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 ةمساح ةلحرمب رمت دلبلا نأ كردي نم نسحأ و ملعي نم لوأ مه ةبلطلا يئانبأ و يتانب و لامعلا و ةذتاسألا يئالمز نأ كش ال
 نوكردي لامعلا و ةذتاسألا يئالمز نأ نيقي ىلع ينإ و ،لبقتسملا ناهر بسكل لمعلا ءادأ يف رثكأ ينافتلا و دوهجلا رفاضت بجوتست
 .ةيرئازجلا ةعماجلا اl رمت يتلا تايدحتلا لظ يف اميس ال ،مهقتاع ىلع ةاقلملا ةلاسرلا لقث ىدم و مهتنهم ةعيبط اديج

 
 تايضتقمل مهكاردإل ارظن هجو نسحأ ىلع هبجاو ءادأ ىلع لماع و ذاتسأ لك صرحب ريبك نيقي و ةمات ةقث ىلع تنك نإ و

 يئالمز ريكذت يبجاو نم هنأ، )ةعماجلا ريدم( يلإ تدنسُأ يتلا ةليقثلا ةمهملا مكحب و ،يسفن دجأ يننأ الإ ،كلذ مزلتست يتلا مهتفيظو
 و ميوقتلا ةكرح يف اعم مهاسن ىتح رثكأ دهج لذبل م|وعد اذك و ،ا|ايقالخأ و ةفيظولا لث{مب يلحتلل ديدج نم م|وعد و مهبجاوب
 .حالصإلا ةريسم
 

 ىدم ىلع ةقباسلا تاونسلا يف ةيرادإلا حلاصملاو ماسقألاو دهاعملاو تايلكلا فلتخمب هسبت ةعماج لامعو ةذتاسأ نهرب دقلو
 ،عورفلاو تاصصختلا فلتخم يف مهيديأ ىلع ةبلطلا فالأ جرخت كلذ ىلع ليلد ريخو .طابضنالاب يلحتلاو ءاطعلاو لذبلا ىلع م|ردق
 وأ نطولا تاعماجب لمعي ايعماج اذاتسأ راص نم مهنمف ؛اهريغو ...ةيرادإو ةيداصتقاو ةيميلعت :ةفلتخم تاعاطق يف لمعلل مهلهأ امم
 فرش يأف .ليبنلا مهلمع ءادأ يف ينافتلاو ملعلا مهلمع يف مهراعش ،ةمهم ةيرادإ بصانم اودلقت نورخآو ،ةيجراخ ىربك تاعماجب
 اهكردي ال ةليقث ةمهم يهو ،هلويم هيجوتو هفراعم لقصو هتيصخش ريوطتو ناسنإلا ءانب يف نومهاسي م�إ :فرشلا اذه دعب ةذتاسألل
 .اهتميقو ا�زو فرعي نم الإ

 
 ةذتاسألا نحن انيلع ضرفت مولعلا نم اهريغ و تايناسنإلا و ةيتامولعملاو ايجولونكتلا لاجم يف مويلا ملاعلا اهشيعي يتلا ةروثلا نإ

 و يملع جهنمب تاصصختلا ىتش يف ةفرعملا و مولعلا ئدابم مهنقلن و ةبلطلا ديب ذخأنل هيلع صرحلاو ءاطعلا نم ديزملا لذب لامعلا و
 :رعاشلا لوق كلذ يف انوذحي ،لمعلا يف ينافتلا و صالخإلا ا¡ن{ن¡د¢ي¡د ةيعوضوم ةقيرطب

 
ِلَالْقِإ ¡و ٍل¢ه¡ج ىَل¡ع ªكْل{م ى¡ن¢ب{ي َال        {م{هَكْل{م {سا§نلا يِن¢ب¡ي ِمْل¦عْلاِب  

 
 رودلا نأل ؛ةذتاسألا ةصاخبو عيمجلا نم دوهجلا لذب ىلع رهسلا نود كلذ ققحتي نلو ،انتعماجب يقرلا وه ىمسألا انفده نإ

