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 استمارة المشاركة
  رابح العايب. د. أ /  رحيم:                              المقبفطيمة: االسم 

  أستاذة:الوظيفة
   .عنابة-  مختار–جامعة باجي :العنوان

عالقتيا بعالم الشغل، اإلصالحات والتطورات - وظائفيا- مفيوميا: الجامعة:محور المداخمة
 .التي شيدتيا

 .المشروع الميني لدى الطالب بين الجامعة وسوق العمل:عنوان المداخمة
 .دراسة ميدانية بجامعة عنابة                      

: ممخص المداخمة 

 يعتبر التكوين الجامعي، تكوين الفرد لمختمف جوانب شخصيتو، تكوينا يعده لحياة ناجحة 
ذا يتطمب أولوية النظر في الوضعية و ه. بما فييا النجاح في تحقيق مشروعو الميني واقعيا

و عميو قامت ىذه الدراسة إللقاء . المينية لسوق العمل في الجزائر ثم برمجة عممية التكوين
، و مدى استجابة سوق العمل LMDالضوء عمى واقع تكوين الجامعي في الجزائر في ظل نظام 

تناولت بالدراسة عينة، تم اختيارىا بطريقة عشوائية من طمبة كمية اآلداب و العموم اإلنسانية . لو
.                                      عنابة–واالجتماعية بمختمف أقساميا، بجامعة باجي مختار

:                                                            فاإلشكالية الطروحة تتمثل في التساؤل اآلتي
ىل تكوين الجامعة الجزائرية يستجيب لمتطمبات سوق العمل ؟                                       

ىل بإمكان الطالب تحقيق مشروعو الميني؟ و كثير من األسئمة تحاول ىذه الدراسة اإلجابة 
عنيا، و يبقى خريج الجامعة يعاني من العجز عن اختراق عالم الشغل ألسباب كثيرة ، األولى 

. منيا نقص فعالية التكوين الجامعي

: الكممات المفتاحية

. المشروع الميني لمطالب/ سوق العمل/ التكوين الجامعي-
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Résumé 

Cette  étude consiste à porter une meilleure vision sur la réalité de la 
formation universitaire dans le cadre du système LMD par rapport au 

marché du travail. 

Son déroulement c’est effectué à l’université Badji Mokhtar –Annaba, 
faculté des sciences humaines et sociales, avec la participation de tous 

les départements. 

Former à l’université, c’est aider à progresser sur tout les plans, et en 
particulier réaliser son projet professionnel concrète et un 

comportement pratique bien défini, que doit organiser la formation 
universitaire. 

Dans ce contexte nous pouvons affirmer que la priorité doit être 
accordée à l’analyse de la situation professionnelle du monde de travail 

avant d’entamer une mise en place de la formation. 

Cette vision des choses nous a permet à nous poser la question sur 
l’efficacité de la formation actuelle à l’université. 

La formation universitaire peut-elle répondre    aux exigences du marché 
de travail ? 

L’étudiant peut-il réaliser son projet professionnel ? Peut-il accéder au 
marché de travail ? 

Autant de questions ont été traitées lors de notre enquête qui met en 
relief toutes les anomalies du système. Il reste beaucoup à faire. 

Du point de vue de l’étudiant, il souffre de l’incapacité d’accéder au 
monde du travail et voire même l’inefficacité de la formation 

universitaire, cette situation entraine la désorientation dans sa vie. 

Les mots clés : 

La formation universitaire LMD/ le marché du travail / le projet 
professionnelle de l’étudiant. 
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 :مقدمــــة

يعاني كثير من الشباب اليوم مختمف أنواع اإلحباط، تبدو في سموكات نفسية وعممية سمبية 
عديدة، خاصة منيم الذين لم يتمكنوا من الحصول عمى منصب عمل بعد جيد سنوات من 

الدراسة المتوجة بشيادة جامعية، وجيد مرىق آخر جراء الخوض في عالم الشغل والتشغيل بحثا 
 .عن منصب شغل مالئم وحتى غير مالئم أحيانا استجابة لمطالب الحياة

تحقيقا لالستقرار، البد من النجاح في الحصول عمى مينة مالئمة لمفرد من حيث استعداداتو 
وتكوينو في إطار ما تتطمبو من قدرات وميارات حتى ينجح في أدائيا ويستمر فييا وبالتالي 

