * 

.«مهنيالالمستقبل ضبابية ». العملنقص التنسيق بين الجامعة وسوق * 

.العملسوق ومتطلبات بين الكفاءات المحصلة الفجوة * 

«التكوينلجودة مؤشر الطلبة بالجامعة لالندماج المهني تحضير » 
12



2011-1962جدول يبين تطور التخصصات بالجزائر 

«هيمنة الشعب اإلنسانية واالجتماعية» 

«موقع الوزارة» سنة في خدمة التنمية 50التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، : المصدر

13

10/11 09/10 00/99 90/89 80/79 70/69 63/1962

231156 200036 117648 85643 16562 2959 739
العلوم الدقيقة 

التكنولوجيا/

88667 82111 44510 12714 9304 147 .
لم ع/العلوم الطبيعية

األرض

57254 53847 30410 28407 9205 3806 762

ما ب)العلوم الطبيعية
(  فيها البيطرة

700868 698319 215427 54586 22374 5331 1224
/العلوم االجتماعية
العلوم اإلنسانية

1077945 1034313 407995 181350 57445 12243 2725
اإلجمالي



بالنسب2011-1962بالجزائر التخصصات جدول يبين تطور 

«واالجتماعيةاإلنسانية هيمنة الشعب » 

«موقع الوزارة» سنة في خدمة التنمية 50التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، : المصدر
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10/ 11 09/10 00/99 90/89 80/79 70/69 63/62

21 19 30 47 29 24 27 العلوم الدقيقة 
التكنولوجيا/

8 8 7 7 16 1 . علم /العلوم الطبيعية
األرض

5 5 10 16 16 31 28 يها بما ف)العلوم الطبيعية
(البيطرة

65 68 53 30 39 44 45 م العلو /العلوم االجتماعية
اإلنسانية

100 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي



والمالئمةازدياد الحاجة إلى الجودة / ج

م  ع م  ن التوفي  ق ب  ين م  ا ينتظ  ره المجتبم  دى ـ   تق  اس مالئم  ة التعل  يم الع  الي 

«1998اريس العالمي للتعليم العالي بباإلعالن ». فعليامؤسسات التعليم العالي وما تقدمه 

دمها ف ي الت ي يق والخ دمات العالي ف ي المجتم ع بدور التعليم المالئمة تقيم ـ 

«...، المعرفة، البحث، العالقة بسوق العملالتربية» . مجاالت الحياة

.  العاليمبالغ كبيرة على التعليم العمومية ـ تنفق السلطات 

.لجميعلعدد من الطلبة وتقديم تكوين جيد بين استقبال أكبر ـ للتوفيق 
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: الجودة من خاللتحقيق السلطات العمومية تأمل 

Principe de Pertinence: ـ المالئمة

الت   ي لتك   وين اإلط   ارات الجامعي   ة منظم   ة وف   ق تص   ور ه   ل المؤسس   ات 

« هل أهدافها مالئمة لحاجات المجتمع؟»المجتمع؟ يحتاجها 

 Principe de d’efficience:النجاعةـ

وجه؟ حسن أالتعليم العالي على اعتمادات مؤسسات تنفق هل 

« هل ان مؤسسات التعليم العالي ناجعة؟» 

Principe de l’efficacité: الفعاليةـ

تكَون المؤسسات الجامعية اإلطارات المطلوبة بشكل فعال؟ هل 

«هل يتم إعداد اإلطارات بشكل فعال؟»
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التعليمتنوع اشكال / د

.ـ البحث عن تنويع وإعادة هيكلة التعليم العالي

:  الـثمانينات لمراعاةفي  OCDEبدولـ إعادة هيكلة التعليم العالي 

.ةالطلبوالمواهب والكفاءات واألفاق المهنية للعدد الكبير من التحفيز * 

.المتزايد للوظائف التي تشترط مؤهالت جديدة وعاليةالتنوع * 

.  راتحتم الوضع على مؤسسات التعليم العالي ضرورة االستجابة للتغيـ 

. ارةاالدـ أصبحت مؤسسات التعليم العالي مسؤولة واكثر استقاللية في 
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الصعوبات التمويلية/ هـ

«البحث عن الجودة من خالل االقتطاعات المالية وتنوع التمويل » 

قطاع أساسي لالقتصادوفي نفس الوقت ـ الجامعة مقاولة مكلفة 

«جودة مخرجات الجامعة لتمويلها»OCDEدول فيالميزانيةـ طبقت اقتطاعات 

:علىتسعيناتاصالحات التعليم العالي في التركزـ

.العاليـ وضع آليات تحريضية لتحفيز المنافسة بين مؤسسات التعليم1

.ـ حصول المؤسسات الجامعية على تمويل ذاتي من مصادر أخرى2

« تنويع أشكال التعليم للحصول على أشكال جديدة للتمويل» 

يـ يرتكز تمويل السلطات العمومية على مؤشرات االنتاج الكمي والنوع3

«  الممنوحةالمسجلين في الطور األول ونتائجهم وشهادات الدكتوراه عدد »

18



الخاصالقطاع وانفتاحه أكثر على تدويل التعليم العالي / و

.ةـ مثلت حركية الطلبة واألساتذة والجامعات سوقا دولية، سلعتها المعرف

.في التعليم العاليعلى االستثمار ـ شجعت الدول القطاع الخاص 

« كثافة الطلب» .ربحيةأكثر ـ صار استثمار القطاع الخاص في هذا المجال 

.مؤشرات الجودة الدولية أهم مؤشرات جودة الجامعاتـ صارت 

– Normes»الدوليةاستخدمت المقاييس ـ  Standards»للمقارنة بين الجامعات.