 هب عفتن{ي ملع ةرانم يهف ؛مهدهجبو مl ةمئاق ةعماجلاف .مهل تدنسأ ميوقتلا لاجم يف ةريبكلا ةمهملاو مهيلإ ده{ع حالصإلا لاجم يف دئارلا
 دهجلاو تاوطخلا هذlو روعشلا اذlو .ضعبلا اهضعبل ةلمكم مولعلا نأل ؛صصخت يأل ءاصقإ نود مولعلاو ةفرعملا نيدايم ىتش يف
 .ةيملاعلا تافصاوملا اهيلع قبطنت ةعماج ملاعم ءاسرإ يف انمهاس دق نوكن

 
 ىتش يف ةعماجلا نوؤشل ةيمويلا ةعباتملا نع ةدايز هنأ مهملعأ نأ يندعسي ،لامعلا و ةذتاسألا يئالمزل ةلاسرلا هذه هجوأ ذإ و

 دراوملا ةسايسو ،يملعلا ثحبلا ةطشنأ و ،ةيجوغاديبلا تاراسملاب :اصوصخ ةقلعتم  ةديدع تافلم حتف ىلع مزاع ينإف ،يحانملا



 كلذ يف ءيضتسم ،ةيالولا ريوطت يف ةعماجلا ةمهاسمو ةدوجلا نامضو ،هطيحم و يعماجلا مرحلاو ،يعماجلا طسولا ةفاظنو ،ةيرشبلا
 .يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تاميلعت و تاهيجوتب

 
 

 رثكأ هجوتلا لجأ نم ايلاح ةرفوتملا تاصصختلا لم« ةيميوقت ةيلمع ءارجإ نم دب الف ،ةيجوغاديبلا تاراسملاب قلعتي اميفف
 عم فيكتت نيعم لاجم يف ةنهم ىلع لوصحلاب ،ةزيجو ةدم يف ،بلاطلل حمسي يذلا formation qualifiante يليهأتلا نيوكتلل
 ىلإ يدؤت دمألا ةليوط تاساردل جاتحي يذلا formation diplômante يساسألا نيوكتلا لافغإ نود ،لغشلا ملاع تاجرخم
 .فراعملا نم نيعم لا« لماش ناقتإ

 
 بلطتيس يذلاو .ةفرعملا داصتقا ةرطاق هنوكل يملعلا ثحبلا وهو الأ ،البنو ةسادق لوألا نع لقي ال يذلا ،يناثلا فلملا امأ

 فلتخم هنم ديفتستل ةبلطلا وأ نيثحابلا نم ءاوس ،عيمجلا ىلع هعفن دوعيل هريوطت يف ةمهاسملا دهجو ةقاط ىصقأبو يعسلا اعيمج انم
 و يعامتجالا طيحملاو نيثحابلا نيب ةكارشلا زيزعتل ةيلحم ةطخ و ةيلآ ءاشنإ ىلع زكتريس ،راطإلا اذه يف ،لمعلاف .هب ةينعملا تاعاطقلا
 .يداصتقالا

 
 
 ،زوحي يذلاو ،لغتسُملا ريغو مظنملا ريغ ،يرشبلا زنكلا اذه ىلع فوقولل تقولا ناح هنإف ةيرشبلا دراوملاب قلعتي اميف امأ

 يرادإلا لعفلل ةمدخ ةيقرتلاو نيوكتلا يف هفاصنإو همييقت لجأ نم ،تاراهملاو تاربخلاو فراعملا نم لئاه مك ىلع ،كش نود
 .يعماجلا

 
 امم ،ةطبارتمو ةددعتم داعبأ وذ هنأل تايولوألا ةيولوأ دع{ي نمألاف ؛يعماجلا مرحلا ةفاظنو نمألا عبارلا فلملا صخي نيح يف

