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بقاعة الندوات بمقر المخبر

:فكرة الندوة-
للنظـــام ميكـــن لكـــل دارس مســـعى دوري ومتكـــررمســـألة مركزيـــة و مســـألة اإلصـــالح اجلـــامعي يف اجلزائـــر تعـــد ّ 

الـــذي صـــادف 63-62، فبعـــد حتـــدي ضـــمان انطـــالق املوســـم الدراســـي واجلـــامعي لســـنة التعليمـــي اجلزائـــري أن يرقبـــه
ضـت  خروج أعداد هائلة من اإلطارات الفرنسية اليت كانـت ماسـكة بزمـام إدارة الشـأن التعليمـي واجلـامعي؛ حيـث 

ذا التحدي يف حدود ما كان متاحا هلا مـن اإلمكانـات باشـرت الدولـة . العناصر الوطنية اجلزائرية بكفاءة ملحوظة 
ا التخطيطية والتنفيذية .حماوالت إصالح خمتلف القطاعات اإلداري والصحية والتعليميةاجلزائرية عرب أجهز

قطـــاع هـــذا الالســـنوات اخلمـــس الـــيت أعقبـــت االســـتقالل مل يشـــهد فيمـــا خيـــص قطـــاع التعلـــيم العـــايل وطيلـــة 
مستجدات كبرية؛ حيث بقيت جامعة اجلزائـر املركزيـة املوروثـة عـن احلقبـة االسـتعمارية قـاطرة التعلـيم العـايل األوىل يف
اجلزائــر، واســتمر تبـــّين األســاليب البيداغوجيــة واإلداريـــة املوروثــة عـــن النمــوذج الفرنســي، مـــع بعــض احملـــاوالت األوىل 

وحتقيــق مبــدأ دميقراطيــة التعلــيم مــن خــالل التوســع يف فــتح املؤسســات اجلامعيــة يف بعــض ،واجلــزأرة،للتعريــب اجلزئــي
صــدور مشــروع بــدأت مــعولكــن عمليــة اإلصــالح الفعلــي ، )جامعــة وهــران وجامعــة قســنطينة(املنــاطق مــن الــوطن

، مث توالـــت املشـــاريع اإلصـــالحية متجاوبـــة مـــع طموحـــات وحتـــديات املراحـــل 1971إصـــالح التعلـــيم العـــايل يف ســـنة 
الالحقة من عمر الدولة الوطنية اجلزائرية، إىل أن وصـلنا اليـوم إىل مرحلـة حتـديث املنظومـة التعليميـة اجلامعيـة بتـوطني 

.د.م.م لنظا
يف نــوع مــن العمــل الوصــفي -خــالل كامــل هــذه الفــرتة الــيت تزيــد اليــوم عــن مخســة عقــود حيــق لنــا أن نتســاءل

ـا، وكـذلك عـن بعـض -والتحليلي والنقدي ـا ومناقبهـا وعـن نقـاط قو عن هـذه التجـارب اإلصـالحية، وعـن إجيابيا
التعلــيم العــايل ى، والتطــورات احلاصــلة يف مســرية إدراك التمفصــالت الكــرب النقــائص والســلبيات الــيت اعرتضــتها جلهــة 

.وتسديد هذا اجلهد اإلصالحي مبا خيدم املطمح الوطين للرقي والتقدمتبّني مكامن اخللل ونقاط القوة، و باجلزائر
إّن العلوم االجتماعيـة واإلنسـانية مبـا هـي جمـال اختصاصـنا واشـتغالنا حتتـاج منـا يف ظـل هـذا العمـل الوصـفي 

والتحليلــــي إىل مســــاءلة موقعهــــا ومكانتهــــا ونصــــيبها يف هــــذا اجلهــــد اإلصــــالحي، أي يف بــــرامج اإلصــــالح النقــــدي 



ـا اجلامعـة اجلزائريـة، ومنظومـة التعلـيم العـايل، خباصـة أّن أعـدادا كبـرية مـن الفـاعلني اجلـامعيني طلبـة  اجلامعي اليت خرب
.ية والكيفية ملنظومة التعليم العايل يف اجلزائروأساتذة وباحثني يشكلون اليوم رقما مهما يف املعادلة الكم

فمــا موقــع هــذه العلــوم يف جتــارب اإلصــالح اجلــامعي اجلزائريــة؟ ومــا موقعهــا اليــوم خباصــة يف جتربــة اإلصــالح 
د.م.اجلامعي يف ظل نظام ل

.تلك هي بعض مناطات اهتمام واشتغال هذه الندوة العلمية
:محاور الندوة-
.جمال العلوم االجتماعية قبل االستقاللالتعليم العايل يف -
.مسار ومراحل اإلصالح اجلامعي يف اجلزائر-
.العلوم االجتماعية يف جتربة اإلصالح بعض املؤشرات الكمية والكيفية-
.خالصات-