 .يحقق التوافق الميني

الحديث عن المشروع الدراسي الميني الشخصي لممتكون أين كان، موضوع في غاية األىمية 
تناولتو بالبحث الدول المتقدمة ألكثر من عقدين من الزمن، في إطار إشكالية متعددة األوجو 

تتجمى في مساطر النجاح واالنتقاء ومدى إدماج الفرد ضمن آليات اإلنتاج وتحقيق التنمية الذاتية 
 .واالجتماعية واالقتصادية، كل حسب استعداداتو وميولو وقدراتو الفكرية والجسدية 

                                   إشكـــالية المداخـــــمة

 ىل تكوين الجامعة الجزائرية يستجيب لمتطالبات سوق العمل؟ 

 من المسؤول عن نجاح خريج الجامعة في الفوز بمنصب شغل؟ 

 ىل التكوين الجامعي فّعال؟ 

 أم تنوع فرص العمل؟ 

 أم الطالب بقدراتو وحسن اختياره؟ 

 أم ىناك عوامل أخرى؟ 

 :صيغت ثالث فرضيات لتجيب عن التساؤالت السابقة

 .الجامعة بتكوينيا ىي المسؤول األول عن ضمان منصب شغل لمخريج -1

 . يستجيب سوق العمل لمخرجات الجامعة بالتنسيق معيا -2

 .  الطالب بخصائصو الشخصية والتكوينية محور عممية التوظيف -3
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 إذا سممنا بالجامعة كمسؤول أول عن تحقيق الطالب لمشروعو الميني، معنى ذلك نوعية 

مكانياتو ومياراتو وتأىيمو العممي،  التكوين كًما و كيًفا، بما في ذلك األستاذ المكون بشخصيتو وا 
إلى جانب البرامج التكوينية المسطرة مسبقا والقادرة عمى التنبؤ بالمخرجات، وبالتالي ضرورة 
 .التنسيق مع عالم الشغل لمتطمع إلى حاجاتو المتطورة باستمرار، يمكن تحقيق األىداف المرجوة

 . ىناك عدة تعريفات لمجامعة، نظرا التساع آفاق وظائفيا:تعريف الجامعة

 :تعريف جميل صميبا

معنى الجامعة ال يدل فقط عمى تمك المؤسسة التي تدرس جميع العموم فحسب، بل يدل عمى " 
جميع مدرسييا وطالبيا الذين يكونون أسرة واحدة، والتي من أىم شروطيا تحقيق التدريب الميني 

 ".بما يناسب مجال البحث

نستنتج من ىذا التعريف أن دور الجامعة ال يختصر عمى الدراسة النظرية والبحث العممي 
عداد الطمبة لممين دور الجامعة مرتبط باحتياجات مجتمعيا . فحسب،  إنما يؤكد عمى تدريب وا 

 .أوال ثم المجتمعات األخرى

 :ومن ىنا كان لمجامعة وظائف

 :حسب تركي رابح لمجامعة وظائف ثالث

: من أىداف التعميم العالي، يخص بو الفئة الممتازة من األفراد إلعدادىم لممين الراقية: نشر العمم -
 ...الطب، اليندسة، القانون

 ال تتوقف الجامعة عن نشر العمم، بل تتعداه إلى ترقيتو في مجال البحوث في :ترقية العمم -
 .الدراسات العميا والمخابر العممية

 . إلعداد إطارات عميا وقادة المستقبل:تعميم المين الرفيعة -

 :فإن وظائفو كالتالي: حسب تقرير اليونسكو حول التعميم العالي

 :من خالل: وظيفة التربية والتكوين والبحث: 1المادة 
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  تربية وتكوين الحائزين عمى شيادات ذوي تأىيل عال ومؤطرين مسؤولين وقادرين عمى االندماج
 .في كل قطاعات النشاط البشري

يكون ىذا التأىيل مناسب ويرافقو تكوين ميني يضم معارف وميارات ذات مستوى عال من 
 .خالل برامج مناسبة ومكيفة مع احتياجات الحاضر والمستقبل

  ضمان مجال مفتوح لمتكوين العالي مدى الحياة من خالل توفير إطار تكوين مفتوح لممجتمع
مكانيات التطور لمفرد  .يعطي أقصى قدر من االختيارات التكوينية وا 

