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  مقدمة عامة:

الجامعة مرآة لتطور ولثقافة أي مجتمع، فھي مسؤولة إلعداد أفراد باحثین ومثقفین 

  مؤھلین للعمل.مكونین تكوینا عالیا ومتخصصا في مختلف المیادین، 

حوث أو تحسین الخبرات بممارسة الب واستكشافتساھم في تلقین مختلف العلوم لألفراد 

  العلمیة في شتى المیادین، وكلما كان نشاطھا ذا فعالیة كلما إنعكس إیجابیا على المجتمع.

وال یقل التكوین المھني أھمیة في إعداده ألفراد ذوي كفاءات وتأھیالت تساھم في تحقیق 

ل من التكوین الجامعي والمھني في تلقین المعارف كتطور وتنمیة للمجتمع، فال تكمن أھمیة 

ن استثمار سواء للمجتمع م والكفاءات، بل من خالل تحقیقھما إلندماج افرد بسوق العمل، فكل

  في سوق العمل. اندماجھساھمة في تطویره أو بالنسبة للفرد بتسھیل خالل الم

كما أن التكوین المھني یعمل على تحسین مردودیة اإلنتاج، عبر توجیھ مخرجات التعلیم 

نحو متطلبات الفعلیة لسوق العمل، بتلقین الكفاءات والمھارات المطلوبة، فھو إستثمار بكل 

  ماج في سوق العمل.ویساعد الفرد على اإلند سالمقایی

بالغ من جانب الباحثین والمختصین   باھتماموقد حظیت المنظومة الجامعیة والتكوینیة 

، والتي ھدفت إلى 1حیث تعددت الدراسات التي تناولتھما، من بینھا دراسة رادي نور الدین

،  نفتاحباالاإلجتماعي الذي یتسم  االقتصاديمعرفة دور قطاع التكوین المھني في ظل المشھد 

ایة إلى غ تخرجھدراسة موضوع التكوین وعالقتھ بعالم الشغل، معرفة سلوك المتخرج منذ 

 تجاهافي عالم الشغل، ووضع الباحث فرضیتھ والمتمثلة في سیر التكوین المھني في  استقراره

مخالف لھدفھ وعدم توافقھ مع متطلبات سوق العمل، إتبع منھج التحلیل الوظیفي للدراسة، 

یملكون مجاال واسعا للحركة والفعل  نعقالنییمن المتربصین على أنھم فاعلون  ترابلالق

ددة تدلیل متع تباستراتیجیاواعون بالمشاكل والصعوبات اإلجتماعیة المحیطة بھم، ویحاولون 

تقنیة المقابلة والمالحظة بالمشاركة داخل تنظیم التكوین، وبعد  استعملتتلك الصعوبات، 

، كما شملت العینة متخرجي التكوین المھني حاملي شھادة تقني من االستمارةتخرجھم تقنیة 

                                                             
طروحة ، أ-دراسة سوسیوإثنولوجیة  –رادي نور الدین، التكوین المھني في الجزائر وعالقتھ باإلندماج في عالم الشغل  -1 

  .2007دكتوراه ، جامعة تلمسان، 
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ف وتوصلت الدراسة إلى أن ضع -تلمسان-مركز التكوین والتعلیم المھنین إمامة سیدي بومدین 

إستقرار ظاھرة اإلندماج المھني لحاملي شھادة التكوین والتعلیم المھنین في مجتمعنا یدل على 

سیاسة التكوین وسیاسة التشغیل غیاب التنسیق بین المؤسسات اإلقتصادیة   الفجوة بین  اتساع

اإلتصال المستمر بین القطاعین نتج عنھ عدم تكیف األول مع  انعدامومؤسسات التكوین، 

  الثاني. 

 ھدفت إلى الكشف عن مدى مساھمة التكوین المھني في تلبیة 2أما دراسة لیلى رحماني

للمتخرجین ومدى فعالیة أداء خریجي  –المعرفیة المھاراتیة  –نیة ومتطلبات المھ االحتیاجات

التكوین المھني، وتمثل إشكال الدراسة في: ھل یساھم التكوین المھني في تنمیة معارف 

  لتناسب مع متطلبات وظائفھم الحالیة؟  المتخرجین و تحسین مھاراتھم

فرضیات الدراسة تمثلت في أن التكوین المھني ال یساھم في تنمیة معارف المتخرجین       

وتحسین مھاراتھم لتناسب مع متطلبات وظائفھم الحالیة، تمت الدراسة بمراكز التكوین المھني 

إلى غایة أفریل  2007من ماي  وامتدتبكل من والیة عین تموشنت، وھران، سعیدة، البیض 

، كذا موجھ للمشرفین علیھم واستبیانملت تقنیة اإلستبیان الموجھ للمتخرجین ، إستع2008

تقنیة المقابلة مع أساتذة التكوین المھنین، أیضا أسالیب اإلحصائیة برنامج الرزمة اإلحصائیة 

للعلوم اإلجتماعیة، شملت العینة خریجي التكوین المھني العاملین إضافة للمشرفین علیھم 

، توصلت الدراسة إلى عدم فعالیة المھنییني من مراكز التكوین والتعلیم حاملي شھادة تقن

التكوین المھني في تلبیة اإلحتیاجات المھنیة للمتخرجین في مواقع عملھم وھذا راجع لعدم 

تصمیم البرنامج التكویني على أساس المعاییر المھنیة الوطنیة واإلحتیاجات النوعیة الفعلیة 

ات النوعیة، عدم تناسب المھارات المكتسبة في التكوین المھني مع لسوق العمل كذا متطلب

متطلبات العمل المھاراتیة، لحداثة وسائل العمل مقارنة بوسائل المركز إختالف النظریات 

یئة التطبیقات العملیة في مراكز لب مالئمةالعلمیة التي یتم التكوین علیھا عن واقع العمل عدم 

                                                             
على فعالیة أداء المتخرجین ، أطروحة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس رحماني لیلي، تقویم أثر التكوین المھني  -2 

  .2009تخصص التنمیة البشریة وفعالیات األداءات، إشراف بوفلجة غیاث، جامعة وھران، 
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بشكل كبیر في عدم فعالیة الخریج في تحقیق توافق بین ما یمتلكھ  العمل، كلھا صعوبات تساھم

  من مھارات ومتطلبات الوظیفة.

إلى معرفة مدى فعالیة التكوین المھني في تشغیل  3كما ھدفت دراسة بوفلجة غیاث

المتخرجین منھ، ركز في فرضیتھ على أن التكوین المھني ال یشغل المتخرجین منھ، لكونھ ال 

عات سوق العمل، وفي األخیر خلص إلى أن خریجي التكوین المھني یعرفون یستجیب لتطل

صعوبة في التشغیل، نظرا لضعف منظومة التكوین المھني ونقص فعالیتھا، عدم سد تكوین 

المھني حاجات سوق العمل والمساھمة في مدھا بأفراد یجدون صعوبة في الحصول على 

رجاتھ من جھة، وحاجات سوق العمل ألیدي منصب عمل، وجود خلل بین واقع التكوین ومخ

  في أغلب التخصصات من جھة أخرى. كفأهعاملة 

ھدفت لمعرفة مدى فعالیة نظام التعلیم  4أما دراسة دحماني أدریوش وبوطالب قویدر

والتكوین في الجزائر ومدى إستجابتھ لمتطلبات سوق العمل، ركزا الباحثان في الفرضیة على 

المیذ والتكوین المھني، حیث یرى  الباحثان أن التكوین المھني مكمل أھم متغیرین وھما الت

لنظام التعلیم في تأھیلھ للتالمیذ المتسربین، خصوصا الراسبین في شھادة التعلیم األساسي 

علیم ام التظوالبكالوریا وھذا بتفادي توجھھم المبكر لسوق العمل، خلصت النتائج إلى أن ن

باب تفاقم البطالة خاصة مع ظھور ما اصبح یسمى ببطالة والتكوین في الجزائر من أس

المتعلمین بدال من أنواع البطالة المتعارف علیھا، وأصبح اإلتجاه الزمني لھذا النوع من البطالة 

العالیة یؤول نحو اإلرتفاع، معاناة الخریجین في مختلف صة بین حملة الشھادات المتوسطة وخا

ات التي یحتاجھا سوق العمل الداخلي والخارجي عدم تناسق المراحل من نقص شدید في المھار

  ات التعلیم والتوظیف.سسیاسات التعلیم والتوظیف، نظرا لعدم تناسق سیا

                                                             
  .2007، الجزائر، دار الغرب، التكوین المھني والتشغیل بالجزائربوفلجة غیاث،  -3 
فعالیة نظام  التعلیم و التكوین في الجزائر وإنعكاسھ على معدالت البطالة، المؤتمر  دحماني أدریوش وبوطالب قویدر، -4 

  ، القاھرة.2008مارس  18-17الدولي حول أزمة البطالة في البلدان العربیة أیام 
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ھدفت إلى التعرف إن كان ھناك  5ودراسة كل من أنین خالد سیف الدین وسالمي منیرة

ؤسسات صغیرة توجھ لدى متربصي مؤسسات التكوین المھني نحو المقاوالتیة وإنشاء م

ومتوسطة، كما أكد الباحثان في فرضیتھما على أن ھناك رغبة لدى متربصي مؤسسات 

، بكل من 2012الدراسة شھر ماي وجوان  إمتدت التكوین المھني في التوجھ نحو المقاوالتیة،

متربصا،  197مراكز التكوین المھني المتواجدة في ورقلة، تقرت، حاسي مسعود، كما شملت 

كل من تقنیة اإلستبیان واألسالیب اإلحصائیة، وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك عزوف إستعملت 

لدى متربصي التكوین المھني نحو التوجھ المقاوالتیة، نظرا لعدم وجود فھم واضح لمعنى 

المقاوالتیة، إال أن ھناك إستعداد لخوض ھذه التجربة، أیضا كشفت الدراسة أن قطاع التكوین 

توجھ أفراد المجتمع لما یوفره من تكوین مناسب في شقیھ النظري المھني أضحى محط 

  والتطبیقي، كما یعتبر أحد آلیات تخرج وتكوین مقاولین.

ھدفت إلى معرفة إن كان ھناك عالقة بین ما یملكھ الخریجون  6أما دراسة كاھي مبروك  

القدرات، وبین ما یتطلبھ سوق العمل  المھارات، اكتسابھمالجامعیون من تكوین مھني، إداري، 

في بیئة العمل تتسم بالتطور السریع والحاجات المتنوعة، أكد الباحث في فرضیتھ أن  نظرا 

لضخامة أعداد الخریجین الجامعیین یقابلھ ندرة في الوظائف الحكومیة مما یفرز بطالة بمختلف 

، سملت 2010الثالثي األول لسنة  إلى 2009أنواعھا، دامت الدراسة من الثالثي األخیر لسنة 

احث الب اعتمدخریجي جامعة قاصدي مرباح، كذا مسؤولي المؤسسات المتواجدة بوالیة ورقلة، 

على منھج دراسة حالة لیساعد الباحث على التعمق في دراستھ للظاھرة إضافة للمنھج 

لخاص ا واالستبیانالمنھج الوصفي وتم اإلعتماد على تقنیة المالحظة  استعملالتاریخي، كما 

بخریجي جامعة قاصدي مرباح، أیضا تقنیة المقابلة مع مسؤولي المؤسسات والمدیریات، أیضا 

على األسالیب اإلحصائیة، أكدت نتائج الدراسة بأن التھمیش الذي تعیشھ جامعتنا إنعكس سلبا 

لى با ععلى مستوى التكوین بالتعلیم العالي، وأن التأخر الجامعة الجزائریة إنعكس سل

                                                             
ة لأنین خالد سیف الدین وسالمي منیرة، دور مؤسسات التكوین المھني في دفع الشباب نحو المقاوالتیة دراسة حا -5 

دد ، العمجلة أداء المؤسسات الجزائریة، -ورقلة، تقرت، حاسي مسعود-مؤسسات التكوین المھني لمنطقة الجنوب الشرقي
  .183-162، ص 2013اثنان، الجزائر، 

كاھي مبروك، مخرجات التعلیم العالي وتحدیات سوق العمل دراسة میدانیة لخریجي جامعة قاصدي مرباح، مذكرة لنیل  -6 
ماجستیر في قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة تخصص إدارة الموارد البشریة، إشراف نایت عبد الرحمان شھادة ال

  .2011، 3عبد الكریم، جامعة الجزائر
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مخرجاتھا، من حیث ضعف تكوین الطالب وعدم إعداده وفقا لمتطلبات سوق العمل، في حین 

یعاني ھذا األخیر من عجز في تخصصات تقنیة یقابلھ شح مخرجات الجامعة، أیضا غیاب 

سوق العمل، ھذا ما أثر سلبا على خیارات الطالب الجامعي،  احتیاجاتدراسات دقیقة عن واقع 

 تنسیق بین الجامعة وباقي المؤسسات العمومیة والخاصة.كذلك عدم ال

إلى تقییم مساھمة الجامعة الجزائریة في تحضیر الطلبة  7ھدفت دراسة أحمد زرزور

لعالم الشغل من خالل بعض المؤشرات من تحجیم الذي یعرفھ قطاع التعلیم العالي من جھة  

ثة لسوق، كذا التوجھات العالمیة الحدیوتقلبات سوق العمل بإستمرار في ظل العولمة وإقتصاد ا

في ھذا القطاع، كما أكد في فرضیتھ على أن الجامعة الجزائریة تعمل على تحضیر وإدماج 

الدراسة طبقت على أساتذة جامعة العربي بن مھیدي بوالیة أم البواقي،  خریجیھا بسوق العمل،

الیب وتقنیة اإلستبیان كذا األس بمنھج الوصفي التحلیلي استعانأستاذ،  600والذي بلغ عددھم 

اإلحصائیة، وتوصلت الدراسة إلى أن الجامعة الجزائریة ال تساھم في إدماج خریجیھا بسوق 

العمل، وال تحضرھم لعالم الشغل ھذا ما یفسر ضعف العالقة بینھا وبین مؤسسات المجتمع، 

لبات ستجابة الفعلیة لمتطنظرا لتدني كفاءة مخرجاتھا األمر الذي أدى لضعف الترابط  وعدم اإل

رفھا القطاع عن طریق نظام ل.م.د كحتمیة فرضتھا عی يسوق العمل، رغم اإلصالحات الت

  التغیرات العالمیة الجدیدة أكثر.

ساھمت ھذه الدراسات في الكشف عن واقع كال القطاعین بالجزائر، إال أنھ یتضح رغم 

ثیة، أنھا توصلت في مجملھا أن كل من أصحابھا العلمیة ومجاالتھم البح انتماءاتإختالف 

القطاعین لم یتوفق لحد ما في تأدیة مھامھ، وھذا بعدم مالءمتھما لحد ما ومتطلبات سوق العمل، 

كما أن الباحثین تطرقوا إلى تكوین تالمیذ التعلیم العام، لكن ال توجد دراسات خصصت لتكوین 

ھا الحالیة سوف نحاول من خالل دراستنافالالطلبة أو خریجي الجامعة بالتكوین المھني، وعلیھ 

  التطرق لوضعیة وواقع خریجي الجامعة بالتكوین المھني.

                                                             
 ، مجلة  العلوم -دراسة میدانیة  –زرزور أحمد، تقییم مساھمة الجامعة الجزائریة في تحضیر الطلبة إلى عالم الشغل   -7 

  2013واإلجتماعیة، العدد العاشر، مارس،  اإلنسانیة 
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حیث تقوم الجامعة الجزائریة على غرار جامعات العالم بتلقین الطلبة المعارف 

في سوق العمل بعد تخرجھم، فالشھادة  لالندماجالنظریة التي من شأنھا إعدادھم  واالتجاھات

  تمثل وثیقة المرور للحیاة المھنیة. الجامعیة التي یتحصل علیھا الخریج

مدمر بقوى عاملة غیر مؤھلة  اقتصادوجدت الجزائر نفسھا في مواجھة  االستقاللفغداة 

  .سوقاألمر الطلب على العمالة األجنبیة لسد إحتیاجات ال استدعىغالبیتھا زراعیة، مما 

إمكانیات  وعلى غرار كل القطاعات ورثت الجامعة ھي األخرى مھام جسیمة مقابل

األخیرة إلى مھام تخص التنمیة اإلقتصادیة، وعلیھ  واطلعت ھذهضعیفة أو بأحرى معدومة، 

عرفت إصالحات عدیدة لتتمكن من تزوید المجتمع بالكفاءات الالزمة للمساھمة في تنمیة 

  عة كانت إعداد إطارات ذات مؤھالت عالیة لتسییر شؤون البالد.الجزائر، فمھمة الجام

ع ، إلى أن وقاستثناءكان سوق العمل بالجزائر آنذاك یتقبل كل خریجي الجامعة دون 

رت على التي أث اقتصادیةخلل منتصف الثمانینات، حیث حصل تشبع ودخول البالد في أزمة 

الة والتي مست كل الفئات اإلجتماعیة، ال سیما جمیع المیادین، مما أدى إلى تفاقم ظاھرة البط

ألف خریج  300إلى  150یعرف سوق العمل الجزائري توافد مابین  الشباب ومنھم الجامعیین

سجلت 1997، وسنة %11.9نسبة  1992حیث سجلت بطالة الجامعیین سنة ، 8جامعي سنویا

الرغم من ، وب9دراسات علیا %17مھندس و  %35لیسانس،  %48موزعین على  19.07%

من  تارتفعالبطالة بصفة عامة إال أن معدلھا في صفوف الخریجین مرتفعة، حیث  انخفاض

، لذا تم التحول من مسیس الحاجة لإلطارات  %23.78إلى أكثر من  2005سنة  12.08%

في مختلف التخصصات إلى فائض كبیر، حیث أصبح ھناك تزاید عدد خریجي الجامعة یقابلھ 

  العمل، فالسوق العمل لم یصبح یستوعب حجم خریجي الجامعة.شح في مناصب 

                                                             

–رص عمل حاملي الشھادات الجامعیة وإحتیاجات السوق المحلیة فدور سیاسات التشغیل في تقلیص الفجوة بین   دھینة ماجدولین و حبة نجوى، -8

 أفریل 14 و            13 یومي ،البشریة الموارد تنمیة في ودورھا التشغیل سیاسة وطني ملتقى ،-دراسة حالة جامعة محمد خیضر بسكرة

  .بسكرة خیضر، محمد بجامعة ،2011

 سیاسة وطني ملتقى، 2010/2015مع إقتراح نموذج إقتصادي للبرنامج الخماسي  2000/2009سیاسة الشغیل وإشكالیة معالجة البطالة في الجزائر خالل ن عبد القادر، یلحس -9

  .بسكرة خیضر، محمد بجامعة ،2011 أفریل 14 و            13 یومي ،البشریة الموارد تنمیة في ودورھا التشغیل
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في مقابل ذلك یقوم قطاع التكوین المھني أیضا بإنتاج كفاءات ذات تكوین تطبیقي من 

المفترض أن یھیئھم لولوج سوق العمل، وھذا بتحضیر الطالب بطریقة فعالة من خالل تزویده 

قطاع یختلف عن التعلیم العام، كون أن الطابع بالمھارات والمعارف الالزمة لتشغیلھ. فھذا ال

العملي التطبیقي سائد عن الطابع النظري حیث یھدف ھذا األخیر إلى إكساب المتربصین 

  الكفاءة المھنیة المطلوبة، من خالل التربصات التطبیقیة في مواقع العمل.

ن لكن الراسبیوالمتعارف علیھ أن قطاع التكوین المھني والتمھین كان مالذ الفاشلین و

بعد التغیرات الكمیة والنوعیة التي عرفھا ھذا األخیر أدت إلى تغیر، حیث أصبح یساھم بصفة 

مباشرة في تحضیر وتكوین الید العاملة المؤھلة المطلوبة بسوق العمل، إذ أصبح یعرف توافد 

راك مختلف الفئات ومنھم الجامعیین والمتخرجین نحو ھذا القطاع، فھؤالء لھم وعي وإد

  .واالقتصاديلوضعھم اإلجتماعي 

ألجل ھذه المالحظات األولیة، وبناء على ما سبق إرتأینا القیام بتقصي وتتبع أسباب 

حصلة أن ھذه الفئة مت اعتبارودوافع إلتحاق خریجي الجامعة بالتكوین المھني والتمھین، وعلى 

 وانطالقاعلى شھادة جامعیة، أي لھا جملة معارف ومھارات مكتسبة خالل مساره التعلیمي 

  من ھذا اإلنشغال، السؤال الذي یطرح نفسھ ھو:

  ماھي أسباب توجھ خریجي الجامعة نحو التكوین المھني؟

ي المھني یؤدإن التركیز على دراسة أسباب إلتحاق خریجي الجامعة بقطاع التكوین 

  إلى طرح الفرضیة التالیة:

شھادة  ابالكتسنتیجة البطالة التي یعرفھا خریجو الجامعة یتجھون نحو التكوین المھني 

  ذات كفاءة عملیة ألجل رفع حظوظھم للولوج إلى سوق العمل.

تھدف ھذه الدراسة والتي ھي عبارة عن مقاربة وصفیة كیفیة تحلیلیة لإلجابة عن 

وح سالفا، أسباب إلتحاق خریجي الجامعة بالتكوین المھني في حین یملك ھؤالء السؤال المطر

شھادات جامعیة ذات قیمة تأھیلیة أعلى من الممنوحة من طرف قطاع التكوین المھني حسب 

التصنیف في السلم الوظیفي، معرفة الغایة التي من أجلھا یلتحق ھؤالء الخریجین بالتكوین 

  لعدة نقاط: المھني، قسمنا ھذا العمل
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  محاولة التعرف على تصور خریجي الجامعة المتربصین للجامعة والتكوین

  المھني.

 .مدى مواكبة قطاعي التكوین المھني والجامعة لمتطلبات سوق العمل  

  محاولة التعرف على تصور خریجي الجامعة المتربصین لسوق العمل

  بالجزائر.

ا یحصل لخریجي الجامعة بعد نھایة الدراسة تستمد أھمیتھا من إرتباطھا الوثیق لم

تكوینھ وإكتسابھ لشھادة التي" تعد بمثابة اإلقرار الرسمي لتحصیل المعلومات والمعارف 

، حیث نجد ھذه الفئة متحصلة على شھادة 10الضروریة لممارسة نشاط علمي أو تقني معین"

منحھا الجامعة، إال أكادیمیة المتمثلة في لیسانس، مھندس دولة وغیرھا من الشھادات التي ت

أنھا تتجھ نحو مزاولة التكوین لكن بقطاع التكوین المھني، كما أن موضوع الدراسة من 

  المواضیع التي تھتم بالتعرف على مشاكل خریجي الجامعة.

نحو موضوع دون غیره یرجع أساسا لكونھ نابع من أفكارنا الخاصة  االنجذابإن 

تفاعل، فالباحث عندما ینتقي موضوع بحثھ ال وتجاربنا، أیضا من خالل المعایشة وال

وع موض اختیاریفعل ھذا من فراغ، بل ینتقیھ وفق رؤیة ومالحظات تؤثر علیھ عند 

  ھذا البحث أو ذاك.

موضوع البحث بجملة من األسباب الذاتیة والموضوعیة ھي في  االختیاروعلیھ تم 

أقل ما یقال عنھ أنھ متأزم، األساس تنبع من أھمیتھ، فالوضع الذي آلت إلیھ جامعتنا 

وھو ما جعلنا نتطرق لباب مھم من أبواب عدیدة التي تتعلق بالتحدیات التي تعرفھا، 

باإلضافة إلى الواقع الذي یعیشھ خریج الجامعة من مشاكل وعراقیل، إضافة ألسباب 

  أخرى ھي:

ا ظرالباحثة كانت من بین خریجي الجامعة الذین توجھوا إلى التكوین المھني، ن

للبطالة التي عرفتھا بعد تخرجھا، وھذا بالحصول على شھادة تتماشى أكثر ومتطلبات 

سوق العمل، أیضا خوض تربص مھني یضمن لھا التطبیق الفعلي لما تعلمتھ بالمعھد 

  في سوق العمل. باالندماجفیما بعد  للتمكن

                                                             
  .11ص1981تـ: عایدة أدیب بایة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  نحو الجامعة الجزائریةبن أشنھو مراد،  -10 
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o  قابلیة الموضوع للدراسة من حیث القدرة وإمكانیة الوصول إلى مصادر

  ومعلومات.

o  خریجي الجامعة بقطاع التكوین المھني. التحاقمالحظة تزاید  

o  وإلقاء الضوء على واقع خریجي الجامعة بقطاع التكوین. االھتمامجلب  

o  ھذه الفئة بالمنظومة التكوینیة. التحاقمحاولة التوصل إلى كشف أسباب  

o  دراساتیمكن أن تكون منطلق ل استفساراتإضافة لما قد تثیره الدراسة من 

  أخرى مستقبلیة.

، وإصطالح ءشيیطلق على  اسممعین أو  ءشيیقصد بالمفھوم رأي أو فكرة حول 

المفھوم في علم اإلجتماع ھو إصطالح تجریدي قابل للتبدل والتحول تبعا لتغییر العصر وتبدل 

  .11ظروفھ الموضوعیة

راستھ یعالجھ في دفعلى الباحث توضیح ما یقصده في مصطلح أو مفھوم أو العامل الذي 

بلغة موجزة ومفھومة ومباشرة، حتى یسھل على الدارسین والباحثین األخرین الربط بین 

   .12مقومات البحث المختلفة وشكلھ ومنھجیتھ ونتائجھ

  تعریف خریج الجامعة:

  لغة:

[مفرد]: صفة ثابتة للمفعول من َخَرَج: من أنھى مرحلة دراسیة معینة، متدرب  ِخِریج

جامعة األزھر"| رابطة الخریجین/  خِریج-الِخِریجینخرج " حضر حفل تكریم ومتعلم ومت

   .13یضم ِخِریجي الجامعات اتحادنادي الخریجین: 
  َخَرَج: فعل.

  وِخِریج. والمفعول مخًرجخَرج یخِرُج، تخریًجا، فھو مخِرج، 

                                                             
، ص 1985المكتب الجامعي،  ، القاھرة،البحث العلمي: الخطوات المنھجیة إلعداد البحوث اإلجتماعيشفیق محمد،  -11 

13.  
  .92، ص 2002، 2األردن، دار المسیرة، ط مناھج البحث في التربیة وعلم النفس،ملحم سامي محمد،  -12 

13 - http://www.maajim.com/dictionary. 
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  .اسمِخریج: 

  .14تھابحصولھ على شھادِخِریُج الَمعَھِد: من تلقى دراستھ في َمعَھٍد ما وأكملھا 

  إصطالحا:

  .15خریج الجامعة ھو الذي أتم الدراسة الجامعیة

  .16الخریج من تخرج من الجامعة  

  التعریف اإلجرائي:

ھو الطالب الذي تمكن من إتمام دراستھ الجامعیة وتحصل على شھادة تعكس قدراتھ 

  ومؤھالتھ، ومتربص بالتكوین المھني.

  تعریف الجامعة:  

  لغة:  

  جامعة من فعل َجَمَع یُْجَمُع َجْمعًا، جمع المتفرق، أي ضم بعضھ إلى بعض.ھي 

ویقال قدر الجامعة، بمعنى عظیمة، وجمعتھم جامعة أي أمر جامع. والجامعة مجموعة معاھد 

  .17علمیة تسمى كلیات تدرس فیھا العلوم والفنون واآلداب

  إصطالحا:

راد بن أشنھو یأكد أنھ " ال یوجد تعددت التعاریف التي تناولت الجامعة، فحسب م  

تعریف متفق علیھ من طرف العلماء والمفكرین وخاصة الذین یھتمون بالتنظیم التربوي، وال 

  .18یوجد تعریف قائم بذاتھ وعلمي للجامعة

                                                             
14 - http://www. Almaany .com/ar/dict/ar-ar. 

  .50ص  حمدان محمد، مرجع سابق، -15 

  .278، بیروت، دار راتب الجامعیة، دت، ص المتقن: القاموس العربيھوار راتب، وآخرون،  -16 

  .135، دت، ص 2،بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط2، جالمعجم الوسیط أنیس إبراھیم وأخرون، -17 

  .3بن أشنھو مراد، مرجع سابق، ص  -18
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یعرف محمد حمدان أن الجامعة " مؤسسة للتعلیم العالي تتكون من عدة كلیات تنظم   

  .19ل حق منح درجات جامعیة في ھذه الدراساتدراسات في مختلف المجاالت وتخو

اللھ محمد عبد الرحمن أنھا إحدى المؤسسات اإلجتماعیة والثقافیة  كما یعرفھا عبد  

والعلمیة، فھي بمثابة تنظیمات معقدة وتتغیر بصفة مستمرة مع طبیعة المجتمع المحلى أو ما 

  .20یسمى بالبیئة الخارجیة

لجامعة أنھا معھد للدراسات العالیة، یتألف من كلیات وقد عرفت الموسوعة البریطانیة ا  

اآلداب والعلوم، مدارس للمھنیین ومدرسة خریجي الدراسات العلیا، وھذا المعھد یمتلك حق 

  .21منح الدرجات العلمیة في میادین الدراسة المختلفة

ة من عأما سالمة الخمیسي یعرفھا على أنھا " تلك المؤسسة التي تتبني المستویات الرفی  

الثقافة، فتحافظ علیھا، وتضیف لھا وتقدمھا بعد ذلك إلى الطالب الذي یلتحق بھا ما یجعل منھ 

  .22إنسانا مثقفا وشخصا مھنیا

المشرع الجزائري عرفھا أنھا مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تساھم في تعمیم      

  .23لتنمیة البالدونشر المعارف وإعدادھا وتطویرھا، وتكوین اإلطارات الالزمة 

كما جاء في القانون التوجیھي للتعلیم العالي، الجامعة عمومیة ذات طابع علمي ثقافي   

المالي، مما یجعل الجامعة الجزائریة متمكنة  واالستقاللومھني، متمتعة بالشخصیة المعنویة 

  .24من تحصیل مداخیل ناتجة من خدماتھا للقطاع اإلقتصادي والمحیط الذي تتعامل معھ

  التعریف اإلجرائي:

                                                             
  .50، ص 2006، األردن، دار كنوز المعرفة، والتعلیم عربي إنجلیزيمعجم المصطلحات التربیة حمدان محمد،  -19 
ة ، القاھرة، دار المعرفدراسة في علم اإلجتماع التربوي –سوسیولوجیا التعلیم الجامعي عبد اللھ محمد عبد الرحمان،  -20 

  .25، 1991الجامعیة، 
  .26، ص 0012، األردن دار الفكر، الجامعة والبحث العلميعریفج سامي سلطي،  -21 
، اإلسكندریة، دار الوفاء، ، المعلم العربي: بعض قضایا التكوین ومشكالت الممارسة المھنیةالسید سالمة الخمیسي -22 

  .13، ص 2003
  .24/9/1983المؤرخ في  83/544الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة المرسوم التنفیذي  -23 
والذي صدر  27/01/1999علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني في نص القانون التوجیھي للتعلیم المصادق  -24 

  .17/08/1998المؤرخ في  98/153بموجب المرسوم التنفیدي 
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من خالل ما سبق من تعریفات للجامعة یمكن التوصل إلى تعریف إجرائي للمفھوم   

البحث، ھي مؤسسة ذات طابع علمي تتكون من كلیات وأقسام تقوم بوظائف  واھتماماتیتماشى 

مختلفة من تعلیم وبحث علمي، حیث تقدم للطلبة تكوین نظریا وتطبیقیا في مختلف 

  ھذا بتزویدھم بمختلف المعارف والمھارات لتلبي حاجات المجتمع.التخصصات، و

  تعریف التكوین المھني:

  لغة:

  .25مشتق من فعل كون التي تعنى عادة أنشأ، صنع، شكل اسمالتكوین كمفردة لغویة 

  إصطالحا:

التكوین المھني عبارة عن تكوین نظري وتطبیقي في مختلف التخصصات المھنیة 

یتوجھ لكل الذین یرغبون في إكتساب كفاءة مھنیة، حتى یتمكن لھم الدخول إلى عالم الشغل 

كما یتوجھ للعمال الذین یرغبون في تحسین معارفھم ورفع مستوى تأھیلھم وھذا تماشیا مع 

  .26عملسوق ال الذي یشھدهالتطور 

معارف ومھارات وسلوكیات  اكتسابكما أنھ جملة من النشاطات التي تھدف إلى 

یحصل علیھا العامل أو المتكون، من خالل دروس نظریة وأعمال تطبیقیة یوجھھا المتخصص 

بالمھنة تجعل المتكون قادرا على مزاولة مھنة ما، وھو عملیة شاملة تضم جوانب نفسیة وفنیة 

  .27وإجتماعیة

ات المھارات والخبر واكتسابأما عبد الرحمن العیسوي یعرفھ على أنھ " نوع من التعلم 

والمعارف المختلفة المتعلقة بمھنة معینة، حیث یتلقى المتكون برامج تكوینیة معینة تؤھلھ 

للوظائف التي سوف یشغلھا، حیث تتناول زیادة كفاءاتھم اإلنتاجیة وإلمامھم بنوع من اآلالت 

  28ت أو بطریقة جدیدة من طرق العمل"والتقنیا

                                                             
  .12، ص2002، وھران، دار الغرب، التكوین في التربیةتیلوین حبیب،  -25 

  .3، ص2000دلیل التكوین المھني، منشورات وزارة الشباب والریاضة، الجزائر، -26 

  .164أنین خالد سیف الدین وسمي منیرة، مرجع سابق، ص  -27 

  .57، ص 2003، اإلسكندریة، دار المعرة الجامعیة، 1ج علم النفس واإلنتاج، العیساوي عبد الرحمن، -28 
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  إجرائیا:

من خالل ما تقدم نستطیع أن نعرف التكوین المھني على أنھ حصول خریج الجامعة 

  على تكوین نظري وتطبیقي بمختلف التخصصات المھنیة.

  تعریف سوق العمل:

  إصطالحا: 

توظیف ال یعرف على أنھ المكان الذي تتفاعل فیھ مختلف العوامل التي تؤثر في حالة

  .29أي المكان الذي یبحث فیھ أصحاب العمل عن العمال والذي یبحث العمال عن العمل

كما أنھ یعرف على أنھ المجتمع الذي یضم أصحاب األعمال أو ممثلي الشركات 

واألفراد الباحثین عن وظائف من العاملین القدامى، أصحاب الخبرة أو من الشباب حدیثي 

  .30تحكمھ عوامل العرض و الطلب وقوانین الوفرة والندرة التخرج، ومثل أي سوق أخر

ویتشابھ مفھوم سوق العمل مع سوق السلع والخدمات، فیمثل جانب العرض للقوى 

البشریة القادرة وراغبة و المستعدة للعمل، بینما جانب الطلب طلبات المنظمات التي تحدد 

یجري تحدید للثمن [األجر المحدد األماكن الشاغرة فیھا، وحینھا یتقابل العرض مع الطلب 

  .31للوظیفة]

كما یقصد بھ الوسیط الذي یبحث فیھ العاملون بھدف بیع خدماتھم ألصحاب العمل الذین 

 .32یقومون بإستئجارھا مقابل شروط وظروف یتفق علیھا

  

                                                             
بن صویلح لیلیا، دور برامج تشغیل الشباب في ترقیة العمل وتطویر الكفاءات، مذكرة ماجستیر في علم اإلجتماع -29 

  .124، ص 2003اإلجتماعیة، جامعة باجي مختار، عنابة،  المؤسسات
بو الھوشات نجاح، التكوین بالجامعة الجزائریة ودورھا في توفیر الموارد البشریة ذات الكفاءة، ملتقى وطني سیاسة  -30 

  .2011أفریل  14و13التشغیل ودورھا في تنمیة الموارد البشریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أیام 
، 1975، الكویت، وكالة المطبوعات الجامعیة، تخطیط القوى العاملة بین النظریة و التطبیقمنصور أحمد منصور،  -31 

  .35ص 
موالي علي فاطمة الزھراء، سوق العمل  الموارد البشریة، م ملتقى وطني سیاسة التشغیل ودورھا في تنمیة الموارد  -32 

  .2011أفریل  14و13البشریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أیام 
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  التعریف اإلجرائي:

مایلي كإنطالقا من التعاریف السابقة یمكن التوصل إلى تعریف إجرائي لسوق العمل 

ھو المجال الذي یتوجھ إلیھ خریج الجامعة بعد حصولھ على الشھادة الجامعیة بغرض الحصول 

  على منصب عمل.

شملت الدراسة والتي ھي عبارة عن مقاربة وصفیة كیفیة تحلیلیة أربعة فصول الفصل   

افھا، داألول تطرقنا للجامعة الجزائریة على وجھ الخصوص بمحاولة تحدید تعریف لھا كذلك أھ

  مھامھا ووظائفھا، أیضا عرض تطورھا منذ اإلستقالل لغایة یومنا ھذا كذلك لواقعھا.

