
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 
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 جامعة هواري بومدين األولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

 
 ح.م

 محمد بوحيشة

جت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة بالمرتبة األولى في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم وت

 .لي الجزائريةالعا

وحصلت جامعة هواري بومدين على التتويج في إطار تظاهرة األسبوع العلمي الذي اختتمت فعالياته، السبت، بجامعة فرحات 

 . ( المنظم ألول مرة بالجزائر1-عباس )سطيف

اس )سطيف( فيما تحصلت كل وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبو بكر بلقايد )تلمسان( وفرحات عب

من جامعة محمد بوضياف )المسيلة( وجياللي اليابس )سيدي بلعباس( على المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في هذا 

 .مؤسسة جامعية تعد األولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية 26التصنيف الذي شمل 

على تكريم ” مولود قاسم نايت بلقاسم“مي عبد الباقي بن زيان خالل إشرافه بقاعة المحاضرات وأكد وزير التعليم العالي والبحث العل

جامعة األولى في التصنيف  500الجامعات الثالثة الفائزة بأن هذه األخيرة سوف تحظى بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن 

 .(2024- 2021العالمي وهو الهدف المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة )

تم األخذ بعين االعتبار المعايير العلمية والبيداغوجية واالبتكارية باإلضافة إلى انفتاح المؤسسة الجامعية على “وأوضح الوزير بأنه 

قطاعه أعد ألول “، كاشفا بأن ”محيطها االقتصادي واالجتماعي وكذا الدولي في اختيار الجامعات الفائزة بالمراتب الخمس األولى

 .”رة في الجزائر نظاما رقميا خاصا بتصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائريةم

 هذه تفاصيل التصنيف الجزائري للجامعات

 .2024تهدف الجزائر إلى تصنيف عدد من جامعاتها في قائمة أفضل الجامعات في العالم آفاق 

 .مد بوهيشة، للقناة اإلذاعية الثالثةجاء ذلك في حديث للمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مح

م العالي والبحث العلمي، بهدف تصنيف الذي أنشأته وزارة التعلي  (CEESA)حول الترتيب الوطني لإلذاعة الثالثة وتحدّث بوهيشة

 .الجامعات الجزائرية وفق المعايير المعتمدة عالميا

وقال بوهيشة، إّن هذا الترتيب الوطني سيعتمد في تصنيف للجامعات الجزائرية على معايير البيداغوجيا، البحث العلمي، االبتكار، 

 .الحوكمة، واالنفتاح الدولي

 .صول على فكرة دقيقة عن فرص الجامعة الجزائرية لمواكبة التصنيفات الدولية، حسب المتحدثوسيسمح الترتيب الوطني بالح

جامعة في العالم، مع  500وأضاف ذات المسؤول أّن هدف القطاع، هو دخول عدد من الجامعات الجزائرية ضمن قائمة أفضل 

 .2024حلول العام 
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جيا بالجزائر ضمن التصنيف الوطني للمؤسسات التعليم العاليتتويج جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولو  
 

 

توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة بالمرتبة األولى في التصنيف 

الوطني لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية المنظم ألول مرة بالجزائر في إطار تظاهرة األسبوع 

 .(1-الياته السبت بجامعة فرحات عباس )سطيفالعلمي الذي اختتمت فع

عادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبوبكر بلقايد )تلمسان( وفرحات عباس 

 )سطيف(.

هذا وعادت المرتبة الرابعة لجامعة محمد بوضياف )المسيلة( و المرتبة الخامسة الى جامعة جياللي 

مؤسسة جامعية تعد األولى في تصنيف  26ي هذا التصنيف الذي شمل اليابس )سيدي بلعباس( ، ف

 .مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، لدى إشرافه بقاعة  وبالمناسبة 

األخيرة سوف  على تكريم الجامعات الثالثة الفائزة بأن هذه” مولود قاسم نايت بلقاسم“المحاضرات 

جامعة األولى في التصنيف العالمي وهو الهدف  500تحظى بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن 

 (.2024- 2021المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة )

  عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تتويج جامعة هواري بومدين بالمرتبة األولى وطنيا

 

 ة هواري بومدين بالمرتبة األولى وطنياتتويج جامع

توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة بالمرتبة األولى في 

التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية المنظم ألول مرة بالجزائر في إطار 

معة فرحات عباس تظاهرة األسبوع العلمي الذي اختتمت فعالياته اليوم السبت بجا

 .(1-)سطيف

وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبو بكر بلقايد )تلمسان( 

المسيلة( وجياللي )وفرحات عباس )سطيف( فيما تحصلت كل من جامعة محمد بوضياف 

يف الذي اليابس )سيدي بلعباس( على المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في هذا التصن

 .مؤسسة جامعية تعد األولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية 26شمل 

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان خالل إشرافه بقاعة 

على تكريم الجامعات الثالثة الفائزة بأن هذه األخيرة ” مولود قاسم نايت بلقاسم“المحاضرات 

جامعة األولى في التصنيف  500فقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن سوف تحظى بمرا

 .(2024- 2021العالمي وهو الهدف المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة )

تم األخذ بعين االعتبار المعايير العلمية والبيداغوجية واالبتكارية “وأوضح الوزير بأنه 

حيطها االقتصادي واالجتماعي وكذا الدولي باإلضافة إلى انفتاح المؤسسة الجامعية على م

قطاعه أعد ألول مرة في “، كاشفا بأن ”في اختيار الجامعات الفائزة بالمراتب الخمس األولى

 .”الجزائر نظاما رقميا خاصا بتصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

 األيام:آدم .ب

 

 

 



 

نيا في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العاليجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا األولى وط  

 

توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة بالمرتبة األولى في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم 

السبت بجامعة فرحات  العالي الجزائرية المنظم ألول مرة بالجزائر في إطار تظاهرة األسبوع العلمي الذي اختتمت فعالياته اليوم

 .(1-عباس )سطيف

وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبو بكر بلقايد )تلمسان( وفرحات عباس )سطيف( فيما تحصلت كل 

هذا  المسيلة( وجياللي اليابس )سيدي بلعباس( على المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في)من جامعة محمد بوضياف 

 .مؤسسة جامعية تعد األولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية 26التصنيف الذي شمل 

على تكريم ” مولود قاسم نايت بلقاسم“وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان خالل إشرافه بقاعة المحاضرات 

جامعة األولى في التصنيف  500تحظى بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن  الجامعات الثالثة الفائزة بأن هذه األخيرة سوف

 .(2024- 2021العالمي وهو الهدف المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة )

معية على تم األخذ بعين االعتبار المعايير العلمية والبيداغوجية واالبتكارية باإلضافة إلى انفتاح المؤسسة الجا“وأوضح الوزير بأنه 

قطاعه أعد ألول “، كاشفا بأن ”محيطها االقتصادي واالجتماعي وكذا الدولي في اختيار الجامعات الفائزة بالمراتب الخمس األولى

 .”مرة في الجزائر نظاما رقميا خاصا بتصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

يعالج ”  2024و  2021خطط عمل الحكومة خالل الفترة الممتدة بين وأفاد الوزير بالمناسبة بأن برنامج عمل القطاع المتضمن في م

ملفات كبرى تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد األبعاد سواء في مجال التعليم و التكوين أو في مجال البحث العلمي والتطوير 

 .”والتفتح على المحيط الدوليالتكنولوجي أو في مجال التفتح على المحيط االجتماعي و االقتصادي والحوكمة الجامعية 

يأتي في مقدمة هذه الملفات عدد من مشاريع نصوص تنظيمية سيتم وضعها حيز التنفيذ مطلع الدخول الجامعي ” وأضاف قائال: 

المقبل والتي تشكل المحاور األساسية لبرنامج عمل القطاع من أجل تجسيد اإلصالحات التي أمر بإجرائها رئيس الجمهورية، السيد 

قد تم االنتهاء من بعض هذه المشاريع التنظيمية وهي حاليا قيد الدراسة “، مبرزا بأنه ”عبد المجيد تبون على منظومة التعليم العالي