  ترقية اإلنتاج ونشر المعارف من خالل البحث العممي وتوفير الخبرة الالزمة والمناسبة لمساعدة
المجتمع عمى التطور الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، وذلك بترقية البحث العممي والتكنولوجيا 

 .والبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية وميدان اإلبداع

  ترقية القيم االجتماعية من خالل تكوين وتربية القيم لدى الشباب والتي منبعيا المواطنة
 .والديمقراطية، وتكوين لدييم إمكانية اختالف وجيات النظر

  المساعدة عمى فيم وتفسير وتدعيم وترقية الثقافات الوطنية والجيوية والعالمية والتاريخية في
 .سياق تعدد الثقافات

 المساىمة في تحسين وتطوير التربية والتعميم خاصة األساتذة. 

 :الدور األخالقي، المسؤولية، االستقاللية، التطمع لممستقبل: 2المادة 

 .العمل بأخالقيات التعميم العالي والصرامة العممية -

التعبير بكل استقاللية ومسؤولية حول المشكالت األخالقية والثقافية واالجتماعية والمساىمة في  -
 .توجيو المجتمع نحو التذكير والفيم والفعل

استخدام إمكانياتيم الثقافية واألخالقية لمناصرة ونشر القيم العالمية، السالم، العدالة، الحرية،  -
 .المساواة، التضامن

 .التشبع بالحرية األكاديمية مع المسؤولية نحو المجتمع -

المشاركة في حل المشكالت التي تقف في وجو الرفاىية االجتماعية لمجماعات أو األمم أو  -
 .المجتمع الدولي ككل

 اجتماعية- عممية- خمقية-  وجدانية–معرفية :  ىذه الوظائف في مجمميا:النتيجة. 

 :العالم المعاصر فرض عمى الجامعة أدوار أخرى

 .لكل من لدييم القدرة عمى ىذا النوع من التعميم : ديمقراطية التعميم العالي -
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 .الجغرافية، االقتصادية، االجتماعية: تكامل بين البيئات: تنمية التعميم العالي -

 .استخدام أفضل الوسائل المتاحة لمبحث العممي -

 مهام الجامعة الجزائرية: 

 .بعد االستقالل مباشرة كان ىدفيا تكوين إطارات تحتاج إلييا البالد
عدادىا * :أما حاليا  .نشر المعارف وا 

 .تكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد وفقا لألىداف المحددة في المخطط الوطني            *
 .تطوير البحث وتنمية الروح العممية            *

 .نشر الدراسات ونتائج البحوث*
 :إصالح نظام التعميم العالي في الجامعة الجزائرية

، ىذا اإلصالح كان L M Dفي إطار العولمة، كان عمى الجامعة الجزائرية أن تتبنى نظام 
ضرورة البد منيا لتحقيق كفاءة ومنافسة أكثر، كذلك لمواكبة التطور العممي والتكنولوجي 

 .العالمي، ولتكييفيا مع حاجات ومتطمبات المجتمع بما فييا سوق العمل
 :ومن مبادئ هذا اإلصالح

 تحسين نوعية التكوين الجامعي. 

 اقتراح مسارات تكوينية مختمفة ومكيفة. 

 تسييل الحركية والتوجيو لمطمبة. 

 تشجيع العمل الفردي لمطالب. 

 وضع وسائل لمراقبة الطمبة. 

 تشجيع التكوين مدى الحياة. 

 فتح الجامعة والتكوينات عمى العالم الخارجي. 

 ترقية استقاللية المؤسسات عمى المستوى البيداغوجي. 

 :إاّل إّن ىذا اإلصالح عّرض الجامعة الجزائرية لمجموعة من العراقيل بسبب

 نقص في التأطير. 

 ارتفاع نسبة الرسوب وضعف المردود التكويني. 

 برامج تكوينية مجردة. 

 عدم وجود عالقة فاعمة بين الجامعة والمحيط االقتصادي واالجتماعي. 
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ىذه األخيرة تطمبت تدخل سريع وضروري إلنقاض الجامعة الجزائرية من أزمتيا بتقديم وسائل 
نسانية ومادية التي تسمح بارتقائيا لمنظام الدولي لمتعميم العالي  .بيداغوجية وعممية وا 

 :وعميو كان عمى الجامعة الجزائرية أن تحقق ما يمي

 توفير تكوين نوعي في إطار إرضاء مطالب المجتمع الشرعية. 