أما الفصل الثاني تناولنا سوق العمل، وھذا بتحدید تعریف لھا، ثم تطرقنا لسوق العمل   

في الجزائر، وھذا بالكشف عن ممیزات وتطوراتھ منذ اإلستقالل إلى غایة یومنا ھذا، كما 

كالیة البطالة في الجزائر وبالخصوص البطالة الجامعیة بذكر أسبابھا والعواقب الذي تناولنا إش

  تخلفھا ھذه األخیرة، أیضا تطرقنا آللیات التشغیل المستحدثة.

وفي الفصل الثالث تطرقنا للتكوین المھني، وھذا بتحدید مفھوم لھ، خصائص التكوین 

المعاصر، ثم تناولنا القطاع بالجزائر من خالل مھامھ، خصائصھ، تطوره، أنماطھ، مستویاتھ 

وھیاكلھ، كذلك مدونة التخصصات المھنیة أیضا تناولنا التكوین المھني وسوق العمل، كما 

  وفي األخیر كرنا تحدیات القطاع بالجزائر. كنموذجیة عین تموشنت أخدنا القطاع بوال

موشنت عین ت والیة-المھنيأما الفصل الرابع خصصناه لواقع خریجي الجامعة بالتكوین 

، وھذا بتحدید مجال الدراسة أیضا أدوات جمع البیانات، ثم عرضنا البیانات مع تحلیلھا -نموذج

  وصل إلیھا.وفي األخیر ناقشنا النتائج المت

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل أ�ول

 ةالجزا�ریال�امعة 
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  مقدمة:

ما ك بلدان العالم، وھذا بإمتالكھا الرأسمال المعرفيبأصبحت المعرفة أھم میزة تنافسیة 

العالي ذو أھمیة، وھذا من خالل دوره في تكوین اإلطارات بمستوى عالي ومعارف یعد التعلیم 

 وخبرات ذات صلة بمتطلبات المجتمع.

وإن   ع، كان إختراع طریقة اإلخترا19فحسب ألفرید وایتھید أعظم إختراعات القرن 

 فعبرھاالجامعة جزء مكمل لھذا اإلختراع، وبإعتبار الجامعة قمة ھرم المؤسسات التعلیمیة 

تختزل كل المراحل بمنح حاملي شھاداتھا جملة من المعارف والمھارات التي یفترض أن تخدم 

  المجتمع الذي أنتجت فیھ.      
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  :مفھوم الجامعة

طانیة الجامعة على أنھا معھد للدراسات العالیة یتألف من كلیات یتعرف الموسوعة البر

وھذا المعھد یمتلك حق  ،خریجي الدراسات العلیان، ومدرسة یاآلداب والعلوم، ومدارس للمھنی

  .33منح الدرجات العلمیة في میادین الدراسة المختلفة

  :أھداف الجامعة

إن أي تنظیم وجد إال لتحقیق ھدف من وراءه، فالھدف من الجامعة ھو توفیر                                                                 

ل من اإلطارات الكفأة التي تتناسب ومناصب العمل الحدیثة التي أفرزتھا سوق العم احتیاجات

التحوالت العالمیة، وخدمة المجتمع الذي أنتجت فیھ وھذا بمساھمتھا في حل مشاكلھ وتحقیق 

فالجامعة وجدت ألجل خدمة المجتمع، واألھداف التي وضعت الیوم، غدا ال قیمة لھا ، التنمیة

  مستمر. تطور لكون المجتمع في تغیر و

  ومن أھم أھدافھا ھي:   

 .نشر المعرفة والثقافة وإشاعتھا  

 .تطویر البحث العلمي وتشجیع إجراءه داخل الجامعة وخارجھا  

  المعرفي وثورة المعلوماتیة الحادثة في العالم، وإستثمار ذلك  لصالح  االنفجارمواكبة

  المجتمع.

 إستشراف  ةمع المجتمع، ومحاول مواكبة التغیر الحادث من حول الجامعة، وتكیفھا

  مستقبلھ واإلعداد لھ.

 والبحث عن حلول مناسبة لھا. ،دراسة مشكالت المجتمع المحیط وفھمھا وتحلیلھا  

  سد حاجة المجتمع من الكوادر المتخصصة والكفاءات المدربة، وإعدادھا لمختلف

 .34ةمجاالت الحیا

                                                             
  .26عریفج  سامي سلطي، مرجع سابق، ص  -33
 جستیر في علم اإلجتماع تخصصیسمینة، واقع تكوین طلبة الدراسات العلیا في الجامعة الجزائریة درسة حالة جامعة منتوري ـ قسنطینة ـ ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الما خدنة -34

  .39،ص 2008، -قسنطینة  -منتوري التنمیة و تسییر الموارد البشریة، جامعة 
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  مھام ووظائف الجامعة:

ونشر المعرفة، وأیضا تعلیم وتكوین، وھذا بإعداد إطارات الجامعة تعد فضاء لتولید 

  ذات قدرات عالیة لتساھم ھذه األخیرة في تنمیة المجتمع، فالجامعة على العموم لھا مھامین:

  تعلیم و إعداد اإلطارات: – 1

تعد من أھم الوظائف التي إرتبطت بالتعلیم الجامعي منذ نشأتھ في العصور الوسطى 

المختلفة وقد تطورت التخصصات الجامعیة مع تطور العلوم المختلفة وإستحداث إلعداد للمھن 

وفي ھذه المھمة تساھم الجامعة في دفع عجلة التنمیة وھذا بتزوید المجتمع ، 35تخصصات جدیدة

  بالخبرات والمھارات التقنیة والفنیة الالزمة لذلك.

یمة قالقام بھا سولو حول فمن الدراسات التي أثبتت دور الجامعة في التنمیة التي   

اإلقتصادیة للتعلیم قیاسا إلسھام التقدم التكنولوجي في زیادة العمل، حیث خلص ھذا البحث إلى 

أما تبقى    تلك الزیادة من   20%- %10أن الكمیة في رأس المال المادي والعمل تفسرھا بین 

فالنسبة التقدم التكنولوجي الذي تسھم الجامعة فیھ من خالل جھود البحث  %90 - %80أي 

والتطویر العلمي والتكنولوجي القائمة في إطار العملیة التعلیمیة التي تصب بمخرجاتھا الحقا 

  .36في صورة باحثین وإطارات وعلماء، وھؤالء تشكل جھودھم أھم عوامل التقدم التكنولوجي

  البحث العلمي: –2

األخیر ھو سلوك إنساني منظم یھدف إلى إستقصاء صحة المعلومة أو حادثة ما أو ھذا 

توضیح موقف أو ظاھرة معینة، أو الوصول إلى حل ناجح لمشكلة أكادیمیة أو إجتماعیة تھم 

الفرد والمجتمع، فالبحث العلمي نشاط منظم أو طریقة في التفكیر وأسلوب لتقصي الحقائق 

عیة محققة لمعرفة اإلرتباط بین ھذه الحقائق ثم إستخالص المبادئ إعتمادا على مناھج موضو

  .37العامة أو القوانین التفسیریة

                                                             
  .25- 24،ص 1977، القاھرة، دار النھضة العربیة،  ، التعلیم الجامعي المعاصر: قضایاه و إتجاھاتھ،مرسى منیر  -35
  .171-170، ص 2007، عمان، عالم الكتاب، إقتصاد التعلیم و تخطیطھفلیح حسن خلیفة،  -36
، العدد الثامن، مجلة العلوم اإلنسانیة –من منظور بعض األساتذة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة  –التنظیمي في جودة البحث العلمي  حمداوي عمر و أحمد بحوش، إنعكاس األداء -37

  .146، ص 2012جوان، 
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البحوث العلمیة تتطلب وسائل كثیرة ومعقدة، كما تتطلب أمواال طائلة، إال أن الدول 

 مالمتقدمة المدركة لمدى أھمیتھا في تطویر اإلقتصاد وبلوغ التنمیة الشاملة، فالبحث العلمي ل

یعد رفاھیة أكادیمیة تمارسھ مجموعة من الباحثین القابعین في مكاتب مغلقة بل أضحى في 

 عملیة التجدیدیة التيال زمن العولمة محركا للنظام اإلقتصادي العالمي الجدید مما یسھم في

  .38تمارسھا األمم والحضارات لتحقیق واقع علمي یجسد للسعادة والرفاھیة

  باحث المنتسبین إلى المخابر على أساس التخصصات. 23 981: توزیع 01الشكل رقم 

  

  .109، ص 2012وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، : المصدر

فحسب التمثیل البیاني یتضح أن عدد الباحثین بالمخابر الجزائریة في تزاید على مختلف 

باحث، وتحتل نسبة الباحثین في  23 132بـ  2012التخصصات حیث بلغ عددھم إلى غایة 

                                                             
  .147المرجع السابق، ص نفس  -38
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باحث، وتعود ھذه النسبة نظرا إلھتمام الجزائر  2013الفیزیاء أكبر نسبة في الجزائر، وھذا بـ 

فحسب تصریحات رئیس الجمھوریة في إفتتاحھ للسنة الجامعیة، بالجامعة تلمسان بھذا المجال 

  لبالد.لبالتوجھ نحو اإلھتمام أكثر بالتخصصات العلمیة كوسیلة لتحقیق التقدم والتطور  2008

  الجامعة الجزائریة:

 التعلیم الجامعي في الجزائر ما ھو إال إستمرار للتعلیم الثانوي، مھمتھ إعداد الطالب

أي نظام تعلیمي تسیره وتمتلكھ ، 39لشغل وظیفة معینة تتطلب بعض المعلومات والمھارات

الدولة، ویتمیز بمجانیة التعلیم فالطالب الجامعي ال یشارك إال بثمن رمزي یتمثل في حقوق 

  .40دج، كما تتمیز المؤسسات الجامعیة بمركزیة كبیرة في التسییر 200التسجیل، ویبلغ 

أوت  29المؤرخ في  579 - 03الجانب القانوني، المرسوم رقم  أما من حیث     

المتضمن القانون األساسي النموذجي في الجامعة، ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع 2004

 41إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي

  وتتكون من ثالث أبنیة:

  و تتكون من البنیة البشریة: -1

  یر الناحیتین اإلداریة والمالیة.یالعمال اإلداریون: یختصون بتس -أ          

  العمال البسطاء: یزاولون األعمال البسیطة الخدمیة. -ب          

األساتذة: یمثلون الفئة العاملة بالتدریس، یقومون بتنفیذ العملیة التربویة وھم  -ج         

یة، واآلخر یشرف على حسن سیرھا مثل عمداء الكلیات قسمان، قسم یباشر العملیة التعلیم

                                                             
  .7یسمنة ، مرجع سابق، ص  خدنة -39
الجودة في مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر الواقع و اآلفاق، مؤتمر العربي الثاني الدولي لضمان التعلیم العالي، بروش زین الدین  ویوسف بركان، مشروع تطبیق نظام ضمان  -40

2012.  

  .21، ص 2004المتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة،  579-03منشورات وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، المرسوم رقم  -41
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ما یوكل إلیھا من ، ورؤساء األقسام، وتعتبر ھذه األخیرة جزء من العمال اإلداریون من حیث

  أعمال ال من حیث كونھا قانونیا ورسمیا، أما الفئة األولى فتقوم بالعمل التعلیمي.

البشریة للجامعة إلى جانب المدرسیین وتمثل الطلبة: وتعتبر أھم فئة في البنیة  -د          

  أكبر فئة من حیث الكم.

: على إعتبار الجامعة مؤسسة رسمیة تنشأ بموجب مرسوم صادر عن البنیة القانونیة -2     

أعمالھا عالقات،  طالحكومة، فھي منظمة ومسیرة بمجموعة من القوانین واألنظمة التي تضب

  .عمالھا، أساتذتھا وكذا طلبتھا

تتمثل في الھیاكل والمنشأت الموجودة للقیام بعدة وظائف أھمھا: الوظیفة  البنیة المادیة: -3

فھي  تعلیمیة، –التعلیمیة واإلداریة أیضا البحثیة، كون الجامعة مؤسسة ذات طبیعة إداریة 

تحتاج إلى مكتبات ومخابر، كذا إلى مكاتب ومختلف اللوازم الضروریة إلجراى العملیة 

  .42ةاإلداری

  تطور الجامعة الجزائریة:

إن التطورات المختلفة الحاصلة في جمیع المیادین على المستویین الوطني         

والعالمي، أدت وستؤدي بالضرورة إلى تغیر في طبیعة المھام المطالب بھا التعلیم الجامعي 

  .43اوالتكنولوجیتماشیا مع التحول الكیفي والكمي الكبیر، الذي تحقق في مجاالت العلم 

حیث عرف التعلیم العالي في بالجزائر عدة إصالحات إستجابة إلحتیاجات المجتمع من 

  متطلبات التنمیة اإلقتصادیة. 

    

                                                             
  .58سابق، ص  خدنةیسمنة ، مرجع -42
  .47، ص2003أفریل،  4، العدد مجلة الباحثتوھامي إبراھیم ، أیة جامعة تحتاج الجزائر في ظل عولمة القرن الحادي و العشرون،  -43
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  : المرحلة اإلستعماریة

تم إرساء معالم الجامعة الجزائریة أثناء الحقبة اإلستعماریة مع إنشاء المدرسة األولى 

الطب، اآلداب، الحقوق  (، والتي إكتملت مع تأسیس األربع مدارس العلیا 1832للطب سنة 

، وأنشأت المدارس مبدئیا لتعزیز فكرة الجزائر فرنسیة لتلبیة اإلحتیاجات 1909عام  )والعلوم 

  .44اریة أیضا إحتیاجات العمالء الذین كانوا یتوسطون بین اإلستعمار واألھالياإلستعم

وبھذا كانت الجامعة الجزائریة نسخة طبق األصل للجامعات الفرنسیة، وطوال عھد  

بحیث كانت نسبة ، 45اإلستعمار لم یكن مسموحا للجزائریین باإلنضمام إلیھا سوى لقلة منھم

  .46طالب 300، أما بالتعلیم العالي سوى %10ائي الجزائریین في التعلیم اإلبتد

  .1954: یوضح عدد الطلبة الجزائریین و األوروبین بالكلیات الموجودة بالجزائر 01الجدول رقم 

               

  .146، ص 1981الجزائر، المصدر: رابح تركي، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،                  

یتضح من خالل  الجدول المبین أعاله أن نسبة الطلبة الجزائریون الملتحقین بالجامعة 

في الحقبة اإلستعماریة كانت ضئیلة مقارنة مع الطلبة األوربیون، حیث سجلت أعلى نسبة 

المتبعة  ، ویرجع ھذا للسیاسة اإلستعماریة% 15.14للطلبة الجزائریین في كلیة الطب بنسبة 

                                                             
444444-GurridDjamail: L’universite d’hier et aujourd’hui, edition crasc,1998, p 7- 8. 

، العدد صفر، السداسي األول، ، األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة و اإلنسانیةالجزائریة بین رھانات خصوصیة المجتمع و علمیة المعرفةمامري جمیلة و مساك جمیلة، الجامعة  -45

   25، ص2008
  .146رابح تركي، مرجع سابق، ص  -46

  

النسبة المجموع الطلبة الجزائریون الطلبة األوربیون الكلیات

11.66% 1713 179 1534 الحقوق

15.14% 824 110 714 الطب

8.65% 427 34 393 الصیدلة

14.63% 1347 172 1175 اآلداب

4.50% 835 62 1375 العلوم

100% 5146 557 4589 المجموع
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من أجل تعمیم الفقر والجھل في أوساط الجزائریین، وھذا عن طریق فرض مصاریف تعلیمیة 

  ، تصعیب اإلمتحانات وغیرھا من األسالیب لتحقیق سیاستھا اإلستعماریة.باھظة

  .1970- 1962بعد اإلستقالل: 

        عقب اإلستقالل تبقى للجزائر ھیاكل جامعیة محدودة وغیر صالحة للدراسة     

وكانت متمركزة في الجزائر العاصمة كجامعة الجزائر، المعھد الفالحي بالحراش فلم تجد 

الجامعة الجزائریة بعد اإلستقالل أي قاعدة متینة لإلنطالق العلمي على مستوى ھیئة التدریس 

  .47والمرافق واإلداریین المتخصصین في شؤون التسییر الجامعي

میة مع الحكومة الفرنسیة مما أنتج مجلس البحث العلمي كما  تم توقیع عھد شراكة عل

، تحت وصایة السلطات الفرنسیة التي بقیت تسیر مؤسسات البحث العلمي التي 1963سنة 

  . 48كانت قائمة آنذاك

إستمرت الجامعة الجزائریة بنفس األسلوب، حیث واصلت بنفس البرامج التعلیمیة نظام 

المادیة  ذه األخیرة اإلستمرار رغم نقص اإلمكانیاتاإلمتحانات، الشھادات وإستطاعت ھ

والبشریة بفضل إلتحاق بعض الجزائریین المقیمین بالخارج، كذلك اإلستعانة ببعض المدرسیین 

  .من البلدان الشقیقة والصدیقة المتعاونینمن المدارس الثانویة، باإلضافة إلى 

  كما وقع إنقسام  بھذه المرحلة، حیث ظھر إلتجاھان:

إتجاه المعاصرین: دعوا في اإلستمرار على خطى الجامعة الفرنسیة، بالحفاظ على مستوى  -  

  علمي أرقى وأعلى، كما دعم ھذا اإلتجاه في مؤتمر إیفیان.

اإلتجاه اإلسالمي: رأى مناصري ھذا اإلتجاه قطع صلة مع اإلستعمار وبدأ مرحلة ثقافیة  -   

  ألساتذة العرب، ھذا اإلتجاه ذھب جدیدة بالتعاون مع مصر لإلستفادة من ا

  .49ئرياإلى تحمل مسؤولیة بعث القیم العربیة اإلسالمیة للمجتمع الجز

  

                                                             
  .60خدنةیاسمبنة ، مرجع سابق، ص  -47
  .24مامري جمیلة ومساك جمیلة، مرجع سابق، ص  -48
49- 8.-p 7:l’université d’ hier et aujourd’hui. Edition crasc, oran, 1998. Djamel Gurrid  
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كما لم تكن ھناك وزارة خاصة بالتكوین العالي، بل كانت إدارة الجامعة مدیریة تابعة         

  .50والبحث العلميتم تأسیس وزارة التعلیم العالي  1970لوزارة التربیة الوطنیة، حتى سنة 

حیث )1970_1967(كما تم إدراج الجامعة ضمن المخطط الثالثي األول للتنمیة 

حیث رافق  ،طالب 10 756شھدت ھذه الفترة تطورا في أعداد الطلبة اللذین قدر مجموعھم بـ 

ھذا التطور مشاكل مختلفة سواء من الناحیة اإلستقبال أو على مستوى التنظیم الھیكلي ومن 

وھران ب :حلول المستعجلة تنازلت وزارة الدفاع عن بعض من ثكناتھا العسكریة مثالبین ال

  .51والتي تحولت إلى جامعة وھران

  :1980- 1971مرحلة

في ھذه الفترة كانت ھناك وزارة خاصة بالتعلیم العالي، واإلشكال الذي كان قائما ھو 

جسد حیث ت متطلبات التنمیةكیفیة التخلص من الموروث اإلستعماري، وإنسجام الجامعة مع 

، الذي كان یھدف إلى 1971ھذا من خالل أھم إصالح عرفتھ الجامعة الجزائریة وھو إصالح 

تحطیم الھیاكل التقلیدیة، وتم تدارك ھذا الوضع بعد سلسلة إضرابات ومظاھرات عرفتھا 

الجزائر  ، فإتبعت1971، وبدایة جانفي 1970، دیسمبر 1968الجزائر بدءا بمظاھرات فیفري 

  .52سیاسة التقلیص من مركزیة التكوین وإصالح شامل لمنظومتھا الجامعیة

  ومن أھداف اإلصالح :

  دیمقراطیة التعلیم: وھي إتاحة الفرص المتكافئة لجمیع الطلبة الجزائرییین لإللتحاق

  بمؤسسات التعلیم العالي.

  الجامعي، وكان لھذاالتعریب: وھذا بإحتالل اللغة الوطنیة مكانتھا في التكوین  

 .مخلفات منھا مغادرة كفاءات األجنبیة، مما ساھم في التوظیف العشوائي لسد الفراغ  

        الجزأرة: ھي إستراتجیة تھدف إلى إعتماد على الكفاءات العلمیة الجزائریة

وتجسدت عبر برنامج طموح لتكوین العالي، حیث أصبحت ھیئة التدریس مكونة من 

                                                             
  .61خدنةیاسمینة ، مرجع سابق، ص  -50
  .204-203بوساحة نجاة، مرجع سابق، ص  -51
  .یوسف ، مرجع سابق بروش زین الدین وبركان -52
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خالف األساتذة األجانب الذین یشكلون األغلبیة الساحقة في الجامعات الجزائریین إلست

  من جھة، وتلبیة إحتیاجات التنمیة من اإلطارات وتقنیین من جھة أخرى.

  مراجعة وتنظیم الھیاكل اإلداریة، وكذا المحتوى التكویني والبیذاغوجي بغرض تكییفھا

  ومتطلبات المجتمع المتغیرة.

 لتعلیم العالي، وھذا بمنح شھادات وفقا لسیاسة التوظیف إعادة توجیھ محتویات ا

  1والسیاسة التنمویة، من خالل ربط بین الجامعات ومختلف القطاعات اإلقتصادیة.

كما تم تقسیم الكلیات إلى معاھد مختلفة تضم دوائر، وإعتماد نظام السداسیات المستقلة    

  وأجریت تعدیالت فیما یخص مراحل الدراسة الجامعیة:

   مرحلة اللیسانس: أصبح یطلق علیھا مرحلة التدرج، وتدوم أربع سنوات، وأما

  فھي مقاییس دراسیة. تالسداسیاالوحدات 

  مرحلة الماجستیر: یطلق علیھا مرحلة ما بعد التدرج األول، تدوم سنتین على األقل

تحتوى على جزئیین الجزء األول عبارة عن مجموعة مقاییس نظریة تھتم بالتعمق 

  في الدراسة المنھجیة، أما الجزء الثاني فیتمثل في إنجاز بحث في صورة أطروحة.

  مرحلة الدكتوراه: ھي مرحلة ما بعد التدرج الثاني، تدوم حوالي خمس سنوات من

  .53البحث العلمي، إلى جانب التربصات المیدانیة

، في ھذه ( 1977 – 1974 )ھذه الفترة تطبیق المخطط الرباعي الثاني  تضمنتكما     

المرحلة عرفت اإلنطالقة الحقیقیة في مجال التعلیم العالي خاصة في مجال بناء وتشید 

وعرفت تزاید في عدد الطلبة كما أن غالبیة تخصصات التكوین العالي شھدت  الجامعات

  .54تحویل، وإعادة صیاغة محتویاتھا

  

  

  

                                                             
  .62خدنة یاسمینة، مرجع سابق، ص  -53
  .25ص مرجع سابق، مامري جمیلة ومساك جمیلة،  -54
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  الجامعة الجزائریة فياألساتذة : یبین عدد 02الجدول رقم                       

  السنة الجامعیة عدد األجانب  العدد اإلجمالي

298 216 1963 -1962 

842 407 1970 -1969 

4041 2166 1975 -1974 

6207 2588 1980 -1979 

10500 2216 1985 -1984 

14536 912 1990 -1989 

14593 142 1995 -1994 

14427 128 1996 – 1995 

یة، نمحمود بوسنة، تأمالت حول تطور التعلیم العالي في الوطن العربي، و مدى مساھمتھ في التنمیة: عرض لتجربة الجزائر، مجلة العلوم اإلنساالمصدر:          

  .15، ص 2000قسنطینة، جامعة منتوري، 

  بلغ 1963نالحظ من خالل الجدول أن تعداد المدرسین في إرتفاع، فخالل سىة        

بـ  1980أستاذ أجنبي، ثم لیصل إلى الضعف العدد سنة  216من بینھم  298 إجمالي األساتذة

أستاذ، في مقابل ذلك عرف تعدد  14 427فاق الضعف بـ   1996أستاذ، وفي سنة  6807

أستاذ  912أستاذ لیصل إلى  2 216حیث كان  1985أساتذة األجانب تراجع بدایة من سنة 

  وھذا راجع تزاید األساتذة المحلیین وتحقیق إكتفاء.، 1996أستاذ سنة  128ثم إلى  1990سنة 

  : 2000 – 1981مرحلة 

ھذه المرحلة منعرج في مسیرة التطورات التي عرفتھا الجامعة الجزائریة، وتبدأ من 

 – 1981 (حیث تزامنت مع تنفیذ المخطط الخماسي األول للتنمیة في الجزائر 1981سنة 

تي تھدف إلى تخطیط التعلیم إنطالقا من إحتیاجات ، ال2000وإمتدت حتى آفاق سنة  )1984

اإلقتصادیة للبالد، أیضا إنطالق إنجاز بناءات تحتیة ھامة كذا توسیع الشبكة الجامعیة، كما 

  رافق ھذا التوسع تزاید عدد الطلبة كما ھو موضح في الجدول التالى:
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 ).   2000إلى  1997الطلبة المسجلین في الجامعة من (  عدد: یوضح 03الجدول رقم          

 السنوات 1998/1997 1999/1998 2000/1999

 المجموع 518 339 647 372 995 407
soeurs:Office national des statistiques: Annuaire statistique de l’algérie. Numéro 19 Algérie, edition 2001, 

Algerie,p 125. 

 518إلى  1998من خالل الجدول إرتفاع عدد الطلبة المسجلین حیث بلغ لغایة یتبین  

، والذي یرجع لتجسید أھداف اإلصالح 2000إلى غایة سنة  407 995طالب، لیصل لـ  339

  .والتي من بینھا دیمقراطیة التعلیم، أیضا لزیادة النمو الدیمغرافي بالجزائر 1971

فقھ تغیر في نسبة التسجیل بالشعب الكبرى ھذا نظرا إضافة لھذا تزاید تعداد الطلبة را

للسیاسة المتبعة  من خالل المخطط، وھذا  بتحدید اإلحتیاجات البالد من أجل العمل على 

من حیث توجیھ الطلبة إلى تخصصات التي یحتاجھا سوق العمل،  التوازنتوفیرھا، وعمل 

كالتخصصات التكنولوجیة والحد من توجیھ الطلبة إلى بعض التخصصات األخرى، وھذا ما 

  یوضحھ الجدول التالي:

 .2000إلى  1997: یوضح توزیع الطلبة حسب المجموعات الكبرى للتخصصات من 04الجدول رقم 

  

sœurs:Office national des statistiques: Annuaire statistique de l’algérie, Numéro 19 Algérie, édition 2001, 

Algerie, p 126. 
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لنسبة المسجلین في كل من تخصص ل من خالل الجدول فقد شھدت ھذه الفترة تزاید            

ن كما عرفت إستقرار بكل م التكنولوجیة، الطبیعة واألرض، اآلداب واللغات،، العلوم الدقیقة

  علوم البیطرة، العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة.

المتضمن  1983المؤرخ في سنة  83 -445تم تعدیل المرسوم رقم  1998أما سنة 

وإحالل مكانھ نظام  القانون األساسي النموذجي للجامعة ویأتي التعدیل بإلغاء نظام المعاھد

الن وھذا ما سیوضحھ الجدو حیث إرتفعت نسبة التأطیر، الكلیات، وتوسع  الجامعة الجزائریة

  التالیان.

  : یوضح توزیع األساتذة حسب الرتبة العلمیة.05الجدول رقم                               

 مساعد  المجموع
أستاذ 

  مساعد

أستاذ مساعد مكلف 

  بالدروس

أستاذ 

  محاضر

أستاذ التعلیم 

  العالي
  الرتبة العلمیة

14 427  2 557  5 040 5 205 959 666 1996/1995 

16 250 1 946 5 554 6 366 1 495 889 1999/1998 

 .16المصدر: محمود بوسنة، مصدر سابق، ص           

یتضح من الجدول أن تعداد األساتذة في إرتفاع  فعلى سبیل المثال سجل سلك أساتذة 

أستاذ، لیقفز مابین سنتي  5 205بـ  1995/1996المساعدین المكلفین بالدروس مابین سنة 

أستاذ، لكن سلك األساتذة المساعدین عرف تراجع حیث سجل مابین  6 366بـ  1998/1999

  .1998/1999أستاذ مابین سنة  1 946أستاذ، لیتراجع إلى   2 557بـ  1995/1996سنة 

اید المتزإال أن رغم ھذا النمو المتزاید للمؤطرین إال أنھ بقى غیر كافي وعدد الطلبة  

تأطیر ال بإستمرار، فقد لوحظ أن نمو المدرسین ال یسیر حسب عدد الطلبة، إذ سجلت نسبة

طالب،  9ھذا المعدل إلى مدرس واحد لـ  لوص 1980العام إنخفاضا تدریجیا من بدایة من 

إلى مدرس واحد لـ  2000طالب، وفي سنة  22إنخفض إلى مدرس واحد لـ  1990أما سنة 

  .55طالب 27

                                                             
اع ، رسالة لنیل شھادة ماجستیر في علم اإلجتم-الجزائر  –یوسف أیمن، تطور التعلیم العالي: اإلصالح و اآلفاق السیاسیة ، دراسة میدانیة لمجموعة من األساتذة بن یوسف بن خدة  -55

  .51، ص 2008، -الجزائر  –خدة السیاسي، إشراف خلیفة بوزبرة، جامعة بن یوسف بن 
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  إلى یومنا ھذا: 2000مرحلة 

لقد أدى تراكم ھذه اإلختالالت عبر السنین إلى جعل الجامعة الجزائریة غیر مواكبة    

بالقدر الكافي للتحوالت العمیقة التي عرفتھا بالدنا على األصعدة اإلقتصادیة اإلجتماعیة وكذا 

لیة على اإلستجابة الفع السیاسیة،  ترجمت عدم المواءمة في عجز النظام التعلیم الكالسیكي

للتحدیات الكبرى التي یفرضھا التطور الغیر المسبوق في العلوم والتكنولوجیا، الناجمة عن 

  .عولمة اإلقتصاد وبروز مجتمع المعلومات وكذا مھن جدیدة

أشار رئیس الجمھوریة  أنھ یجب على  2002 -2001وفي إفتتاحھ للموسم الجامعي  

المجتمع، وتولى أھمیة خاصة للمؤسسات اإلقتصادیة حیث تزاید  الجامعة أن تنصت لمتطلبات

اإلھتمام بالمشاكل التي تعترض الجامعة في الجزائر وھذا بربطھا بما ھو حاصل في الساحة 

السوسیو إقتصادیة وإقحامھا عن طریق جعلھا أداة للتنمیة، حیث تم إستحداث نظام تعلیمي 

الجامعة لمحیطھا المحلي بجعلھا تتفاعل وتستجیب د الذي یخضع .م.ھو لوتكویني جدید 

عن طریق تطبیق إصالح شامل للتعلیم الجامعي،  لمتطلباتھ من حیث نوعیة التكوین المطلوب

وھذا بوضع ھیكلة جدیدة لعملیة التعلیم العالي تستجیب للمعاییر الدولیة، كما تسمح بمقرؤیة  

الم، النظام الوطني وأنظمة التعلیم العالي بالع أیضا تحقق تناغم  بین، أفضل للشھادات الوطنیة

           كذا تأھیل برامجھا التعلیمیة، فالعولمة ظاھرة مست جمیع جوانب حیاتنا بما فیھا التعلیم

  د..م.وأحسن دلیل على ذلك تطبیق نظام ل

وإعتمادا على توصیات اللجنة الوطنیة إلصالح النظام  2002إنطالقا من أفریل 

بتطبیق توجیھات مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة، تم اإلقرار بإصالحات التعلیم التعلیمي 

  العالي والبحث العلمي، بوضع فریق للتعلیم وتحدیث البرامج البیذاغوجیة.

اغوجي، الذي یتمثل بتطبیق نظام دتم الشروع بإصالح مس الجانب البی  2004في سنة 

یرمي ھذا اإلصالح إلى توفیر إندماج أفضل ل م د المنبثق من برنامج بولون األوربي، و

للمؤسسات الجامعیة في محیطھا السوسیوإقتصادي، والتأسیس للتكوین المستمر مدى الحیاة 

وضع والمعارف، كما أنھ یسمح ب یكفل التكیف الدائم للخریجین مع تطورات التي تعرفھا المھن

لى الم، یعتمد ھذا النظام في ھیكلتھ عالجامعة الجزائریة في مصاف أنظمة التعلیم العالي في الع

  ثالث مراحل تكوینیة:
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سنوات، یشتمل ھذا الطور على ستة سداسیات، كما یتضمن  3اللیسانس: یدوم  – 1         

  مرحلتین تتمثل أولھما في تكوین قاعدة متعددة التخصصات، أما ثانیھما في تكوین متخصص.

، وھو طور تسداسیایشتمل ھذا الطور أربع  الماستیر: یدوم ثالث سنوات، – 2         

  مفتوح للطالب الحاصل على شھادة لیسانس، یستوفي الشروط المطلوبة لإللتحاق بھذا الطور.

 :كما ھو موضح في المخططین التالیین 56الدكتوراه: تدوم ثالث سنوات – 3       

  ل م دمخطط توضیحي یقارن نظام الكالسیكي و نظام  : 02الشكل رقم        

 

 .29، ص2007وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، إصالح التعلیم العالي منشورات  المصدر: 

من خالل المخطط أعاله یتضح أن نظام ل م د، إضافة إلى أنھ یحقق إصالح بتوفیر 

إندماج أفضل للمؤسسات الجامعیة بمحیطھا السوسیوإقتصادي، وضمان تكیف الدائم للخریجین 

                                                             
  .5، ص2007منشورات وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، إصالح التعلیم العالي، جوان  -56
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التي تعرفھا المھن والمعارف، إضافة  على كل ھذا إختصاره لعدة سنوات سواء  مع تطورات

  في مرحلة التدرج أو ما بعد التدرج، على عكس النظام الكالسیكي الذي یدوم لعدة سنوات

  د ل مھیكلة نظام    :03الشكل رقم                            

 .30لمصدر: نفس المصدر السابق، ص ا   

  الجودة:نظام 

لم یعد الدور التقلیدي للجامعة المتمثل في بث المعرفة ونشرھا كافیا بل أصبح من 

الضروري إخضاعھا للتطویر ضمن معاییر محددة جدیدة، كما أن الجودة أحد أھم الوسائل 

واألسالیب لتحسین نوعیة التعلیم، واإلرتقاء بمستوى أدائھ في العصر الحالي الذي یطلق علیھ 

كرین بأنھ عصر الجودة، فلم تعد ھذه األخیرة ترفا ترنوا إلیھ المؤسسات التعلیمیة بعض المف
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بھ أو تتركھ األنظمة التعلیمیة، بل أصبح ضرورة ملحة تملیھا حركة  الحیاة  تأخذأو بدیال 

  .57المعاصرة، وھي دلیل على بقاء

، 1998ر أكتوبومفھوم الجودة حسب مؤتمر الیونسكو للتعلیم الذي أقیم في باریس في 

حیث نص على أن الجودة في التعلیم العالي مفھوم متعدد األبعاد وینبغي أن یشمل جمیع 

وظائف التعلیم وأنشطتھ مثل: المناھج الدراسیة، البرامج التعلیمیة، البحوث العلمیة المباني، 

  .58المرافق واألدوات

لیة مع المعاییر الدوكما تسعى الجامعة الجزائریة إلى وضع منظومة تكوینیة تتطابق 

الدولیة،  سالمقاییاغوجیة وتقویم الطالب الجامعي وفقا لھذه دالمعمول بھا لدراسة البرامج  البی

ھادفة إلى أن یكون خریجوھا منافسین في أسواق العمل المحلیة وتمكنھم من تلبیة حاجة 

  .59المجتمع من التنمیة المستدامة

بھذا تكون السلطات الجزائریة قد تداركت ضرورة وحتمیة تطبیق نظام الجودة في 

التعلیم العالي بنوع من التأخر، حیث قامت وزارة التعلیم العالي بتنظیم مؤتمر دولي حول 

ضمان الجودة، الذي كان بمثابة إنطالقة دراسة إمكانیة تطبیق ضمان الجودة في المؤسسات 

فرقة عمل كلفت من طرف الوزارة بالتفكیر في المشروع  )خلیة(فإنبثقت الجامعیة الجزائریة، 

تم ترسیم عمل الفرقة  2010 -05 -31مدعمة في البدایة ببعض الخبراء الدولیین.، وفي 

بقرار إنشاء اللجنة الوطنیة لتطبیق ضمان الجودة في التعلیم العالي والبحث العلمي، التي 

 مھام: تباشر عملھا وفق ما أسسا لھا من

  إعداد منظومة وطنیة للمعاییر والمؤشرات لضمان الجودة مع األخد في اإلعتبار

  المعاییر الدولیة.