«Benchmarking» 

.الجامعات في اطار التعاون الدوليجودة ـ استخدمت هذه المقاييس لرفع 
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لعالميوضعية التعليم العالي في الجزائر والسياق ا: ثانيا

.الجزائرـ وضعية التعليم العالي في 1

.دةالجوـ احتياجات التعليم العالي بالجزائر وفق منظور تحسين نظام 2
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وضعية التعليم العالي في الجزائرـ 1

:بمعاينة واقع التعليم العالي بالجزائر يمكن مالحظة

.واألساتذة الجامعيينالطلبة أعداد تزايد * 

.أشكال التعليمتنوع * 

.االنفتاح على أشكال تمويل جديدة* 

.حاملي الشهاداتبطالة * 

.متطلبات الجودة والمالئمة* 

.تنامي البعد الدولي* 

.الخاصقطاع التعليم العالي على القطاع فتح * 

2008-02-23القانون التوجيهي 
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2011-1962جدول يبين تطور عدد الطلبة بالمؤسسات الجامعية بالجزائر 

«موقع الوزارة» سنة من خدمة التنمية 50بالجزائر، التعليم العالي والبحث العلمي : المصدر
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62/6369/7079/8089/9099/0009/1010/11

عدد الطلبة 
المسجلين في 

2725122435744518135040799510343131077945التدرج

عدد الطلبة 
المسجلين في 
156317396513967208465897560617ما بعد التدرج

اإلجمالي 
2881125606141019531742884110932881138562



جدول يبين تطور عدد األساتذة بالمؤسسات الجامعية بالجزائر

1962-2011

«موقع الوزارة» سنة في خدمة التنمية 50التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، : المصدر
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62/6369/7079/8089/9099/0009/1010/11
668025757395028743186أستاذ التعليم العالي

131124639051612أستاذ محاضر
45624817(أ)أستاذ محاضر 
23522835(ب)استاذ محاضر 
19586632مكلف بالدروس

74167249468396275أستاذ مساعد
1551716681(أ)أستاذ مساعد 
1184412101(ب)أستاذ مساعد 

145483428342611991539520أستاذ معيد
298842749714536174603768840140العدد اإلجمالي 



سين احتياجات التعليم العالي بالجزائر وفق منظور تحـ 2

الجودةنظام 

.  محتوى التعليم/ أ

.الجامعيالجوانب المهنية للتكوين ترقية / ب

.التأطيرتحسين كفاءات / ج

.التنظيم المؤسساتي/ د
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محتوى التعليم / أ
:   يجب أن يستجيب محتوى التعليم إلى

«المهنيلضمان اإلندماج ضرورة ». للطلبةـ تلقين الكفاءات الجديدة 

.مليةـ القدرة على تحليل وتطبيق المعارف المكتسبة في حل المشاكل الع

.ـ القدرة على حل المشاكل التنظيمية

.ـ القدرة على االتصال الفعال مع االخرين

.ـ المهارة على تحمل المسؤولية

.ـ القدرة على التكيف مع التغييرات في الوسط المهني

.ـ القدرة على استعمال اإلعالم األلي

(إبداع أفكار وإنشاء مقاوالت جديدة.)المبادرةـ القدرة على 
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الجامعيترقية الجوانب المهنية للتكوين / ب

:  التكوينإدراج بشكل ضمني وآلي ضمن كل يجب 

.لهاللحياة المهنية التي يحضرون المبادئ األولية * 

.والمهنيينالميدانية المؤطرة والمقيمة من طرف االساتذة التكوينات * 

.الكلياتعلى مستوى الطلبة كمراصد خدمة االعالم ومساعدة تفعيل * 

.مراعاة نظام التقييم لتحقيق أهداف ومتطلبات إعداد الطالب للعمل* 

«  المهنيةوتمهيد الطلبة للحياة تحضير » 
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التأطيرتحسين كفاءات / ج

.  ـ تبادل المؤطرين بين الجامعة والقطاع التشغيلي

:األساتذةحتاج يالتقنية والعلمية السريعة، التحوالت ـ لمواجهة 

.مستمرتجديد معارفهم بشكل * 

«يالمهنالطلبة في مسارهم لتوجيه ». المهنيالخبرة عن المجال تحسين * 

.رامجالبالسماح بمساهمة االساتذة والمحترفين في إعداد وتقييم وتعديل ـ 

:ـ إعادة تنظيم التكوين المستمر بشكل يتيح

.الجامعة لتحيين وتجديد كفاءاتهاإلى عودة اإلطارات * 

.استغالل هؤالء لتطوير الشراكة مع القطاعات المشغلة* 

«إيجاد قنوات لالحتكاك بين االطارات المشغلة والطلبة بالجامعة» 
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المؤسساتيالتنظيم / د

.الجامعةإصالح التعليم العالي على مبدأ استقاللية ـ يرتكز 

. تطوير قدراتها على مستوى التسييرـ ما يفرض 

:التسييرمرونة في ـ إضفاء 

.المواردوالمبادرة في استعمال حرية * 

.  وتطويرهااختيار الموارد البشرية * 
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