 تحقيق التفاعل مع الوسط االقتصادي واالجتماعي الذي تعايشو. 

 تنمية آليات التكيف المستمر المصاحب لتغير عالم المين. 

 تقديس رسالتيا الثقافية بترقية القيم العالمية خاصة التسامح واالحترام. 

 التفتح عمى التطور العالمي العممي والتكنولوجي. 

  تشجيع العمل المشترك مع الجامعات الدولية من خالل البعثات، وكذلك االتفاقيات المبرمة رسميا
  بين الجزائر والمغرب 2012/ 10/04بين الدول والتي منيا االتفاقية المبرمة يوم 

يسمح بتدخل عدة أطراف بيداغوجية . LMDاستجابة ليذه التطمعات تبنت الجامعة الجزائرية نظام
لتكوين أكثر تكيفـًا مع مستوى العمل والمعطيات العممية والتكنولوجية الجديدة من جية، وجعل 
الطالب أكثر انشراحا في اختياره لمساره التكويني بعيدا عن فرض التوجيو بل بالتدرج وبمعرفة 

 .تامة لممسارات التكوينية المتاحة لو من جية أخرى

 :عالقة الجامعة بعالم الشغل

 لكن؟ ىل ىذه العالقة فّعالة؟. من حيث الشكل العالقة قائمة

الييكمة السياسية لمدولة الجزائرية تفسح المجال أمام مؤسسات التعميم والتكوين بكل مستوياتيا بما 
وذلك . فييا التعميم العالي، لمد الجسر بينيا وبين سوق العمل بقيام وزارة التكوين والتشغيل

وىذا استجابة لمطمبيم الشرعي . لتحقيق طموح الخريجين في مختمف أنماط التعميم والتكوين
 .مما يسيل عممية العبور نحو سوق المين. المتمثل في حق تحقيق الفرد لمشروعو الميني

 :الذي يرجع إلى (مؤسسات التكوين وسوق العمل)وبسبب الخمل القائم بين الطرفين 
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  لفكرة تبني المتكون بمشروعه المهني في  (بما فييا الجامعة)إغفال مؤسسات التعميم والتكوين
 . لحسن إعداده وتوجييو توجييا سميًمافترة مبكرة

تصاحبو منذ سنوات سابقة تصورات لمستقبمو في ظل حياة أفضل الذي كان فالطالب الجامعي 
بعيدا وىو تمميذ والذي أصبح قريبا بالتحاقو بالجامعة، ىذه التصورات تصاحبو خالل مساره 

الدراسي ويعتبرىا ىدفًا يرغب في تحقيقو، دون تحديد البعد الزمني واإلمكانات الضرورية 
 .والوسائل الكفيمة لتحقيقيا

إال أن التغيرات االجتماعية واالقتصادية والتطور السريع في جميع الميادين، يجعل تصورات 
الطالب الجامعي لمشروع المستقبل غير واضحة ومحددة المعالم، نظرا لغياب معرفة دقيقة بالذات 

 .والمؤىالت الشخصية والوسائل الضرورية والبعد الزمني والمحيط االجتماعي واالقتصادي

 إعداد الطالب لحسن االختيار والبحث الفعال عن الشغل. 

 فتح آفاق أمام الطالب في مجال التربصات. 

  لفت االنتباه إلى: 

 .ـ عجز سوق العمل عن امتصاص متخرجي الجامعة
 .ـ اختالل توازن مقارنة مع فرص العمل

ـ خروج الطمبة لمميدان يتطمب تكاليف مادية ونفقات ينبغي أن تكون عمى عاتق الجامعة وليس 
 .الطالب

 .ـ ندرة فرصة االحتكاك بالوسط الميني

واقع التكوين الجامعي في الجزائر انعكس سمبا عمى سموك المتخرجين بأبعاده المعرفية، 
 .األخالقية، االجتماعية، المينية

  تســــاؤل؟

 ىل الطالب يضع إستراتيجية واضحة لمشروعو الميني؟ 

 ىل يحدد محطات وأىداف وسيطة؟ 

 ىل يعى الطالب جيدا الوسائل والمؤىالت المتوفرة لديو؟ 

 

6 



   2012 ماي 16 -15يومي -  جامعة مسيلة – واقـــع التكويــن اجلامعــي يف اجلزائــر : ملتقى
 