  تحدید معاییر إختیار مؤسسات التعلیم العالي النموذجیة ومعاییر إختیار المسؤولین عن

  ضمان الجودة في المؤسسات الجامعیة.

                                                             
، ، العدد الثامنماعیةمجلة العلوم اإلنسانیة و اإلجتأحمد، إنعكاس األداء التنظیمي في جودة البحث العلمي من منظور بعض أساتذة قاصدي مرباح ـ ورقلة ـ، خوش حمداوي عمر وب -57

  150.ص 2012جوان،
  .147المرجع السابق، ص نفس -58
  .مرجع سابق، ین الدین و بركان یوسفز بروش -59
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 تدریبي للمسؤولین عن ضمان  إعداد برنامج إعالمي للمؤسسات الجامعیة وبرنامج

  الجودة في كل مؤسسة .

  تحدید برنامج تطبیق ضمان الجودة في المؤسسات المختارة والسھر على متابعة

  .60تنفیذه

  واقع الجامعة الجزائریة:

الجامعات العربیة تعاني من وضع متدني، وھذا لم یأتي من الفراغ وإنما ساھمت فیھ 

  مجموعة عوامل منھا:

 التعلیم الجامعي: منھجیة التعلیم من الوسائل التعلیمیة من المحتوى  جمود منھجیة

تعلیمي وطرائق وأسالیب التدریس المتبعة، وإمتداد لما ھو متبع في التعلیم العام حیث 

  أن األستاذ یلقن والطالب یتلقى، ھذا ال یشجع على البحث والتحلیل.

 سبب زیادة طالبھا ونقص ما نقص التمویل: تعرف الجامعات أزمة مالیة بإستمرار ب

تخصصھ المجتمعات العربیة لھا من میزانیة سنویة، ھذا راجع لكون الجامعات العربیة 

مستھلكة، عكس الجامعات الغربیة المنتجة التي تسوق أبحاثھا العلمیة مما یدر علیھا 

  بتمویل إضافي.

 بحث اق على التدني البحث العلمي: التركیز على الجانب المادي، الذي یتضمن اإلنف

العلمي، عدم جدیة البحوث المقدمة، أیضا عدم إستجابة الجھات المعنیة لنتائج البحوث 

المتوصل إلیھا، شیوع البیروقراطیة داخل مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي مما 

وظیفة ھامشیة  حیث أصبح البحث العلمي، 61یحد من حریة الباحثین ویعیق دراستھم

لعربیة، إذ أصبحت وظیفة الجامعة مقصورة على السعي الحثیث لدى الجامعات ا

لإلستجابة للطلبات المكثفة على المقاعد البیداغوجیة للطلبة كل سنة جامعیة، فاإلھتمام 

  .62بالبحث قلیل جدا

   التدني الموضوعي في التعلیم الجامعي: إختالل التوازن بین التخصصات العلمیة

ویرجع ھذا لسوء  ،یة واإلنسانیة من جھة أخرىوالتقنیة من جھة أخرى، واألدب

                                                             
  .المرجع السابقنفس  -60
  .253، ص 2012دیسمبر ، العدد التاسع، مجلة العلوم اإلنسانیة  واإلجتماعیةعوفي مصطفى وباھمي صباح، " الجامعات العربیة بین الواقع و تحدیات العولمة،  -61
  .57یاسمینة خدنة، مرجع سابق، ص  -62
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التخطیط وعدم توفیر ما یكفي من الموارد المالیة المخصصة للتعلیم خاصة 

التخصصات التقنیة والعلمیة التي تتطلب تجھیزات ومختبرات عالیة التكلفة، لذلك 

  .63یتوجھ المسؤولون إلى التوسع في التخصصات اإلنسانیة

 امعات لتقالید الج ات األجنبیة: الجامعات العربیة تمثل إمتدادالتبعیة العلمیة للجامع

األوربیة واألمریكیة، وتتفاعل معھا ثقافیا وعلمیا أكثر مما تتفاعل مع بعضھا البعض 

ھذا لحداثة نشأتھا مقارنة مع الجامعات الغربیة، مما یجعلھا تستورد نماذجھا الناجحة 

  محاولة اإلستفادة منھا.

 64وربیة على معظم األنظمة التعلیمیة األكادیمیة للجامعات العربیةھیمنة اللغات األ.  

  إضافة لذلك تعرف الجامعة الجزائریة مجموعة ظواھر سلبیة، وھي:         

اإلنفجار العددي للطلبة الذي نجم عنھ نمو غیر متناسق في التسییر، وضعف التحكم  -      

عشیة اإلستقالل  2500في الھیاكل البیداغوجیة كذا عجز في التأطیر، فقد إنتقل عدد الطلبة من 

  إلى قرابة ملیون ونصف  حالیا.

  تعلیم غیر مالئم وفاقد للعالقة بالتشغیل. -    

إقامة و ة التوجیھ، ما سبب خیبة أمال وإنسدادات تجسدت في النسبة العالیة للراسبینمركزی -    

  .65مطولة للطلبة في الجامعة

  مردود ضعیف بسبب نمط اإلنتقال سنوي یفتقر إلى المرونة ما أسفر نسبة رسوب مرتفعة. - 

ساتذة رة األوھج ،نسبة التأطیر غیر كافیة نجمت عن مردود ضعیف للتكوین ما بعد التدرج - 

  الباحثین.

تكوین قصیر المدى غیر مرغوب فیھ، بسبب عدم وضوح القانون الخاص بھ من حیث  - 

  فرص التشغیل

                                                             
  .253عوفي مصطفى و باھمي صباح، مرجع سابق،  ص  - -63
  39یاسمینة خدنة، مرجع سابق، ص  -64

  .253عوفي مصطفى و باھمي صباح، مرجع سابق،  ص  -1
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فالتعلیم  الجامعي بالجزائر یعرف أزمة منذ منتصف الثمانینات، وكذا تحدیات خطیرة 

جزائري في اللحاق لتتمثل في تسارع العملیة التعلیمیة عالمیا، و قصور تقنیات التعلیم الجامعي ا

 لمجانیة التعلیم، فقد إبتعدت الجامعة نظرابھا، إضافة إلى مشكل شدة اإلقبال على ھذا األخیر، 

عن دورھا األساسي من نشر المعرفة وتطویرھا، إلى توفیر العدد الكافي من المقاعد 

عم المالي دالبیداغوجیة، كما تعرف عجز في تھیئة الخدمات التعلیمیة الرفیعة نظرا لضعف ال

  مقارنة بعدد الطلبة.  

  طرق التدریس:  -1

تعتمد مؤسسات التعلیم العالي على أسالیب وطرق تقلیدیة في عملیة التعلیم التي تقوم 

على مفاھیم نظریة وكذا التلقین، خاصة أن الوقت الراھن یعرف التعلیم العالي طلبا متزایدا 

علیھ نظرا لنمو السكان السریع، نمطیة التكوین المبنیة على التلقین، بحیث ال تفتح مجاال 

  .66ةتعلیمیوإن وجد فإنھ یبقى محاوالت فردیة ولیس سیاسة  لإلبداع،

في عملیة تعلیمیة بنسبة كبیرة على المحاضرة، فھذه الطریقة تعتمد الجامعة الجزائریة 

رغم مزایاھا إال أنھا تجعل الطالب یتعلم عن طریق اإلستماع والتلقین دون إعتبار الفروق 

وقدراتھم، فحصص المحاضرة تمتاز بالعدد الكبیر من الفردیة للطلبة من حیث مستویاتھم 

 ،67طالب في المدرج، والذي طاقة إستعابھ في األصل أقل من ذلك 200الطلبة قد یتعدى أحیانا 

فالمعلومات والنظریات التي تقدمھا جامعاتنا حالیا لطالبھا خاصة في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

بیرة، أیضا وجود قصور واضح في متابعة التطور واإلجتماعیة قد تجاوزھا الزمن بأشواط ك

إضافة إلى ، 68الفكري الساري في العالم، وضعف الجانب المالي المخصص للبحث العلمي

التأطیر الذي رغم تضاعف حجمھ من اإلستقالل  كما ھو موضح في الجدول التالي، إال أنھ  

ن وتزاید عدد الطلبة الملتحقی یبقى محدود وغیر كافي نظرا لھجرة األساتذة الباحثین من جھة

زال غیر امعة الجزائریة ال تجفالطرق التدریب وأسالیب التقویم المتبعة في ال ،بالجامعة سنویا

                                                             
، عدد خاص: الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات في مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیةع و المعوقات، خامرة طاھر، خامرة بوعمامة، اإللكتروني في قطاع التعلیم العالي...الدواف -66

  .464التعلیم العالي، ص
  .259عوفي مصطفى و باھمي صباح، مرجع سابق، ص  -67
  .7یاسمینة خدنة، مرجع سابق، ص  -68
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فعالة وغیر عصریة إلعداد اإلطارات الكفأة ذلك، أنھا تحشو أدھان الطالب بالمعلومات وال 

  .69تترك لھم مجاال لإلعتماد على النفس

یتطلب إعادة النظر ألجل بناء قدرة علمیة ومھنیة قوامھا التكوین  الجامعة واقعھا الیوم

، 70الجید والمتابعة الحسنة للطلبة، وھذا یتطلب تحول التعلیم الجامعي من التلقین إلى التفكیر

ألن تجاوز ھذه الصعوبات التي تؤدي إلى التوقف عن النمو واإلكتفاء فقط بالبقاء ومن ثم 

  ات.التخلف عن مواكبة المستجد

  خریج الجامعة : -2

الجامعة الجزائریة بالقطیعة والالستمراریة مع محیطھا، حیث تعرف تطورا من  تتھم       

 الجانب الكمي، من حیث عدد المؤسسات والمراكز المفتوحة، الطلبة المسجلین والمتخرجین

ول التالى الجدویوضح  على حساب الجانب الكیفي أي دون األخذ بعین اإلعتبار نوعیة ما تنتجھ

  :2011-1962التزاید الكبیر للطلبة المسجلین في كل من التدرج ومابعد التدرج ما بین سنة

  .2011إلى1962: یبین عدد الطلبة في التدرج و ما بعد التدرج من 06الجدول رقم  

  

  .32، ص 2012وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، منشورات مصدر: ال                

 2 881بـ   1963نالحظ من خالل الجدول تضاعف عدد الطلبة، فقد بلغ خالل سنة          

مرحلة  طالب،أما في 1 138 562سجل إجمالي الطلبة المسجلین بـ  2011طالب، وفي سنة 

                                                             
  .161نفس المرجع السابق، ص  -69
  161یاسمینة خدنة، مرجع سابق، ص  -70
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طالب سنة  181 350لیقفز إلى  1962طالب سنة  2 725التدرج فقد كان إجمالي الطلبة 

، أما مرحلة ما بعد التدرج  فقد بلغ عدد الطلبة 2011الب  سنة ط 1 077 945، ثم لـ 1990

 13 967فقد وصل العدد إلى  1990طالب، أما سنة  156سوى   1963المسجلین سنة 

أضعاف ما  4طالب، إجماال فقد تزاید  العدد إلى  60 617لـ  2011طالب، لیصل إلى غایة 

وھذا راجع إلصالحات  1980سنة أضعاف  4ثم إلى أكثر من  1970و  1962بین الفترة 

اصة مع ، خدوالتشییالتي تبنتھا الجزائر تجاه منظوماتھا الجامعیة والتي إتجھت نحو البناء 

، والتي أعلنت الجزائر عن حاجتھا إلطاراتھا الوطنیة لتحقیق التنمیة للبالد، 1971إصالح 

كذلك تضاعف  2000، وأكثر من ضعفین سنة 1990ثم إلى أكثر من ثالث أضعاف سنة 

  .2011لیعرف أخیرا نوعا من اإلستقرار لغایة  2010العدد مرتین سنة 

  :لتالياإضافة لذلك تغیر نسبة المسجلین حسب الشعب الكبرى وھو ما یشیر إلیھ الجدول 

  

: یوضح تزاید عدد الطلبة المسجلین في مرحلة التدرج حسب المجموعات الكبرى 07جدول رقم     

  .2011إلى  1962لإلختصاصات ما بین 

  .27، ص 2012وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي،  منشوراتالمصدر:

 یتبین من خالل الجدول أن مختلف التخصصات عرفت إرتفاع في عدد الطلبة المسجلین

نة المسجلین بھا فقد كان س بھا، إال أن العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة تعرف أكبر عدد من الطلبة

طالب  700 868، لیقفز إلى 2000طالب سنة  215 427طالب لیصل إلى  1 224بـ  1963

،  تلیھا العلوم الدقیقة والتكنولوجیة حیث عرفت ھذه األخیرة إرتفاع عدد المسجلین  2011سنة 

طالب، لیبلغ  117 648إلى  2000طالب لیصل سنة   739سوى  1963فقد بلغ سنة  بھا،
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ي عرف ھو األخیر إرتفاع ذ، ثم العلوم الطبیعة وعلم األرض ال2011طالب سنة  231 156

  .الطبیةثم العلوم 

إال أن  بالنسبة لتخصص العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة فائض عن إحتیاجات سوق 

لسوء التخطیط وعدم توفیر ما یكفي من الموارد المالیة المخصصة للتعلیم العمل، ویرجع ھذا 

خاصة التخصصات التقنیة والعلمیة التي تتطلب تجھیزات ومختبرات عالیة التكلفة، لذلك 

یتوجھ المسؤولون إلى التوسع في التخصصات اإلنسانیة، على حساب باقي التخصصات 

  .71األخرى

إرتفاع نسبة اإلناث في اإللتحاق بالجامعة الجزائریة كما تمیز تزاید حجم الطلبة، ب

  : اآلتيمقارنة بالذكور، وھذا ما یبینھ الجدول 

  

  : یبین نسبة الذكور و اإلناث في مرحلة التدرج حسب السنوات.            08الجدول رقم           

  .40، ص 2012وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، منشورات المصدر:   

ألف مقارنة مع سنة  56إلى  2011فحسب الجدول أعاله فقد بلغ عدد الطالبات في سنة 

ألف، ویراجع ھذا التزاید فضال عن مجانیة التعلیم   ودیمقراطیتھ  23والتي تمثلت في  1972

أیضا  ،ھا الجزائر في نشر التعلیم وتوسیعھ من حیث عدد الھیاكلتأیضا األشواط التي قطع

  جتمعي بأھمیة تعلیم المرأة وإدراك مدى مساھمتھا في العملیة التنمویة للبالد.زیادة الوعي الم

تزامن زیادة الطلبة المنتسبین للجامعة مع تراجع وثائر التنمیة اإلقتصادیة والمشاریع 

اإلستثماریة الكبرى، مما أنتج طوابیر من حملة الشھادات وتحولت سوق العمل بالجزائر من 

  .72م الفائص وصارت عروض على قلتھا إنتقائیةالحاجة إلى التشبع ث

                                                             
  .253عوفي مصطفى و باھمي صباح، مرجع سابق،  ص  -71
  .101، ص.1985، 15، بیروت، العددمجلة المستقبل العربي،  مركز دراسات الوحدة العربیةعلى حلیفھ الكوري، نحو  إستراتجیة  بدیلة  للتنمیة الشاملة،  -72



 

39 
 

 وما یدل أكثر عن عدم فعالیة التعلیم العالي في الجزائر، ھي نسبة البطالة التي تمس

ن م خریجي الجامعة، والتي ترجع أساسا لضعف القدرات اإلستعابیة لإلقتصاد الجزائري

ومتطلبات سوق العمل من جھة جھة، وعدم قدرة الخریجین بمھاراتھم  الحالیة على التكییف 

أخرى، ھذا الوضع یفرض على الجامعة الجزائریة ضرورة اإلھتمام بضمان الجودة 

رأ في لتغیرات التي تطا لخریجیھا بتحصیل كفاءات مواكبة للجدید في مجال التخصص، كذا

  .73سوق العمل

          ریجین خفعدم اإلعداد الجید للطلبة لعالم لشغل یعرقل تخفیف تفشي البطالة بین ال

كما عرف  ،الجید، وغیاب التقییم الجید للدراسات  حول المستقبل المھني للطلبة مالتقییأو غیاب 

  النظام الكالسیكي قبل تطبیق نظام ل م  د إختالالت منھا: 

o  مجال اإلستقبال والتوجیھ وتدرج الطلبة:  ھو عبارة عن نظام غیر مرن ویتضمن قدرا

یقود إلى مسالك تكوین نفقیة، مردود ضعیف من جراء التسرب من اإلحباط لكونھ 

سنوي  وإنتقال المعتبر والمدة الطویلة التي یقضیھا الطلبة بالجامعة إعتماد نمط تدرج

یؤدي إلى اللجوء إلعادة التوجیھ، أیضا أحجام ساعیة الضاغطة تلزم الطالب بأوقات 

سطة تعدد اإلمتحانات إمتحانات متو حضوریة مبالغ فیھا، نظام تقییم ثقیل ومثبط، نتجة

  .المدة، اإلمتحانات شاملة واإلمتحانات اإلستدراكیة

o  مجال ھیكلة وتسییر التعلیم:  ھیكلة معقدة ونفقیة، وال توفر مقروئیة واضحة طور

قلیلة وغیر قادر لإلستجابة بفعالیة لألھداف التي سطرت  بجاذبیةقصیر المدى یتمیز 

ز النصوص المنظمة لھذا التكوین والمكانة الممنوحة لھ لھ بسبب الغموض الذي می

ار فرص التشغیل لخریجي ھذا التكوین في غیاب واضح عن صفضال عن إنح

  .اإلحتیاجات من قبل القطاعات المستخدمة

o  مجال المواءمة بین التكوین وسوق الشغل: برامج تكوین أقل مالئمة لمتطلبات

 .74معة في محیطھا اإلجتماعي واإلقتصاديالتأھیالت الحدیثة، إندماج ضعیف للجا

                                                             
   .52مرجع سابق، ص إبراھیم توھامي،  -73
  .52مرجع سابق، ص إبراھیم توھامي،  -73
  .10-9.ص2007منشورات وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، إصالح التعلیم العالي، جوان  - -74
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إن إختیار الجزائر لھذا النظام جاء بعد معاینة وتشخیص معم لمنظومة التكوین العالي إنتھیا 

إلى، وجود إختالل ھیكلي تراكم عبر السنین جعل الجامعة الجزائریة على األصعدة اإلقتصادیة 

دیات العالي على اإلستجابة بنجاعة إلى التح واإلجتماعیة والسیاسیة والثقافي، عدم قدرة التكوین

 .75التي فرضھا التطور غیر المسبوق للتكنولوجیات وظاھرة عولمة اإلقتصاد واإلتصال

كذلك من بین الصعوبات التي تعرفھا الجامعة الجزائریة عدم كفایة الدعم المالي المخصص 

  .76من الجودة المطلوبةلمؤسسات التعلیم العالي، ما یدفع بھا إلى ضمان الحد األدنى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .10. ص2011، جویلیة، 5، العدد مجلة البحوث و الدراسات العلمیةشبایكي سعدان، اآلثار اإلقتصادیة و اإلجتماعیة لنظام التعلیم العالي ( ل م د )،  -75
  .808ین بروش و یوسف بركان، ص زین الد -76
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  خاتمة:

مجموعة من الخصوصیات كالطابع الحكومي بتمیز منظومة التعلیم العالي في الجزائر 

، ضعف المردود وخاصة )أكثر من ملیون طالب( مركزیة إدارتھ، تضخم في أعداد الطلبة و

  .ضعف إدماج الطلبة المتخرجین في سوق العمل

التناقضات والصراعات منذ اإلستقالل إلى یومنا ھذا حیث  كما أنھا عاشت جملة من

اغوجیة، مشكل التكوین والتأطیر العلمي، مشكلة التعریب،ھذا ما إنعكس سلبا دتعرف مشاكل بی

على أھدافھا، فھي ال زالت مھمشة، رغم اإلصالحات التي عرفتھا إال أن المعطیات 

ھذا النظام وتطبیقھا یعاني جملة من تؤكد بأن إدراك المفاھیم األساسیة ل واإلحصاءات

بمقارنة األھداف والنتائج المتوصل إلیھا من خالل اإلصالحات، من حیث تحقیق  الصعوبات

تكوین علمي ومھني للمتخرجین، ھذا لم یأخد بعین اإلعتبار حیث یتخرج اآلالف من الطلبة 

بة أما من حیث خلق نخ سنویا ویعانون مشكل البطالة لعدم وجود ھیاكل إقتصادیة تستوعبھم،

فھذه األخیرة مھمشة وتبقى أعمالھا حبیسة المكتبات واألرشیف، أما من حیث التغیر الحاصل 

لھذا المستوى، وبقیت مھمشة  ومنعزلة عن ھذا التغیر، كما عجزت  ىفي المجتمع، فھي لم ترق

  .عن مواكبتھ

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثانيالفصل 
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  :مقدمة

الطلب لكن یحتكم ھو األخیر لقانون العرض و سوق العمل على غرار باقي األسواق

  العنصر المتداول ھنا ھو القوى البشریة، التي تعتبر أساس الثروة.

كما یعرف سوق العمل تطور وتغیر، من خالل خصائص عروض وطلبات العمل 

المتطورة بإستمرار المواكبة في ذلك التطور العلمي والتكنولوجي، كما أنھا تعرف تغیر من 

، وعبر مختلف الفترات الزمنیة، مثل الجزائر االقتصادیةدولة ألخرى كذلك نظرا للسیاسة 

  لیومنا ھذا، ما سنتطرق إلیھ في ھذا الفصل. االستقاللالتي عرفت تغیر منذ 
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  مفھوم سوق العمل:

یعبر سوق العمل عن المؤسسة التنظیمیة اإلقتصادیة التي یتفاعل فیھا عرض العمل 

 والطلب علیھ، بمعنى أنھ یتم فیھا بیع خدمات العمل وشراؤھا، و بالتالى تسعیر خدمات العمل

وال تباع كما ال یمكن فصلھا عن العامل  تمتاز بعدة خصائص أن خدمات العمل تؤجرو

وظروف العمل، ال تقل عن السعر " األجر" في تفسیر قرارات العرض والطلب 

 وأھم ما یمیز سوق العمل عن غیره من األسواق ما یلى:،1الحركةو

غیاب المنافسة الكاملة: یعنى عدم وجود أجر واحد للسوق مقابل األعمال المتشابھة  -أ

ب المنافسة الكاملة، ھو نقص المعلومات عن فرص التوظیف ذات األجور ومن أسباب غیا

         العالیة بالنسبة للعمال، كذلك ھناك بعض العمال لیست لدیھم رغبة في اإلنتقال الجغرافي 

  أو المھني حیث األجور العالیة.

سھولة التمییز بین خدمات العمل: حتى ولو تشابھت سواء ألسباب عنصریة  -ب   

  إلخ.لجنس واللون والدین، أو ألسباب إختالف السن أو الثقافة...كا

تأثر سوق العمل وإرتباطھ بالتقدم التكنولوجي: وتنعكس آثار التقدم التكنولوجي  -ج   

  على البطالة في سوق العمل في إحدى المظھرین:

  2طالةبتظھر ال وبالتاليعندما تحل اآللة محل األیدي العاملة، یتم إلغاء بعض الوظائف.  

  .2بطالةال

  تغییر بعض الوظائف أو إلغاء بعضھا ننتجة ظھور خبرات جدیدة ومستوى تعلیمي

  أعلى، ویمكن التقلیل من البطالة الناتجة بإعادة تدریب وتأھیل العمال.

سوق العمل كأي سوق آخر یتطلب توافر عنصري الطلب والعرض حتى یصبح سوقا  -ه

  .3بالمعنى اإلقتصادي

                                                             
  .3، ص 2003،  أفریل 16، الكویت، العدد جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیطحسن الحاج، مؤشرات سوق العمل،  -1

  .15-11، ص 1997، مصر،  الدر الجامعیة للطباعة و النشر، نظریة إقتصاد العملنعمة اللھ نجیب إبراھیم،  -2

  .15-11نفس المرجع السابق،  - -3
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 :مكونات سوق العمل

  :یتكون سوق العمل من

إن الطلب على األیدي العاملة على المستوى اإلجمالي یمثل قدرة اإلقتصاد الوطني : الطلب -1

  .على توظیف األیدي العاملة عند أجر حقیقي معین

ھو عدد العاملین الراغبین في عرض خدماتھم من العمل لقاء أجر معین وھو : العرض -2  

العاملین في تقدیمھا ألغراض لإلنتاج لقاء أجر معین  مجموع ساعات العمل التي یرغب

  .وخالل فترة زمنیة معینة

یحدث نتیجة تفاعل كل من قوى العرض والطلب على العمل في السوق األمر : التوازن -3  

.                                الذي ینتج عنھ تحدید مستوى األجور وساعات العمل المعروضة والمطلوبة

  یتمثل عدد ساعات التي یرغب العمال عرضھا و بیعھا في السوق : التعریف اإلقتصادي أما

  .1والتي تتساوى مع عدد الساعات التي یرغب أصحاب العمل شرائھا أو إستخدامھا

  ممیزات سوق العمل في الجزائر:

 .عدم التوافق بین مخرجا التكوین وإحتیاجات التشغیل  

  وضعف التطور النسبي للحرف.عجز الید العاملة المؤھلة  

 2وجود إختالالت بالنسبة لتقریب العرض من الطلب في مجال التشغیل. 

 .إعتماد المفرط على قطاع العام في خلق الوظائف 

 .محدودیة القطاع الخاص 

                                                             
  .80-31، ص 2007عمانن  دار وائل،،  إقتصادیات العمل،القریشي مدحت،  -1

 أفریل 14 و13 یومي البشریة الموارد تنمیة في دورھا و التشغیل سیاسة وطني ملتقى البشریة، الموارد و العمل سوقموالي على فاطمة الزھراء،  -2

  . بسكرة خیضر، محمد بجامعة ،2011
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  العمالة الغیر رسمیة وأنشطة القیمة المضافة المنخفضة تشكل نسبة كبیرة من فرص

معدالت البطالة فعدم خضوعھ للقوانین السائدة یفوت  وتقلیص ومن جھة أخر ،1العمل

 كبیرة. لمدا خیعلى الدولة 

 2سوق العمل مقرون بالسیاسة اإلقتصادیة المعتمدة من طرف الدولة في كل المراحل. 

  تطور سوق العمل في الجزائر:

  قبل اإلستقالل:

م ویت للدول المستعمرة لھا إعتبر سوق العمل لدى الدول الخاضعة لإلستعمار سوقا

حیث عرفت القوى العاملة ، 3التعامل مع قضایاه حسب ما یناسب مصالح الدول اإلستعماریة

تھمیش وعدم تأھیلھا بسبب ضعف مستواھا التعلیمي والتكویني" إنتشار األمیة  مما جعل حظ 

  ضئیل في سوق العمل. ىھذه القو

  :1965 -1962بعد اإلستقالل   

ر نفسھا أمام إقتصاد مدمر، قابلھ ھجرة اإلطارات الفرنسیة التي تركت وجدت الجزائ

فراغا كبیرا في مواقع المھنیة المختلفة، ما دعا إلى طلب العمالة األجنبیة لسد إحتیاجات سوق 

العمل خاصة من المشرق العربى، نظرا للقوى العاملة الجزائریة الغیر مؤھلة والتي غالبیتھا 

ین ئریالجد محدود من اإلطارات، وھذا بسبب تفشي األمیة في وسط الجزا زراعیة، وكذا للعدد

  4أثناء المرحلة اإلستعماریة

  : 1978 -1965مرحلة 

 عرفت ھذه المرحلة بالمخططات وبالثورات الثالث: الثقافیة، الصناعیة والزراعیة

غل في إطار وھذا بإنشاء العدید من المدارس والمعاھد والجامعات، وكذلك إستحداث مناصب ش

المخططات الوطنیة للتنمیة، أیضا سیاسة التوازن الجھوي ومن نتائج ذلك بناء مصانع وفتح 

                                                             
  ویوسف بركان، مرجع سابق. بروش زین الدین -1
 14و 13یومي  البشریة ، متطلبات وأسالیب النمو في تشغیل الشباب في ظل إتفاقیة الشراكة األوروجزائریة، ملتقى وطني سیاسة التشغیل ودورھا في تنمیة المواردحاجي فطیمة،  -2

  . ، بجامعة محمد خیضر، بسكرة2011أفریل 

  سابق. مرجعدھینة مجدولین وحبھ نجوى،  -3

  نفس  المرجع السابق. -4
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أیضا  المتسربین من ، المعاھدآالف مناصب الشغل للقادمین لسوق  العمل من الجامعات و

حیث أخدت الجزائر على عاتقھا مبدأ اإلستقالل اإلقتصادي وھذا بتأمیم واإلتجاه ، المدارس

ماد على صناعیة صلبة واإلعت قاعدةحو التصنیع واألخد بالتكنولوجیا كركیزة  أساسیة لوضع ن

الكفاءات الوطنیة. كما أن الجزائر كانت منطویة تحت لواء التوجھ اإلشتراكي  حیث عمدت 

إلى إقامة الصناعة الثقیلة والمیكانیكیة، بإعتبارھا الممول للقطاعات الزراعیة والخدماتیة من 

، والتشغیل أعداد ھائلة من القوى العاملة مع األخذ بعین اإلعتبار الطابع اإلجتماعي لعملیة جھة

      التشغیل في مقابل التخلص من البطالة حیث لم تعد ھذه األخیرة متواجدة بالمعنى الحقیقي

ملیار في المخطط الثالثي  3حیث خصصت ، وھذا أیضا بفضل الدینامیكیة اإلستثماریة

، وإلى 1970/1973ملیار دج خالل المخطط الرباعي األول  9، لینتقل إلى نحو 1967/1969

ملیار دج لكل  52، ثم إلى 1974/1977ملیار دج خالل المخطط الرباعي الثاني  30أكثر من 

 1980/1984ملیار دج خالل المخطط الخماسي األول  70، وإلى 1978/1979سنة من فترة 

، مما زاد من إتساع حجم 1985/1989ط الخماسي الثانيملیار دج خالل المخط 74وإلى 

 2.65ملیون عامل لیقفز إلى  1.75حوالي 1967التشغیل حیث بلغ عدد العمال المشتغلین سنة 

، إن متوسط السنوي لعدد 1987ملیون عامل سنة  4، ثم إلى أكثر من 1977عامل سنة 

كان متوسط السنوي لحجم منصب عمل بینما  500 114مناصب الشغل التي تم خلقھا ھو 

أقر أن لكل مواطن الحق في العمل أي كان  1976وفي دستور ،1ملیار دج 42.2اإلستثمار 

 یوجد تشغیل كامل.

 : 1989-1979مرحلة 

حلة بإدخال النمودج اإلستھالكي واإلستمرار في سیاسة المخططات تمیزت ھذه المر

 .2اإلعتماد على التخطیط المركزي للدولةو

البطالة معروفة خالل سنوات الرخاء بحكم السیاسة اإلشتراكیة، وكذا مخططات لم تكن 

الوطنیة الھادفة لتحقیق التشغیل الكامل للقوى العاملة، وفي منتصف الثمانینات عرفت أزمة 

                                                             
  .71، ص 2011، 5، العدد األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة و اإلنسانیةرواب عمار و غربي صباح، التكوین المھني و التشغیل في الجزائر،  -1

  مرجع السابق.سھام عبد الكریم ،  -2
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إنخفاض أسعار البترول في األسواق الدولیة، أین بدأت البطالة تظھر وتتوسع في فترة زمنیة 

وقراطیة ء التسییر، سیطرة البیرقتصاد الصناعي بضعف الفعالیة وسوقصیرة، حیث إتسم اإل

  .1المركزي روالتسیی

  :1999-1989مرحلة 

، الذي أقر بالتعددیة 1989والتي تمخض عنھا دستور  1988بعد أحداث أكتوبر 

السیاسیة واإلنتقال من اإلقتصاد الموجھ إلى إقتصاد السوق، وبعد أن كانت الدولة  مسؤولة 

یث ح بالطلمباشرة في توفیر العمل، في ھذه المرحلة تركت ھذا األخیر لمعطیات العرض و

لكل مواطن الحق في العمل،  52، فحسب المادة 1976من دستور  33تم التراجع عن المادة 

إضافة لألزمة اإلقتصادیة التي عرفتھا البالد إثر إنخفاض أسعار النفط، وكان الحل في برنامج 

صندوق  "      تعدیل الھیكلي الذي فرض على الجزائر من طرف الھیئات الدولیةالتثبیت وال

  النقد والبنك الدولي" مقابل إعادة جدولة دیونھا.

حیث تخلت الدولة عن دورھا اإلقتصادي، وھذا بخوصصة المؤسسات العمومیة 

لي حام 212 960نھم منصب م 405 000نتج عنھ تخفیض  والتقلیل من الید العاملة، ما

         البطالةتسریح آالف العمال ما أدى إلى إرتفاع معدالت غلق مؤسسات و، 2شھادات جامعیة

 ، %283نسبة البطالة  1995التي من بین ما ترتب عنھا ھجرة األدمغة، حیث سجلت سنة و

  4%29.3سجلت نسبة  1998أما في السداسي األول لسنة و

اإلقتصادیة الحد من تدخل الدولة ما عدا في فمن النتائج التي تمخضت عن اإلصالحات 

تنظیم المنافسة وخلق مناخ إستثماري، والعمل على دمج اإلقتصاد الوطني مع األسواق 

العالمیة، وأیضا إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. حیث لم تعد الدولة تتدخل مباشرة في توفیر 

 ي یتحدد إنطالقا من قانونفرص العمل، بل أصبح العمل یخضع  لمقتضیات سوق العمل الذ

  العرض والطلب.

                                                             
  نفس المرجع السابق. -1
  دھینة ماجدولین و حبة نجوى، مرجع سابق. -2
  .حاجي فطیمة، مرجع سابق -3
  .، مرجع سابق بروش زین الدین ویوسف بركان -4
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  وبصفة عامة عرف سوق العمل في ھذه الفترة:

 .تقلیص فرص العمل  

 اإلصالحات اإلقتصادیة المطبقة. -جة لي: یإرتفاع معدالت البطالة نت  

 إرتفاع المدیونیة. -                                     

  تراجع حجم اإلستثمار. -                                     

  إلى یومنا ھذا: 1999المرحلة 

لقد كان لبرنامج التعدیل الھیكلي أثر سلبي على مستوى التشغیل بالجزائر إضافة إلى 

تراجع حجم اإلستثمار، مما أدى إلى تقلیص الطلب على الید العاملة حیث تفاقمت نسبة البطالة 

دولة إعداد برامج مخصصة لوقف تدھور لحد أنھا أصبحت مقلقة، األمر الذي حتم على ال

ھذا بإستحداث آلیات إلمتصاص البطالة، وھذا ركود اإلقتصادي، ووضعیة العمل الناجمة عن ال

  بإدماج الشباب مھنیا من جھة، أیضا دعم العمال المسرحین من عملھم من جھة أخرى.

