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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

*تيارت * جامعة ابن خلدون   

  

  177: النشاط اإلعالمي حول تنفيذ التعليمة الوزارية رقم

  

 املؤرخة يف 177 طبقا ملراسلة السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي رقم 

يات لتنفيذ ما جاء يف الندوة الوطنية ملدراء املؤسسات اجلامعية  املتضمنة توص23/02/2011

و املتعلقة مبنح األولوية لعملية إعداد النصوص القانونية اليت   17/02/2011املنعقدة يوم اخلميس 

تضمن التطابقات بني النظام الكالسيكي والنظام اجلديد ل م د طبقا ألحكام املواد ذات الصلة من 

  . هي للتعليم العايلالقانون التوجي

جل ذلك كان حرص السيد وزير التعليم العايل شديدا على تطبيق ما جاء يف توصيات الندوة أمن 

الوطنية من خالل عقد و تنظيم نقاش واسع على مستوى املؤسسات اجلامعية حيث تشارك فيه كل مكونات األسرة اجلامعية على مستويات 

ليتوج ذلك على مستوى الندوة اجلامعية ) اجلامعة(واملرحلة الثالثة  ) الكلية( واملرحلة الثانية ) القسم  (ة األوىل خمتلفة ومراحل متعددة بدء باملرحل

  .27/03/2011مث الندوة اجلامعية الوطنية املزمع عقدها يوم األحد ) الندوة اجلهوية جلامعات الغرب( اجلهوية 

 والبحث العلمي اختذت جامعة من أجل تطبيق تعليمة السيد وزير التعليم العايل

و الدقيق ملا جاء   جل ضمان التطبيق الصارمأابن خلدون إجراءات متعددة من 

  : يف مراسلة الوزير من حيث التقيد مبا جاء يف املراسلة

اقتراح معابر بني مسارات التكوين يف النظامني طبقا ألحكام القانون  •

 .التوجيهي للتعليم العايل ذات الصلة 

اح التطابقات بني شهادات النظام الكالسيكي وشهادات النظام اقتر •

 .اجلديد

، ومن هوكذا احترام اآلجال الزمنية احملددة يف كل مرحلة على حد

 إىل ضبط رزنامة دقيقة النطالق  تيارت أجل ذلك سعى مدير جامعة

األشغال واملناقشات حول اجلزئيتني املذكورتني أعاله، حيث عقد 

        مع عمداء الكليات 2011 مارس 01يوم اجتماع حتضريي 

و مدراء املعاهد من اجل ضبط حمتوى املراسلة و الوقوف على فحواها و أبعادها و كذا حصر مجيع اآلراء اليت تساعد على حتضري 
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مع  ).17/03/2011 إىل غاية 27/02/2011( أرضية عمل للنقاش و احلوار تنطلق من قسم و تنتهي مبجلس اجلامعة املوسع 

دير على تقييم أشغال كل مرحلة من خالل مجع حملاضر االجتماعات و اللقاءات لتقييم جلسات احلوار و النقاش حبضور املحرص 

 و الذي مت فيه التحضري 09/03/2011األساتذة املسؤولني و ممثلني األساتذة و الطلبة، وهذا ما تناوله االجتماع املنعقد بتاريخ 

  :  و الذي دعا فيه مدير اجلامعة إىل االلتزام بقضيتني أساسيتني16/03/2011ة املوسع ليوم الجتماع جملس اجلامع

 ضرورة تنظيم انتخابات للطلبة الختيار ممثلني من خالل ترشحات حرة :أوال 

 ممثلنيو انتخاب لكل الطلبة يف مجيع الكليات و املعاهد، على أن يتم اختيار 

النظام القدمي و الثاين ميثل طلبة النظام اجلديد  ميثل  منهما عن كل كلية األول

  .ل م د

 ضرورة تنظيم ندوات صحفية و املشاركة يف إعداد حصص إذاعية على :ثانيا 

مستوى اإلذاعة احمللية من أجل التذكري بكل قرارات جملس الوزراء حيث 

ام الكالسيكي و النظام اجلديد مع التركيز على جممل  وكذا القضايا املتعلقة بالنظ315-10إلغاء املرسوم رقم : يتعلق األمر بـ 

  . اليت يتقدم ا األساتذة و ممثلو الطلبة حول معابر مسالك التكوين وتطابقات بني الشهادات يف النظامنيتاالقتراحا

 ممثلي الطلبة يف كل الكليات و املعاهد من روبالفعل مت تنظيم انتخابات الختيا

نات املنظمة لعملية ترشح الطلبة ومواعيد االنتخابات خالل امللصقات و اإلعال

 كموعد 14/03/2011إذ حدد يوم . و فرز األصوات و اإلعالن عن النتائج

لتقدمي الترشحات لطلبة يف النظامني على أن تنطلق عملية التصويت و االنتخاب 

 من الساعة التاسعة صباحا إىل غاية الثالثة بعد الزوال، 15/03/2011يوم 

تم فرز األصوات و اإلعالن عن النتائج يف اليوم نفسه ويرتب الطلبة حسب لي

عدد األصوات املتحصل عليها ليتم اختيار الطالب األول من قائمة الطلبة 

 كذلك من قائمة الثايناملترشحني يف النظام الكالسيكي، واختيار الطالب 

الطلبة املترشحني لتمثيل طلبة ل م د وذلك مبعدل طالبني عن كل كلية أو 

  . 16/03/2011معهد ميثالن الطلبة يف اجتماع جملس اجلامعة املوسع ليوم 

نائب مدير اجلامعة ( أما بالنسبة للنشاط اإلذاعي فلقد كلف مدير اجلامعة بعض مسؤويل اجلامعة 