 .”على مستوى المصالح المختصة فيما ال يزال البعض في مرحلة اإلعداد

متابعة مشروع تطوير الرياضيات في البالد وتهدف مشاريع هذه النصوص التنظيمية إلى مراجعة خارطة التكوين الجامعية و

بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية والقطاع االقتصادي وإعداد سياسة جديدة حول التوثيق الجامعي وتشجيع القطاع الخاص على 

 .المشاركة في الجهد الوطني للتعليم العالي، حسب الوزير

جودة البحث العلمي ومواصلة ترقية إنشاء الحاضنات ومرافقة الطلبة  تحسين“إلى تحقيق هدف أسمى وهو  -حسبه-كما تسعى أيضا 

حاملي المشاريع االبتكارية في إطار المؤسسات الناشئة ودور المقاوالتية ووضع التدابير الالزمة من أجل خلق وحدات البحث 

لجاري( مكن من الوقوف على آفاق ماي ا 21- 15، معتبرا أن األسبوع العلمي )”التنموي داخل المؤسسات االقتصادية وغيرها

 .االبتكار واإلبداع الواعدة بالوطن المتواجدة بالمؤسسات الجامعية والبحثية

تقع في خضم التوجهات ” األمن الطاقوي وصحة المواطن – األمن الغذائي“وأضاف بأن المحاور الرئيسية لهذه التظاهرة العلمية 

 .سنة اقتصادية بامتياز 2022تبون باعتبار  الجديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد

الرؤية االستشرافية للقطاع وتنفيذ محاور برنامج عمله القائمة على تحسين التكوين والبحث “ضمن  -حسب السيد زيان-كما تندرج 

ث في خدمة وتحسين الحوكمة وربط الجامعة بالمؤسسة االقتصادية عمومية كانت أو خاصة وكذا توظيف مخرجات التكوين والبح

 .”التنمية الوطنية واستثمار البحث التطبيقي والتنموي لترقية المؤسسة

ورافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالل إشرافه على مراسم اختتام فعاليات الطبعة الثانية لألسبوع العلمي الوطني وفد يمثل 

د الحفيظ هني و مستشار رئيس الجمهورية المكلف باألرشيف عدة قطاعات على غرار وزير الفالحة والتنمية الريفية محمد عب

الوطني و الذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي واألمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني محمد سفيان زوبير واألمين العام 

 .بيئي بوشناق خالديللمحافظة السامية لألمازيغية سي الهاشمي عصاد و رئيس المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي وال



 

 تتويج جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالمرتبة األولى في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي

 
رية توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة بالمرتبة األولى في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي الجزائ –سطيف 

 .(1-المنظم ألول مرة بالجزائر في إطار تظاهرة األسبوع العلمي الذي اختتمت فعالياته يوم السبت بجامعة فرحات عباس )سطيف

وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبو بكر بلقايد )تلمسان( وفرحات عباس )سطيف( فيما تحصلت كل 

المسيلة( وجياللي اليابس )سيدي بلعباس( على المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في هذا )من جامعة محمد بوضياف 

 .مؤسسة جامعية تعد األولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية 26التصنيف الذي شمل 

على تكريم ” مولود قاسم نايت بلقاسم“رات وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان خالل إشرافه بقاعة المحاض

جامعة األولى في التصنيف  500الجامعات الثالثة الفائزة بأن هذه األخيرة سوف تحظى بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن 

 .(2024- 2021العالمي وهو الهدف المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة )

االعتبار المعايير العلمية والبيداغوجية واالبتكارية باإلضافة إلى انفتاح المؤسسة الجامعية على تم األخذ بعين “وأوضح الوزير بأنه 

قطاعه أعد ألول “، كاشفا بأن ”محيطها االقتصادي واالجتماعي وكذا الدولي في اختيار الجامعات الفائزة بالمراتب الخمس األولى

 .”بتصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائريةمرة في الجزائر نظاما رقميا خاصا 