  إشكالیة البطالة في الجزائر:

یأتي، بال شك من أھمیة ظاھرة نفسھا وما یترتب ھتمام الكبیر بقضیة البطالة اإل إن

 ةاالجتماعی علیھا من آثار جسیمة ذات مساس ببنیة المجتمع، خاصة تلك المتعلقة باآلثار

قتصادي بالجزائر لكن أبرزھا المسار اإلالتي تختلف مسببات ، على أفرادوالنفسیة واالقتصادیة 

ق، وھذه النقلة كانت لھا مسبباتھا ومخلفاتھا الذي عرفتھ البالد من موجھ إلى منفتح نحو السو

عملیة اإلصالح االقتصادي للمؤسسات  لتصبحأثقلت كاھل الدولة التي  أزمة اقتصادیة من 

إعادة الھیكلة وحل المؤسسات، كلھا  أیضا،جدولة دیونھاو الجزائریة مقرونة بعملیة التسریح

في السداسي األول  % 30سبتھا إلى تعتبر عوامل ساعدت على تفاقم البطالة التي تزایدت ن

د جدد خول أفراودالعمال رتفاع نسبة البطالة بسبب تسریح إھذا التطور في  ،1998من سنة 

  .نخفاض النمو في القطاعات االقتصادیةإأیضا یبحثون عن العمل، 

 20041 في %17,7تبلغ  كان أنبعد ، 2006كتوبر أ في% 12,3لى إ تھانسب لتنخفض

ي أشخص  1 151 000نحو  2014بلغ عدد البطالین في أبریل وحسب اإلحصائیات األخیرة 

                                                             
1-http://forum.brg8.com 
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الحاملین  أوساطمع تأكید المنحى التنازلي لمعدل البطالة في ، 1%9,8بـ معدل بطالة قدر 

 20142في أبریل %  13.0إلى  2013في سبتمبر    % 14.3لشھادات علیا الذي انتقل من 

  .من ھذه الظاھرة خریجو الجامعات  األكثر تضّرًرابالرغم من ھذا تبقى فئة 

  بطالة الجامعیین:

تعتبر فئة خریجي الجامعة من أبرز الفئات التي تطمح بعد إنتھاء تكوینھا إلى اإللتحاق 

بالعالم الشغل، من أجل تطبیق مختلف المعارف والخبرات التي إكتسبوھا في میدان العمل، إال 

ما یعاب على الجامعة الجزائریة جمود تخصصاتھا وإرتباطھا الكبیر بالدراسات النظریة  أن

  ة، مما یتسبب في العدید من المشاكل لدى خریجیھا بسوق العمل.یالبحث

  .وبعد أن كانت البطالة تمس شرائح متوسطة المستوى التعلیمي، لتمس المستویات الجامعیة

تعتبر بطالة خریجي الجامعة إحدى اإلشكالیات الكبرى التي تواجھ المنظومة التعلیمیة 

تعبر عن الخلل في ھذه األخیرة، بالرغم من أنھا خضعت خالل السنوات األخیرة التي 

تي تواجھ صانعي القرار لإلصالح، إال أن بطالة الجامعیین ال تزال  إحدى أكبر تحدیات ال

 مسالك الموضحة في الشكل التالي:ج الجامعة بعد تخرجھ ھو إلحدى الفمصیر خری، بالجزائر

  مسار خریج الجامعة بعد تخرجھ بسوق العمل.: 04الشكل رقم               

  
  .مرجع سابقالمصدر: دھینة ماجدولین و حبة نجوى،  

                                                             
1 -http://www.aps.dz/ar/economie 

2 -.http://www.radioalgerie.dz 
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من خالل المخطط أعاله الموضح لمسار الذي یعرفھ خریجي الجامعة، فإما یحالوا 

للبطالة والتي تعد مصیر غالبیة الخریجین سواء لفترة قصیرة أو متوسطة، وفي حالة إیجادھم 

أو الظفر بمنصب   CIDلعمل سواء بالقطاع الرسمي من خالل عقود ما قبل التشغیل عن طریق 

مقابالت أو مسابقات التوظیف سواء بالقطاع الخاص أو العام أو العمل بالقطاع دائم من خالل  

  الغیر الرسمي كحل للخروج من البطالة.

ألف خریج جامعي  300إلى  150یعرف سوق العمل الجزائري توافد مابین 

 %19.07سجلت 1997، وسنة %11.9نسبة  1992حیث سجلت بطالة الجامعیین سنة ،1سنویا

  .2دراسات علیا %17مھندس و  %35لیسانس،  %48موزعین على 

على الرغم من إنخفاض البطالة بصفة عامة إال أن معدلھا في صفوف الخریجین 

وترجع ، 2009سنة  %23.78إلى أكثر من  2005سنة  %12.08مرتفعة، حیث إرتفعت من 

  ظاھرة بطالة الجامعیین لعدة أسباب ساھمت في تفاقمھا، نذكر منھا: 

 بة التمدرس خالل السنوات األخیرة.إرتفاع نس  

 الغیر مخطط في التعلیم الجامعي.التوسع السریع و  

  فشل سیاسة التخطیط والبرمجة المركزیة في توزیع الطلبة، حیث یتم خالف لمؤھالتھم

وطلبة بكفاءة ضعیفة  ورغبات الكثیر منھم مما یؤدي إلى الفشل والتأخر الدراسي،

  .3وغیر مؤھلین

  كذا و، المعرفي والتأھیل التخصصي وضعف القدرات التحلیلیةتدني التحصیل

  التطبیقیة.

  غلبة التخصصات اإلنسانیة من جھة، وغلبة الجانب النظري على الدراسیة التطبیقیة

 في البرامج الدراسیة من جھة أخرى، أیضا ضعف التقویم المستمر لھذه البرامج.

 الدراسیة الغیر مواكبة لتطورات  نقص الخبرة والتأھیل الوظیفي، الراجع لمحتویات

سوق العمل، مما یصعب إندماجھم المباشر من طالب إلى عمال دون معرفة سابقة 

                                                             
  ماجدولین و حبة نجوى، مرجع سابق.دھینة  -1
  لحسن عبد القادر، مرجع سابق. -2
  مدني بن شھرة، مرجع سابق. -3
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معظم ف،1من تخصصات ال یحتاجھا لسوق العمل ومستلزماتھ، حیث تخرج أعداد كبیرة

من  والتي تتمثل في أكثر ت اإلنسانیة واإلجتماعیة النظریةالخریجین في التخصصا

من إجمالي مخرجات الجامعة، أین یعرف سوق العمل فائض منھا، فحسب بیانات  80%

دولة عربیة تشیر إلى تمركز معظم خریجي التعلیم العالي في التخصصات علوم  12لـ 

، اآلداب والعلوم اإلنسانیة بنسبة %32.6اإلجتماع  والقانون وإدارة األعمال بنسبة 

، تلیھا العلوم األساسیة بنسبة %60، بإجمالي %8.5، أما التربیة والتعلیم بنسبة 18%

، وأخیرا %7.3، ثم العلوم الطبیة بنسبة %12.3، فالھندسة بفروعھا بنسبة 13.9%

 .2%1.4علوم الزراعة بنسبة

 عدم وجود معلومات دقیقة عن إحتیاجات سوق العمل المتغیر بإستمرار. 

  نتائج بطالة الجامعیین:

 الكمي وإھمالھا للجانب الكیفي، أدى إلى وجود فائض في  نظرا إلھتمام الدولة بالجانب

أفرز  ومتطلبات الكیف اإلطارات " الفیض التعلیمي"، فعدم التوفیق بین مطالب الكم

ذلك بسبب كلفة إعداد الطالب ، األخیرة ھدرا مالیاھذه  تمثلالتي  البطالة الجامعیة

  .3والمادیة الجامعي، مما یجعل ھذا التعلیم ضائع القیمة المھنیة 

  كما تعد ھذه البطالة أكثر تكلفة نظرا لھدر الرأسمال البشري، الذي یضطر في أغلب

  األحیان إلى الھجرة وإستفادة الدول المستقبلة لھ.

  إرتفاع معدل بطالة الخریجین یشوه صورة الجامعة ویعكس عدم قدرتھا على تلبیة

قدرة اإلقتصاد على خلق وظائف  متطلبات اإلقتصاد من حیث العمالة، ھذا ال ینفي عدم

تحتاج لمھارات عالیة، وھذا النوع من البطالة یعكس إشكالیة جودة التعلیم العالي 

  .4ومواءمتھ لمتطلبات سوق العمل بالجزائر

                                                             
  دھینة ماجدولین و حبة نجوى، مرجع سابق. -1

  مرجع سابق.سیالن جبران العبیدي،  -2

  مدني بن شھرة، مرجع سابق. -3

  ر عبد الرزاق، مرجع سابق.ضموالي لخ -4
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  یر یؤدي خیؤدي إلى وفرة عدد الخریجین، وھذا األ التعلیم العاليالتوسع العام في توفیر

 .1إلى تخفیض قیمة الشھادة

 كذا ول صات ال ترتبط بإحتیاجات سوق العمإلمكانیات المادیة في تمویل تخصھدر ا

  لقطاعات التشغیل.     للوظائف المطلوبةوعدم توجیھھا  شبانيھدر طاقات 

 عدم الرضا في أوساط اإلقتصادیة والمھنیة بسبب تدني كفاءة وفعالیة التعلیم الجامعي، 

والوظائف التي  الخریجون من المھن األدوار التي یضطلع لھا مالئمةما أدى لعدم 

  .2یجدونھا

  تواجد البطالة المقنعة بسبب توافد أعداد كبیرة من الخریجین الباحثین عن العمل في

 تخصصات غیر مطلوبة.

  خلق صدمة إجتماعیة لدى الفئات الشابة المقبلة على مواصلة التعلیم، فھي تولد

 3التوقعات المتشائمة لدیھم

  وألجل الخروج من ھذه اإلشكالیة: 

  معالجة السبب الرئیسي وھو إصالح المنظومة التعلیمیة، وھذا بمراجعة سیاسة التعلیم

العالي بحیث تكون مرنة تستجیب لحاجات سوق العمل المتجددة مما یسھم في طرح 

  .برامج حدیثة یتطلبھا سوق العمل

 ل تقدیر الحاجات من الید العاملةوضع میكانیزمات تربط التكوین بالتشغیل، من خال 

 .4غیرات اإلقتصادیةالمؤھلة التي یتطلبھا سوق العمل والقادرة على اإلستجابة للمت

  تدعیم فكرة المقاولة و العمل الحر بإنشاء برامج تعلیمیة في إدارة مؤسسات الصغیرة

 .5والمتوسطة في الجامعات

                                                             
  بق.مدني بن شھرة، مرجع سا -1
  .71عوفي مصطفى و باھمي صباح، مرجع سابق، ص  -2

بكر بلقاید، ب، جامعة أبوإشكالیة التشغیل في الجزائر: محاولة تحلیل، دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة فرع إقتصاد التنمیة،  أطروحة دكتوراه، إشراف قویدر بوطال دحماني أدریوش، -3 

  .214ص  .227.ص 2013تلمسان، 

  .88مرجع سابق، ص أحمد زرزور،   -4

، بجامعة محمد 2011أفریل  14و 13، ملتقى وطني سیاسة التشغیل ودورھا في تنمیة الموارد البشریة، یومي حوري زینب، سیاسة التشغیل و دورھا في إحداث المیزة التنافسیة، -5

  .خیضر، بسكرة
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صة حد من البطالة خاللواآللیات  سیاسة التشغیل بمختلف البرامج عمدت الجزائر إلى

 أیضا دعم المبادرات المقاوالتیة لدى الشباب ذوى المؤھالت، والعمل على إدماجھم مھنیا،

ار كما فتح المجال لإلستثم، وھذا بمنح قروض لتشجیع إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة

 2009ة المحلي واألجنبي، كلھا عوامل ساھمت في تراجع نسبة البطالة، حیث سجلت سن

  .91991سنة  %3.29فیما كانت  %10.2نسبة 

ومن خالل الجدول أدناه یوضح إنخفاض نسبة البطالة بفضل اآللیات التي إستحدثتھا 

 الدولة لمكافحة ھذه الظاھرة.

 .2007إلى1999: یوضح نسبة البطالة من 09جدول رقم                           

  السنوات نسبة البطالة

29.30% 1999  

27.30%  2001 

17.70% 2004 

15.30% 2005 

12.30% 2006 

11.80% 2007 
  موقع وزارة العمل و التشغیل و الضمان اإلجتماعي.المصدر:           

نظرا لإلجراءات التي إتخدتھا الجزائر منذ منتصف التسعینات أدت إلى إنخفاض نسبة   

تراجعت إلى أن وصلت و  %29.30بـ  1999البطالة حیث سجلت أعلى مستوى لھا سنة 

  ، ھذا نظرا لآللیات المستحدثة لمحاربة البطالة.2007سنة  11.80%

  و من بین اآللیات التي إستحدثت لمحاربة البطالة بالجزائر أھمھا:

 .الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

                                                             
، بجامعة محمد 2011أفریل  14و 13ملتقى وطني سیاسة التشغیل ودورھا في تنمیة الموارد البشریة، یومي البطالة، رابح سریر عبداللھ، سیاسة التشغیل في الجزائر و معضلة  -1

  .خیضر، بسكرة
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 .الوكالة الوطنیة للتشغیل  

 .الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة 

  اإلجتماعیة.وكالة التنمیة 

 .الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 

ھذه األجھزة تختلف من حیث سن الشاب، مبلغ اإلستثمار لتكلفة المشروع، ونوعیة النشاطات 

 الممولة.

  آلیات التشغیل بالجزائر:

ترتكز سیاسة التشغیل بمختلف البرامج وآلیات للحد من البطالة خاصة لدى الشباب 

مل على إدماجھم مھنیا، أیضا دعم المبادرات المقاوالتیة وھذا  بمنح ذوي المؤھالت، والع

  .قروض لتشجیع إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة

  : الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -   

 08المؤرخ في  296-96رقم  التنفیذيأنشئت الوكالة  بموجب المرسوم 

عبر كامل والیات الوطن، ووضعت تحت  1998،و دخلت حیز التنفیذ سنة 11996سبتمبر

سلطة رئیس الحكومة، ویتولى الوزیر المكلف بالتشغیل متابعة العملیة لجمیع نشاطاتھا، وھي 

وھي من بین ، 2وطنیة ذات طابع خاص وذات شخصیة المعنویة واإلستقالل المالي ھیئة

ار التي تم وضعھا وتمویلھا من طرف الدولة، تسعى إلنعاش البرامج الفاعلة في مجال اإلستثم

ومتوسطة إلنتاج  تیة من خالل إنشاء مؤسسات مصغرةسوق العمل وتشجیع روح المقاوال

السلع والخدمات و التقلیل من العمل المأجور تقوم بمنح قروض وإمتیازات جبائیة في مرحلتین 

ریع حتى تكتسب الخبرة الالزمة في سوق "اإلنطالق واإلستغالل" كما تضمن مرافقة المشا

  العمل.

                                                             
  .1996سبتمبر 08المؤرخ في  296-96المرسوم التنفیذي رقم  -1

 14و 13ملتقى وطني سیاسة التشغیل ودورھا في تنمیة الموارد البشریة، یومي سھام عبد الكریم، أھمیة مشاركة المرأة في سوق الشغل من خالل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،  -2

  .، بجامعة محمد خیضر، بسكرة2011أفریل 
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  01أنظر إلى الملحق رقم: من الوكالة:  االستفادةشروط  -

  : صیغ التمویل -

یتكون رأس المال من المساھمة المالیة الشخصیة للشاب وقرض بدون  التمویل الثنائي: -1 

  فائدة تمنحھا الوكالة.

  دج:5 000 000*مبلغ اإلستثمار ال یتجاوز:        

  .%29الوكالة:  -      %71المساھمة الشخصیة:  -           

  دج:5 000 000* مبلغ اإلستثمار یتجاوز        

  %28الوكالة:  -     %72المساھمة الشخصیة:  -          

: یشمل المساھمة المالیة الشخصیة للشاب، قرض بدون فائدة تمنحھ الوكالة التمویل الثالثي -2

  البنكي والتي تتحمل الوكالة  تغطیة جزء من فوائده.والقرض 

  دج:5 000 000*مبلغ اإلستثمار ال یتجاوز 

  %70البنك:  -           %29الوكالة: -          %1المساھمة الشخصیة:  -      

  دج:5 000 000* مبلغ اإلستثمار یتجاوز    

  %70البنك: -         % 28: الوكالة -          %      2المساھمة الشخصیة:  -      

        إضافة إلى إعانات المالیة واإلمتیازات الجبائیة: وتتم عبر مرحلتین، مرحلة اإلنجاز   

  02ومرحلة اإلستغالل: أنظر إلى الملحق رقم 

  : یبین مناصب الشغل المحدثة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب.10الجدول رقم             

2013-2009  2008  2007-1999  

 عدد مناصب الشغل 187 219 094 14 200 227

---- 2.4 3.06  
نسبة مساھمة الوكالة من التشغیل 

 /الكلي
  .227مرجع سابق،ص  دحماني أدریوش،المصدر:                
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نالحظ من الجدول أن الوكالة إستحدثة في فترة وجیزة مناصب شغل للشباب العاطل 

من  %3.06بنسبة ، و2007-1999شغل ما بین الفترة  منصب 219 187حیث سجلت 

 منصب شغل. 227 200سجلت  2013 – 2009التشغیل الكلي، أما بین 

إلى   1998من بین الملفات المودعة للوكالة على مستوى والیة عین تموشنت من سنة 

        خریجي الجامعة     530ملف من بینھا  13 114، ھي 2013غایة منتصف جوان 

خریجي التكوین المھني، أما الباقي ھي نشاطات ال تتطلب كفاءة، وأخرى شھادات  2659و

  ھي موزعة كالتالى:، ملف  4198عمل، وتم تمویل منھا 

  للوكالة و.ل.ت.ش لوالیة ع.تموشنت المودعة و الممولة:یمثل الملفات 11جدول رقم          

  الملفات/النشاطات  المودعة  *شھادة التأھیل  الممولة

 الصناعة  943  743  248

145 365 472  
البناء و األشغال 

 العمومیة

 الفالحة  1063 838 161

 الخدمات  10123 7146 3546

 الصناعة التقلیدیة  513 391 98

 المجموع  13114 9483 4198
 المصدر: الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بوالیة عین تموشنت.

  الوكالة لدى الموافقة البدئیة للملف.* شھادة التأھیل تقدمھا 

 ملف 4 198ملف مودع، مولى  13114نالحظ من خالل الجدول أن من إجمالي 

                ، تلیھا القطاع الصناعة  ملف ممول 3 546اع الخدمات أي بـ غالبیتھا الساحقة بقطو

ملف ممول، تلیھا  بقطاع البناء واألشغال العمومیة بـ   161ملف، ثم قطاع الفالحة بـ  248بـ 

وھذا إلى غایة منتصف جوان ملف ممول، 98ملف ممول، وأخیرا الصناعة التقلیدیة بـ  145

2013 
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  الوكالة الوطنیة للتشغیل:  -

 06/77لتنفیذي رقم ھي مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص خاضعة لألحكام المرسوم ا

وتتمتع بالشخصیة المعنویة ، 20061فبرایر  18الموافق لـ  1427محرم  17المؤرخ في 

  2واإلستقالل المالي، تعمل تحت وصایة الوزیر المكلف بالعمل

  كما أن للوكالة عالقة مع:   

 .طالبي العمل و البطالین من كل الفئات  

 صادیة العمومیة والخاصة في مختلف المستثمرین وأصحاب العمل من المؤسسات اإلقت

  القطاعات، ما عدا الوظیف العمومي.

  مھامھا:  

 .تنظیم وتطویر سوق العمل  

 .تلقى عروض والعمل والتقریب بینھما  

 .متابعة تطور الید العاملة األجنبیة في البالد في إطار التشریع المتعلق بتشغیل األجانب 

  الداخلیة والدولیة في مجال التشغیل.تطبیق التدابیر الناجمة عن اإلتفاقیات 

  كما تعزز الوكالة ألداء مھامھا بـ:

 .مدیریة جھویة للتشغیل یمتد إختصاصھا اإلقلیمي إلى حدود الوالیة  

 .وكالة محلیة للتشغیل یمتد إختصاصھا اإلقلیمي إلى عدة بلدیات 

م إقرار تنفیذه ، و الذي تDAIPكما تم إستحداث جھاز المساعدة على اإلدماج المھني     

، الذي تتكفل بتسییره 2008المؤرخ في أفریل  126/ 08بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

و موجھ للباحثیین ھمع المدیریات الوالئیة للتشغیل وومتابعتھ الوكالة الوطنیة للتشغیل بالتعاون 

  ل:عن العمل ألول مرة سواء المؤھلین و الغیر مؤھلین و یھدف إلدماجھم مھنیا و یشم

                                                             
  الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب لوالیة عین تموشنت. -1
  .2006فبرایر  18الموافق لـ  1427محرم  17المؤرخ في  06/77المرسوم التنفیدذي رقم  -2
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CID.عقود حاملي الشھادات ، ویخص المتحصلین على الشھادات الجامعیة :  

CIF عقود اإلدماج المھني، ویخص طلبة التعلیم المتوسط، والمتحصلین على شھادات التكوین :

  .والتعلیم المھنیین

CFI.عقود التكوین واإلدماج، وموجھ للفئات الغیر مؤھلة :  

  03ى الملحق رقم: أنظرإلشروط اإلستفادة من الجھاز: 

  : یوضح الوظائف التي خلقھا جھاز المساعدة على اإلدماج المھني.12جدول رقم                    

 السنوات/ أنماط العقود  2010  2011

269 746 99 696 CID  

226 284 85 220 CIF 

164 780 88 225 CFI 

 المجموع 141 273 810 660

 %نسبة مساھمة البرنامج في التشغیل الكلي  2.81 6.88
  .221مرجع سابق، ص دحماني أدریوش، المصدر:   

لیتضاعف  منصب عمل 273 141بلغت  2010یتضح من خالل الجدول  أن حصیلت 

ـ  2011نة إلى أكثر من مرتین س تعد الفئة الجامعیة األكثر إستفادة منصب  عمل، و 660 810ب

لیقفز سنة  2010منصب سنة  99 696، فقد قدرت بـ  CIDعقودمن ھذا الجھاز في إطار 

 2010منصب سنة  220 85التي قدرت بـ و CIFمنصب، تلیھا عقود  269 746إلى   2011

 88بـ   2010بلغت سنة  و        CFIأخیرا عقود و منصب284 226إلى  2011لتصل سنة 

  . منصب780 164بلغت  2011منصب، أما  225

شاب باحث عن العمل ألول  176 000أن حوالي  2012-2011كما بینت حصیلة 

من %78یمثل  جھاز المساعدة على اإلدماج المھني، وھو ما من اإلدماج في إطار مرة إستفادوا

  3المؤقتةنسبة للوظائف لبا 2014-2010الھدف المسطر في برنامج 

                                                             
  مداخلة  الوزیر العمل و التشغیل و الضمان اإلجتماعي طیب لوح. -3
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  .2013: یبین حصیلة أعمال الوكالة للسداسي األول لسنة 13الجدول رقم          

  

  كالة التشغیل لوالیة عین تموشنت.والمصدر: 

یتضح من خالل الجدول أن نسبة إدماج خریجي الجامعة تعد منخفضة حیث سجل إدماج        

لخریجي التكوین  الموجھة CIPمنصب عمل في إطار عقود  1 234منصب عمل، مقابل  462

وتبقى  طلبات العمل منصب عمل،  8 511بـ  CFI، أما  غالبیة اإلدماج یعود لعقودالمھني

  التي تعد قلیلة، وال تغطي كل الطلبات.كبیرة مقارنة مع عروض العمل 

  الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر:  -

، وھي من بین البرامج لمكافحة البطالة، ھذا بتدعیم 2004أنشئت الوكالة سنة 

المبادرات الفردیة ومساعدتھم لخلق نشاطات لحسابھم الخاص، حیث تھدف إلى تحقیق إدماج 

كذا أو الخدمات و من خالل إنشاء أنشطة منتجة للسلعھدفة، إقتصادي وإجتماعي للفئات المست

ر غیر مستق م للماكثات بالبیوت واألفراد بدون دخل أوماألنشطة التجاریة، بحیث ھو مص

تنسقیة  49فروع جھویة مرتبطة بـ  10وألجل تنفیذ المھام المسندة إلیھا فھي تضم عشرة 

  .4دائرةوالئیة ومدعمة بخالیا مرافقة على مستوى كل 

  04أنظر إلى الملحق رقم شروط اإلستفادة من القرض: -

  05أنظر إلى الملحق رقم اإلمتیازات الممنوحة من طرف الوكالة:  -

                                                             
  منشورات الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر. -4

  طلبات العمل المسجلة  عروض العمل المسجلة   طلبات العمل المدمجة
صیغ  

  ذكور  إناث  مجموع  عمومي   خواص  مجموع   ذكور إناث  مجموع  العقود 

462  289  173 588 198 390 2348 1310 1038 CID 

1234 655 579 1610 793 817 5902 2938 2964 CIP 

8511 215 8296 9999 23 9976 10455 1248 9207 CFI  

 المجموع  13209 5496 18705 11183 1014 12197 9048 1159 10207
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  :الوظائف المستحدثة من طرف الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر.14رقم  جدول    

 السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012

677 

412 

456 

917 295 587  218 421 127 320 64 171 38 325 4994 
عدد الوظائف المحدثة 

 من طرف الوكالة

--- 4.77 3.04  2.31 1.39 0.75 0.43 0.06 
نسبة مساھمة الوكالة 

 في التشغیل الكلي
 دحماني أدریوش، مصدر سابق، ص المصدر: 

.  

إستطاعت المساھمة في من خالل الجدول یتضح لنا أن الوكالة رغم حداثتھا إال أنھا   

كانت نسبة المساھمة منصب عمل، و 4994عند إنطالقتھا  خلق مناصب شغل، حیث سجلت

نسبة المساھمة منصب شغل و 456 917سجلت  2011نة ، أما في س%0.06في التشغیل الكلي 

  .%4.77في التشغیل الكلي 

  .2014غایة سبتمبر : نشاطات الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر إلى 15رقم الجدول 

  

  

  

  

  

  

  .المصدر:موقع الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر

مقارنة مع تاریخ إنشاءھا، حیث یتضح من خالل الجدول أن حصیلة أعمال الوكالة كبیرة          

منصب شغل، كما بلغ  980 045خلقت قرض و 653 363لقروض التي منحتھا بلغ عدد ا

  . 2014ھذا إلى غایة سبتمبر ، و84 654لمقاولین المكونین بـ عدد ا

  

  

  

  

  نشاطات و ھیاكل الوكالة  العدد

 عدد القروض الممنوحة 363 653

 المناصب الشغل المحدثة 045 980

 عدد المقاولین المكونین  654 84
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  التعلیمي. : یبین توزیع القروض الممنوحة للوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر حسب مستوى16لجدول ا        

 مستوى التعلیم  العدد  النسبة

  دون المستوى  194 107  %17.22

  متعلم 891 9 %1.59

  إبتدائي 477 92 %14.86

  متوسط 131 312 %50.14

  ثانوي 147 72 %11.56

  جامعي 641 28 %4.6

  المجموع 481 622 %100
 المصدر: موقع الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر.    

خالل الجدول أن الفئة األكثر إستفادة من القرض المصغر ھي ذات المستوى یتضح من 

بعد ذوي  %4.6تعد الفئة ذات المستوى الجامعي أقل إستفادة بنسبة ، و%50.14متوسط بنسبة 

 . %1.59مستوى متعلم بنسبة 

  .06: أنظر إلى الملحق رقم توزیع القروض الممنوحة حسب النشاط -

  07: أنظر إلى الملحق رقمحة حسب نمط التمویلتوزیع القروض الممنو -

  :الصندوق الوطني لتأمین عن البطالة -

، حیث شرع في تطبیق نظام التعویض عن البطالة لفائدة 2004أنشأ الصندوق سنة 

عامل مسرح  189 830حیث إستفاد ، قدي مناصب عملھم ألسباب إقتصادیةالعمال ألجراء فا

شرع  2004إلى غایة  1998من سنة و%94بنسبة مسجل أي  201 505من مجموع 

ذا ھحث عن العمل، والصندوق في تنفیذ إجراءات إحتیاطیة بإعادة إدماج البطالین في الب

ع توسیالدعم إلنشاء وبدأ الصندوق بتقدیم  2004مند و، بھم تكوین تأھیلي إلدماجھم مھنیابإكسا

  .5سنة 50إلى غایة  30ن البالغ ملمخصصة للشباب العاطل عن العمل والنشاطات ا

  اإلعانات المالیة: 

  :من التكلفة اإلجمالیة للمشروع. %2 - %1المساھمة الشخصیة  

                                                             
  موقع الصندوق الوطني لتأمین عن البطالة. -5



 

63 
 

  :من التكلفة اإلجمالیة للمشروع" على شكل ھبة". %29 - %28تمویل الصندوق  

  :بفوائد مخفضة".  %70البنك "  

  .08: أنظر إلى الملحق رقم: اإلمتیازات التي یمنحھا الصندوق

 .09: أنظر إلى الملحق رقم شروط اإلستفادة من تمویل الصندوق

  .: یوضح عدد مناصب الشغل المستحدثة في إطار الصندوق الوطني لتأمین عن البطالة17الجدول رقم          

  

 السنوات 2007-1999  2008  2013-2009

 عدد مناصب الشغل 757 20 398 2 800 47

 الصندوق من التشغیل الكلينسبة مساھمة   0.29 0.3 ------
  .227دحماني أدریوش، مصدر سابق، صالمصدر: 

تعد مساھمة الصندوق الوطني محتشمة في مساھمتھ في إنشاء مناصب شغل حیث 

ـ  2008منصب شغل سنة  2 398سجل  -2009ما بین یو من التشغیل الكل % 0.3أي بنسبة ب

 منصب عمل. 47 800أنشأ  2013

  .2012دین من الصندوق الوطني لتأمین عن البطالة یالمستوى التعلیمي للمستف: یبین 18جدول رقم 

  إبتدائي  متوسط ثانوي  جامعي  مجموع
غیر 
  متعلم

المستوى 
  التعلیمي

2634 67 179 1480 889 19 
منصب عمل، 

 مشروع
  المصدر: الصندوق الوطني لتأمین عن البطالة لوالیة عین تموشنت

المسجلة على مستوى الصندوق الوطني لتـأمین عن البطالة  تعد الفئة المستفیدة أكثر و

مستفید، سواء منصب عمل أو  1480ھذا بـ ین تموشنت، ھي ذات مستوى متوسط وبوالیة ع

مستفید مابین إستحداث منصب  67إنشاء مشروع، أما الفئة أقل ھي ذات المستوى الجامعي ھي 

أو إنشاء   بین إستحداث مناصب عمل 19عمل أو إنشاء مشروع، بعد الفئة بدون مستوى بـ 

  مشاریع.

 



 

64 
 

  :  یوضح عدد القروض الممنوحة للصندوق الوطني لتأمین عن البطالة و مبالغ تمویلھا.19الجدول رقم  

  المبلغ الجمالي
عدد القروض 

الممنوحة إلنشاء 
 مشاریع

  المبلغ اإلجمالي
عدد القروض 

الممنوحة إلنشاء 
  مناصب عمل

  

25 022 572.78 
125 

101 887 

959.86 
2509 

عدد القروض الممنوحة        
 و تمویلھا

 المصدر: الصندوق الوطني لتأمین عن البطالة لوالیة عین تموشنت              

یعد الصندوق من بین األجھزة المساھمة في إنعاش الشغل بالجزائر، فعلى مستوى عین   

قیمتھا وقرض 2 509ھي الموجھة إلنشاء مناصب شغل ونوحة تموشنت بلغ عدد القروض المم

قیمتھا قرض و 125وجھة إلنشاء مشاریع ھي دج، أما القروض الم 101 887 86.959

  دج. 25 022 78.572

  الوكالة التنمیة اإلجتماعیة: -

المؤرخ في جوان  96/232ھي ھیئة عمومیة أنشأت بموجب المرسوم الرئاسي 

 بالعدید من البرامج:،حیث تساھم الوكالة 1996

بعقود ما قبل التشغیل یستفید  2008منحة إدماج حاملي الشھادات: كانت تعرف قبل سنة  -1

منھا حاملوا الشھادات الجامعیة وخریجوا المعاھد الوطنیة ومراكز التكوین المھني والتمھین، 

ة لمدة سن قد عملھي عبارة عن عقود تشغیل مؤقتة یستفید من خاللھا طالبي العمل من عو

  .6مع مؤسسات إداریة أو إقتصادیة سواء خاصة    أو عمومیةقابلة للتجدید، 

  ھي الشھادة المحصل علیھا، وتقدم المنحة كاآلتي: شرط اإلستفادة

 9100دج لخریجي الجامعة مع إقتطاع مصاریف التأمین لتصبح 10 000منحة قدرھا  -أ   

  دج.

على شھادات الدراسات التطبیقیة أو تقني سامي مع  حصليدج 8 000منحة قدرھا  -ب   

  .7دج7 280إقتطاع مصارف التأمین لتصبح 

                                                             
6- gspot.combaio.blo-www. counsellor  
  موقع وكالة التنمیة اإلجتماعیة. -7
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برنامج التعویض عن النشاطات ذات المنفعة العامة: أو ما یعرف بالشبكة اإلجتماعیة  -2    

وھي منحة تقدم لألفراد العائالت عدیمي الدخل الذین یشاركون فعلیا في النشاطات ذات المنفعة 

  دج. 3000لعامة ویتقاضون منحة قدرھا ا

برنامج اإلدماج اإلجتماعي: وسابقا كان یعرف بمنحة اإلدماج للنشاطات اإلجتماعیة  -3   

دج مع إقتطاع  6000ویستفید طالب العمل لعد عمل لمدة سنة قابلة للتجدید، ویتقاضى 

طعین عن نقالمو دج، یستفید منھ خریجوا التكوین المھني 5460مصاریف التأمین لتصبح 

  .8الدراسة

 000و في إطار برنامج المنح بحوالي  2013إلى غایة فیفري  2011ساھمت الوكالة منذ    

لخریجي الجامعة في إطار برنامج إدماج حاملي  800 000منصب عمل، من بینھا  860

  .9الشھادات

  

    

                                                             
8-baio.blogspot.com-www. counsellor  
  .09/02/2013جریدة المجاھد  -9
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  خاتمة:

ات اآللیوبالرغم من القفزة النوعیة التي عرفھا سوق العمل بالجزائر من اإلجراءات 

ھذا بتشجیع و التشغیل التي عمدت إلیھا للحد من ظاھرة البطالة من خالل خلق فرص عمل

 ل المأجوراإلبتعاد عن العمإنشاء مشاریع أو مؤسسات صغیرة و العمل المستقل عن طریق

ھا خریجي ة، منت بالقدر الكافي، ألن البطالة ال تزال تمس فئة عریضلیسإال أنھا غیر كافیة و

 .التي أصبحت تعرف ببطالة حملة الشھاداتالجامعة، و

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 الثالث الفصل
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  مقدمة:

الیوم عن مدى أھمیة الموارد البشریة في تجسید الخطط والبرامج ال مجال للحدیث 

ومن ثمة تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة، على ھذا األساس إعتبر العنصر البشري المحرك 

المحوري ألي مشروع مھما كانت طبیعتھ، كما ھو معروف في أدبیات إدارة األعمال بأن 

التنمیة ال تنحصر في المستلزمات المادیة فقط، لكنھا اإلنسان قبل المشروع، كون اإلحتیاجات 

  تمتد أساسا إلى القوى البشریة المكونة، ھذا ما یأكد على أھمیة التكوین المھني بالوقت الراھن.
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 مفھوم التكوین المھني:

 ھو مجموعة من النشاطات تھدف إلى ضمان الحصول على المعارف، المھارات  

   الفعالیة في فرع مجموعة من الوظائف، مع القدرة و ألداء مھمة أواإلتجاھات الضروریة و

  .10من النشاطات اإلقتصادیة المھنیة أو مجال

  :خصائص التكوین المھني المعاصر

  یتمیز بمجموعة من المیزات یمكن إجمالھا في:

  الحاجة إلى قاعدة علمیة وتكنولوجیة متینة: فالمھن الیوم تحتاج لقاعدة علمیة متینة

  خبرات مھنیة تطبیقیة، وقدرة على التكیف مع المستجدات.و

  التكوین على تقنیات دقیقة ومتطورة: تجھز مراكز التكوین المھني بأآلت وأجھزة

  تكون في مستوى متطلبات سوق العمل.

  التكوین على تقنیات متغیرة ومتجددة: التكنولوجیا في تطور مستمر ومن الضروري

نیین، مع ضرورة الرسكلة وإعادة التكوین كلما دعت الحاجة إعادة تدریب الفنیین والتق

  لذلك.

  إستراتجیة عامة للتكوین المستمر مدى الحیاة: نتجیة للتغیر السریع في تقنیات العمل

عودة لأصبح من الضروري تقسیم مدة التكوین لفترات قصیرة وھذا بالسماح للمتدربین با

اإلعتماد على التكوین التناوبي كإستراتجیة  في ذلك مع للتكوین كلما دعت الحاجة و

  .التكوین

  تثمین الخبرات المھنیة: على مراكز التكوین المھني عدم اإلقتصار على  حاملي بعض

ة الخبرو الشھادات لمتابعة أنواع من التكوین بل یجب القبول بالتجربة الفردیة

 .11نیةالمھنیةومتابعة التدریب بالمزج بین النظري والخبرة المھ

  

  

                                                             
  .3بوفلجة غیاث، التكوین المھني و التشغیل بالجزائر، ص  -10
  .3 -1، ص 2002بوفلجة غیاث، التربیة و التكوین بالجزائر، دار الغرب، الجزائر،  -11
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 التكوین المھني بالجزائر

 التكوین المھني عبارة عن تكوین نظري وتطبیقي في مختلف التخصصات المھنیة     

 یتحصل من خاللھ المتربص على كفاءة مھنیة حتى یتسنى لھ الدخول لعالم الشغل. 

  مھام التكوین المھني بالجزائر:    

 في جمیع میادین النشاط اإلقتصادي. تنمیة الموارد البشریة بتكوین ید عاملة مؤھلة  

 .الترقیة اإلجتماعیة و المھنیة للعمال  

      .تلبیة حاجیات سوق العمل  

  وعلیھ التكوین المھني بالجزائر ھو موجھ لـ :   

التالمیذ المتسربین: فھو مكمل لنظام التعلیم العام، من خالل مساھمتھ في تأھیل ھذه  .1

شھادة التعلیم األساسي والبكالوریا حیث بلغ  الفئة خصوصا الراسبین في إمتحاني

 200 000ن المھني منھمتلمیذ و یستقبل قطاع التكوی 500 000التالمیذ المتسربین بـ 

أو شھادات بھدف  المبكر یسوق العمل من دون مؤھالتتلمیذ، وھذا لتفادي دخولھم 

  لة مھنة ما.إكتسابھم لمھارات ونیل شھادات مھنیة تؤھلھم لدخول سوق العمل ومزاو

العمال والموظفین الذین یحتاجون لتأھیل وتحسین مستواھم لتأقلم والتطورات  .2

  التكنولوجیة، وھذا حتى یضمن للعامل إمكانیة الترقیة وتحسین مساره المھني.