لإلجابة بيذه العناصر مجتمعة لتكوينو في ىذا اإلطار من جية ومحاولة إيجاد :هنا دور الجامعة
 ... فضاء ليا في عالم الشغل

ألن سوق العمل ينشط وفقا .عمى الجامعة أن تستجيب لعالم الشغل بتكوينيا وليس العكس
الحتياجات المجتمع االقتصادية واالجتماعية، لمنيوض بو في إطار التنمية المحمية 

 .والعالمية عموما. خاصة

الجانب الميداني لمدراسة 

: وصف العينة

  طالب150تم تطبيق استمارة عمى عينة من طالب جامعة باجي مختار عنابة بمغ حجميا 
 . إناث من مجوع العينة70 ذكور و 80وطالبة منيا 

 . تم إختيارىا بطريقة عشوائية من كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بمختمف أقساميا

 سنة مما يؤكد أن العينة تقع في 21بمتوسط .   سنة23 – 18كانت أعمارىم تتراوح ما بين 
 .مختمف سن الشباب

 : أداة البحث

اعتمدت ىذه الدراسة عمى تصميم استمارة غرضيا الكشف عن مصير المشروع الميني لدى 
 .الطالب ودور الجامعة في تنميتو ومدى استجابة سوق العمل لو

وضعت لقياس ثالثة أبعاد موضح  (ال / نعم )تضمنت االستمارة بعض المفردات محددة اإلجابة 
 : في الجدول اآلتي

 العبارات  المحاور األبعاد 
  عبارات 10 البيانات الشخصية السيرة الذاتية لمطالب * وعي الطال بمشروعو الميني- 1
  عبارات10 الرضا عن التكوين الجامعي * .تعزيز المشروع بالتكوين الجامعي- 2

  عبارات10 استجابة سوق العمل لخريج الجامعة* القدرة عمى تحقيق المشروع واقعيا
   

كان من أىداف الدراسة التعرف عمى مدى تربية طالب الجامعة لمشروعو الميني خالل  -
 المسيرة الدراسية وصوال إلى الجامعة، وذلك كبعد أول، من خالل محور 
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 . أسئمة يجيب عمييا المفحوص10البيانات الشخصية والسيرة الذاتية لمطالب في  -
نتائج تحميل استجابات الطمبة عمى األسئمة الخاصة بالبعد األول عبرت عمى أن ىناك  -

أي كمما ارتقي الطالب في . تدرج في وعي الطمبة بمشروعيم الميني حسب تدرج التكوين
 . التدرج الدراسي كمما ازداد وعيا بمشروعو الميني، وكان أكثر وضوحا

مكاناتو من جية وأقل وضوحا واقعيا  .أي وعي الطالب بقدراتو وا 

الذكور أكثر .  كذلك نسبة الذكور أعمى من نسبة اإلناث في تحديد مينة المستقبل -
حرصا عمى بناء المشروع الميني مقارنة مع اإلناث وليذا كانت الفكرة أكثر وضوحا 

 .وتحديدا لدى الذكور منو عند اإلناث

ولقد لوحظ ىذا من خالل المقابمة التي أجريت مع أفراد العينة، أثناء توزيع االستمارة ومحاولة 
 .شرح الغرض منيا لتكون االستجابات موضوعية

 :وهذا يرجع إلى

  فكرت تبني الطالب لمشروعو الميني تأتي متأخرة في حين ينبغي أن يوجو الطالب وىو تمميذ
 .ليذا في فترة مبكرة جدا، حتى تنضج في وقتيا الالزم

  يتصف الكثير من الطمبة بعدم الجدية في سموك التكوين وبالتالي ال يعتبره أساسا لمتوظيف، إنما
طغيان أفكار أخرى مشوشة مثل االعتماد عمى رأسمال كبير لمنجاح في الحياة المينية أو 

الوساطة في الحصول عمى منصب شغل أو ال يوجد توظيف نيائيا وبالتالي اليأس المبكر من 
 .الحصول عمى وظيفة

أما بالنسبة الستجابات الخاصة بأسئمة المحور الثاني الخاصة بالرضا عن التكوين  -
 .الجامعي لتأىمو لمنصب شغل كانت سمبية