يعالج ”  2024و  2021وأفاد الوزير بالمناسبة بأن برنامج عمل القطاع المتضمن في مخطط عمل الحكومة خالل الفترة الممتدة بين 

ث العلمي والتطوير ملفات كبرى تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد األبعاد سواء في مجال التعليم و التكوين أو في مجال البح

 .”التكنولوجي أو في مجال التفتح على المحيط االجتماعي و االقتصادي والحوكمة الجامعية والتفتح على المحيط الدولي

يأتي في مقدمة هذه الملفات عدد من مشاريع نصوص تنظيمية سيتم وضعها حيز التنفيذ مطلع الدخول الجامعي ” وأضاف قائال: 

لمحاور األساسية لبرنامج عمل القطاع من أجل تجسيد اإلصالحات التي أمر بإجرائها رئيس الجمهورية، السيد المقبل والتي تشكل ا

قد تم االنتهاء من بعض هذه المشاريع التنظيمية وهي حاليا قيد الدراسة “، مبرزا بأنه ”عبد المجيد تبون على منظومة التعليم العالي

 .”زال البعض في مرحلة اإلعدادعلى مستوى المصالح المختصة فيما ال ي

وتهدف مشاريع هذه النصوص التنظيمية إلى مراجعة خارطة التكوين الجامعية ومتابعة مشروع تطوير الرياضيات في البالد 

بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية والقطاع االقتصادي وإعداد سياسة جديدة حول التوثيق الجامعي وتشجيع القطاع الخاص على 

 .ركة في الجهد الوطني للتعليم العالي، حسب الوزيرالمشا

تحسين جودة البحث العلمي ومواصلة ترقية إنشاء الحاضنات ومرافقة الطلبة “إلى تحقيق هدف أسمى وهو  -حسبه-كما تسعى أيضا 

ل خلق وحدات البحث حاملي المشاريع االبتكارية في إطار المؤسسات الناشئة ودور المقاوالتية ووضع التدابير الالزمة من أج

مايو الجاري( مكن من الوقوف على آفاق  21- 15، معتبرا أن األسبوع العلمي )”التنموي داخل المؤسسات االقتصادية وغيرها

 .االبتكار واإلبداع الواعدة بالوطن المتواجدة بالمؤسسات الجامعية والبحثية

تقع في خضم التوجهات ” األمن الطاقوي وصحة المواطن – الغذائي األمن“وأضاف بأن المحاور الرئيسية لهذه التظاهرة العلمية 

 .سنة اقتصادية بامتياز 2022الجديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باعتبار 

الرؤية االستشرافية للقطاع وتنفيذ محاور برنامج عمله القائمة على تحسين التكوين والبحث “ضمن  -حسب السيد زيان-كما تندرج 

وتحسين الحوكمة وربط الجامعة بالمؤسسة االقتصادية عمومية كانت أو خاصة وكذا توظيف مخرجات التكوين والبحث في خدمة 

 .”التنمية الوطنية واستثمار البحث التطبيقي والتنموي لترقية المؤسسة

عة الثانية لألسبوع العلمي الوطني وفد يمثل ورافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالل إشرافه على مراسم اختتام فعاليات الطب

عدة قطاعات على غرار وزير الفالحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني و مستشار رئيس الجمهورية المكلف باألرشيف 

مين العام الوطني و الذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي واألمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني محمد سفيان زوبير واأل

 .للمحافظة السامية لألمازيغية سي الهاشمي عصاد و رئيس المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي والبيئي بوشناق خالدي



 

 تتويج جامعة هواري بومدين األولى وطنيا في التعليم العالي

 

 
 

توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة بالمرتبة األولى في التصنيف الوطني 

لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية المنظم ألول مرة بالجزائر في إطار تظاهرة األسبوع العلمي الذي اختتمت 

 .(1-فعالياته السبت بجامعة فرحات عباس )سطيف

 .(عادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبوبكر بلقايد )تلمسان( وفرحات عباس )سطيف