 2004ماي  10المؤرخ في  01المرآة الماكثة بالبیت فحسب المنشور الوزاري رقم  .3

فرصة مزاولة نشاط مھني ذاتي أو في إطار وھذا بحصولھا على تأھیل یتح لھا 

 جماعي، لتصبح عنصر فعال ومنتج بالمجتمع.

  خصائص التكوین المھني بالجزائر: 

  تمتاز المنظومة التكوینیة بالجزائر بمجموعة خصائص ندكر منھا:

 قلة اإلمكانیات المسخرة لھ.إرتفاع الطلب علیھ و  

  على القطاع. الوصیةسرعة التغییر التنظیمي المتمثل في الجھات  

 القطاع اإلقتصادي.فھو یتوسط القطاع التربوي و ءاتھانتما تجاذب  
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 تطور التكوین المھني بالجزائر:

عرف قطاع التكوین المھني تحوالت مست عدة جوانب منھا، أھداف التكوین حیث 

ت اأیضا تلبیة حاجیل المتسربین من التعلیم العام، وتحول من تكوین الكبار إلى إستقبا

  اإلقتصادیة من األیدي العاملة.

  ما قبل اإلستقالل:

تحت إسم "مصلحة التكوین المھني بالجزائر" مسیرة من طرف  1945ظھر سنة 

الدیوان الجھوي للعمل بالجزائر، وكان التكوین في آجال قصیرة للید العاملة المؤھلة في قطاع 

ل بناء صفة أدق ألجوباد الفرنسي بیة حاجات اإلقتصالبناء واألشغال العمومیة خاصة ألجل تل

  .12فرنسا المدمرة

  :1970-1962بعد اإلستقالل 

 320مركز یحتوي على  25ورثت الجزائر جھاز التكوین المھني الذي كان عبارة من 

 تخصص في البناء واألشغال الحرفیة، یھدف إلى تكوین سریع لعمال مختصین وأعوان تقنیین

  .آنذاكیتم تشغیلھم مباشرة نظرا لقلة الید العاملة المؤھلة 

وكان ال یستجیب إلحتیاجات اإلقتصادیة واإلجتماعیة، كما ظھرت الحاجة لھذا الجھاز 

 حیث عمدت الجزائر إلى تسخیر إمكانیات بھدف تلبیة حاجیات البالد من األیدي العاملة

 62/28رقم بموجب األمر " رقیة اإلطاراتتمحافظة للتكوین المھني و"إنشاء تم المؤھلة، 

  .196213أوت  25المؤرخ في 

ومن  نظرا لصعوبات التي عرفھا القطاع عرفت ھذه المرحلة مجموعة من اإلجراءات

 :بینھا

  .إعادة فتح مؤسسات التكوین المھني التي أغلقت أبوابھا -1

                                                             
  .164ص أنین خالد سیف الدین وسالمي منیرة،مرجع سابق،  -12

  .46، ص 2006عیشوبة فاطمة، نظام التكوین المھني في الجزائر، ماجستیر في القانون اإلجتماعي، إشراف حمادي فریدة، جامعة وھران،  -13
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النسیج، الحدید إضافة تخصصات مھنیة جدیدة في تصنیف المھني خاصة في میدان  -2

  .14والصلب ألجل تزوید المشاریع المعتمدة بأیدي العاملة المؤھلة

  .تكوین مسیرین وأساتذة مكونین -3

  :1980-1970: المرحلة

عرفت ھذه المرحلة نشاط القطاع اإلقتصادي نتیجة إرتفاع عائدات المحروقات مما 

أثر إیجابا على القطاع، إال أن مسار التصنیع المكثف إصطدام بعجز جھاز التكوین المھني، 

نوعا، لھذا أدمجت السیاسة من األیدي العاملة المؤھلة كما ومن حیث تلبیة إلحتیاجاتھ 

  .15ني في سیرورة التصنیعلتكوین المھالوطنیة ل

-1974یوضح عدد اإلطارات، التقنین والعمال المھرة في المخطط الرباعي الثاني :  20الجدول رقم 
1977.  

  الفرق
إخراجات 
  توقعات التكوین التكوین 

حاجیات 
     اإلقتصاد 

 اإلطارات  140 67 680 60 940 48 200 18

 التقنیین 000 94 680 48 950 27 050 66

 العمال المھرة 000 243 000 232 040 169 560 74
  .43قبلي خضرة، مرجع سابق، ص : المصدر   

من خالل الجدول نالحظ أن الجزائر كانت بحاجة للید العاملة نتجة إرتفاع وتیرة 

التصنیع، وقطاع التكوین المھني كان معول علیھ في ذلك، حیث قدرت حاجیات اإلقتصاد 

 940التكوین كانت إطار، لكن مخرجات  67 140الجزائري في المخطط الرباعي الثاني بـ 

تقني إال أن  94 000إطار، أما التقنیین قدرت حاجة بـ  18 200إطار فالفرق كان بـ  48

العمال المھرة كانوا تقني، و 66 050تقني والفرق كان بـ  27 950رجات التكوین كانت مخ

                                                             
  .44نفس المرجع السابق، ص  -14

  .6مرجع سابق، ص وفلجة غیاث،  التكوین المھني  والتشغیل بالجزائر، ب -15
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التكوین كانت بـ  عامل إال أن إخراجات 243 000أكثر فئة مطلوبة حیث قدرت حاجة بـ 

  .  عامل 74 560الفرق كان بـ عامل و 169 040

أیضا عرفت ھذه المرحلة إنشاء العدید من المنشأت من بینھا ، معھدین تكولوجیین 

یضا أومیة األشغال العموتقنیین سامیین في فروع التشیید والھندسة  المعماریة ومھمتھما تكوین 

كما عمدت الشركات الوطنیة الكبرى إلى إنشاء مراكز للتكوین ، میكانیكیة-في الصیانة الكھرو

ھا، ما أدى إلى اإلستغناء التدریجي من المساعدة التقنیة األجنبیة في المھارات الخاصة ب

  .16المتوسطة

  

  :1990-1980: المرحلة

لحزب  ابعبالجزائر كانت بعد المؤتمر الر الحقیقیة لقطاع التكوین المھني االنطالقة

مع بدایة المخطط ، و1979انیة للجنة المركزیة سنة إنعقاد الدورة الثجبھة التحریر الوطني، و

لتكوین مركزا ل 276تم اإلتفاق على بناء حیث تقررر خاللھ تنمیة القطاع و ،الخماسي األول

  .17المھني في غضون خمس سنوات

مركزا خاص بتكوین  26ز كما إھتم ھذا المخطط بتكوین المھني النسوي، حیث تم إنجا

فرد موزعین  300یث شمل أیضا إدماج ذوي العجز في قطاع التكوین المھني، حاإلناث، و

لتشمل عدة ھیاكل تابعة لوزارات  1983، لتتوسع العملیة سنة 1982مركزا سنة  21على 

  .18المھني الخاص بذوي العجز الجسمي أخرى، حیث تأسس معھد الوطني للتكوین

  :تمیز القطاع في ھذه المرحلة بـ و

 التكفل " حیث تضاعف بثالث مرات من حیث قدرة اإلستعاب : توسع القطاع

  ".بالتالمیذ  المتسربین

                                                             
  .7نفس المرجع سابق، ص  -16
  .8نفس المرجع السابق، ص -17
  .43خضرة، مرجع سابق، ص قبلي  -18
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 مركزا لیرتفع إلى  72بـ  1982بلغ عددھا سنة : إرتفاع عدد مراكز التكوین المھني

منصب تكویني، إضافة إلى  70 000، وبقدرة إستعاب 1985مركزا سنة  272

  .خمسة معاھد

 تداول الوصایة على التكوین المھني من وزارة العمل والتكوین المھني إلى وزارة 

  .التربیة والتكوین ثم كتابة الدولة لتكوین المھني

  إیجاد نظام تشریعي وقانوني للتكوین المھني، حیث صدر عدد من القوانین المنظمة

  :للقطاع، أھمھا

  الذي یھدف 1989المعدل سنة  1981ظھور نمط التمھین الذي ظھر بموجب قانون ،

 في عملیة التكوین، حیث" إطاراتھاھیاكلھا، ورشاتھا، " إلى إستغالل قدرات المؤسسات

  .1981متمھن سنة  50 000إلى  40 000تكفل ھذا النمط بـ 

 ة في عملی" خاصةعمومیة و" القطاعات اإلقتصادیة  بمقتضى ھذا القانون تم إشراك

التكوین، أیضا تغیر مراكز التكوین المھني للكبار لتصبح مراكز التكوین المھني 

 .والتمھین

 یة التكوین لفئة كبیرة من ین المھني بالمراسلة، وھو ماسھل عملصدر قانون التكو

  .19العمال

  :رغم المجھودات المبدولة إال أن القطاع كان یعرف عدة نقائص أھمھا

  من الجانب الكمي والكیفي لطاقات الوطنیة للتكوین ةالمر دودیضعف.  

 نقص القطاع من الجانب الخدمات اإلجتماعیة.  

  المستمر بالخارج لتدارك النقص في الھیاكل الوطنیةاللجوء إلى التكوین.  

  :2000 -1990المرحلة 

عرفت الجزائر مرحلة إنتقالیة، من حیث نمط اإلقتصادي الموجھ إلى إقتصاد السوق 

تكوین تم فتح ملف ال حیث ھذا التحول أثر على جمیع المجاالت من بینھا قطاع التكوین المھني

لیة بعم نالمعنىی ءقا الفرشمل التفكیر مختلف و 1990سنة  المھني واإلصالحات اإلقتصادیة

                                                             
  .10وفلجة غیاث،  التكوین المھني  والتشغیل بالجزائر، مرجع سابق، صب -19
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ره دوطط توجیھي، الذي أكد على طابعھ وخرج بجملة من اإلجراءات تضمنھا مخالتكوینیة، و

  :20اإلقتصادي، من بین التوصیات  التي خرج بھا المخطط ھي

  .توسع أنماط التكوین -   

  .اإلقتصاد المحلي حاجاتالتخصصات لیتكیف القطاع وتنویع الشعب و -

 .إدخال المستوى الرابع والخامس من التكوین -

 .دعم الموارد البشریة التربویة بتأطیر من الستوى الجامعي -

  .تحسین األداء البیداغوجي للمكونین - 

  .21فتح التكوین المھني لإلستثمار الغاص تحت المراقبة التقنیة والبیداغوجیة - 

  .1999إنشاء وزارة مستقلة لقطاع التكوین المھني سنة  - 

  : إلى یومنا ھذا 2000المرحلة 

تم إبرام إتفاقیة مع اإلتحاد األوربي تھدف لتأھیل القطاع وتكیفھ مع إقتصاد السوق 

ملیون  60، بتمویل مشترك اإلتحاد األوربي بـ 2009إلى  غایة  2003والتي إمتدت من 

  .    ملیون أورو 40والتعلیم المھنین بـ  أورو أما وزارة التكوین

كوین تتم عقد المؤتمر الوطني األول حول التعلیم وال 2007أفریل  10إلى  8ومن 

المھني، لمناقشة كافة القضایا مع جمیع الشركاء، قصد  صیاغة إستراتجیة وطنیة كفیلة 

  .22بتقریب التكوین مع متطلبات الشغل

تم إصدار القانون التوجیھي للتكوین المھني، الذي حمل في طیاتھ  2008أما في سنة 

مادة  تھدف لتحدید األحكام األساسیة التي تنظم القطاع لیتماشى وتطورات  32أبواب و  6

  .23سوق الشغل و طرائق اإلنتاج

  

  

                                                             
  .12-10المرجع السابق، ص -20

  نفس المرجع السابق. -21

  .165، مرجع سابق، ص  خالد سیف الدین وسالمي منیرةأنین  -22

  .166المرجع السابق، ص  -23
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  :أنماط التكوین المھني بالجزائر

ین بینھا یكمن في مدة التكوفرق الني بالجزائر عن طریق عدة أنماط ویتم التكوین المھ

  :كل شيء مضبوط في مدونة التخصصاتوط القبول، وشرو

  :التكوین اإلقامي -1 

زات من إمتیاري تطبیقي الذي یتم داخل معاھد ومراكز التكوین المھني، وھو تكوین نظ

دج، وحالیا ھناك قرار قانوني على 500ھذا النمط ھو حصول المتربص على منحة تقدر بـ 

  .لحكومة لمضاعفة ھذه المنحةمستوى ا

  :التمھین - 2

 یكون، سواء في القطاع العام أو الخاص واإلنتاجیة ترشاوالویتم داخل المؤسسات 

 053 النمط تحت إشراف مراكز التكوین المھني التي تقدم تكوین نظري مكمل، كما یتابع ھذا

فیر لعدم تمكنھا من توھو نمط یتناسب مع إمكانیات الدول النامیة ، و1997ممتھن سنة  98

من إمتیازات ھذا و24الكافیة لتلبیة الحاجات المتزایدة من التكوینالھیاكل التكوینیة الالزمة و

دج 500دج بالنسبة لتقني سام، و 1300النمط حصول المتربص على منحة شھریة تقدر بـ 

  .بالنسبة لتقني

  :التكوین عن بعد -3

طریق المراسلة ویتكفل بھ المركز الوطني ، ویتم عن 1984تم إنشاء ھذا النمط سنة 

للتعلیم عن بعد، فإلى جانب الدراسة الذاتیة للمتكونین یتابعون حصص في مراكز التكوین 

 199725سنة  11 860المھني تحت إشراف مؤطرین، ویصل عدد المسجلین بھذا النمط

نطینة، وھران، الجزائر العاصمة، تیزي وزو، عنابة، قس:التالیة اتوزعة على الوالیوھي م

  .ورقلة، بشار

  

  

                                                             
  .9-8بوفلجة غیاث، التكوین المھني و التشغیل بالجزائر، مرجع سابق، ص  -24
  .19المرجع السابق، ص  -25
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  :التكوین المسائي -4

معین أو یطمحون لرفع  الموظفین الراغبین في إكتساب تأھیلھو نمط موجھ للعمال و

  .ھو یتم بمراكز التكوین المھني مساءاو،26كذا تحسین مسارھم المھنيمستواھم، و

ث األنماط حی قد عرف قطاع التكوین المھني إرتفاع عدد الملتحقین بھ عبر مختلفو

  أصبح إنتقائي نظرا للعد الھائل للراغبین لإللتحاق بالقطاع، وھذا ما یوضحھ الجدول التالي:

  . 2004 - 1995یبین عدد المنتسبین للتكوین المھني حسب النمط  : 21الجدول رقم 

  المجموع
التكوین عن 

 بعد
التكوین 
  التمھین  المسائي

التكوین 
  السنوات   اإلقامي

241 143 13 700 3 944 102 051 121 448 1995 

260 874 18 862 6 657 102 983 132 372 1997 

269 625 10 189 9 539 103 053 146 844 1999 

333 501 10 334 16 610 119 144 187 413 2001 

323 432 14 853 16 636 120 900 171 034 2003 

433 384 13 771 22 922 170 968 225 723 2004 
  دحماني أدریوش و بوطالب قویدر، مرجع سابق.: المصدر

  

نالحظ من خالل الجدول أنقطاع التكوین المھني عرف تطورملحوظ في عدد 

  لیصل إلى                        1995متربص سنة  241 143المتربصین الملتحقین بھ، حیث كان عددھم 

ھذا دلیل ،  و2004متربص سنة  433 384إلى  ، ثم لیقفز2001متربص سنة  333 501

على أن ھناك طلب على ھذا القطاع، إال أن نمط اإلقامي یحتوى أكبر عدد من المتربصین 

             متربص لیصل إلى 121 448بـ  1995مقارنة مع باقى األنماط، حیث بلغ عددھم سنة 

  .  2004متربص سنة  225 723، ثم إلى  2001متربص سنة  187 416

  

  :ھيذه األنماط ھناك أنماط أستحدثة ولھإضافة 

                                                             
  .124سامعي توفیق، مرجع سابق، ص  -26
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  :تكوین المرأة الماكثة بالبیت

األساس وراء خلق ھذا النمط ھو لخلق األسرة المنتجة ألنھ مع تطور الوقت المرأة 

ھم دخول بیوت یمكنالثقافي، فھناك شابات ربات تطورت من حیث المستوى التعلیمي وأیضا 

بیع المنتوج، طبق ھذا النمط من خالل الثروة وإنتاج وعجلة التنمیة والمشاركة  في خلق 

 الشھادة المتحصلو ،أشھر 6إلى  3، أما مدة التكوین تدوم من 2004منشور داخلي سنة 

ھذه األخیرة تسمح بالعمل للحساب الخاص باللجوء إلى علیھا ھي شھادة تأھیل المھني، و

  .أجھزة التشغیل

  :التكوین داخل المؤسسات العقابیة

شھادة یتوج ب، و2000ین خالل منشور داخلي سنة إعتماد ھذا النوع منن التكوتم 

نساء، التلحیم، / اإلعالم األلي، حالقة رجال:أشھر في التخصصات التالیة 6یدوم ، أھلیة

كما یسمح ھذا النمط من التكوین باإلندماج المھني عند خروج من المؤسسة  ،27نجارة، البستنة

  .العقابیة

  :المھنيالتعلیم 

بموجب مرسوم  2008إلى جانب ھذه األنماط ھناك التعلیم المھني الذي تم إحداثھ سنة 

، بفتح 2008سبتمبر  20الموافق لـ  1429رمضان  20المؤرخ في  294 -08تنفیذي رقم 

  .معھد موزعین على تسعة والیات عبر التراب الوطني 13فوج تعلیم مھني في  26

رغبة التلمیذ، أما بالنسبة لشروط القبول أن یكون إجتاز التوجیھ یكون إختیاري حسب 

 عندسنة  18أن ال یفوق سنھم ین توجھوا للسنة األولى ثانوي، والطوراإللزامي أي الذ

  .التسجیل

یتوج بشھادة التعلیم المھني ني ھو طورین، األول لمدة سنتین وأما مسار التعلیم المھ

ا ویدوم أیضھذا یسمح لھ باإللتحاق بالطور الثاني من التعلیم المھني ، وDEP1درجة أولى 

م التعلیم المھني أربع سنوات ، أي یدوDEP2یتوج بشھادة التعلیم المھني درجة ثانيسنتین، و

  مدة التكوین سنة واحدة.اك شھادة مابعد التعلیم المھني وھي شھادة تقني سام وھنو

  :التراب الوطني ھي أما المعاھد المتواجدة حالیا عبر

                                                             
  .مدیریة التكوین المھني والتمھین بوالیة عین تموشنت -27



 

80 
 

 معھد التعلیم المھني بـ باتنة.  

 معھد التعلیم المھني بـ البلیدة.  

 م المھني بـ عین البنیان الجزائرمعھد التعلی  

 معھد التعلیم المھني بـ العلمة سطیف.  

 معھد التعلیم المھني بـ المدینة الجدیدة علي منجلي قسنطینة. 

 معھد التعلیم المھني بـ أرزیو وھران.  

مقعد في النظام  300منھ  منصب بیذاغوجي 1000كل معھد بطاقة إستعابیة تقدر بـ و

  .28الداخلي

  :مستویات التكوین المھني بالجزائر

  :ھذه األنماط تشمل خمسة مستویات تأھیلیة وھي كالتالي

 ن ومدة التكوی عامل متخصص، أي شھادة التكوین المھني المتخصص،: المستوى األول

  .المستوى الدراسي أقل من السنة الرابعة متوسط،أما أشھر 6

 شھرا  12مدة التكوین ھل، أي شھادة الكفاءة المھنیة، وعامل مؤ: المستوى الثاني

  .مستوى الدراسي الرابعة متوسط أو التاسعة أساسيأماال

 شھرا أما  18مدة التكوین أھیل، أي شھادة التحكم المھني، وعامل ذو ت: المستوى الثالث

  .الدراسي الرابعة متوسط أو التاسعة أساسي المستوى

 شھرا، أما المستوى  24مدة التكوین عامل تحكم، أي شھادة تقني، و: بعالمستوى الرا

  الدراسي ھو الثانیة ثانوي

 المستوى وشھرا  36إطار، أي شھادة تقتي سام، أما مدة التكوین : المستوى الخامس

 .29الدراسي ھو الثالثة ثانوي

  .ن اإلختالف یكون في مدة التكوین و أیضا المستوى الدراسي لطالب التكوینمن المالحظ أو

  

  

                                                             
  نفس المرجع السابق. -28
  المرجع السابق.نفس  -29
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  .2010یوضح عدد المنتسبین لقطاع التكوین المھني حسب النمط و الجنس لسنة :  22الجدول رقم                   

  1المستوى   2المستوى   3المستوى   4المستوى   5المستوى  المجموع  المتخرجون
أنماط 

 التكوین

 اإلقامي 920 824 95 623 41 248 19 434 61 049 219 631 91

46.8 45.6 49 55.5 54.4 37.6 49.6 
منھم 

 الفتیات

 التمھین 1212 573 153 080 44 786 19 919 27 570 246 563 98

26.3 29.2 56.8 61 49.4 14.5 13.2 
منھم 

 الفتیات

4 963 20 997 8 301 7 227 2 059 3 410 0 
الدروس 

 المسائیة

45 41.3 33.4 42.5 48.1 53.8 0 
منھم 

 الفتیات

  .مدیریة  التخطیط واإلحصائیات بوزارة التكوین و التعلیم المھنیین 2010إحصائیات : المصدر

 حسب الجدول أعاله یظھر أن غالبیة الملتحقین بالتكوین المھني یتوجھون نحو نمط

 573یتواجدون بكثرة في المستوى الثاني بـ وممتھن،  246 570قدر عددھم بـ   الذيالتمھین و

مستوى یتوجدون بكثرة في المتربص و 219 049لنمط اإلقامي بـ ممتھن، ثم یلیھ ا 153

  .متربص 20 997في األخیر نمط التكوین المسائي بـ متربص، و 61 434الخامس بـ 

  :مھنیةمدونة التخصصات ال

تھا برمج التخصصات التي یجبتخطیط توجیھ و، ھي عبارة عن جھاز ضبط وتنظیم

  .30لمؤھلةاإلقتصادي بالید العاملة االبعید، ألجل تلبیة إحتیاجات القطاع على المدیین المتوسط  و

فھي اإلطار المرجعي فیما یتعلق بفھرسة التكوینات المتضمنة ألوصاف التخصصات   

  .لمھنيالتكوین ا الملقنة أو تلك القابلة للتلقین في المؤسسات التكوینیة التابعة لقطاع

  :أھداف مدونة التخصصات

  :إعتماد على تصنیف لمعاییر حدیثة تكون مرجعا موحدا لـ

                                                             
  .155سامعي توفیق، مرجع سابق،ص  -30
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 التشغیل الذین یبحثون عن ید عاملة مؤھلةالمتعاملین المنشغلین بالتدریب و.  

 اییر التعلیم المالئمة لمعلتكثیف عروض التكوین و التعلیم المھنيلھیاكل التكوین و

  .المطلوب في العملاألداء المھني 

  مرجع للمتعاملین اإلقتصادیین في تصنیف مناصب العمل و تحدید مقاییس األداء

  .المھني

مھنة أو تخصص موزعة على الفروع  358كما یتضمن ھذا التصنیف المھني على 

  . 10: أنظرإلى الملحق رقم : التالیة

مستوى اإللتحاق، مدة  یحدد دلیل التصنیف المھنة رمزھا، عنوانھا، العائلة المھنیة،

كما تستند مدونة التخصصات على خمسة مستویات تأھیلیة . الدراسة، الشھادة التي تجازیھا

  11المؤرخ في  99/77التنفیذي رقم من المرسوم  02وذلك طبقا ألحكام المادة 

ة ھي تحتوي على ثالث، والمتضمن تنظیم وإجازة التكوین واإلمتحانات المھنیة، و1999أفریل 

  .التكوین اإلقامي، التكوین عن طریق التمھین، التكوین عن بعد :نماط أ

بین المدونة السابقة فالفرق بینھا و 2012یا ھي مدونة أما المدونة المعمول بھا حال

محاجر، كذلك إلى ن الصناعات البترولیة، المناجم و، ھي إضافة شعبتین بمیدا2007

تخصص أما بالمدونة السابقة  422نة ھي تخصصات جدیدة، أما مجموع التخصصات بالمدو

  .تخصص 320ھي 

ناك لجنة وطنیة لتحضیر المدونة وتعدیلھا یتم كل خمس سنوات ، وھذا بعد قراءة ھ

زارات التكوین  و وزارات أخرى، علیھ یتم تحدید بالتنسیق مع وطلب سوق العمل، و

  .إلخ...یینھا أیضا تغیر البرامج تحتخصصات و

تخصص ترصیص الصحي وأصبح یسمى تخصص   تحینتم ثال فعلى سبیل الم

  .الغاز، ألنھ یشمل أیضا تركیب الغاز لھذا تم تعدیل إسم التخصصالتركیب الصحي و
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  یبین توزیع التخصصات حسب المستوى التأھیلي: 23جدول رقم              

 المستویات  عدد التخصصات

  المستوى االول 21

  المستوى الثاني 114

  المستوى الثالث 54

  المستوى الرابع 100

  الستوى الخامس 133

  المجموع 422

 .مدیریة التكوین و التعلیم المھني بوالیة عین تموشنت: المصدر                

ن عدد أكبر من یتضح من خالل الجدول أن المستوى الخامس ھو الذي یتضم

سام، ثم یلیھ المستوى الثاني   ھو المستوى الذي یتوج بشھادة تقنيالتخصصات المھني و

تخصص ثم  100یلیھ المستوى الرابع بـ تخصص و 114موع التخصصات قدرت بـ بمج

بھذا تكون و ،تخصص مھني 21أخیرا المستوى األول بـ ، وتخصص 54المستوى الثالث بـ 

التخصصات تشتمل على عدد أكبر من أكثر تنوعا و  2012صصات المھنیة مدونة التخ

 .یبقى فتح تخصصات على مستوى المراكز التكوین خاضع للطلب على التخصصو، المھنیة

 :ھیاكل التكوین المھني بالجزائر

اإلنتشار منذ اإلستقالل، من أجل مھني بالجزائر نحو التوسع وشرع قطاع التكوین ال

ا ماید على التكوین، رغم الصعوبات والعوائق التي عرفھا  واإلستجابة للطلب اإلحتماعي المتز

  :ھيطاع یشرف على شبكة من المؤسسات وزال یعرفھا، فالق

  : شبكة المدارس الخاصة -1

تضمن القانون یو2008فیفري  23المؤرخ في  08/07من القانون رقم  15وفق للمادة 

ن عین للقانوالمعنویین الخاضو التعلیم المھنیین، یسمح ألشخاص الطبیعیینالتوجیھي للتكوین و

التعلیم المھنیین، كما عرفت تزاید مستمر فقد بلغ عددھا مؤسسات للتكوین والخاص بإنشاء 

  .  31 2000مؤسسة سنة 518، لیتجاوز عددھا 1998مؤسسة سنة 380

                                                             
  .167، مرجع سابق، ص  خالد سیف الدین وسالمي منیرةأنین  -31
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  :شبكة المؤسسات العمومیة للتكوین المھني التابعة للوزارات األخرى -2

غعدد حیث بل ھو التكوین الذي تتكفل بھ القطاعات العمومیة األخرى یبقى جد محدود ،

قطاعات الفالحة، تخصعامل أو متعلم سنویا، و 23 500ب مدرسة تدر 70ھذه المؤسسات 

الشباب  ،المواصالتواألشغال العمومیة، الصحة، الصناعة، الصید البحري، البرید 

  .والریاضة

  : ین التابعة للشركات اإلقتصادیةشبكة مؤسسات التكو -3

لكبرى في میدان الطاقة         التابعة للمؤسسات اتشمل ھذه الشبكة مدارس التكوین 

  .32منصب تكویني 13 000إلستعابیة بـ المناجم، الصناعة حیث بلغت قدرتھا او

  :قسمینإلى تنقسم و: شبكة المؤسسات العمومیة لتكوین المھني -4

  تتمثل فيو: ھیاكل للتكوین  -أ     

 735یبلغ عددھا ، ة القاعدیة للقطاعالشبكوتشكل : التمھینمراكز التكوین المھني و -   

رابع، كما لھذه المراكز ملحقات توفر تكوینات من المستوى األول إلى المستوى الومركزا

  .ملحقة  223عددھا وأقسام منتدبة بالوسط الریفي و

لتقنیین السامیین، اتتكفل بتكوین التقنیین و :المعاھد الوطنیة المتخصصة في التكوین المھني -  

  :، كما ھو موضح في الجدول التالى33ملحقة تابعة لھا 15لھا و 93یبلغ عددھا 

    

                                                             
  نفس المرجع السابق. -32
  .نفس المرجع السابق -33
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  2004 - 2000یوضح ھیاكل التكوین المھني : 24الجدول رقم                              

 ھیاكل 2000 2001 2002 2003 2004

524 523 508 462 457 

مراكز التكوین المھني و 

 التمھین

 المالحق 178 199 200 203 210

162 

860 

160 

775 

167 

980 

158 

 القدرات البیداغوجیة 285 154 940

71 71 67 54 54 

المعاھد الوطنیة للتكوین 

 المھني

 المالحق 30 29 22 21 21

 القدرات البیداغوجیة 835 27 085 27 015 31 920 30 380 31

 معاھد التكوین المھني 6 6 6 6 6

 القدرات البیداغوجیة 2070 070 2 220 2 220 2 120 2

 مجموع المعاھد 517 522 581 600 631

 مجموع المالحق 208 228 222 224 231

196 

360 

193 

915 

201 

215 

188 

095 184 190 

مجموع القدرات 

 البیداغوجیة

 .دحماني أدریوش و بوطالب قویدر، مرجع سابق: المصدر           

عرف توسع من حیث الھیاكل، حیث كانت تحتوى نالحظ من خالل الجدول أن القطاع 

ا المعاھد مركز أم 524إلى  2004لیصل سنة  2000مركز للتكوین المھني  سنة  457على 

ملحق،  231وصل مجموع المالحق إلى معھد، و 71لتصل إلى  2000مھعد سنة  54كانت 

 196 360إلى ، كما توصلت مجموع قدراتھا البیداغوجیة 2000ملحق سنة  208بعد أن كان 

  .2000سنة  184 190بعد أن كانت  2004سنة 
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  .2013إلى غایة  1999: یبین تطور ھیاكل قطاع التكوین المھني منذ 25الجدول رقم         

  
  المصدر: موقع وزارة التكوین والتعلیم المھنیین. 

طور ت كذا التمثیل البیاني أن قطاع التكوین المھني عرفما نالحظھ من خالل الجدول و

 1999سنة  483على مختلف األصعدة سواء من خالل عدد الھیاكل، حیث تضاعف عددھا من 

، كما رافق 2013ھیكل سنة  1207، لیصل إلى أكثر من 2006ھیكل سنة  905إلى أزید من 

بة كھذا بإھتمام أكثر بالتخصصات المدرجة المواالكمي للقطاع أیضا تطور كیفي، و ھذا التطور

ط أیضا األنمالھذه التخصصات، وتشجیع سیاسة التشغیل العمل من جھة، ولتطورات سوق 

  .المھنیة التي شملت مختلف فئات المجتمع من المرأة الماكثة بالبیت إلى فئة المسجونین

  :تتمثل فيو :ھیاكل للدعم -ب 

ارة كما ي اإلدمستخدمبین ورسكلة المدرتتكفل بتحسین مستوى و: ین المھنيمعاھد التكو -  

  .طبع و توزیع برامج التكوین المھني، عددھا ستة متواجدة بستة والیات، تساھم في إعداد

یقوم بإعداد الدراسات والبحوث حول : لمؤھالتامراكز الدراسات والبحث في المھن و -  

  .بكل دراسة تھم القطاعو ،تطوراتھاالمؤھالت و
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والتقنیة  م بتقدیم المساعدة البیداغوجیةیقو: ترقیة التكوین المتواصلتطویر والمعھد الوطني ل -  

  .ترقیة التكوین المتواصللمؤسسات اإلقتصادیة والھیئات قصد تطویر و

  .یوفر تكوینا مھنیا عن بعد في مختلف التخصصات: المركز الوطني للتعلیم عن بعد - 

الي متتمثل مھامھ في التسییر ال: التكوین المتواصلالصندوق الوطني لتطویر التمھین و - 

على التكوین المتواصل، كما یقوم بنشاطات لناتجة عن تحصیل الرسم التمھین وللموارد ا

  .34تطویر التكوین المتواصل والتمھیناإلعالم حول 

نة صیاومھامھا تركیب  : البیداغوجیة للتكوین المھنيسسة الوطنیة للتجھیزات التقنیة والمؤ - 

  35التجھیزات التقنیة والبیداغوجیة للقطاع

  التكوین المھني وسوق العمل:

 حیث المھني إھتمام السلطات العمومیة خالل السنوات األخیرة یشھد قطاع التكوین

تحضیرھم لدخول و تعمل جاھدة على ربطھ مع عالم الشغل ألجل مساھمتھ في تأھیل الشباب

 التسوق العمل، إال أن ھذا یبقى غیر كافي بمجرد منح تأھیل، ألن العالم تطرأ علیھ تحو

كنولوجیة  التي تطرأ على وسائل وطرق اإلنتاج مستمرة في مختلف المیادین، فالتطورات الت

  التحوالت الجدیدة.تحتم  مرونة ومالءمة المناھج التكویني و

في الثمانینات كان اإلقتصاد بحاجة للید العاملة المؤھلة نظرا إلرتفاع وتیرة التصنیع 

صف تیة، لكن مع أزمة النفط التي عرفتھا الجزائر منفإدماج خریجي التكوین یتم بصفة عاد

ھذا بتدھور اإلقتصاد الوطني، إضافة إلعادة الھیكلة التي عرفتھا الثمانینات كان لھا ثقل كبیرو

  المؤسسات العمومیة.

لتسعینات بتقییم المؤھالت خالل سنوات اقام مركز الدراسات والبحث حول المھن و

  .1997، 199، 1992من التحقیقات سنة ھذا بمجموعة مشكل اإلدماج، و

  :36خرج بالنتائج التالیة 1992أما تحقیق  

  إدماج المتخرجین حسب المستویات التكوین كان كاآلتي:

                                                             
  .167، مرجع سابق، ص  خالد سیف الدین وسالمي منیرةأنین  -34
  نفس المرجع السابق. -35
.ص 2006 ،المھني بالحزائر و دوره في الحد من ظاھرة البطالة، مذكرة ماجستیر في التسییر،إشراف: بندي عبداللھ عبد السالم، جامعة أبوبكر بلقاید لیازید وھیبة، أھمیة التكوین -36

170 181.  
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  لم یكن ھناك إدماج %0المستوى األول: 

  .%5.9المستوى الثاني: 

  .%7.5المستوى الثالث: 

  .%22.5المستوى الرابع: 

  .37%42.4المستوى الخامس: 

في سنة  %14.1یخص نسبة مستوى إدماج عرفت تطور غیر منظم، حیث إنتقلت من فیما 

ھذه النسب موزعة ، و1997سنة  %14.5، لتنزل إلى 1996في سنة  %16.6إلى  1995

  كاآلتي:

 1995 :21.6%  نمط إقامي. %9.5نمط التمھین مقابل  

 1996 :23%  نمط إقامي.%12.6نمط التمھین مقابل  

 1997 :22.6%  نمط إقامي. %9.2نمط التمھین مقابل  

فقد كشفت التحقیقات أن الممتھنیین یدمجون في مناصب عمل دائمة بصفة كبیرة مقارنة 

  مع المتخرجین من النمط  اإلقامي خالل السنوات الثالثة، وھي موزعة كاآلتي:

 1995 :40.8%  نمط إقامي. %34.4نمط التمھین مقابل  

 1996 :43.8%  نمط إقامي. %25.5نمط التمھین مقابل  

 1997 :44.2%  38نمط اإلقامي %25.5نمط التمھین مقابل. 