 رثكألا و ىربكلا ةيعامتجالا ةحيرشلا نولثمي نيذلا ةبلطلاف .ةعماجلا تانوكم نم نوك{م لكب صتخت ةسايس عضو اعيمج انم بلطتي
 دوعت يتلا ةيضايرلا و ةيفاقثلاو ،ةيملعلا تاطاشنلا نم ةلمجب مهنيصحت و مهتياقو ىلع لمعلا انم بجوتسي ،ةفلتخملا تافآلل ةضرع
 نوكملا امأ .ةحاتُملا ةيداملا تاناكمإلا و لوعفملا ةيراس نيناوقلا راطإ يف ذيفنتلاو حارتقالا و ةردابملا ةيرح مهل كرتت ثيح ،مهيلع عفنلاب
 .ةيرود و ةمظتنم ةفصب اهتنايص ىلع رهسلا انم بلطتت يتلا و عقاوم ةدع ىلع ةعزوملا ةيتحتلا ىنبلاو سيردتلا لكايه  يف لثمتيف ،يناثلا
 رباخم و ةيجوغاديبلا رباخملا يف ةدجاوتملا و نمثلا ةظهاب ةيملعلا ةزهجألا و تادعملاب قلعتيف ،فلملا تاذ نم ثلاثلا رصنعلا ،نيح يف
 .رطاخملا لك نم اهتمالس نيمأت لجأ نم ةمزاللا ةربخلا ميدقت نيينقتلا و نيسدنهملاو ،نيصتخملا ةذتاسألا نم بلطتت يتلا و ثحبلا
 ،ينورتكلإلا ثبعلاو قارتخالاو ةنصرقلا تايلمع مظاعتو عراست مامأ هنيمأت انيلع متح{ي يذلا يمقرلا ءاضفلاب عبارلا نوكُملا نرتقيو
  .ةمالس لكب اهيقلت وأ ةمولعملا ىلإ لوصولا نم ،ةيشخ نود ،ةيعماجلا ةرسألا نّكم{ن ىتح

 فرط نم ةماعلا كولسلا دعاوق ةنودم نييحت و ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا ليعفت ،اهلهأ و ةعماجلا ةيامحل ةحاتُملا تاودألا نمو
 عيمجل ةمزل{م نوكت ةيراضح دعاوق ءاسرإ دصق "le conseil d’éthique et de déontologie " ةنهملا تايقالخأ سلجم
 ،تاكلتمملا ةيامح نع ًالضف صاخشألل ةيونعملاو ةيدسجلا ةمالسلا ىلع ظافحلا ةرورضب ريكذتلا بجي امك .ةيعماجلا ةرسألا ءاضعأ
  .كلذك ةيلحملا ةيمومعلا تاطلسلا ةيلوؤسم يهو



 ىلع ظافحلا يف نامهاست ،ةدحاو ةلمعل ناهجو امه "l’hygiène" ةفاظنلاو "la sécurité" ةمالسلا نأ ،يهيدبلا نمف
 ةئي| عم ةحارلا لئاسوب هديوزتو نوفظوملاو ةذتاسألاو ةبلطلا هيف شيعي يذلا طيحملاب ءانتعالا بجي كلذل ؛ةيئيبلاو ةيدسجلا ةمالسلا
  .يعامجلا لمعلاو فراعتلل ةمزاللا تاحاسملا
 
 نكمي الو هطيحم نع يعماجلا مرحلا "لزعن" نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي الف ،عمت«ا يف لعافلا ءاضفلا يه ةعماجلا نإ   
 نذألا نوكت نا اهلوخت ةعماجلا لهأ اهعدتبي تاردابمب مايقلا بجي ،اهطيحم عم ةعماجلا ةحلاصم لجأ نمف ؛هنع ةلصفنم ةقطنم هرابتعا
 بيحرت ناكم نوكي ةيعماجلا ةبتكملاب ءاضف صيصخت ،ةحلاصملل ةيلوألا لماوعلا نمو .عمتجملل ربدملا لقعلاو ةرظانلا نيعلاو ،ةيغاصلا
 ءاربخو ءاملع كارشإ عم .اÎيناجم عادبإلاو ركفلا لعج لجأ نم ةلغتسملا ريغو ةمئانلا ةيفرعملا زونكلا نم دوزتلل ةيالولا ةنكاسو يفقثمب
 .ةيالولاو ةعماجلا ريوطت يف مهاسي لمع لك يف ةقطنملا