وحصلت جامعة محمد بوضياف )المسيلة( وجياللي اليابس )سيدي بلعباس( على المرتبتين الرابعة والخامسة على 

 .األولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائريةمؤسسة جامعية تعد  26التوالي، في هذا التصنيف الذي شمل 

مولود قاسم نايت “وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، لدى إشرافه بقاعة المحاضرات 

 على تكريم الجامعات الثالثة الفائزة بأن هذه األخيرة سوف تحظى بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن” بلقاسم

 .(2024- 2021جامعة األولى في التصنيف العالمي وهو الهدف المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة ) 500

تم األخذ بعين االعتبار المعايير العلمية والبيداغوجية واالبتكارية باإلضافة إلى انفتاح “وأوضح الوزير بأنه 

الدولي في اختيار الجامعات الفائزة بالمراتب الخمس المؤسسة الجامعية على محيطها االقتصادي واالجتماعي وكذا 

قطاعه أعد ألول مرة في الجزائر نظاما رقميا خاصا بتصنيف مؤسسات التعليم العالي “، كاشفا بأن ”األولى

 .”الجزائرية

 2021وأفاد الوزير بالمناسبة بأن برنامج عمل القطاع المتضمن في مخطط عمل الحكومة خالل الفترة الممتدة بين 

يعالج ملفات كبرى تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد األبعاد سواء في مجال التعليم والتكوين أوفي ”  2024و

مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أوفي مجال التفتح على المحيط االجتماعي واالقتصادي والحوكمة 

 .”الجامعية والتفتح على المحيط الدولي

في مقدمة هذه الملفات عدد من مشاريع نصوص تنظيمية سيتم وضعها حيز التنفيذ مطلع يأتي “وأضاف قائال: 

الدخول الجامعي المقبل والتي تشكل المحاور األساسية لبرنامج عمل القطاع من أجل تجسيد اإلصالحات التي أمر 

قد تم االنتهاء من “ا بأنه ، مبرز”بإجرائها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على منظومة التعليم العالي

بعض هذه المشاريع التنظيمية وهي حاليا قيد الدراسة على مستوى المصالح المختصة فيما ال يزال البعض في 

 .”مرحلة اإلعداد
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العالمي” ويبومتريكس“جامعة هواري بومدين األولى وطنيا في تصنيف   

 

مؤسسة  107المرتبة األولى وطنيا من بين صنفت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في 

 العالمي.” ويبومتريكس“جامعية جزائرية مدرجة في تصنيف 

 107وحسب وكالة األنباء الجزائرية فإن جامعة هواري بومدين افتكت المرتبة األولى وطنيا من بين 

ير ينا 31العالمي في نسخة صادرة في ” ويبومتريكس“مدرجة في تصنيف  جامعية جزائرية مؤسسة

2022. 

وأضافت أن ظهور الجامعة في هذا التصنيف كان نتاج خطة متكاملة تهدف للنهوض بالجامعة 

على النشر  والوصول بها إلى العالمية من خالل الدعم المستمر للبحث العلمي وتشجيع الباحثين

 ”.العلمي
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 جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا تتوج بالمرتبة األولى في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي

 

بالمرتبة األولى في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي  ”الجزائر العاصمة“توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 

ول مرة بالجزائر في إطار تظاهرة األسبوع العلمي الذي اختتمت فعالياته اليوم السبت بجامعة فرحات عباس الجزائرية المنظم أل

 .(1-)سطيف

وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبو بكر بلقايد )تلمسان( وفرحات عباس )سطيف( فيما تحصلت كل 

جياللي اليابس )سيدي بلعباس( على المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في هذا المسيلة( و )من جامعة محمد بوضياف 

 .مؤسسة جامعية تعد األولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية 26التصنيف الذي شمل 

على تكريم ” قاسم نايت بلقاسم مولود“وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان خالل إشرافه بقاعة المحاضرات 

جامعة األولى في التصنيف  500الجامعات الثالثة الفائزة بأن هذه األخيرة سوف تحظى بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن 

 .(2024- 2021العالمي وهو الهدف المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة )

لمعايير العلمية والبيداغوجية واالبتكارية باإلضافة إلى انفتاح المؤسسة الجامعية على تم األخذ بعين االعتبار ا“وأوضح الوزير بأنه 

قطاعه أعد ألول “، كاشفا بأن ”محيطها االقتصادي واالجتماعي وكذا الدولي في اختيار الجامعات الفائزة بالمراتب الخمس األولى

 .”الي الجزائريةمرة في الجزائر نظاما رقميا خاصا بتصنيف مؤسسات التعليم الع

يعالج ”  2024و  2021وأفاد الوزير بالمناسبة بأن برنامج عمل القطاع المتضمن في مخطط عمل الحكومة خالل الفترة الممتدة بين 

ملفات كبرى تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد األبعاد سواء في مجال التعليم و التكوين أو في مجال البحث العلمي والتطوير 

 .”وجي أو في مجال التفتح على المحيط االجتماعي و االقتصادي والحوكمة الجامعية والتفتح على المحيط الدوليالتكنول

يأتي في مقدمة هذه الملفات عدد من مشاريع نصوص تنظيمية سيتم وضعها حيز التنفيذ مطلع الدخول الجامعي ” وأضاف قائال: 

مل القطاع من أجل تجسيد اإلصالحات التي أمر بإجرائها رئيس الجمهورية، السيد المقبل والتي تشكل المحاور األساسية لبرنامج ع

قد تم االنتهاء من بعض هذه المشاريع التنظيمية وهي حاليا قيد الدراسة “، مبرزا بأنه ”عبد المجيد تبون على منظومة التعليم العالي

 .”دعلى مستوى المصالح المختصة فيما ال يزال البعض في مرحلة اإلعدا

وتهدف مشاريع هذه النصوص التنظيمية إلى مراجعة خارطة التكوين الجامعية ومتابعة مشروع تطوير الرياضيات في البالد 

بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية والقطاع االقتصادي وإعداد سياسة جديدة حول التوثيق الجامعي وتشجيع القطاع الخاص على 

 .يم العالي، حسب الوزيرالمشاركة في الجهد الوطني للتعل

تحسين جودة البحث العلمي ومواصلة ترقية إنشاء الحاضنات ومرافقة الطلبة “إلى تحقيق هدف أسمى وهو  -حسبه-كما تسعى أيضا 

حاملي المشاريع االبتكارية في إطار المؤسسات الناشئة ودور المقاوالتية ووضع التدابير الالزمة من أجل خلق وحدات البحث 

مايو الجاري( مكن من الوقوف على آفاق  21- 15، معتبرا أن األسبوع العلمي )”داخل المؤسسات االقتصادية وغيرها التنموي

 .االبتكار واإلبداع الواعدة بالوطن المتواجدة بالمؤسسات الجامعية والبحثية

تقع في خضم التوجهات ” وصحة المواطناألمن الطاقوي  –األمن الغذائي “وأضاف بأن المحاور الرئيسية لهذه التظاهرة العلمية 

 .سنة اقتصادية بامتياز 2022الجديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باعتبار 

الرؤية االستشرافية للقطاع وتنفيذ محاور برنامج عمله القائمة على تحسين التكوين والبحث “ضمن  -حسب السيد زيان-كما تندرج 

عة بالمؤسسة االقتصادية عمومية كانت أو خاصة وكذا توظيف مخرجات التكوين والبحث في خدمة وتحسين الحوكمة وربط الجام

 .”التنمية الوطنية واستثمار البحث التطبيقي والتنموي لترقية المؤسسة

الوطني وفد يمثل  ورافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالل إشرافه على مراسم اختتام فعاليات الطبعة الثانية لألسبوع العلمي

عدة قطاعات على غرار وزير الفالحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني و مستشار رئيس الجمهورية المكلف باألرشيف 

الوطني و الذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي واألمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني محمد سفيان زوبير واألمين العام 

 .ية لألمازيغية سي الهاشمي عصاد و رئيس المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي والبيئي بوشناق خالديللمحافظة السام

https://nbdalarab.com/