أما من خالل القطاعات فالنتائج أشارت إلى أن القطاع العمومي عرف إنخفاض في عدد 

في  %38.9و  1995في سنة  %35مناصب مقارنة مع القطاع الخاص، فالقطاع العام وظف 

، 1995خالل سنة  %39.2. أما القطاع الخاص فقد وظف 1997سنة في  %26.3، 1996سنة 

بصفة  حیث تم إدماج المتخرجین%50.6ظف و 1997، وفي سنة 1996في سنة  35.6%

  .39كبیرة في القطاع الفالحي والسمعي البصري

                                                             
  نفس المرجع السابق. -37
  نفس المرجع السابق. -38
  .نفس المرجع السابق -39
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تشغیل الوكاالت المتعلقة  بالتكوین المھني ألجھزة التشغیل وكما یتم بعث القوائم خریجي 

أشھر  3ل ة التكوین قبمع إقتراب نھایالتكوین على مستوى كل التخصصات وكما یتم  الشباب،

  .ھي دلیل البحث عن العمل، وھذا بتعریف المتربصعلى مادة و

أما من خالل القطاعات فالنتائج أشارت إلى أن القطاع العمومي عرف إنخفاض في عدد 

في  %38.9و  1995في سنة  %35مناصب مقارنة مع القطاع الخاص، فالقطاع العام وظف 

خالل سنة  %39.2أما القطاع الخاص فقد وظف ، 1997في سنة  %26.3، 1996سنة 

 حیث تم إدماج المتخرجین %50.6ظف و 1997،  في سنة 1996في سنة  35.6%، 1995

  .40السمعي البصريبصفة كبیرة في القطاع الفالحي و

تشغیل الوكاالت المتعلقة  بألجھزة التشغیل والتكوین المھني كما یتم بعث القوائم خریجي 

أشھر  3ل ة التكوین قبمع إقتراب نھایو، التكوین على مستوى كل التخصصاتالشباب، كما یتم 

ن علمتربص عن مسار البحث عن الشغل ودلیل البحث عن العمل، وھذا بتعریف اعلى مادة 

ن قبل ، كما یتم إدراج محاضرات مةكیفیة كتابة السیرة الذاتیأیضا كیفیة كتابة طلب الشغل ، 

  .41كیفیة البحث عن العملیتم إعطاءھم فكرة عن سوق العمل وعن أجھزة التشغیل ، أین  ممثلین

العاملة ومن  كما یتم عقد إتفاقیات مع عدة قطاعات لتلبیة حاجات سوق العمل من الید

مقرر مصنع السیارات ال مؤخرا تم في إطار الشراكة الجزائریة الفرنسیة فتحرسكلة العمال، و

  .42تكوین الید العاملة المؤھلةالتكوین المھني یساھم في تأھیل وإنشاءه بدائرة تلیالت أین 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  نفس المرجع السابق. -40
  والتمھین بعین تموشنت. مدیریة التكوین المھني -41
  نفس المرجع السابق -42
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  :-نموذج  -التكوین المھني بالجزائر عین تموشنت 

 بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990تم إنشاء مدیریة التكوین المھني بالوالیة سنة 

 ،والتكوین المھنيمصالح التشغیل  آنذاككانت تضم ، و1990أوت  4المؤرخ في  90-244

تم فصل مصالح التشغیل عن  2000المھني، في سنة  نالتكویكانت تسمى مدیریة التشغیل و

 233-2000التكوین المھني والتي حولت إلى وزارة العمل بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

  . عملھامصالح التكوین المھني بالوالیة والذي یحدد قواعد  2000أوت  14المؤرخ في 

صدر قرار مشترك یتضمن تنظیم مدیریات التكوین المھني في  2001مارس  31في 

ذلك حسب والیة، و 48ة التكوین المھني في الوالیات یھدف ھذا القرار إلى تنظیم مدیری

 2ین ح بالتي تتراوصالح مخصوصیات كل والیة، حیث تتكون كل مدیریة والئیة على عدد 

  :ھممصالح و 4إلى 

 متابعة اإلستثمارات مصلحة اإلدارة والوسائل و.  

 الممتلكاتتمصلحة الدراسات ومتابعة اإلستثمارات و.  

 مصلحة متابعة مؤسسات التكوین.  

 التنسیق من بین القطاعاتمصلحة التكوین التناوبي و.  

  :لكن على مستوى مدیریة عین تموشنت ھناك مصلحتین ھما

 متابعة اإلستثماراتة الوسائل ومصلحة إدار.  

 43مصلحة تنظیم التكوین ومتابعتھ  

  :ھم ي إنجاز مھام المصلحتین مكاتب  ویساعد فو

  :ھناك مكتبینعلى مستوى مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة اإلستثمارات، و

 المستخدمینمكتب إدارة الوسائل و.  

 مكتب متابعة اإلستثمارات.  

  :ھم و ،مكاتب 3متابعتھ ھناك التكوین ووعلى مستوى مصلحة تنظیم 

 مكتب تنظیم التكوین.  

                                                             
  .مدیریة التكوین المھني والتمھین بوالیة عین تموشنت -43
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 مكتب التمھین.  

 المسابقاتمكتب التوجیھ واإلمتحانات و.  

یحدد مھام المدریة الوالئیة للتكوین  233 -200من المرسوم التنفیذي رقم  03طبقا للمادة و

  :المھني بمایلى

 اتقییمھ دوریوتنسیقھ و نشیط عمل ھیاكل التكوین المھني ووسائلھ في الوالیةت.  

 ي لمنسجم لنشاطات التكوین المھناالتطور المتماسك و تعیین كل تدابیر من شأنھ ضمان

  .األعمال في ھذا اإلطار تنفیذو وإقتراح

 نشرھا، السیما المتعلقة بإحصائیات المرتبطة بمجال تنظیم جمع المعلومات ومعالجتھا و

  .نشاطھا

 باإلتصال تنفیذھامتابعة الوالیة وتحیینھا ولمھني في إعداد خارطة التكوین ا 

 .الھیئات المعنیةمع المصالح و

 سیق بین مؤسسات التكوین المھني والمتعاملین اإلقتصادین والھیاكل المكلفة التن

  .الشباببالتشغیل والتربیة و

 ن المھنيتجھیزات التكویلھیاكل األساسیة والسھر على تنفید التدابیر المتعلقة بحفظ ا 

  .صیانتھا باإلتصال مع الھیئات المختصةو

  ین مستوى تحسالتكوین و، التسییر، برامج المقررة في مجال التوظیفال تنفیذمتابعة

  .مستخدمي التكوین المھني

 السھر علیھراف على السیر الحسن للمسابقات واإلمتحانات واإلش.  

 44مراقبة تنفیدھامیزانیة المؤسسات و متابعة إعداد. 

  :بالوالیة عین تموشنت اكل القطاعھی

  :ھيھیكل و 11ھناك 

 ھنيمالتعلیم المعھد وطني متخصص في التكوین و.  

 10 التعلیم المھنيمراكز للتكوین  و.  

 2 التعلیم المھنيمالحق لمراكز التكوین و.  

                                                             
  نفس المرجع السابق. -44
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  11 :أنظر إلى الملحق رقم: يھي موزعة كالتالو  

یة خصوصیات الوالیة فحسب والالتكوین المھني منذ عشر سنوات یتجھ للتكوین حسب 

ھذا والبناء و عین تموشنت تتجھ نحو الصید البحري، الفالحة، السیاحة، األشغال العمومیة

  الشباب الراغب في التكوین ،أیضالتلبیة حاجیات سوق

ي یتجھ الذكما تتشابھ جمیع التخصصات بالمراكز عبر الوالیة ما عدا المركز بعین األربعاء 

الفالحة، أما مركزي   ھي الطابعحي، وھذا راجع لخصوصیات المنطقة ونحو الطابع الفال

حري نظرا لتواجد مینأي بني صاف الصید البالعامریة وبني صاف یتجھان نحو السیاحة و

  .بوزجارو

  :ھيت اإلعتماد وذالوالیة ھي ثالث أخأما المدارس الخاصة المتواجدة عبر 

 2 مختصة في اإلعالم األلي.  

 1  الفندقة والسیاحةمختصة في.  

، أما الشھادات الممنوحة من طرفھم 320أما بالنسبة للطاقة اإلستعابیة للمدارس الثالث ھي 

  :ھي

 شھادة الكفاءة المھنیة.  

 شھادة تقني.  

 45شھادة تقني سام.  

أنظر إلى الملحق : ، برمجة تخصصات جدیدة2013من بین التحضیرات لدورة سبتمبر و

  .12رقم

أنظر : 201346الخاصة بكل نمط لدورة سبتمبر المناصب المفتوحة ونسبة إلى عدد بالو

  .13إلى الملحق رقم 

  

  

  

                                                             
  نفس المرجع السابق. -45
  نفس المرجع السابق. -46
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  :تحدیات التكوین المھني بالجزائر

رغم ما حققھ قطاع التكوین المھني إال أنھ یبقى یعاني من مشاكل تعیق قیامھ بالمھام 

  :المسندة إلیھ على أحسن وجھ، من بین ھذه الصعوبات نذكر منھا

  سوء التوازن على المستوى الوطني، كوجود مراكز التكوین ھیاكل اإلستقبال ونقص

  .المھني ذات صبغة صناعیة في مواقع فالحیة

 یر لة في عملیة التدریب غنقص التجھیزات التقنوبیداغوجیة، حیث أن اآلالت المستعم

مع  فغیر مواكبة لتلك المعمول بھا في میدان العمل، ما یزدي لصعوبة التكیحدیثة و

یتطلب توفیرھا مبالغ مالیة غالبیة التجھیزات بحاجة لصیانة ومیدان العمل، كما أن 

  .ھذا مایعیق إستغاللھا الكاملو، ة من الخارجبالعملة الصعبة، كونھا مستورد

 لب المتزاید الط ةبطأ التكوین في مسایرة التغیرات، حیث إھتم المسؤولین في طرق تلبی

ر ھذا ما یجعلھ غیر مسایذي كان یحصل تطور تكنولوجي، وال على التكوین، في الوقت

  .للتطورات الحاصلة

 ھذا و يلغة المستعملة في التكوین المھنالعام والتناقض في اللغة المستعملة في التعلیم ال

ھذا ما یؤثر بالضرورة على مستوى كفاءة وبة في متابعة الدروس النظریة، ویشكل صع

 .47المتخرجین منھ

  أن تكلفة التكوین الجید مرتفعة لضمان تكوین مھاراتاإلمكانیات المسخرة خاصة وقلة 

  .تكنولوجیة رفیعة المستوىتقنیة و

  النظرة السلبیة للمجتمع، حیث أن المنطومة التكوینیة إقترنت بأنھا مالذ الفاشلین ألن

را تتغیر نظالمتجھین نحوھا ھم راسبي في التعلیم العام، إال أن ھذه النظرة سرعان ما 

كذا سھولة الحصول على توفیر حاجیات اإلقتصاد المحلي، وإلھتمام ھذا القطاع في 

    .48عمل سواء بالقطاع العام أو الخاصمنصب 

                                                             
  .35-31غیاث بوفلجة، التكوین المھني و التشغیل بالجزائر، مرجع سابق، ص  -47
  نفس المرجع السابق. -48
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  :خاتمة

ي المتمثلین في طالبل حیث یساھم في مساعدة األفراد ویعد التكوین المھني مجال فعا

إیجاد عمل، فھو یعمل على منح األفراد تأھیل حتى یتمكنوا من حصول على تكوین وللالعمل، 

  تأھیل یسمح لھم باإلندماج في سوق العمل.

دماجهم د بإنتطلعات األفراالتوازن بین اإلحت�اجات السوق و  �ما �حقی� أكبر قدر من  

رجات التعل�م مخو  هذا لمواءمته بین متطل�ات السوق مهن�ا، �ونه یتكیف والتغیرات المهن�ة، و 

لمؤهالت االفجوة بین المناهج األكاد�م�ة و هذا بتغطیته ة اآلخر�، و التعل�م�أكثر من المؤسسات 

  طلو�ة �سوق العمل.مال



 

 

  

  

  

 الرابع الفصل
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 مقدمة:

الجانب النظري بل أیضا تم تناول الجانب إن موضوع الدراسة لم یقتصر فقط على    

وھذا بالتقرب من الخریجین جانب مھم في القیام بأي دراسة، الدراسة المیدانیة ي، والمیدان

للقیام بھا ینبغي اإلعتماد على مجموعة إجراءات منھجیة التي والمتربصین بالتكوین المھني، 

جاالت الدراسة من مھنج المستخدم و تتمثل في تحدید مدد كل األبعاد المتعلقة بالبحث وتح

  األدوات المعتمد علیھا في الدراسة   و كذا إلى عینة الدراسة.

بإضافة إلى عرض البیانات المتحصل علیھا و تناولھا بالتحلیل، و في أخیرا تم الطرق إلى   

  مناقشة النتائج المتوصل إلیھا من خالل الدراسة المیدانیة.
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  مجال الدراسة  -1

  :  المجال المكاني -أ 

ى معھد یقتصرعل كذا عنوان البحث، فإن المجال المكاني للدراسةوفقا لبناء اإلشكالیة و

 .49بالوالیة عین تموشنت التمھین واضح بن عودةالتكوین المھني والوطني المتخصص في 

 المجال الزماني:  -ب  

نصف، حیث إستغرق الجانب النظري قرابة سبعة تغرقت مدة الدراسة قرابة السنة وإس

، أما الجانب المیداني إستغرق ستة 2014إلى غایة جانفي 2012أشھر، إبتداء من نوفمبر 

حیث تم على مرحلتیین: الدراسة القبلیةّ األولیة 2013إلى غایة نوفمبر 2013أشھر من أفریل 

رب أكثر خاللھا التق التي تمعھد متربصي التكوین المھني بالمحیث تم توزیع إستمارات على 

ع، ثم في طبیعة الموضوتحدید التقنیة التي تتالءم ومن أفراد العینة، ومن خالل ذلك تم تبني و

ة مسؤلي كل من وكالجراء مقابالت مع أفراد العینة، والمرحلة الثانیة تم جمع البیانات بعد  إ

  فس الوالیة. التشغیل بوالیة عین تموشنت، مدیریة التكوین المھني بن

  عینة الدراسة: -ج  

جي خریإن موضوع دراستنا ال یشمل كل متربصي التكوین المھني إنما یخص فقط    

  الجامعة المتربصین بمعاھد التكوین المھني. 

وعلیھ تم اإلعتماد على العینة الثلجیة نظرا لعدم وجود إحصاء حول عدد خریجي 

الجامعة المتربصین بالمعھد ألنھ غیر مصرحة بمستواھا التعلیمي، فالعینة الثلجیة ھي عینة 

قد یستلزم البحث في الزمر الشبانیة أو العصابات تبدا بفرد من ھذه الجماعة ومن الجماعة معینة 

تفتقر المعاینة بكرة الثلج أي أساس إحصائى للعشوائیة أو ستخدام ھذا االسلوب، وإلجرامیة إا

  .50ھمةمممكن أن تسلم إلى نتائج مثیرة و لكنھاو ،ولكنھا ممكن أن تسلم إلى نتائجالتمثیل 

  :أدوات جمع البیانات -2

دف إلى التي تھالكیفي التحلیلیة، الوصفیة  المقارباتموضوع الدراسة یندرج ضمن 

الذي من و  بیعة الدراسة والمشكلة المطروحةصف الظاھرة ضمن ما توفر من معطیات طو

بإعتبار متربصي التكوین المھني عند أسبابھا، والوقوف و خاللھ نستطیع وصف الظاھرة

                                                             
  .14تعریف بالمعھد أنظر إلى الملحق رقم  -49 
  .9ص ،2002 اإلجتماعیة، الدراسات و البحوث مركز: القاھرة الجواد، عبد خلف مصطفى: تر ،اإلجتماع علم نظریة في معاصرة قراءة الجوھري، محمد -50 
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       الفعل یون یملكون مجاال واسعا للحركة وحاملي شھادات جامعیة على أنھم فاعلون عقالن

بھم ویحاولون بطرق متعددة تدلیل تلك  اإلجتماعیة المحیطةالصعوبات وواعون بالمشاكل و

 الصعوبات.    

تم إختیار أدوات جمع ات من أھم مراحل البحث العلمي، وتعد مرحلة جمع البیان   

بالمعھد  تكوین البیانات حسب مشكلة البحث والمتعلقة بفئة خریجي الجامعة الذین یتلقون

بت لھذا فإن الدراسة المیدانیة لموضوع البحث تط منإنطالقا والتمھین، التكوین المھني و

  ھي:اإلعتماد على مجموعة أدوات و

عملیة مقصودة تسیر "ھي ن بین التقنیات لجمع البیانات، و: المالحظة ھي م المالحظة –أ     

وفق الخطة المرسومة للبحث في إطار المنھج المتبع ھدفھا ینحصر في مشاھدة الجوانب 

تم إستعمال المالحظة و ،51"للدراسة من خالل مراقبة تصرفات وتفاعالت المبحوثینالخاضعة 

في  ةمشاھدة  ظروف التكوین  بالمعھد دون  المشاركبمراقبة و، في التحقیق المیدانيالمباشرة

أي  نشاط تجاوزت الحاسة البصریة لتسجیل مدى تفاعل خریجي الجامعة مع التكوین  المقدم 

  لھم من طرف المعھد.

 سئلةأ على المقابلة تشتمل" العلمي البحث أدوات ضمن التقنیة ھذه :  تدخلالمقابلة -ب       

 إلنسانا عم یتحاور الباحث فإن لإلستبیان خالفاو بشأنھا، دقیقة إجابات على حصوللل محددة

 على یحصل نأ إلى غموض ھناك إذاكان األسئلة أسلوب یغیرو المقابلة معھ یجري الذي

 البیانات و المعلومات جمع في یستخدمھا حیث" ،52" المطروح السؤالو یتماشى الذي الجواب

                    بالمقابلةبین القائم كما أنھا  "محادثة تتم  ،53"المبحوثین على بعمق التعرف بھدف

محادثة یقوم بھا فرد مع أخر أو مجموعة أفراد " أنھا شفیق محمد یعرفھا وكما ،54المبحوث"و

بھدف حصولھ على أنواع من المعلومات إلستخدامھا في بحث علمي، لإلستعانة بھا في 

   55عملیات التوجیھ و التشخیص و العالج"

                                                             
  .203. ص 2003، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واإلتصالبن مرسلي أحمد،  -51 
  .49 ص ،2002 للنشر، موفم الجزائر، الجامعیة، الرسائل كتابة و المنھجیة في الباحث دلیل عمر، بوحوش -52 

  .197ص ،2006.2004 القصبة، دار: الجزائر ،2 طب صحراوي، بوزید: تر علمیة، تدریبات: اإلنسانیة العلوم في العلمي البحث منھجیة أنجرس، وریسم -53 
  128،ص2006عیاد أحمد ، مدخل لمنھجیة البحث اإلجتماعي، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،  -54 
  .106، ص 1985حمد شفیق، البحث العلمي:  الخطوات المنھجیة إلعداد البحوث اإلجتماعیة، المكتب الجامعي، اإلسكندریة،  -55 
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جي الجامعة المتربصین على دلیل المقابلة الموجھ لخریقد إعتمدنا في ھذه الدراسة و   

  .16محاور: أنظر إلى الملحق رقم  ثالثالمكون من بالمعھد، و

  الخریجین حول الجامعة.تصورالمحور األول: خاص 

  الخریجین حول التكوین المھني المتخصص. صورالمحور الثاني: خاص 

إنعكاساتھا عن إختیار التكوین المھني المحور الثالث: خاص بمردودیة التجارب المھنیة و 

  المتخصص. 

  أیضا قمنا بالمقابالت مع كل من: 

  تكوین المھني بوالیة عین تموشنت.المكلف باإلتصال بالمدیریة ال

  المكلف باإلتصال بالوكالة الوطنیة للتشغیل بوالیة عین تموشنت. 

  عین تموشنت. بوالیةلدعم تشغیل الشباب  المكلف باإلتصال بالوكالة الوطنیة

ثر شیوعا في البحوث ھي أكمھمة من  أدوات جمع البیانات، و : تعد أداة إستمارة -ج   

ھي عبارة عن " صحیفة أو الجھد والتكلفة، و رھذا لممیزاتھا من إختصا یرجعو االجتماعیة

كشف یتضمن عددا من األسئلة تعبد تصل بإستطالع الرأي أو بخصائص أیة ظاھرة بغرض 

  56على بیانات معینة"الحصول 

عملت ھذه التقنیة في الدراسة اإلستطالعیة، فحسب طبیعة عینة البحث غیر مصرحة    

ھذه  ثانوي لذا تم إعتمادالثالثة ھا ألن المستوى الذي سجلت بھ في المعھد ھي تبمستوى دراس

  مجموعة أسئلة المكتوبة موزعة تقنیة إلستخراج عینة البحث، و تم طرح

وتم توزیعھا  15)أنظر إلى الملحق رقم (ر منھا ما ھو مغلق و منھ ماھو مفتوح على عدة محاو

  الحصول علیھا مباشرة بعد ملئھا من قبل متربصي التكوین المھني.و

  :األسالیب اإلحصائیة -د   

، بسیطة قد إعتمدنا في عرض ھذه النتائج بإستخدام بعض األسالیب اإلحصائیة

   التكرارات.و الجداول بسیطةك

    

                                                             

  .99، ص 2004، أسالیب البحث العلمي و التحلیل اإلحصائي، الطبعة األولى ، األردن، دار الشروق،  عبد المجید البلداوي -56 
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  تحلیلھا:عرض البیانات و

عھد واضح بن عودة كمجال ھذه النتائج إستقیناھا من خالل دراسة میدانیة أجریت بم

  في فترة زمنیة دامت قرابت ستة أشھر.مكاني، و

   17:  أنظر إلى الملحق رقم خصائص عینة الدراسة

 قمنا بعرض خصائص خصائص عینة الدراسة،بغرض التعرف واإلستفادة من سمات و

الحالة المدنیة، التخصص الجامعي، المستوى التي تتمثل في السن، الجنس، أفراد العینة و

ج كانت النتائص المھني، نمط التكوین المھني، والجامعي، وضعیة الخدمة الوطنیة، التخص

   على النحو التالي: 

  ): یوضح  توزیع  أفراد العینة حسب متغیر السن.  26(جدول رقم            

  الفئة العمریة التكرار

3 34-30 

8 29-25 

8 24-20 

 المجموع 19
               

  .السن متغیر حسب العینة أفراد توزیع بیاني تمثیل: 05 رقم الشكل           

  

 ینةالع أفراد من كبیر عدد فیھا یتمركز التي الفئة أن أعاله الجدول خالل من  الحظن

 ةالدراس في المتربصین یستغرقھ الذي للوقت راجع وھذا]  24-20[ وفئة]  29-25[ فئة بین

 في نھیمضو الذي للوقت إضافة تخرجھم، عند السن بھذا یكونون الخریجین وأغلب بالجامعة،

  .عمل منصب عن البحث
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       حسب متغیر الجنس. ): یوضح توزیع أفراد العینة 27(جدول رقم 

  الجنس  التكرار

 ذكر 8

 أنثى 11

 المجموع 19

  
  

       یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس. : تمثیل بیاني 06الشكل رقم       

  

 
 

إلى أن راجع ھذا اإلناث أكثر من الذكور، و عددمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن 

المتخرجین الذكور قد یتجھون إلى مزاولة أعمال غیر رسمیة أو التوجھ نحو أداء الخدمة 

الوطنیة، حیث تفوق بطالة اإلناث المتحصالت على مستوى جامعي بكثیر مستوى بطالة 

الذكور من ذوي التعلیم الجامعي، فالذكور یدخلون سوق العمل بكافة األوضاع بینما اإلناث 

  .57لى حصولھم على مستوى تعلیمي معینفیرتكز دخولھم سوق العمل ع

          

                                                             
 محمد بجامعة ،2011 أفریل 14 و13 یومي البشریة، الموارد تنمیة في ودورھا التشغیل سیاسة وطني ملتقىالدین و عاشور فلة ، تقییم سیاسة التشغیل بالجزائر،  نور حامد -57 

  .بسكرة خیضر،
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11%
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  .     أفراد العینة حسب متغیر الحالة اإلجتماعي): یوضح  توزیع 28جدول رقم ( 
   

  الحالة اإلجتماعیة التكرار

 أعزب 17

 متزوج 2

 مطلق 0

 المجموع 19
    

  
 یوضح  توزیع أفراد العینة حسب متغیر الحالة اإلجتماعي.      بیاني تمثیل: 07 رقم الشكل

 

  

ددھم حیث قدر ع متزوجین غیرمتربصین من ال عددأن أكبر التمثیل البیانينالحظ من 

ھي نسبة ضئیلة أمام األولى، إن ما یمكن اإلشارة إلیھ ، و02ھو فھي  ینالمتزوجعدد ماأ 17بـ 

غا م أكثر تفر، لذا ھرتبطینالغیر المتزوجون لدیھم مسؤولیات أقل من الم متربصینأن ال

  . للتكوین
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الدرجة الجامعیة. ): یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر29جدول رقم (   

  الدرجة الجامعیة التكرار

 لیسانس 14

 مھندس 3

 ما بعد التدرج 2

 المجموع 19
      

  

  

       یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر الدرجة الجامعیة. بیاني تمثیل: 08 رقم الشكل

  

عد فئة تتوزیع أفراد العینة حسب متغیر الدرجة الجامعیة، و التمثیل البیانيیوضح 

ما بعد التدرج و، أما درجة مھندس 14أكبر عدد ، حیث بلغ عددھم اللیسانس  ةحاملي شھاد

ھادة شانس مقابل شھادة المھندس  وفھي منخفضة، وھذا راجع العدد الكبیر لحاملي شھادة اللیس

  التوظیف. ما بعد التدرج، فكلما كان المستوى مرتفع زادت الحظوظ في
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  یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر التخصص الجامعي.): 30(جدول رقم 

  التخصص الجامعي  التكرار

 علم النفس 1

 علم اإلجتماع 1

 علوم اإلقتصادیة 6

 علوم تجاریة 2

 علوم سیاسیة 1

 لغة إنجلیزیة 1

 حقوق 3

 بیولوجیا 1

 ھندسة میكانیكیة 2

 كیمیاء 1

 مجموع 19
    

 یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر التخصص الجامعي.: تمثیل بیاني 09الشكل رقم 

  

لوم ، كالععلى التكوین ر إقباالثیتضح لنا من خالل الجدول أن الشعب العلمیة األك

لى خریجي الحقوق أكثر إقباال عمیكانیكیة، أما في الشعب األدبیة فنجد الھندسة الو إقتصادیة

 ،ھذا وإن دل على شيء فإنما یدل على أن بعض التكوینات ھي مكملة لبعض الشعب التكوین،

خاصة ظیف التوالحظوظ في ترفع نسبة  لتكوین المھنيیعني أن توفر شھادة اللیسانس وشھادة 
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، فمثال المتربصین الحاملین لشھادة لیسانس في العلوم وأن سوق العمل أصبحت سوق كفاءات

محاسبة ألجل الحصول على تربص میداني وین بتخصص تسییر ولون تكاإلقتصادیة یزاو

 كفائتھم.من رفع الوللتحكم أكثر بالمیدان العمل، و

    .یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر الوضعیة الخدمة الوطنیة): 31جدول رقم (      

  الوضعیة الخدمة الوطنیة  التكرار

 معفى 1

 مؤجل 7

 مجند 0

 المجموع 8
   

    .یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر الوضعیة الخدمة الوطنیة: تمثیل بیاني 10شكل رقم 

 

ن أن من بینالحظ من خالل الجدول أن الفئة  مؤجل أكثر بكثیر من خانة معفى، خاصة 

ن یحصلو الخدمة الوطنیة، ألنھم المبحوثین صرح أنھ توجھ للتكوین ألجل التھرب من أداء

  .ةللحصول على التأجیل للخدمة الوطنی على شھادة التسجیل بالمعھد،
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      ): یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر التخصص المھني.32(جدول رقم  

  التخصصات المھنیة  التكرار

 تجارة دولیة 1

 تسیر و إسترجاع النفایات 1

 تسیر الموارد البشریة 4

 المحاسبةتسیر و  2

 -مدیریة  -سكرتاریة  2

 تسویق 1

 فندقة 1

 معلوماتیة 6

 صیانة أنظمة التبرید و التكیف 1

 المجموع 19

  

      یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر التخصص المھني.: تمثیل بیاني 11الشكل رقم 

 

بال یعرفان ق، والمعلوماتیة نقرأ من خالل الجدول أن تخصص تسییر الموارد البشریة   

یعتبران من التخصصات المطلوبة في سوق العمل ،ألھمیتھما داخل الھیكل التنظیمي  أكثر، كما

أن الجزائر تسعى .خاصة  و) iso  (للعنصر البشري بالمؤسسة، تماشیا مع المعاییر العالمیة

اصة لخركات ادخول الشمتعددة الجنسیات وإلعطاء إقتصادھا طابعا عالمیا مع تواجد الشركات 
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، لكن المؤسف أن ھناك الكبیرة مجال المنافسة مع الشركات الوطنیةالصغیرة، المتوسطة و

تخصصات جد مھمة كتخصص الفندقة، تسییر وإسترجاع النفایات الذي یعد من  بین 

التخصصات اإلقتصادیة والبیئیة المطلوبة، وقد یعكس لنا عدم إطالع المتربصیین بھاتھ 

  .التخصصات

): یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر نمط التكوین المھني.33(جدول رقم  

  نمط التكوین  التكرار

 تمھین 11

 إقامي 8

 المجموع 19
  

یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر نمط التكوین : تمثیل بیاني 12الشكل رقم   

  المھني.

  

ق التكوین عن طری كثرمنأ لتمھیننمط عن طریق  یتضح من خالل الجدول أن التكوین

لتعرف على أداء المھام الوظیفة اھذا ألجل اإلستفادة من التربص المیداني و و اإلقامي 

وإلكتساب الخبرة الالزمة من خالل اإلحتكاك بالموظفین في ھذا المنصب على عكس التكوین 

حتوى مبالجامعة، الذي یرتكز على الجانب النظري فالبرامج الدراسیة في ھذه األخیرة تمثل 
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ماشي الیتألساتذة، فھو غیر مقبول لحد ما ومعرفي غیر مرغوب فیھ سواء من طرف الطلبة أو ا

  .58طورات المتالحقة للمعرفة العلمیةمع الت

  :البیاناتتحلیل 

 صدق اختبار إلى الوصول ثم ومن الدراسة، متغیرات والتحلیل بالمناقشة نتناول أن

 المیدانیة الدراسة خالل من جمعت التي للبیانات منظم بعرض وھذا، عدمھ أو الدراسة فروض

 تم منو   من خالل المقابلة    علیھا المتحصل والبیانات للمعطیات يیفالك بالعرض ھذاو

 وتفسیر سوسیولوجي بتحلیل ھذاو المبحوثة، العینة أفراد إجابات تحلیل یتضمن كیفي عرض

  .للفرضیة  الدراسة متغیرات بین والربط ،لبیانات

  :اآلتیة البیانات بعرض سنقوم  ھنا ومن

  الخریجین حول الجامعة.       بتصورتحلیل البیانات المتعلقة  -أوال   

  الخریجین حول التكوین المھني المتخصص.   بتصورتحلیل البیانات المتعلقة  –ثانیا    

  ر التكوین.ختیاوإنعكاساتھا عن إتحلیل البیانات المتعلقة بمردودیة التجارب المھنیة –ثالثا    

  :الخریجین حول الجامعة تصور -1

 الجامعةو  انو�ة�الث دراستهم إكمال �عد الطالب بها یلتح� تعل�م�ة مؤسسة تعتبر الجامعة

 م�ادین في اوتطب�قه والتكنولوج�ا العلوم مجاالت في التطور أن �ما التعل�مي، الهرم قمة أعلى

 تعتمد دیثالح اإلقتصاد في العال�ة اإلنتاج�ة مصادر أن یبین إلخ،... واإلدارة اإلتصال اإلنتاج

 اتالمؤسس من عینة الجامعةو   العلم على المؤسسة المعلوماتو  المعرفة على متزاید �ش�ل

 لتزو�د ممیز يوٕانتاج ثقافي معرفي، علمي طا�ع ذات لكونها ال�شر�ة التنم�ة تحقی� في الرائدة

 التنم�ة في دروا لها أن إلى إضافة العصر�ة، المؤسسات أدمغة تمثل التي بإطارات المؤسسات

 لجامعاتا مع التجار�ة والمؤسسات تالشر�ا �بر�  تتعاقد أ.م.الو في إذ لل�الد، اإلقتصاد�ة

  .خبراتهاو  أ�حاثها نتائج من لإلستفادة هذاو 

                                                             
  .2001، -قسنطینة  -مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم اإلجتماع التنمیة، جامعة منتوري  –عنابة  –دراسة میدانیة بجامعة باجي مختار  –صالح بوشارب مریم  -58 
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 صرح أجل من اإلستمارات توز�ع عن ع�ارة �انت التي المیدان�ة دراستنا خالل ومن

 الصدد ھذا وفي ،التكو�ن ومراكز المعاهد في المتر�صین الجامعة خر�جي في المتمثلة العینة

 علمیینال والطلبة األدبیة أو العلمیة سواء التخصصات مختلف من الجامعة خریجي طلبة وجدنا

 الطلبة من العدد ھذا على تحصلنا وبعد طالب، 7 في فتمثلوا األدبیین أما طالب 12 عدد كان

 جھھمتوو إلتحاقھم سبب ومعرفة أكثر وثینالمبح من اإلقتراب أجل من مقابالت بإجراء قمنا

 ،2012 اإلقتصادیة العلوم في ماستر على متحصل 19 رقم المبحوث فحسب المراكز، ھاتھ إلى

 لقرب اأیض بالثانویة لدراستھ إمتداد كان التخصص لھذا إختیاره سبب یرى األخیر ھذا حیث

 ذيھ على األخرى بالتخصصات علم عندي كانش ما الجامعیة التخصصات شفت كي" للجامعة المكاني

 التخصص ذاھ كاین وثاني الجامعة، في القرایا في ننغبنش ما باه بالثانویة لقرایتي وقریب لنعرفھا خیرت

 في لیساونس  على متحصلة 9 رقم المبحوثة أما ،"لدار قریب ومنھا تموشنت والیة تاع الجامعة في

 یسنح مل الذي بالباكالوریا لمعدلھا راجع الجامعي لتخصصھا إختیارھا سبب ترى 2008 حقوق

 غیر بھ نسجل ما مالقیت المعدل وھذا 10.28 بـ غیر الباك ربحت أنا" تخصصات عدةب بالتسجیل لھا

 غیر إختیار قدامي كانش ما ھذي على بسیف فیھا ونقرا نكرھا كنت عربیة وأنا حقوق، وال عربي أدب

 ما حسب ھذاو ،الوالدین لرغبة الجامعي لتخصصھ إختیاره سبب یرجع ما ھناكو ،"حقوق

 كانش ما الباك ربحت كي" البیولوجیا في 2 ماستیر على لةمتحص 10 رقم المبحوثة بھ صرحت

  ". نصحني باه ندیر بیولوجیا papa و والدي شورت ھذي على الجامعیة التخصصات على فكرة عندي

 رقم المبحوث فحسب الجامعیة تخصصاتھم عن راضین غیر المبحوثین غالبیة أن إال

 عطوھالي، و  7 اإلختیار في حقوق درت أنا" رغبتھ نتجة یكن لم الجامعي تخصصھ أن یرى 3

 pas لیساونس ندي باه غیر كملت ھذي على وماعطوھالیش ،français وندیر نبدل باه طعن ودرت

plus" ، ة لتھا الدراسلكن بعد مزاو كانت متفوقة في تخصصھا بالثانویة، 4أما المبحوثة رقم

، ھذي chimieلخطرش كنت نبغیھا و نقرا غایا chimi"نھار األول أنا بغیت نقرى  لم تجد ما توقعتھ 

األحالم تاع ما قبل الجامعة، بصح كي دخلت و شفت كرھت حیاتي ما لقیتش لي كنت متوقعاتھ، و زاد 

عن رضاه تجاه  14بعكس ھذا عبر المبحوث رقم ، وما كان حاال" spécialitéقاسوني في 

 spécialité"أنا بغیت ھذي  لھ أخ أكبر منھ درس بنفس التخصصتخصصھ الجامعي ألنھ كان 
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أقرا كیما نھاك  على ھذي درتھا   والحمدو اللھ،  ھو الكبیر خویا كي ،option énergétique درت وزدت

 .الصحرا وأنشاء اللھ نوصل كیفھ"دورك راه خدام في 

ذي الي تلقاه أفراد العینة وال سیما الذص نوعیة التكوین الجامعي عامة، وأما بخصو

 Cour  األول كي دخلن نقروا قلولنا كاین ر"نھا 2ن المتوسط، فحسب المبحوث رقم دویبقى عموما 

 ما تكوین لبعضیاتھم، مكملین یكونوش ما parfois، و just de théorieبصح الزوج كیفكیف  TDو 

المبحوثة أما  "سنین ما یكفوش باه نحس بلي متمكن من التخصص 4قاع لقریتھ في  و لتما، حتى شي

  Surtout، نكذبوا عى روحنا ما قریناشles modulsسنین قرینا غیر باه نبلعوا  3ت "قری 15رقم 