 قيقحتب هميهافم ىدحإ يف قلعتي ذإ ،)l’assurance qualité( ةدوجلا نامض فلم وه هليعفت ررقملا سماخلا فلملا امأ
 ةيلمع دع{ي ةدوجلا نامضف .يلودلاو يلحملا اهطيحم عم ةعماجلا ةقالع يف ازيمت هنع جتني امم ،مهميلعت ءادأ نسحب نيجرختملا ةبلطلا اضر
 نم ةنجلل فلملا اذه دانسإ بجي ،موهفملا اذه نم اقالطنا .يلاعلا ميلعتلا تاجرخم و فادهأب Ïيقرلا و نيسحتلل ةيرورض و ةيرود
 ةدمتع{م ةيملع تاودأو تاءارجإب كلذ يف نيعتست ،ةدوجلا ةرادإ يف ىوتسملا ةيلاع ،ةيثحبلاو ةيميداكألا تاصصختلا عيمج نم ،ءاربخلا
 لجأ نم ةعماجلا تاطاشن لم« )(auto-évaluationةيلخادلا مييقتلا تايلمع ميظنت نع ةلوؤسم ةنجللا هذه نوكت و .ايملاع
 دراوملا ىلع زكترت ملاعملا ةزراب ةينيوكت ةسايس لالخ نم الإ كلذ متي الو .ةيعماجلا ةطشنألا فلتخم يف نيوكتلا ةدوجل رمتسملا نيسحتلا
 .اهتئيب ىلع ةعماجلا حاتفناو ةيداملاو ةيرشبلاو ةيملعلا

 نم ةفلؤم ةيراشتسا ةئيه لكش ىلع عمت«او يميداكألا ملاعلا نيب (Interface) ةهجاو عضوب قلعتيف ،ريخألا فلملا امأ
 ،ةضايرلا ،ةحصلا ،ةحالفلا ،هايملا ،نوناقلا ،ةينارمعلا ةئيهتلا ،عامتجالا ملع ،داصتقالا( ةيملع تاصصخت ةدع نم ءاربخو نيثحاب
 ءارآو ريراقت رادصإ ىلع ليبسلا اهل ءيضت و اهدعاست ةيلحملا و ةيذيفنتلا ةيئالولا حلاصملا فرصت تحت اهعضو متي ،)...،ةيقيبطتلا مولعلا
 نم ةعماجلا ةذتاسأ نكمتيس ،ةمدقُملا تامدخلا هذه لباقم يفو .ةيلحملا ةيمنتلل  ةيجيتارتسإلا تارايخلاب ةقلعتم ةفلتخم عيضاوم لوح
 ،ةيالولا تاعاطق عيمج يف ةلجسملا جئاتنلا اذكو ،ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاءاصحإلاو تامولعملاو تانايبلا نم ةدافتسالا
 .ةبلطلا بيردت ىوتحمو ةيقيبطتلا ثوحبلا يف اهلامعتسال

 
 ةمدخ هنأش نم عورشم لكلو تاردابملا لكل ةحوتفم ةيريدملا باوبأ نأ عيمجلا ملعأل ةصرفلا هذه زهتنأ يننإ ،ريخألا يفو

 يف ءاوس هجو لمكأ ىلع هبجاوب انم دحاو لك مقيلف .معدلا و ةدعاسملا لك انم ىقليس و ،ةعماجلا هذه ةمدخ و ذاتسألاو بلاطلا
 ةلماشلا ةيمنتلا يف ةمهاسملاو ةيجولونكتلا تاردقلا يف مكحتلا هتعاطتساب اليج نوك{ن يكل يرادإلا بتكملا وأ قيبطتلا ةعاق وأ جردملا
 .اندصقم كلذ و انتلاسر هذه و ،دالبلل
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