بتعاون مع جامعتنا اليوم بتنشيط احلصة اإلذاعية ) ، عمداء الكليات املكلف بالبيداغوجيا

 إىل غاية يوم 14/03/2011 ابتداء من يوم بالعريب الغاليةاملذيعة األستاذة 

 مبعدل ثالث حصص متتالية تتناول القضايا املتعلقة باجلزئيتني املذكورتني 27/03/2011

  .يف مراسلة السيد الوزير
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 عقدت ندوة صحفية  بكلية اآلداب و 24/03/2011س  اخلميويف يوم 

لرأي العام جممل لاللغات بتكليف من السيد مدير اجلامعة ملناقشة وتوضيح 

االقتراحات اليت خرج ا اجتماع جملس اجلامعة املوسع املنعقد بتاريخ 

و املتعلق مبعابر مسالك التكوين بني النظامني وكذا    16/03/2011

لشهادات يف النظامني حيث تناول النقاش لكل االقتراحات التطابقات بني ا

  :بتفصيل

  :املعابر : أوال 

  :يف نفس النظام

   االنتقال من لسانس إىل ماستر -

 دراسة امللف البيداغوجي من طرف فريق التكوين -
 .املتفوق على الدفعة انتقاله آيل -

  االنتقال من املاستر إىل الدكتوراه  -

  ملاستر ينتقل إىل الدكتوراه آلياً  املتفوق يف ا-      
  حسب الشروط املعمول ا قانونا  دراسة امللف البيداغوجي -       

  لغري حاملي الشهادات -أ

  د.م.نظام ل  النظام الكالسيكي  الشهادة

  السنة األوىل  السنة األوىل

  السنة الثانية  السنة الثانية

   املقاييس دلةالسنة الثالثة مع معا  السنة الثالثة
  ليسانس

   املقاييس السنة الثالثة مع معادلة  السنة الرابعة

  M1السنة أوىل ماستر   )مهندس(السنة الرابعة 
  مهندس

  M2السنة الثانية ماستر   )مهندس(السنة اخلامسة 
  

  املي الشهادات حل-ب

  د.م.نظام ل  النظام الكالسيكي  

   مهين 1تر ماس  )DEUA(شهادة الدراسات التطبيقية اجلامعية 

   1ماستر   )DES(ليسانس ، شهادة الدراسات العليا 

  أوىل دكتوراه بالشروط املعمول ا قانونا  مهندس دولة 

  يواصل تسجيله يف الدكتوراه نظام قدمي   ماجستري 
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  التطابقات بني الشهادات: ثانيا 

  بني الشهاداتاملطابقة         

  د.م.نظام ل  النظام الكالسيكي

  ليسانس مهنية   )DEUA(الدراسات التطبيقية اجلامعية شهادة 

  ليسانس   )DES(شهادة الدراسات العليا 

  ليسانس  ليسانس 

  ماستر   مهندس دولة 

  ال يوجد ما يطابقها يف النظام اجلديد   ماجستري 

  دكتوراه  دكتوراه 

  
  : لي كما سجل احلاضرون مالحظات واقتراحات خاصة مبعهد البيطرة ومتثلت فيما ي

إعادة مراجعة برامج التكوين القدمية واليت مل تعد مالئمة مع التطور العاملي الذي حيدث يف هذا االختصاص مع إمكانية إطالة مدة  -1
  .تكوين البيطرة 

 .وضع شروط موحدة وحمددة يف ختصص العلوم البيطرية ملختلف املؤسسات اجلامعية على املستوى الوطين -2

  املقترحات

  . يف العلوم البيطريةد .م.نظام لة واألساتذة يرفضون فكرة إدخال إن مجيع الطلب -1
إدخال قانون أساسي حمدد وتصنيف خاص لشهادة دكتور طب بيطري يف املرسوم اجلديد وإمكانية إدراج التكوين البيطري ضمن  -2
 .العلوم الطبية
 ستوى اجلهوي ضرورة احلفاظ على املاجستري يف العلوم البيطرية باعتباره هو الوحيد على م -3

إىل أن تركيز رجال اإلعالم و الصحافة كان حمدد حول خصوصية االقتراحات اليت وصلت إليها جامعة ابن خلدون بتحديد، وهذا ما 

 وما جاء يف اجتماع جملس 22/03/2011أدى إىل موازنة بني ما جاء يف اقتراحات الندوة اجلهوية جلامعات الغرب املنعقدة يوم 

حيث كانت معظم االقتراحات الندوة اجلهوية واردة يف تقرير جامعة ابن .  لتحديد االقتراحات اخلاصة جبامعة ابن خلدوناجلامعة املوسع

خلدون خباصة بعض االقتراحات األساسية و اجلوهرية و اليت لقيت ارتياحا كربا لدى احلاضرين على أمل تثبيتها واعتمادها يف الندوة 

  .27/03/2011دها يوم اجلامعية الوطنية املزمع عق

 