 ليم حاجي على یسقسوني لوكان الجامعة في قرینا الشیع غیر روحنا، حكمناش ما le système LMD  مع

، مرا prof absent مرا نقرا روحي حاسي كنتش ما ،Les examens یمات غیر نقرا كنت نعرفش ما قریتھا

grève، خطرا و prof یمد des notes یطیحوا ھذوا بالوجوه l’moral راسھ یحط الواحد یخلوش وما 

 par rapport إنضباط كاین كان الثانویة في بالك ،la FAC c’ est pas ça في القرایا ویقرا،

  ".الجامعة

 يف الخاصة المستجدات عن بعیدة الجامعة برامج أن المبحوثین غالبیة یرى حیث   

لمبحوث ا فحسب  راضیین غیر یبقواو تدرس، الزالت سنوات عدة منذ مجفالبرا الدولیة الساحة

وحي " أنا نھدر على ربعید عن الواقع العمليالتكوین الذي تلقاه یبقى ضعیف ویرى أن  8رقم 

بعیدة على لكاین في الخدما نھار لدخلت نخدم نخلعت  les TD et lesTP  malgréلقریتھ غیر النظري 

 des كاین parfois، لي قریناه ما نسحقوھش في الخدما، و XIXe siècleلقریتھ دقول القریا تاع 

modules   ما نسحقوھمش یقروھمنا، ھذا في وقتي وكي سقسیت وحدین عندھم عام وال زوج ملي

كاین ، mêmes module malgré et Les programmes mêmes Lesكملوا القریا غیر ھي راھا تتعاود 

 البرامج محتوى أن ترى 17 رقم المبحوثة أیضا ،"شي صوالح تجوزھم الزمن وما زالوا یقروا فیھم

 أو نعدمم یكون یكاد مھم یعد الذي التطبیقي الجانب أما ، أغلبھا في نظریة تعد بالجامعة الخاصة الدراسیة

 ".كبیر فرق المیدان في ولي قرینا لي ولقیت المذكرة تع   stage ندریروا كنا"  تماما منعدم

تطورات سوق العمل فقد اشى التخصصات المدرجة بالجامعة وأما بالنسبة لمدى تم   

وجیة في داغغالبیة المبحوثین على الجامعة تھتم في الوقت الراھن بتوفیر المقاعد البیأجمع 

تیجة ھذا ما یؤدي بالنو      المستجدات الحالیة،المقابل تھمل تجدید ومواكبة البرامج لتطورات و

 نھار تدخلھا كي الجامعة" 9 رقم المبحوثة فحسب عرقلت إندماج خریجي الجامعة بسوق العمل،

 خمس إلى أربع من تدیلك ھي بصح للقدام، منا خدما بیھ تضمن  diplôme ندي غادي تحسب األول
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واحد، و أنا و ین  500و ال  400و ال زوج یدخلوا  post على concourse دیروا كي و باطل، سنین

 كاین و مني، خیر علیھم والبس خدامین وراھم الجامعة ومادخلش الباك ماربحش لي وكاین نبان معاھم،

 نھار عرفت كان لو قافزا روحي حاسب وانا الشھریة ویدخلوا خدامین راھم  paramédicaleلسجلو

 بسوق إندماج لھ تحقق لم الجامعة أن ترى فالمبحوثة ،" الجامعة ندخلش وما كیفھم ندیر الول

 الطبي لشبھا التكوین نحو وجھواتو بالبكالوریا ینجحوا لم الذین تالفئا بعض عكس على العمل

 شكون مالقیتش الباك ربحت كي أنا"  تقول 1 رقم المبحوثة أیضا عمل، بمناصب بالظفر أفلحواو

 وقریت دخلت كي بصح خدمة، فیھا نلقى حاسبة كنت anglais خیرت ندیر واش وماعرفتش یوریلي

   journauxفي تقري وال تسمعي كي قتلنا، القعاد التالي ومع كیفي، األالف كاین لخطرش ، حیاتي كرھت

les ھذا نفسھ یطرح لي السؤال بصح طالب ونصف ملیون خرجت و عدد كذا دخلت الجامعة le 

nombre   تاعétudiants les  ح وین راه یروOttmatek للحیطان والرجال للدار النسا للبطالة   

، à zero نولوا نعاودوا ،contrat، و كي تكمل  La DASو  ’ANAM l  درونا كي حل لقونا وزعما

par ce que  كل عام یحلواdes spécialités راه كاین منھم اآلالف وراھم قاعدین و Taux de 

l'université de chômage prevue یزید، لو كان یبلعوھم، باه ما یروحوش  عام كل راه ليles 

étudiants یحلوا و لیھم autres spécialités فیھم manqué  یروحوا لھمles étudiants، 

األقل نتفادوا  على ،Marché du travail في مطلوبة راھا لي  لتخصصات توجیھ فیھ یكون عنىی

 formationعلى باطل، لو كان درت  حیاتي من  des ans ضیعت  تبانلي لیا بالنسبة  أناالبطالة، 

professionnelle ال و paramédicale دورك خداما راني بالك كان لو خیر،  األول النھار من"،  

 لىع تركز ما بقدر الكیف على تركز ال الجامعة أن المبحوثین تصریحات خالل من فنالحظ

 ال وحده الكم فالتركیزعلى د م ل نظام إدراج خالل من بھا قامت التي اإلصالحات رغم الكم

 جین،الخری ھؤالء جودة على التركیز األولى وإنما والمحلیة، اإلقتصادیة التنمیة لدعم یكفي

 زوغ المقابل في یبرز الجامعیة، الشھادات حاملي أوساط في خاصة البطالة إنتشار ظل ففي

 الجامعاتف منافستھا، على المحلیة العاملة الید تعجز التيو أجنبیة، بإطارات المحلیة العمل سوق

 لسیاسیةا المجاالت جمیع في الكفاءات إلنتاج مركز فھي المجتمع وأساس محور تعتبر الغربیة

 دورھا عن ثتبح أصبحت التي جامعتنا تلعبھ الذي الدور بعكس ، الریاضیة وحتى ادیةواإلقتص

  .59إلیھ تنتمي الذي المجتمع في ورسالتھا األساسي

                                                             
  .174كاھي مبروك، مرجع سابق، ص  -59 
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  :المتخصص المھني التكوین حول الخریجین تصور -2

 إختیارھا ترى 1 رقم المبحوثة فحسب المھني، للتكوین الخریجین تصور حیث من أما

 لوالیةا أوال فندقة خیرت" الجامعي لتكوینھا مكمل أنھ أساس على المھني بالتكوین لتخصصھا

 یساعدني وھذا anglais في لیسانس عندي وثاني بوحجر، حمام صاف، بني مثل سیاحیة، فیھا لنعیشى

 رقم المبحوثة إختیار سبب یعود أیضا ،"Parler en Français et non l’anglai الخدما في

ما طبقت لقریتھ في   jamais النظري غیر الجامعة في یتياقر " الخبرة إلكتساب لتخصصھا 6

، على ھذي extementما نعرفش شھي خدمتي   foisdesوطبقنا لقریناه، و  stagالمیدان وال فوتني 

 stag أیام 3، لخطرش ھنا نقروا یومین وندیروا  ’experience l، باه ندي   formationبغیت ندیر 

           الراھن الوقت في أھمیة ذو كونھ لتخصصھ إختیاره سبب یعود 18 رقم المبحوث أما "،

، وفي أي خدما یسحقوه les domainesمطلوبة بقاع  l’informatique"  المجاالت بكل ومطلوبة

  ".formalizesحتى صحاب الحوانیت راھم یستعملوه في الخدما كل شى راه 

فكان  3أما بخصوص توجھ أفراد العینة نحو التكوین المھني، فحسب المبحوث رقم    

الھدف وراء توجھھ نحو التكوین المھني ألجل الحصول على شھادة التسجیل بالتكوین من 

ول طدفعھا في ملف لطلب التأجیل عن  أداء الخدمة الوطنیة، أیضا نتجة البطالة التي عرفھا 

غیر ھنا ولھیھ وكي تصدقلي في  ملي كملت قرایتي في الجامعة خدمتمعة "فترة بعد تخرجھ من الجا

، مابید  sursit ، عال ھذي سجلت بالتكوین باه نقد نديcarton jauneخدما یفشلوني كي یطلبولي 

 في یطلبوھالي دیما الخطرش خدما نصیب ربي وعلى ،carton jauneسنة، وندي 30نوصلھا حتى 

 على لحصولا  ألجل أو یعیشونھا التي البطالة نتجة یعود المبحوثین لبقیة  بالنسبة أما ،"الخدما

 من ادةاإلستف یوفر التكوین ألن الخبرة من اإلسفادةو العمل، بسوق أكثر مطلوبة مھنیة شھادة

 أیام ثالثو بالمعھد باألسبوع یومین یدرسون المتربصین ألن التمھین، بالنمط خاصة الخبرة

 لمتربصینل یسمح ما ھذاو  بالمعھد، التكوین مدة طوال بصبالتر القیام لھ تمنح التي بالمؤسسة

 لواقعا ومعرفة  لإلطالعو العمل بالمیدان علیھ یحصلون الذي التكوینو المعلومات تطبیق من

  المحاسبة من قریب تخصص قریت أنا"  6 رقم المبحوثة فحسب  قرب، عنو أكثر العملي

 على قرینا واش طبقت وال الخدما في شكین وعرفت stagوال درت   jamis بصح بزاف،  ونستعملوھا

أیام نخدموا  3یومین نقروا و  stag ندیروا ھنا لخطرش ،l’expérience  ندي باه بالمعھد سجلت ھذي

  نكمل قاع لوكان یعني ،les collèguesولیت نعرف شھي الخدما، الجو تاع الخدما العالقات بین 
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 وروھناش ما الصوالح وھذوا تتمشى، كیفاه الحالة وعارفا خادما راني لخطرش ننخلعش ما خدما ونصیب

 du travail  شھوا وعرفناش شھي عشناش ما بصح نظریات قرینا بالك قروھنا، وال الجامعة في

climat le"  جیت ھنا نقرا باه ندي ترى سبب إلتحاقھا بالتكوین ھو  12أما المبحوثة رقم"

diplôme خدما بیھ ونلقى tout simplement،  لخطرش قعدت عام ونصفchômage، حتى l’ 

ANEM  ما ستھلتھاش على ھذي جیت ندیرformation صحبتي عندي لخطرش خدما، بیھا نلقى لي 

" أما ، وھي لي نصحتني باه نقرا ھناstag فیھا دارت لي البالصا في خدما ولقات العفسة ھذي دارت

"عندي عام وأنا قاعد  ال خدما ال زدما خدمت   بالتكوین ھویرى سبب إلتحاقھ  14المبحوث رقم 

 وباه الزونقى الدار القھوى الحالة ھذي من وكرھت ، vide غیر ومنبعد وحبست عام تاع contratغیر 

 كل في مطلوب راھي حاجي في ،formation ندیر باه ھنا جیت باطل على وقتي ونضیع برا نقعدش ما

 بھذاو" نتاعي domaine في surtout و ،l'informatique نسحقوش ما حاجي كانش ما شي

 الظفر جلأل ھيو نقطة في تلتقى لكن المھني، وینالتك نحو المبحوثین توجھ أسباب تختلف

  .عمل منصب على الحصولو العمل بالسوق جدید من للولوج متؤھلھ شھادة أو بخبرة

 عن یینضار أغلبھمف المھني بالتكوین تخصصاتھم عن المبحوثین رضى بخصوص أما   

 باه concoursفوت  C’est vrai"  19 رقم المبحوث تصریحات حسب ھذاو تخصصاتھم،

أیضا  "لي بغیتھا لي دخلت على جالھا ھنا formation وأعطاوني وربحت دخلت بصح ھنا دخلت

 16مبحوث رقم  ھذا حسب تصریحات الو راضین عن نوعیة التكوین المقدم من طرف المعھد

في كل حاجي تلقي النقص نھار األول ماكانش كاین قاع األساتذة، بصح لیقرونا   C’est normale ھي "

یقروا من القلب یدیروا كل شي باه یوصلونا المعلومة ونفھموا، وتاني حاجي ملیحة ھنا ھي كل سیمانة 

ونصحوا األخطاءنا،  ھذي لتخلینا دیما نقیموا روحنا ونعرفوا المستوى نتاعنا  testكاین   jours 15وال 

، ھذي stag، تقرا وطبق شي قریت، وتاني كاین materialوتاني الحاجي الملیحة ھي نقروا بصح قدما 

تاني تخلینا نحسوا لقریناه ماشي غیر نظري، ال كاین منھ و ما ضیعناش وقتنا على باطل في صوالح ما 

   "نسحقوھمش

حد التكوین المھني ھي تواكب ل حسب غالبیة المبحوثین فإن التخصصات المدرجة فيو

" أنا خترت ھذا التخصص لخطرش على بالي مطلوب  18ما تطورات سوق العمل، فحسب المبحوث 

 وراھم التخصص ھذا دار واحد من شعال ونعرف ،serviceأي شركة فیھا ھذا  شونلقي خدما فیھ للخطر

ترى أن  8" أیضا المبحوث رقم ، بصح لقاو خدماspécialité حساب یدیروك بالبدي ماشي خدامین
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 formation"متطلبات سوق العمل وین المھني یوفر تخصصات تتماشى والتك

professionnelle تقدم Specialties و الجامعة، في كانش وما مالح Prof كاین دورة كل في 

 بین قالفر یبین ھذا كاینا، كنتش ما جدیدة تخصصات ویدیروا یقلعوھم وتخصصات یقعدوا تخصصات

 spécialitéكاین فائض فیھا أنا درت ھذي  malgre ھما غیر تخصصات تحل عام كل لي الجامعة

لوال   la formation أنا خیرت ھذي  marche de travail في  très demondè  راه لخطرش

ملیون صح ھو قافز وعنده  22اللھ یبارك یدخل في الشھر فایت  domaineعندي نسیبي  یخدم في ھذا 

الدخالت بصح یخدم وھو لنصحني، وشعال من خطرا یدني معاه كي تكون عنده خدما منھاا نتعلم وكاش 

، یعني راھا تشجع على ھذوا materialو     l’ENSEJ des creditما نحرش معاه، وتاني راه تمد 

les formatios11ث رقم حتى المبحو" واللھ د كي یكمل یعرف بلي غادي یخدم إنشاء، وھاك الواح 

"واه التكوین المھني یقدم تخصصات راھا مطلوبة، وكاین نسبة كبیرة من لي توافق ھذا قدم  الرأي 

، تتجدد لخطرش التكوین les coursكملوا قریتھم   والقاوا خدما قاع لقاروا بصح خدموا، ھنا حتى 

  " terrain صاري راه بواش apparentésبالمعھد 

 8 مبحوث 19 أصل فمن المبحوثین، من بھ البأس لعدد شھادات عدة  إمتالك یعد كما

الفراغ الذي جة للبطالة وینت شھادات لعدة إكتسابھم سبب یرجعونو شھادات، عدة لھم منھم

 لعملا بسوق حظوظھم رفعو جھة، من الذاتیة سیرتھم لمأل یعرفھ غالبیة المبحوثین، أیضا

 حسب ھذاو أخرى جھة من الجامعیة لشھادتھم مكمل تكوین بإضافة ھذاو عمل، بمنصب لظفر

 Français et en anglais في   diplôme عندي" 4 رقم فالمبحوثة المبحوثین، اتتصریح

 لخطرش ،Plusieurs languesیطلب نكون نعرف نھدر  domaine لخطرش ،privé عند قریت

déga   قبلوني في واحد de travail entretien واحد في société privée la، خسرتني لي بصح 

، وتاني زدت سجلت ھنا لخطرش formatios، على ھذي درت ھذیك l’anglais من متمكنى كنتش ما

" عندي شعال  ھذا الرأي 9كما تشاطر المبحوثة رقم ، ونسحقھم في الخدما"، CVھذوا یعاونوني في 

 Informatique، على ھذي قریت عند l’ videوكان عندي بزاف  l’ANEMمن عام ملي كملت درت 

privé، لخطرش خدما نصیب باه یعاونوني التخصصات ھذوا ھنا دایراتھ راني لي التخصص وحسب 

 ".بعضیاتھم یكملوا

  المھنیة و إنعكاساتھا على إختیار التكوین المھني: التجاربمردودیة   عن بیانات -3

 عملوا أنو سبق منھم 15 مبحوث 19 أصل فمن المبحوثین جل نقل لم  إن غالبیة یعد   

 بفحس بأنفسھم، مسؤلیتھم لتحمل ھذاو الرسمي الغیر أو الرسمي القطاعب سواء قبل، من
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 صلح تخرجھ بعدو نفسھ، لیعیل الجامعیة دراستھ ءأثنا عمل أنو سبق والذي 16 رقم المبحوث

 كونی عمل عن دائم بحث في لكنھ الضرائب، بإدارة التشغیل قبل ما عقود إطار في عمل على

 دهوال لدى منزلیة أثاث بمحل رةمبك سن منذ العمل بدأ فقد 19 رقم المبحوث أما ما، لحد مستقر

 قتيو قاع الجامعة في قرایتي كملت وكي الشیباني مع الحانوت في نقعد كنت سنة 15 عندي كانت ملي"

 العطل، أیام في مبكرة سن مند أنشطة عدة عمل فقد 4 رقم المبحوث أما ،"الحانوت في نفوتھ

 تصریحات حسبو رسمي، غیر إطار في عمل أیضا یةالتجار المحالت أحد لدى عمل منھا

 الصباط، تاع حانوت عند ومرا القش، تاع حانوت عند خطرا ،les vacances في نخدم كنت" المبحوث

  ".الفاكیا تاع طابال درت وخطرات

حوثین مدى تماشى تخصصھم المھني ومتطلبات سوق العمل أما بخصوص إعتقاد المب

 لمھنیة المدرجة  أغلبھا تتماشىتوفیر لھم إندماج مھني، فیرى المبحوثین أن التخصصات او

مھني مطلوبة بكثرة بسوق رى أن تخصصھ الی 8متطلبات سوق العمل، فحسب المبحوث رقم و

عندي نسیبي وھو صاحبي یخدم في اصة وأن لھ تجربة أمامھ "أن فرص العمل كبیرة خالعمل، و

على  وھو لي نصحني لخطرش اللھ یبارك یخدم غایا ومرات كنت نعاونھ كي نكون قاعد domaineھذا  

"، L’ANSEJمن        crédé  باه ندي  diplôme وتانيéxperience  ھذي راني نقرا ھنا باه ندي 

دقاتھا بالتوجھ للتكوین المھني لھا نفس الرأي حیث نصحتھا أحد ص 12كذلك المبحوثة رقم  

باألخص التكوین على تخصص سكرتاریة، ألنھ سبق لھا التكوین و العمل بعد تخرجھا من و

  التكوین المھني.

حوثین یفضل العمل ألن ھدفھ     فجل المبالتكوین، ما في حالة اإلختیار بین العمل وأ   

خلق سبل لإلندماج بسوق العمل التكوین المھني، ھو ألجل العمل وغایتھ ألجل اإلقتراب من و

یرى أن  8مطلوبة بسوق العمل فالمبحوث رقم  ن طریق التكوین بتخصصات تتماشى وع

شغیل لة الوطنیة لدعم تاھذا بتشجیع الو كالمھني سیوفر لھ إندماج مھني، و تخصصھ بالتكوین

ترى أن سبب إلتحاقھا   6منحھا قروض للعمل  بھذه التخصصات، أیضا المبحوثة رقم الشباب و

جل رفع نسبة فرصھا بسوق العمل ألجل إكتساب خبرة  بمیدان العمل، وبالتكوین المھني كان أل

یرجع    19رقم  الغایات إال أن واحدة فالمبحوث الطرق لكن  الظفر بمنصب عمل، كما تختلف 

ي ملف الجامعیة ف لشھادتھع  شھادة  التكوین المھني إضافة إلتحاقھ بالتكوین المھني ألجل وض
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الھدف من ذلك ھو العمل بالخارج، إال أن لفت إنتباھي وجود مبحوثان طلب التأشیرة وقبولھ، و

نھاء رى بعد إأثناء إجابتھما عن ھذا السؤال ھو  تفضیلھم  مزاولة التكوین على تخصصات أخ

أنھا تخصصات  یود التسجیل بتخصص محاسبة حیث یرى 18تكوینھم ھذا فالمبحوث رقم 

توفر كما ترفع فرص إندماجھم بسوق تكمل بعضھا البعض ویحتاجھا بمیدان العمل من جھة، و

ترید التسجیل تشاطر رأي المبحوث السابق و 5قم العمل من جھة أخرى، أما المبحوثة ر

 یر موارد بشریة فھي تراه مھم جدا بأي مؤسسة كانت.یو تسبتخصص  أخرى ھ

أما بشأن بحثھم عن عمل سواء على أساس الشھادة الجامعیة أو المھنیة، فحسب    

ب على منص المبحوثین فإیجاد منصب عمل ال یھم عند غالبیة المبحوثین المھم ھو الحصول

المبحوث أن ھدفھ ھو إیجاد أن یكون مستقر نوعا ما، حیث یرى عمل یكون ضمن التخصص و

عمل و تحصیل على دخل، إال أن تبقى الشھادة التكوین المھني یوفر حظ أكثر للحصول على 

من جھة أخرى حثوا عن عمل بالشھادة الجامعیة ولم یتمكنوا من ذلك، وعمل فمن جھة قد ب

یث عمل، ح بالشھادة السابقة تكمل الشھادة التكوین المھني مما قد تزید من فرص إیجاد منص

ما یھمش المھم خدما ونخلص ما یھمش بواش نخدم"، كذلك المبحوثة رقم " 17ترى المبحوثة رقم 

ترى أن ال أھمیة لنوعیة الشھادة المھم ھو الظفر بمنصب عمل " بعد قاع القرایا لي قرینھا والتعب  15

  الواحد یبغي یلمس ثمار جھده وتعبھ، و لي ھو یلقى خدما".

المبحوثین بشأن محددات الحصول على منصب عمل بالجزائر   أما بخصوص رأي

حسوبیة الخبرة أوال الشھادة إال أنھا غیر كافیة لوحدھا، فقد أرجعوا ذلك لعدة عوامل أھمھا الم

ل على أكد أن ألجل الحصو 2غیرھا من العوامل، فحسب المبحوث رقم المھنیة، الرشوة و

ت "و ین ما بغیمحسوبیة التي طالت كل القطاعات وكل األ فراد العمل بالجزائر، ھي الرشوة و

واحد  من مورایا، یقلولك طلقھم تفوت مول البالصا  100واحد قدامي و  100ندفع ملف تاع خدمة نلقى 

وما یجیش یفوت، و ھذي  اآلفة ما طلقت حتى قطاع بغیت ندفع في الحمایة   concoursیكون راقد نھار 

تاني، على ھذي راني مخلیھا على ربي ما نبداش  douane laمالیین تربح، 10 المدنیة قلولي دفع

" في ھذي ترى أن المحسوبیة ھي المحدد للحصول على العمل  4أما المبحوثة رقم بالحرام"،  

 العرف یخصك l'hôpitalو ال  la mairieالبالد كل شي یمشي یالعرف حقك تدیھ بالعرف في أي بالص 

و خلق عمل خاص أي یرى محدد الحصول عن عمل ھ 8المبحوث رقم  ،"pire الخدما أماال
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یخدم عام ویریح عام، اللھم الواحد یخدم عند  annonces les"الواحد یقعد یقارع  للحساب الخاص 

ي یرى أن الخبرة ھ 14" أما المبحوث رقم روحھ خیر ولتم الواحد یتكل على ربي وعلى شطرتھ

ھذه األخیرة یعتبرھا المبحوث عائق أمام الشباب الراغب عمل، والمحدد للحصول على منصب 

ما "دام ھناك شح  في عملیة التوظیف التي ال یمكن تحصیلھا ماوال یملك تجربة، و  بالعمل 

 یطلبوا toujours annonces les، وین نروح نحوس و ال في الجرنان كي نشوف les postsكانش 

expérience l' من التفوات من عیت قرایتي كملت ملي وأنا les concours وال كي تلقي یطلبوا ،

  ."الخدما قدام des barrièresالخبرة  حنا ما خدمناش ومین نجیبوھا، ھكا راھم یدیروا، 

  مناقشة نتائج الدراسة:تحلیل و

یعد عرض النتائج یعني بالضرورة اإلجابة على التساؤالت التي إنطلقت منھا الدراسة، 

 النتائج المستقاة من الواقع إلى مدى توافقھا مع منطلقات الدراسة النظریة.كما تمثل 

وق وس   التكوین المھني ،علیھ فنحن في ھذه الدراسة الموسومة بـ: " خریجي الجامعةو

دراسة میدانیة بالمعھد الوطني المتخصص في التكوین المھني واضح بن  -العمل في الجزائر

  ا من التساؤل الرئیسي التالي: إنطلق"، و -عین تموشنت-عودة

  ماھي أسباب توجھ خریجي الجامعة نحو التكوین المھني؟   

تھم یجي الجامعة، أن غالبیو یتضح من خالل المعطیات بمجتمع البحث المتمثل في عینة خر    

سنة، كما  29سنة إلى  20، كما أن أغلبھم یتراوح سنھم ما بین  %57,87ذلك بنسبة إناث و

من مختلف التخصصات  %73,68ة الخریجي حاملي شھادة لیسانس وھذا بنسبة أن غالبی

الجامعیة، أما بالنسبة للتخصصات المھنیة فقد تنوعت لكن غالبیتھا بتخصص المعلوماتیة بنسبة 

31,58 %.  

  فیما یلى عرض النتائج التي تم التوصل إلیھا الدراسة:و   

اد العینة بدایة بما یتعلق بظرة حول الجامعة، ننطلق من أساس أومنطلق إختیار أفر 

قرب لن یرجع ذلك لرغبة أحد الوالدین وإختلفت فجزء ملتخصصاتھم الجامعیة، والتي تباینت و

الجغرافي للجامعة من مقر سكناه، لكن الغالبیة یرجع ذلك لضعف معدل النجاح بالبكالوریا 

لھ بالتسجیل بعدت تخصصات وأیضا لإلختیار العشوائي اإلدارة الجامعیة، ما الذي لم یسمح 

یضا عدم أھم لعدم إطالعھم علیھا، من جھة ویترجم عدم رضى أفراد العینة عن تخصصات
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المستجدات الحاصلة في الساحة العلمیة، رغم تغیر المقایس إال أن تماشى التكوین الجامعي و

، LMDرغم اإلصالحات التي عرفتھا بتطبیق نظام ت، ومنذ سنوا المحتوى بقى كما ھو

تكوین كان ھذا على حساب الو فإكتفاءھا بتوفیر المقاعد البیداغوجیة لكل حامل شھادة بكالوریا،

النوعیة للمساھمة  سوق العمل بإطاراتو النوعي المنتظر من طرف الجامعة بتزوید المجتمع

  مقابل ذلك أصبحت تزوید صفوف البطالین.ا، وومسارھ بھذا إنحرفت عن دورھافي التنمیة، و

الذ الفاشلین                  على غرار ذلك أصبح التكوین المھني الذي كان یعد  باألمس م

ات مواكبة للتطورات  أیضا لمتطلبتعلیمیة، الیوم یعد أكثر تماشى والراسبین من المظومة الو

كذا من خالل اإلصالحات وت المبحوثین تصریحا، وھذا حسب الدراسة المیدانیة وسوق العمل

وات األخیرة، من خالل التخصصات واألنماط المھنیة المدرجة، التي عرفھا القطاع في السن

یونة لإمتیازھا بالتطور بمواكبتھا للواقع العملي، وطرق التكوین التي عرفت وكذا البرامج و

تي یطلبھا سوق العمل، تخصصات المن خالل مدونة التخصصات التي یتحدد من خاللھا ال

ل التطورات، أیضا بتشجیع سیایة التشغیالتي عرفت إدراج بعض التغیرات و التخصصاتو

وطنیة اب، الوكالة الالوطنیة لنوعیة التخصصات المدرجة كالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشب

  غیرھا.للتشغیل و

التأھیل         ن خاضع لمعیار كما أصبح اإلندماج في سوق العمل في الوقت الراھ

ي التكوین أداة فعالة  ففالسوق العمل أصبح سوق مؤھالت ومھارات، یعد التعلیم و الكفاءة،و

  إدماج أكبر عدد من األفراد المؤھلین.

ة      الوساطالرشوة وأیضا معاییر المعمول بھا في التشغیل بالجزائر من محسوبیة، 

یة، ما یزید من حدة بطالة الجامعیین، كلھا عوامل بدال من المھارة المھنیة أو الكفاءة األكادیم

من  كإستراتجیة للخروج لإلقتراب من ھذه المراكزو أفراد العینة في التفكیردفعت وشجعت 

ھذا بإكتساب تكوین نوعي یضمن لھم تحصیل كفاءات، أیضا إقترابھم للواقع العملي البطالة و

أن أغلبھم یتجھون لنمط التمھین ص وولوج من جدید لسوق العمل، خصوكما یساعدھم في ال

للحصول على تربص بمیدان العمل طیلة مدة التكوین لتطبیق التكوین المحصل علیھ من طرف 

  المعھد.
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لكن في األخیر أود أن أعرج على شيء لفت إنتباھي أثناء حصري للفئة المبحوثة  وھو 

           عدم إقتصار متربصي التكوین بالمعھد على المتحصلین على المستوى النھائي      

اولون عیین یزطلبة جامعیین لم یكملوا دراستھم، بل أیضا تواجد طلبة جاموخریجي الجامعة و

ین ومتربصین بالمعھد في نفس الوقت، ھذا دفعني للتسأل عن إلتحاقھم بالتكامعة ودراستھم بالج

  ھذا قد یكون إشكال دراسات مقبلة.بالمعھد، و
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  :النتائج العامة

ن نتیجة التي تر� ألمتوصل إلیها �الفرض�ة الدراسة و أخیرا من خالل مقارنة النتائج او 

 التكو�ن المهني إلكتساب شهادة ذات �فاءة ال�طالة التي �عرفها خر�جي الجامعة یتجه نحو

عمل�ة ألجل رفع حظوظهم للولوج في سوق العمل، إذ إكتفینا �فرض�ة  واحدة وهي فرض�ة 

مر�زة تحمل أكثر من مؤشر ال�طالة، خر�جي الجامعة، التكو�ن المهني وسوق العمل، ومن 

یتنا قد �حثنا وجدنا أن فرضخالل التحلیل الكمي والك�في للمقا�الت التي أجر�ناها مع عینة 

تحققت، إذ نستط�ع القول أن م�حوثینا هم متخرجون من الجامعات ومتحصلون على شهادة 

ل�سانس و�عضهم  منهم على شهادة ماستر إال أنهم یتوجهون إلى معاهد التكو�ن المهني 

ى ل�إستراتج�ة و طرق بدیلة لتدلیل مش�ل عدم إنسجامهم �سوق العمل عن طر�� الحصول ع

جامعي أو بتوس�ع  معارفهم وٕاكتساب مهارات، تكو�ن في تخصص ��ون م�مل لتكو�نهم ال

�ذا خبرة، �التالي منح ألنفسهم فرصة أخر� للولوج لسوق العمل، رغم أن �عض �فاءات، و 

 الذین مه األدب�ة الشهادات حاملي م�حوثینا من شعب علم�ة فاإلعتقاد السائد في مجتمعنا أن

 أ�ضا لم�ةالع التخصصات أن لنا تبین المیدان�ة دراستنا خالل من لكن ال�طالة أكثر تمسهم

 العمل، ق لسو  للولوج �اف�ة غیر الجامع�ة الشهادة أص�حت بل فق� هذا ل�س ال�طالة تواجه

 بإقترابهم ینةالع أفراد سلوك �فسر ما هذاو  تخرجهم، �عد �طالة حالة لجامعةا خر�جي �ع�ش حیث

 أخر�  ات�فاء و مهارات شهادات،  بإكتسابهم هذاو  عرفوها التي ال�طالة نتجة اكز،المر  لهذه

 على طلو�ةم بتخصصات تكو�نات بتلقى هذاو  أخر�، جهة من الذات�ة سیرتهم ءٕاثراو  جهة، من

 جراءإ ر��ط عن العملي الواقع مستجداتو  التكو�ن�ة البرامج تماشى حیث ،العمل سوق  مستو� 

 بها قمنا التي المیدان�ة الدراسة طر�� عن إل�ه توصلنا ما هذاو  التكو�ن، مدة طیلة تر�صات

 التلقین، لىع �بیر �ش�ل تعتمد التيو  تقدمها، التي التكو�ن�ة و�رامج طرق  خالل من فالجامعة

 الجامعي البالط ی�قى حیث التطب�قي، الجانب حساب على النظر�  الجانب علیها �غلب والتي

ما یدرس و بین ما هو مستجد �الواقع العملي، مما أفرز عدم تماشي  إنفصال بین حالى �ع�ش

 معة�الجا المدرجة التخصصات التكو�ن الجامعي و متطل�ات سوق العمل، أ�ضا عدم مراعاة
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 �طرح مام ینهما،ب المبثورة العالقة على �أكد و یدل ما وهذا العمل، �سوق  المستجدة والعروض

 هذاو  ینهماب تفصل تيال الهوة بین للتقر�ب مح�طهاو  الجامعة بین والتعاون  التنسی� مسألة

 سوق   اتمتطل� مع تك�فها لمحاولة ملزمة قانون�ة أطر توفیر طر�� عن تكامل، عالقة بإیجاد

 فراداأل �افة تمس فال�طالة يالجامع التكو�ن أثناء تر�صات راءإج خالل من هذا و العمل،

 منطقي، �عد �المتوسو  اإلبتدائي المستو�  ذو�  أن إال التعل�م�ة مستو�اتهم مختلف على المجتمع

 مؤقتة تعد أنها إال اإلصالحات رغم ال�طالة معدل في تزاید شهدت الجامعة خر�جي فئة أن إال

 للمراجعة �حاجة العمل سوق و  العالي التعل�م نظام عالقة أن یؤ�د ما هذاو  �اف�ة، وغیر

 العینة فرادأ تقرب لذا متزاید، إرتفاع في هوو   ال�طالة، من �عاني منهم �بیر عدد أنو  خصوصا

  .العمل سوق  إلى جدید من الولوجو  �فاءات إنتاج إلعادة إستراتج�ة� المراكز هذه إلى

توصلنا إلیها، نؤ�د على أن هذه النتائج التمثل  نتائج التيالومن خالل ما صغناه من 

  إال جزء من المیدان و�التالي ال تمثل نتائج نهائ�ة ومطلقة لموضوع �حثنا.

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخـــــــــــــــاتمة
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  الخاتمة:

كان من بین األھداف الرئیسیة لھذا البحث ھو التعرف عن أسباب ودوافع إقتراب 

خریجي الجامعة للتكوین التكوین المھني، ولفھم وتفسیر ھذا الفعل للخریجین من خالل 

معرفة نظرتھم للجامعة والتكوین المھني، وكذا التوصل لمدى إحتكاكھم وتجاربھم بسوق 

  العمل المحلیة.

