
ETABLISSEMENT ADJIAL EL 
MOSTAKBAL –BATNA 
 





CHRONOLOGIE DE L’ACCUMULATION 

DU SAVOIR DURANT 26 SIECLES ET 40 

ANS DE -624 à 2016 selon l’Eurocentrisme 



 حذف الحضاراث األخزي طبقا ألحذ الوبادئ الثابتت في ًسقهن و هى هزكشيت أروبا

(EUROCENTRISME) 
 



حذف علواء العقالًيت الوسلويي بوساعذة العالن اإلسالهي في تغييبهن و اتهاههن بالشًذقت و 

(أهثال  الزاسي و عوز الخيام)حزق أعوالهن   



(SHANGHAI) 



كشف أمٌركا و بدء احتالل األوطان و ظهور علوم عنصرٌة مثل األنثروبولوجٌا و 

 االثنولوجٌا



(SHANGHAI) 



 قزى إبادة الشعىب الوٌعذهت السيزورة العقالًيت



(SHANGHAI) 



 حقبت التٌظيز في حقىق االًساى هي طزف هبيذي الشعىب



ÈPOQUE POST-

MODERNE (2000-…( 



ÈPOQUE POST-

MODERNE (2000-…( 
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DOMINATION  DES PRIX  P.C.M.E 

أ.ط.ك.فهيوٌت الجىائش   





0

10

20

30

40

50

60

70

physique

chimie

medecine

economie

litteraters

paix

و األدب كتىاسى الجىائش هع تقذم   



Catégorie  3  :4 PRIX ET MOINS 

CATEGORIE 3 : 4 PRIX ET MOINS 









  



PRODUIT 

.الكالم عي الجىدة في الجاهعت الجسائريت يعٌي ححليل سلسلت هي الحقائق حبعا لوعايير حخخلف عي حلك الخي يسخعولها األخر  -11  

 ألًي لسج هى 

ًظرياحٌا بهذف حغيير حىازى القىي األكاديويت الحاليت  والكالم عي الجىدة في الجاهعت الجسائريت يعٌي حىظيف ركاء فكرًا  -2

(الصيي أهثلت وو أركر حركيا )الوفروطت عليٌا   

ضعف )الكالم عي الجىدة يعٌي الذور ألطالئعي الوٌىط بخبراء العلىم اإلًساًيت في حصذر  ديٌاهيكيت الفعل األكاديوي  -3  

الوفروضت ( الالًسقيت في سياقٌا ) يخبٌي إعادة هيكلت الىاقع الفكري بوٌاقضت ًظرياث األخر(الخحكن في اللغاث الغربيت عائق 

 .دالالث الجىدة وعليٌا بقىة حعريفهن  لوفهىم الوٌافست 

 

ACTUELLE FUTURE  



 بناء المعرفة

.المعرفة مركبة و العالقات بٌن مختلف حقولها لم تستوعب بعد فً جامعاتنا وهذا أحد العوائق المعرقلة لظهور الجودة  

.ـــ المعرفة منحصرة فً معناها التقلٌدي فً مجتمعنا كعامل إدماج اجتماعً و أداة قوٌة لتسلق سلم النفوذ فً المحٌط    

. ـــ لم ترقى المعرفة بعد إلى األعلى ولم تسترجع ماهٌتها العلمٌة و هوٌتها األكادٌمٌة لتضمن التنافسٌة   

.ـــ هذا الوضع عقد كثٌرا بناء نسق ٌساعد على هٌكلة الجودة  

.ـــ النسق المحتوى للمعرفة فً جامعتنا ٌعانً من تضاد العناصر بسبب هٌمنة النظرة الظرفٌة وغٌاب التصور االستراتٌجً الضامن  للجودة  

.ـــ البحث عن الجودة ٌمر حتما عن الدراسات المقارنة بٌن جامعاتنا أوال ثم بٌننا و بٌن جامعات الصعٌد الدولً   

لمخبرا 













 