حيث كان واضحا عند أكثر من نصف أفراد العينة أن التكوين الجامعي النظري والرصيد 
حيث أدلت . المعرفي ال يؤىل بشكل كاف لالستجابة لمموظف المرغوب فيو في سوق العمل

االستجابات عمى أن رداءة األداء الميني وعدم اإلتقان غالبا ما تبدو عمى السموك الوظيفي 
 سنوات خبرة كشرط 5لخرجي الجامعة في حالة توظيفيم، مما يدفع بأرباب العمل إلى وضع 

 .وىو آلية من آليات رفض توظيف الخريجين الجدد. آخر إلى جانب المؤىل العممي
  كما يمكن تفسير ذلك بندرة الفرص المتاحة أمام الطالب لمتربصات العممية، مما يجعمو بعيدا عن

 .الواقع العممي لعالم الشغل، وبالتالي الجيل بالمين المتوفرة ومتطمباتيا
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باإلضافة إلى انعدام الميدان لممارسة بعض التخصصات، فالشيادة الجامعية ال تعبر دائما عن 
 .المستوى األكاديمي الحقيقي لحامميا

أن سياسة التوظيف ال تقر إال بالشيادة الجامعية، في حين أن الممارسة الواقعية  غير  -
ذلك، مما يترتب فيو وجود فرد في منصب يتطمب قدرات وميارات يفتقدىا،  فيختل 
 ... التوازن النفسي ويظير في مردوده الميني من خالل اإلرىاق، الممل، حوادث العمل،

وكما كان متوقع لدى أفراد العينة حول القدرة عمى تحقيق المشروع واقعيا، جاءت استجابات 
 .الذكور أكثر دقة منو عند اإلناث

حيث اتضح من خالل استجابات أغمبية  الطمبة من أفراد العينة اإلصرار عمى عدم القدرة عمى 
 .تحقيق مشروعيم الميني واقعيا

 

 :  وذلك لمجموعة من األسباب تكررت في استجابات أغمبية أفراد العينة

 الحصول عمى منصب عمل يحتاج إلى وساطة إلى جانب المؤىل العممي. 

  ن لم الخريج الجديد من الجامعة يفتقر إلى الخبرة المينية، وىو شرط ألغمبية المؤسسات، وا 
 .تضعو كشرط فيي تفضمو، وبالتالي تقل فرص التوظيف أمام مترشحين دون خبرة

 غالبا ما يكون التوظيف عمى أساس مسابقة . عدم التوازن بين عدد الخرجين والمناصب المتوفرة
في بعض )وطنية، أين يترشح عدد ىائل من المتخرجين أمام عدد جد محدود من المناصب

 (2-1األحيان 

      ـ فكرة المشروع الميني الدراسي لدى الطالب الجامعي ىي فكرة اآلباء، وليذا ال يتحمس 
 .إرضاء لرغبة اآلخرين الطالب ليا في تحقيقيا واقعيا، إنما مجرد

 :لتجاوز بعض العراقيل البد من

  ال نحمل الجامعة الجزائرية لوحدىا مسؤولية اختالل التوازن بين برامج التكوين وسوق العمل، لكل
طرف نصيب من المسؤولية بما فييا الطالب الجامعي باستعداداتو وقدراتو وحرصو عمى 

 .الحصول عمى منصب شغل 
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  استغالل واستثمار مجيودات الباحثين في كل المجاالت لتجاوز الصعوبات التي تواجو الجامعة
الجزائرية بصفة عامة وفي مجال التكوين والتشغيل بصفة خاصة، بدال من تيميشيا مما يدفعيا 

 . إلى اليجرة إلى الخارج

  حسن التنسيق بين الييئات المبرمجة لمتكوين والتشغيل بإعادة النظر في استراتيجيات التنسيق
 . وأخيرا نؤكد عمى دور الجامعة في إعداد الفئة المرغوب فييا في ساحة الشغل
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 :الخاتمة

تطور التعميم العالي من خالل إعادة النظر في نوعية البرامج التعميمية والتكوينية بما يناسب 
سوق العمل إستراتيجية ال بديل عنيا، لكي تحقق الجامعة الجزائرية توازن كمي وكيفي بين كفتي 

التكوين والتشغيل من جية ولمواكبة التغيرات السريعة في كل المجاالت من جية أخرى، 
 . والنيوض بالمجتمع عمى كل المستويات االجتماعية، الثقافية، األخالقية واالقتصادية
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