 سةكمؤس  أصبحت الجزائریة الجامعة أن تبین نتائج إلى الدراسة توصلت ولقد

 اكبتو تعد لم أخرى جھة ومن جھة، من ھذا النظریة المجاالت إال تقدم ال وتعلیمیة تربویة

 اإلصالحات رغم العالمیة، إطار في أصبحت التي التخصصات في الجدیدة التطورات

 العروض عيترا ال فھي كبیر، بشكل تغیر تحدث ولم بجدید، تأتي لم أنھا إال بھا قامت التي

 فتح في واضحة غیر إستراتیجیة على تعتمد أنھا أي ،العمل سوق في المطروحة

 التكوینیة، ةللعملی الكیفي الجانب حساب على الكمي بالجانب تھتم أصبحت إذ التخصصات،

 وھذا بینھما، تكامل عالقة إیجاد طریق عن العمل بسوق الجامعة عالقة مراجعة یجب لذا

 تحقیق على العملو المیدانیة، للتربصات الجدیة ومتابعة للطلبة التطبیقي التكوین بتشجیع

 تكوینال تكیف خالل من العمل، سوق ومتطلبات التعلیم مخرجات بین المواءمة من مستوى

  .الشغل سوق ومتطلبات الجامعي

 اإلقتصادیة آثاره عن زیادة العمل وسوق الجامعي التكوین بین فالقطیعة

 اإلقصاءو بالتھمیش بشعورھم وھذا البطالین الخریجین لدى نفسي تأثیر لھ واإلجتماعیة

 لتعلیما نظام اإلختالل ابأسب ضمن یندرج الجامعي الصعید على الخریجین إندماج فمشكل

 لمشكل المتخرجین اجھةمو إلى أدى مما الحقیقیة إلحتیاجات مسایرتھ وعدم عموما،

 من لإلندماج بدیلة طرق سلك إلى منھم بالعض دفع مما مھنیا، إندماجھم وعدم البطالة

 يماشت أكثر تكوین إلكتساب المھني التكوین نحو التوجھة طریق عن العمل، بسوق جدید

 كوینالت على تعتمد التي التكوینیة والمھارات المعارف خالل من العمل، سوق ومتطلبات

 فھي ن،التكوی مدة طیلة المیدانیة التربصات على المتربصین بحصول وھذا التطبیقي،
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 ادةإع على والعمل الشغل لسوق جدید من ولوجیھم وإعادة البطالة من للخروج إستراتجیة

 نأ یعتبرون الجامعة فخریجي عمل، منصب على األخیر في والظفر جدید من إندماجھم

 مكنللت وكفاءات مھارات وإكتساب أخرى لشھادات تحتاج بل كافیة، غیر تخرجھم شھادات

  . عمل بمنصب بالظفر

 بتخصصات وكفاءات مھارات عدة بإكتساب یطالب أصبح الیوم العمل فالسوق

 التخصصات بینھا من الحر والسوق العولمة وجود ظل في خاصة للعصر مواكبة جدیدة

 التخصصات من وغیرھا البیئة ،البشریة الموارد ،اآللي واإلعالم بالتقنیات المھتمة

  .الحدیثة

أخیرا نأمل أننا قد وفقنا ولو بقدر یسیر في تحقیق بعض أھداف البحث وإعطاء 

  .بالجزائر نطرة عن واقع خریجي الجامعة بمعاھد التكوین المھني
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 الببلیوجراف�ا 
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 مدى مساھمتھتعلیم العالي في الوطن العربي، ومحمود بوسنة، تأمالت حول تطور ال -

  .2000، مجلة العلوم اإلنسانیةفي التنمیة: عرض لتجربة الجزائر، 

 القرن عولمة ظل في الجزائر تحتاج جامعة أیة توھامي، وإبراھیم حسانة الدین محي -

 . 2003 أفریل ،4 العدد ،الباحث مجلة والعشرون؟، الحادي

ـ مصطفى شریف، مالحظات حول إصالح المنظومة الجامعیة، حولیات جامعة الجزائر، 

  .1991-1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5عدد 

مصطفى عوفي و صباح باھمي ، " الجامعات العربیة بین الواقع وتحدیات العولمة،  -

 . 2012 ،العدد التاسع، دیسمبر مجلة العلوم اإلنسانسة واإلجتماعیة،

 ،- ةسوسیولوجی مقاربة – الجزائریة الجامعة في المعرفة إنتاج إشكالیة بوساحة، نجاة -

      . 2012 جوان، الثامن، العدد ،واإلجتماعیة اإلنسانیة العلوم مجلة

مجلة العلوم نجوى بوزیدي، الجامعة: مؤسسة لإلستثمار في رأس المال البشري،  -

 .2007 ، العدد الثاني عشر، نوفمبر،اإلنسانیة

وائق دراسةللع-خرون، التكامل الصعب بین قطاعي التكوین والشغل آـ نوریة بنغریط و

   مركز األنتروبولوجیة الثقافیة منشورات ، -في قطاع البناء السكن واألشغال العمومیة

 .2013، جوان، واالجتماعیة

سات األكادیمیة للدراالتشغیل في الجزائر، غربي، التكوین المھني و صباحو عمار رواب-

  .2011، 5، العدد اإلجتماعیة واإلنسانیة
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  أطروحات:

 ،تقویم مراكز التكوین المھني بوزارة الشؤون اإلجتماعیةأحمد السید محمود فرج،  -

  .2001رسالة ماجستیر، كلیة الخدمة اإلجتماعیة، غیر منشورة، جامعة حلوان، مصر،

، مذكرة لنیل شھادة الثانوي نحو التكوین المھنيإتجاھات تالمذة التعلیم أحمد مكي،  ـ

  .2007الدكتور الدولة في علم النفس، إشراف: معروف أحمد، جامعة وھران، 

تطور التعلیم العالي: اإلصالح واآلفاق السیاسیة ، دراسة میدانیة لمجموعة أیمن یوسف،  -

ماع ر في علم اإلجت، رسالة لنیل شھادة ماجستی-الجزائر-بن خدة من األساتذة بن یوسف 

  .2008، -الجزائر  -السیاسي، إشراف خلیفة بوزبرة، جامعة بن یوسف بن خدة 

مدى تحقیق مؤسسات التكوین المھني في مدینة سطیف للكفایات المھنیة توفیق سامعي،  -

، أطروحة دكتوراه علوم في علم النفس وعلوم التربیة لدى خریجي القطاع المكون

  . 2011، سطیف، 2واألرطفونیا، جامعة فرحات عباس 

، إشراف: أحمد فعالیة نمطي التكوین المھني اإلقامي األولي والتمھینـ خضرة قبلي، 

 معروف، جامعة وھران،

یرفي مذكرة ماجست ،العالقة بین التكوین بالجامعة والمؤسسة اإلقتصادیةسامیة كواشي،  -

  . 2005علم اإلجتماع عمل وتنظیم،إشراف: سعد بشاینیة، جامعة الحاج لخضر،باتنة، 

، ماجستیر في القانون اإلجتماعي، نظام التكوین المھني في الجزائرفاطمة عیشوبة،  -

 .2006حمادي فریدة، جامعة وھران،  :إشراف

، إشراف دحماني أدریوش، محاولة تحلیل، إشكالیة التشغیل والبطالة: قویدر بوطالب -

 .2012أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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نیل أطروحة ل تقویم أثر التكوین المھني على فعالیة أداء المتخرجین،ـ لیلى رحماني، 

شراف: إر في علم النفس تخصص التنمیة البشریة وفعالیات األداءات، یشھادة الماجست

  .2009بوفلجة غیات، جامعة وھران،

دور برامج تشغیل الشباب في ترقیة العمل وتطویر الكفاءات( المؤسسة لیلیا بن صویلح،  -

مذكرة ماجستیر في علم اإلجتماع   المصغرة، عقود ما قبل التشغیل، القرض المصغر)،

 . 2003المؤسسات اإلجتماعیة، قسم علم إجتماع، جامعة باجي مختار عنابة، 

انیة دراسة مید- مخرجات التعلیم العالي في الجزائر وتحدیات سوق العملمبروك كاھي،  -

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قسم العلوم -ورقلة-لخریجي جامعة قاصدي مرباح

  .2011، 3السیاسیة والعالقات الدولیة تخصص: إدارة الموارد البشریة، جامعة الجزائر

مذكرة لنیل شھادة  ،-عنابة-دراسة میدانیة بجامعة باجي مختار-مریم صالح بوشارب  -

 .2001، -قسنطینة -الماجستیر في علم اإلجتماع التنمیة، جامعة منتوري 

 -التكوین المھني في الجزائر وعالقتھ باإلندماج في عالم الشغل نور الدین رادي،  -

لدكتورة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة والعلوم لنیل شھادة ا -دراسة سوسیو إثنولوجیة 

   2008إلجتماعیة قسم الثقافة الشعبیة.

المعوقات اإلجتماعیة لالستاذ الجامعي وأثرھا على أھداف المؤسسة وریدة براھمي،  -

، إشراف: حروش رابح، جامعة الحاج -دراسة میدانیة بجامعة الحاج لخضر- الجامعیة

  .2005لخضر، باتنة، 

ذكرة ، مأھمیة التكوین المھني بالحزائر ودوره في الحد من ظاھرة البطالةوھیبة لیازید،  -

 .2006ماجستیر في التسییر،إشراف: بندي عبداللھ عبد السالم، جامعة أبوبكر بلقاید،
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لة درسة حا-واقع تكوین طلبة الدراسات العلیا في الجامعة الجزائریة یسمینة خدنة،  -

ـ قس ـ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اإلجتماع تخصص نطینةجامعة منتوري 

  .2008قسنطینة،التنمیة وتسییر الموارد البشریة، جامعة منتوري، 

  :معاجم وقوامیس

، بیروت، دار إحیاء التراث العربى، 2ط ،1، جالمعجم الوسیطأنیس إبراھیم وآخرون،  -

 د.ت.

، ، دار كنوز المعرفةوالتعلیم عربي إنجلیزي معجم المصطلحات التربیةمحمد حمدان،  -

  . 2006األردن، 

دار راتب الجامعیة، د  ، بیروت،المتقن القاموس العربيراتب أحمد ھوار وآخرون،  -
  ت.

  قائمة المصادر: 

  المؤتمرات والملتقیات:

فعالیة نظام التعلیم والتكوین في الجزائر وإنعكاسھ  ،دحماني أدریوش، بوطالب قویدر -

 18-17المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في البلدان العربیة أیام  ،على معدالت البطالة

 القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة. ،2008مارس 

سیاسة الشغیل وإشكالیة معالجة البطالة في الجزائر خالل  ،نیلحس عبد القادر -

 وطني ملتقى ،2010/2015مع إقتراح نموذج إقتصادي للبرنامج الخماسي  2000/2009

 بجامعة ،2011 أفریل 14 و  13 یومي ،البشریة الموارد تنمیة في ودورھا التشغیل سیاسة

  .بسكرة خیضر، محمد

 مؤسسات في الجودة ضمان نظام تطبیق مشروع بركان، ویوسف بروش الدین زین –

 التعلیم مانلض الدولي الثاني العربى المؤتمر واآلفاق، الواقع الجزائر في العالي  التعلیم

 .2012 ،العالي
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، أھمیة مشاركة المرأة في سوق الشغل من خالل المؤسسات الصغیرة سھام عبد الكریم -

  13 وميی ،البشریة الموارد تنمیة في ودورھا التشغیل سیاسة وطني ملتقىو المتوسطة، 

 .بسكرة خیضر، محمد بجامعة ،2011 أفریل 14 و

تمر ، المؤضمان جودة التعلیم العالي في إطار حاجات المجتمعسیالن جبران العبیدي،  -

  ، بیروت.2009دسیمبر  10-6،الثاني عشر

 شراكةال إتفاقیة ظل في الشباب تشغیل في النمو وأسالیب متطلبات حاجي، فطیمة -

 13 وميی البشریة الموارد تنمیة في ودورھا التشغیل سیاسة وطني ملتقى األروجزائریة،

  .  بسكرة خیضر، محمد بجامعة ،2011 أفریل 41 و

رص عمل فدور سیاسات التشغیل في تقلیص الفجوة بین  ،نجوى حبھمجدولین دھینة و -

دراسة حالة جامعة محمد خیضر –حاملي الشھادات الجامعیة وإحتیاجات السوق المحلیة 

            13 یومي ،البشریة الموارد تنمیة في ودورھا التشغیل سیاسة وطني ملتقى ،-بسكرة

 .بسكرة خیضر، محمد بجامعة ،2011 أفریل 14 و

 لتقىممداني بن شھرة، التنمیة المحلیة بین واقع حاملي الشھادات العلیا وسوق العمل،  -

 ،2011 أفریل 14 و13 یومي البشریة الموارد تنمیة في دورھا و التشغیل سیاسة وطني

  . بسكرة خیضر محمد بجامعة

 سیاسة وطني ملتقى البشریة، الموارد و العمل سوق الزھراء، فاطمة علي موالي -

 محمد بجامعة ،2011 أفریل 14 و13 یومي البشریة الموارد تنمیة في دورھا و التشغیل

  . بسكرة خیضر،

 ذات ةالبشری الموارد توفیر في ودورھا الجزائریة بالجامعة التكوین ،بوالھوشات نجاح -

 وطني ملتقى ،"د م ل"  العالي التعلیم لنظام الجدیدة الھیكلة ظل في العمل لسوق الكفاءة

 بجامعة ،2011 أفریل 14 و13 یومي ،البشریة الموارد تنمیة في ودورھا التشغیل سیاسة

  .بسكرة خیضر، محمد
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  :القوانینالمراسیم و

إصالح  المؤرخ 544\83 التنفیذي المرسوم الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة -

  .1983\09\24 فيالتعلیم 

نص القانون التوجیھي للتعلیم العالي المصادق علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني  -

المؤرخ في  153\98، والذي صدر بموجب المرسوم التنفیذي 1999\01\27في 

17\08\1998.  

فبرایر  18الموافق لـ  1427محرم  17لمؤرخ في ا 06/77المرسوم التنفیدذي رقم  -

2006.  

  .1996سبتمبر 08المؤرخ في  296-96المرسوم التنفیذي رقم -

المتضمن  579-03البحث العلمي، المرسوم رقم وزارة التعلیم العالي ومنشورات  -

  .2004القانون األساسي النموذجي للجامعة، 

  .2008مارس  2 ،3المادة  ،11العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة -

  جرائد:المنشورات وال

  .2000الریاضة، الجزائر، المھني، منشورات وزارة الشباب و دلیل التكوین -

  . 2007البحث العلمي العالي، جوان تعلیم العالي ووزارة ال منشور -

 .09/02/2013 :جریدة المجاھد -

  المواقع اإللكترونیة:

  .23:22 2013 -10 -22تاریخ موقع الصندوق الوطني  للتأمین عن البطالة،  -

  .23:56 2013 -10 -22موقع وكالة التنمیة اإلجتماعیة، تاریخ  -

www. counsellor-baio.blogspot.com 10:06، 2013 -10-1: المعاینة تاریخ  

ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar2014-2-4 المعاینة: تاریخ ،

16:48.  

http://www.maajim.com/dictionary 8:40، 2014-4-28: المعاینة تاریخ.  
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- nomiehttp://www.aps.dz/ar/eco :2015-01-21: المعاینة تاریخ.  

- http://www.radioalgerie.dz .  :2015-01-21تاریخ المعاینة.  

ttp://forum.brg8.comh  :2015-01-21تاریخ المعاینة.  

  
  

  المراجع باللغة األجنبیة:
Les livres: 
-Boutefnouchet. ( M. : Les travailleurs en Algérie, Ena,  1994. 

-  OUKIL S. Economie et Gestion de l’innovation technologique, 
OPU, Alger, 1995. 
 

Les articles: 
- BELMIHOUB  M-C : «  L’Université et  économie de marché », 

Revue algérienne des sciences juridiques, Economiques  et 

politiques Université d’Alger, N 13,1997. 

-Djamel Gurrid :l’université d’ hier et aujourd’hui. Edition crasc, 

oran, 1998. 

 

Les Forums: 
boobakeur ben bouzid: communication sur la reforme de 

l’enseignement supérieur : conseil national de transition, octobre, 

1995. 

 

Décrets et lois: 
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 -Office national des statistiques: Annuaire statistique de l’algérie. 

Numéro 19 Algérie, edition 2001, Algerie.    

-  Office Nationl Statistique, Annuaire Statistique De L’Algérie.   

Résultats : 2004-2006 Edition 2008 N 24. 

- Office National Statistique, L’Algérie En Quelques Chiffres, 
Résulta 2007Edition : 2008. 

M.E.S.R.S : Cahier des  charges Offre de formation (LMD), 2006.



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 المــــــــــــالحق



 

 
 

  شروط اإلستفادة من الوكالة الوطنیة لدعم التشغیل.: 01الملحق رقم 

 .أن یكون الشاب بطال  

  3سنة لمسیر المؤسسة بالتعھد بتوفیر  40، ویصل إلى 35إلى  19السن ما بین 

  مناصب عمل دائمة.

 .شھادة أو كفاءة مھنیة أو شھادة عمل تثبت كفاءتھ في المجال  

 60شخصیة أن یكون قادر على تقدیم مساھمة. 

: اإلعانات المالیة واإلمتیازات الجبائیة التي تمنحھا الوكالة الوطنیة لدعم 02الملحق رقم 

  التشغیل.

  وتتم عبر مرحلتین:   

  مرحلة اإلنجاز:  1       

  اإلعانات المالیة: إضافة للقرض بدون فائدة، تمنع ثالثة قروض بدون فائدة:    

  دج لخریجي التكوین المھني إلقتناء ورشات 500 000قرض بدون فائدة یقدر بـ  -    

متنقلة لممارسة نشاطات الترصیص والكھرباء العمارات، التدفئة، التكییف ، الزجاجة، 

  دھن العمارات، میكانیك السیارات.

صة دج موجھ للتكفل بإیجار المحالت المخص500 000قرض بدون فائدة یقدربـ  -    

  إلحداث أنشطة مستقرة.

  دج  لفائدة خریجي الجامعة للتكفل بإیجار المحالت 1 000 000قرض بدون فائدة یبلغ  -  

  

                                                           

  موقع الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب. -60 



 

 
 

المخصصة إلحداث مكاتب جماعیة لممارسة النشاطات المتعلقة بمجاالت طبیة، مساعدي 

  القضاء، الخبراء والمحاسبین..إلخ.

المشاریع ذو التمویل الثالثي في مرحلة * ھذه القروض الثالثة ال تجمع وتمنح ألصحاب 

  اإلنجاز.

إضافة لتخفیض من نسبة الفائدة على القرض البنكي، حیث تدفع الوكالة جزء منھ ویتغیر 

  ..61حسب طبیعة وموقع النشاط

  : یبین تخفیض من نسب الفائدة على القرض البنكي حسب المناطق والقطاعات.34الجدول رقم  

مناطق 

  أخرى

مناطق 

  قطاعات / المناطق خاصة

80% 95% 

قطاعات ذات أولویة" الفالحة، الري، الصید البحري، الصناعة 

 التحویلیة، البناء واألشغال العمومیة

 قطاعات أخرى 80% 60%

 المصدر: منشورات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب.

  اإلمتیازات الجبائیة:

على المعدات التجھیزات و الخدمات  اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة للحصول -

  التي تدخل مباشرة في اإلنجاز اإلستثمار.

  اإلعفاء من حقوق التسجیل على عقود المنشأة للمؤسسات المصغرة. -

اإلعفاء من حقوق تحویل الملكیة في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة  -

  النشاط.

  

                                                           
  السابق.نفس المرجع  -61 



 

 
 

  مرحلة اإلستغالل: -2

یة الممنوحة للمؤسسة المصغرة لمدة ثالث سنوات، بدایة من تشمل اإلمتیازات الجبائ 

إنكالق النشاط أو ستة سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة، وتمتد فترة اإلعفاء لمدة سنتین 

عندما یتعھد المستثمر بتوظیف ثالث عمال على األقل لمدة غیر محددة، وتتمثل 

  اإلمتیازات في:

  رباح الشركات و الضریبة على الدخل اإلجمالياإلعفاء الكلي من الضریبة على أ -   

  والرسم على النشاطات المھنیة.

اإلعفاء من الرسم العقاري على البیانات والمنشأت اإلضافیة المخصصة للنشاطات  -   

  المؤسسة المصغرة.

  62اإلعفاء من الكفالة المتعلقة بحسن التنفیذ بالنسبة للنشاطات الحرفیة -   

  . DAIPشروط اإلتفادة من جھاز المساعدة على اإلدماج المھني : 03الملحق رقم 

  .35-18السن مابین  -

  للعمل لدى الوكالة المحلیة. مسجل كطالب -

  حائز على شھادة تثبت مستواه التعلیمي أو المھني. -

  .63إثبات وضعیتھ إزاء الخدمة الوطنیة -

   

                                                           
  .منشورات الوكالة الوطنیة لدعم التشغیل -62 

  موقع الوكالة الوطنیة للتشغیل. -63 



 

 
 

شروط اإلستفادة من القرض المصغر: 04الملحق رقم   

فما فوق. 18السن من  -  

المھارة المھنیة. -  

  .64المساھمة الشخصیة -

اإلمتیازات التي تمنحھا الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر :05الملحق رقم   

دج إلستكمال مستوى 100 000سلفة بدون فوائد عندما تفوق كلفة المشروع  -

 المساھمة الشخصیة المطلوبة لإلستفادة من القرض البنكي. 

تخفیض نسبة الفوائد بالنسبة للقروض البنكیة المتحصل علیھا. -  

  .65دج10 000سلفة بدون فوائد لشراء مواد أولیة ال تتجاوز كلفتھا  -

اإلمتیازات التي تمنحھا الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر :05الملحق رقم   

توى دج إلستكمال مس100 000سلفة بدون فوائد عندما تفوق كلفة المشروع  -

 المساھمة الشخصیة المطلوبة لإلستفادة من القرض البنكي. 

تخفیض نسبة الفوائد بالنسبة للقروض البنكیة المتحصل علیھا. -  

  .66دج10 000سلفة بدون فوائد لشراء مواد أولیة ال تتجاوز كلفتھا  -

    

                                                           

  موقع الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر. -64 
  منشورات الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر. -65 
  نفس المرجع السابق. -66 



 

 
 

  القروض الممنوحة حسب األنشطة.        :06الملحق رقم 

  .       : یبین عدد القروض الممنوحة حسب األنشطة 35الجدول رقم                             

  األنشطة عدد القروض الممنوحة  النسبة

 الزراعة 804 95 15.39

 الصناعات الصغیرة 401 234 37.65

 البناء و األشغال العمومیة 655 52 8.46

 الخدمات 960 129 20.88

 الصناعة التقلیدیة 550 108 17.44

 تجارة  737 0.12

 الصید البحري 374 0.06

 المجموع 481 622 100

 المصدر: موقع الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر. 

  .2014-06-30و ھذه اإلحصائیات منذ إنشاء الوكالة إلى غایة 

    



 

 
 

  القروض الممنوحة حسب نمط التمویل. : 07الملحق رقم  

  : یوضح توزیع القروض الممنوحة حسب نمط التمویل.   36جدول رقم                     

عدد المناصب 

  شغل  المحدثة

النسبة حسب 

 البرنامج

عدد القروض 

  برامج التمویل   الممنوحة 

861 688 92.28 574 459 

عدد السلف بدون فوائد لشراء المادة 

 األولیة

 بدون فوائد إلنشاء مشروععدد السلف  022 48 7.72 033 72

 مجموع 721 933 100 721 933

 المصدر: موقع الوكالة الوطنیة لتسیر القرض المصغر.  

  .2014-06-30ھذه اإلحصائیات منذ إنشاء الوكالة إلى غایة 

  اإلمتیازات التي یمنحھا الصندوق الوطني لتأمین عن البطالة: 08الملحق رقم 

التدریب و التكوین في مجال التسیر المؤسسات أثناء تركیب المشروع و بعد إنشاء المؤسسة. -  

التصدیق على المكاسب المھنیة. -  

اإلعفاءات الجمركیة: -  

اإلعفاء من ضریبة القیمة المضافة. -  

  .67التخفیف من التعریفات الجمركیة قید اإلنشاء و اإلعفاء الضریبي أثناء مرحلة اإلستغالل -

    

                                                           

  .موقع الصندوق الوطني لتأمین عن البطالة -67 



 

 
 

  شروط اإلستفادة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة. :09الملحق رقم 

 * الجنسیة الجزائریة.

 * ال یشغل منصب عمل أو یمارس نشاط لحسابھ  الخاص أثناء إیداع طلب اإلعانة.

 * یتمتع بمؤھالت مھنیة أو بمعارف ذات صلة بالنشاط المراد إنجازه.

 * لم یستفید من قبل من إانة في إطار إحداث نشاط.

  68* مسجل في الوكالة الوطنیة للشغل بصفة طالب للعمل

التخصصات تكوین المھني حسب الشعب المھنیة و المستوى : 10الملحق رقم  

  التأھیلي.

    

                                                           

  الصندوق الوطني  للتأمین عن البطالة.موقع  -68 



 

 
 

  : یبین توزیع تخصصات تكوین المھني حسب الشعب المھنیة و المستوى التأھیلي.37لجدول رقما

  المجموع

 المستوى التأھیلي توزیع التخصصات حسب

  تسمیة الشعبة المھنیة

رمز 

  ش.ت.م.م  ش.ك.م  ش.ت.م  ش.ت  ش.ت.م  ش.م  ش.إ.ق  ش.ت.ت.م  الشعبة

 AGR الفالحة 6 17 1 2 11 - - - 37

 AIG الفنون و الصناعة المطبعیة - 3 3 2 5 - - - 13

 ART الحرف التقلیدیة - 20 3 2 1 - - - 26

 BAM التأثیثالخشب و  - 2 3   1 - - - 6

 BTP البناء و األشغال العمومیة 2 9 5 10 17 - - - 43

 CIT الكیمیاء الصناعیة و التحویلیة - 1 1 6 6 - - - 14

 CML اإلنشاءات المعدنیة 1 6 4 8 4 - - - 23

25 - - - 7 8 6 4   

اإلنشاءات المیكانیكیة و 

 CMS الصناعة الحدیدیة

 CPX الجلدیةالصناعة  2 6 - 2 2 - - - 12

 ELE الكھرباء اإللكترونیك و الطاقة - 5 6 17 14 - - - 42

 THE صناعة األلبسة و األنسجة 1 4 2 3 3 - - - 13

 HTO الفندقة و السیاحة - 7 1 5 10 - - - 23

 IAA صناعة األغدیة الزراعیة - 7 - 3 5 - - - 15

 INF المعلوماتیة - - 1 4 5 - - - 10

 INP الصناعات البترولیة  - - - 1 6 - - - 7

 MEE مھن المیاه و البیئة  - 1 3 1 7 - - - 12

 MES حرف الخدمات  1 6 1 2 3 - - - 13

 MIC المناجم و المحاجر 1 2 3 4 3 - - - 13

 MEE میكانیك المحركات و اآللیات 3 7 6 6 5 - - - 27

 PEC الصید البحري و تربیة المائیات  3 5 - 1 2 - - - 11

 TAG تقنیات اإلدارة و التسییر 1 2 4 6 11 2 1 1 28

 TAV تقنیات السمعي البصري - - 1 4 4 - - - 9

 المجموع 21 114 54 97 132 2 1 1 422

 المصدر: مدیریة التكوین و التعلیم المھنیین بوالیة ع تموشنت.

    



 

 
 

  ھیاكل التكوین المھني بوالیة عین تموشنت : 11الملحق رقم 

  المعھد  الوطني المتخصص لتكوین و التعلیم المھني عودة بن عودة بوالیة عین موشنت. -

  مركز التكوین و التعلیم المھنیین زناسني بن عمر : بني صاف. -

  مركز التكوین و التعلیم المھنیین بوزید قویدر : حمام بوحجر. -

  تموشنت.مركز التكوین و التعلیم المھنیین إناث عایدة بن عودة : ع  -

  مركز التكوین و التعلیم المھنیین زرقات سلیمان : شعبة اللحم -

  مركز التكوین و التعلیم المھنیین طیبي لعربي : العامریة. -

  مركز التكوین و التعلیم المھنیین بختي حمو : عین األربعاء  -

  مركز التكوین و التعلیم المھنیین بودیس قویدر: المالح. -

  التعلیم المھنیین بوزید العربي :  عین تموشنت.مركز التكوین و  -

  مركز التكوین و التعلیم المھنیین أحمد زبانة: عین الكحل -

  مركز التكوین و التعلیم المھنیین بن حدة میلود. -

  ملحقة شریف قویدر: عین طلبة. -

  .69ملحقة بنى صاف -

    

                                                           
  مدیریة التكوین المھنیو التمھین بوالیة عین تموشنت. -69 



 

 
 

  برمجة تخصصات جدیدة 2013تحضیر لدورة سبتمبر : 12الملحق رقم 

  بوالیة عین تموشنت. 2013: یبین تحضیر لدورة سبتمبر 38الجدول رقم      

  اإلختصاص عدد المناصب  مؤسسة التكوین

  تقني في الكیمیاء 25  مركز عین األربعاء 

  خیاط السیدات 25 مركز التكوین المھني المالح

  عون العبور و الجمركة 25 مركز التكوین المھني إناث 

  الكھروتقني 25 مركز التكوین المھني حي موالي مصطفى 

مركز التكوین المھني حي موالي مصطفى و شعبة 

 75 اللحم

عامل في 

  المیكرومعلوماتیة

  الكھرباء الصناعیة 25 مركز التكوین المھني  إناث

  فندقة خیار إستقبال 25 مركز التكوین المھني  إناث

 25 مركز التكوین المھني المالح

تركیب و إصالح 

  النظارات 

مركز التكوین المھني حمام بوجحر و ملحقة ع 

  عامل إدراج المعلومات  50 الطلبة

  المجموع  300

  المصدر: مدیریة التكوین و التعلیم المھنیین بوالیة ع تموشنت.

    



 

 
 

  .2013المناصب المفتوحة  الخاصة بكل نمط تحضیرا لدورة سبتمبر  :13الملحق رقم 

  .2013:  یوضح عدد المناصب المفتوحة  الخاصة بكل نمط تحضیرا لدورة سبتمبر 39رقم الجدول 

عدد الفروع 

  أنماط التكوین  منصب التكوین  الموزعة علیھا

 إقامي 1970 78

 التمھین 1140 12

 الدروس السائیة 735 28

 الماكثة یالبیت 1315 50

 داخل المؤسسات العقابیة 350 13

  المناصب المفتوحةمجموع  5510

 المصدر: مدیریة التكوین و التعلیم المھنیین بوالیة ع تموشنت.          

    



 

 
 

  التعریف بالمعھد عودة بن عودة.: 14الملحق رقم 

  البطاقة التقنیة للمؤسسة:

  التسمیة: المعھد الوطني المتخصص في التكوین المھني"واضح بن عودة".

  بلدیة: عین تموشنت.

  تموشنت.والیة: عین 

  العنوان: حي براكة طریق شعبة اللحم.

  .15/08/2000المؤرخ في  239/2000اإلنشاء: مرسوم تنفیذي 

  م.12500المساحةاإلجمالیة: 

  م.4822المساحة المبناة: 

  مقعد بیذاغوجي 450طاقة اإلستعاب النظریة: 

  سریر إناث وذكور. 100الداخلیة: 

  وجبة غذائیة. 300النصف داخلي: 

  البیذاغوجیة:الھیاكل 

  .06الورشات:

  .14األقسام: 

  .08المخابر: 

  مقعد. 260المدرج: 

  مرجع. 1645 –مقعد  120مكتبة: 

  مكتب إستقبال إعالم و توجیھ: متواجد.



 

 
 

  الھیاكل اإلداریة و المرافق العامة.

  مكتب یضم مختلف المصالح اإلداریة. 15جناح إداري: 

  .01مخزن عام: 

  وجبة في الیوم. 350مطعم: 

  نادي مشترك للعمال و المتمرنین.

  .2م2000خزان میاه 

  داخلیة جنااح إناث و جناح ذكور.

  .04السكنات الوظیفیة: 

  التأطیر البیداغوجي:

  14أستاذ متخصص في التعلیم والتكوین المھنیین درجة أولى:  -

  21أستاذ متخصص في التعلیم والتكوین المھنیین درجة ثانیة: -

  .10:أستاذ التعلیم المھني

  مھام المؤسسة:

  المھام الرئیسیة: -1

* التكفل بالتكوین اإلقامي و المتواصل و عن طریق التمھین لشریحة الشباب الحائزین 

  على المستوى الثانیة والثالثة ثانوي للحصول على شھادة تقني أو شھادة تقني سامي.

مختلف القطاعات * التكفل بعملیة الرسكلة و تحسین المستوى لفائدة العمال لذى 

  المستخدمة الصناعة و اإلداریة.

  * تنظیم مسابقات التوظیف لمختلف الھیئات المستخدمة.

*تحسین و إعداد البرامج لفائدة مختلف ھیئات التشغیل للحصول على مشاریع لفائدة 

  الشباب.

  المھام الثانویة: -2

  * إحتضان و تنظیم ملتقیات علمیة و محاضرات.



 

 
 

  خدمات لصالح المؤسسات اإلقتصادیة و اإلداریة.* إعداد و إنجاز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  

  



 

 
 

  



 

 
 

  دلیل اإلستمارة: 15الملحق رقم 

  عنوان اإلستمارة: واقع التكوین المھني بالجزائر                          

  البیانات الشخصیة:

  السن: -1

  الجنس:       ذكر                 أنثى  -2

  الحالة المدنیة: أعزب          متزوج          مطلق         أرمل   -3

  المستوى الدراسي:  ثانوي                جامعي  -4

  في حالة جامعي: الدرجة الجامعیة المحصل علیھا: -  

  سنة أولى            سنة ثانیة             سنة ثالثة     

  ھندس               دراسات ما بعد التدرج لیساونس             م    

  التخصص الجامعي: -  

  20/..20سنة إلتحاقك بالجامعة:      .. -  

الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة: معفى        مؤجل         مجند          مؤھل ال    -5

  یجند  

 التكوین المھني: 

  .20/ ..20سنة إلتحاقك بالتكوین المھني: .. -1

  طبیعة التخصص في التكوین المھني: -2

  طبیعة نمط التكوین المھني:  إقامي             تمھین  -3



 

 
 

 دلیل المقابلة.: 16الملحق رقم 

  دلیل المقابلة: واقع خریجي الجامعة بالتكوین المھني.                    

  نظرة نحو الجامعة:

  التخصص الجامعي؟ -   

  أسباب إختیارك التخصص الجامعي؟ -   

  ھل أنت راضي عن تخصصك الجامعي؟ -   

 ما رأیك بالتكوین الجامعي؟ -   

  ھل التخصصات الجامعیة  تتماشى و تطورات سوى العمل؟ -   

  نظرة نحو التكوین المھني المتخصص:

  طبیعة التخصص بالتكوین المھني؟ -   

  أسباب إختیارك ھذا التخصص؟ -   

  أسباب التوجھ نحو التكوین المھني؟ -   

  ھل أنت راضي عن تخصصك المھني؟ -   

  ھل یوفر التكوین المھني تخصصات مطلوبة بسوق العمل؟ -   

 ھل لك شھادات أخرى؟  ما طبیعتھا؟ -   

  مردودیة  التجارب المھنیة و إنعكاساتھا على إختیار التكوین المھني:

  ھل سبق و أن عملت؟ -   

 ھل تعتقد أن تخصصك المھني مطلوب سوق العمل؟ -   



 

 
 

  ھل تعتقد أن شھادة التكوین المھني ستؤمن لك منصب عمل؟ -   

  في حالة إختیار ما بین العمل و التكوین ماذا تختار؟ لماذا؟ -   

  في حالة البحث عن عمل ھل على أساس الشھادة الجامعیة أو المھنیة؟ لماذا؟ -   

  ول على منصب عمل بالجزائر؟ماھي محددات الحص -   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

 
 

  :17الملحق رقم 
 : یبین ممیزات عینة الدراسة40الجدول رقم                  

 

نمط 
  التكوین

التخصص 
 المھني

الخدمة 
  الوطنیة

التخصص 
  الجامعي

الدرجة 
  الجامعیة

حالة 
  السن  الجنس  اإلجتماعیة

رقم 
  المقابلة

  1  30  أنثى  أعزب لیساونس  إنجلیزیة  /  فندقة  إقامي

  مؤجل تجارة دولیة إقامي
علم 

  2  25  ذكر  أعزب  لیساونس  اإلجتماع

 إقامي

تسیر و 
إسترجاع 
  3  28  ذكر  أعزب  لیساونس  حقوق  مؤجل النفایات

  4  27  أنثى  أعزب مھندس  كیمیاء  / معلوماتیة إقامي

  / محاسبة إقامي
علوم 
  5  21  أنثى  أعزب لیساونس  تجاریة

  / محاسبة تمھین
علوم 

  6  20  أنثى  أعزب لیساونس  إقتصادیة

 إقامي
تسیر موارد 

  7  24  ذكر  أعزب  لیساونس  حقوق  مؤجل بشریة

 تمھین
أنظمة تبرید و 

  معفى تكیف
ھندسة 
  8  31  ذكر  أعزب  مھندس  میكانیكیة

 تمھین
سكرتاریة 

  9  28  أنثى  أعزب لیساونس  حقوق  / مدیریة

  بیولوجیا  / معلوماتیة تمھین
ما بعد 
  10  24  أنثى  أعزب التدرج

 تمھین
تسیر موارد 

  / بشریة
علوم 

  11  21  أنثى  أعزب لیساونس  إقتصادیة

 تمھین
سكرتاریة 

  / مدیریة
علوم 
  12  25  أنثى  متزوجة لیساونس  سیاسیة

 تمھین
تسیر موارد 

  13  23  أنثى  أعزب لیساونس  علم النفس  / بشریة

  مؤجل معلوماتیة تمھین
ھندسة 
  14  25  ذكر  أعزب  مھندس  میكانیكیة

  / معلوماتیة تمھین
علوم 

  15  23  أنثى  متزوجة لیساونس  إقتصادیة



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  مؤجل معلوماتیة تمھین
علوم 

  16  23  ذكر  أعزب  لیساونس  إقتصادیة

  / تسویق إقامي
علوم 
  17  26  أنثى  أعزب لیساونس تجاریة

 تمھین
تسیر موارد 

  مؤجل بشریة
علوم 

  18  23  ذكر  أعزب  لیساونس  إقتصادیة

  مؤجل معلوماتیة تمھین
علوم 

  إقتصادیة
ما بعد 
  19  27  ذكر  أعزب  التدرج


