
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022 جوان 20 ليوم  



 

 

 إفتكاك األستاذة نوال عبد اللطيف مامي لوسام الفضيلة و المعرفة بإيطاليا

 

 

( المكلفة 2إفتكت نائبة مدير جامعة محمد لمين دباغين )سطيف  - سطيف

الخارجية، األستاذة نوال عبد اللطيف مامي، وسام "مارنوستروم"  بالعالقات

إدارة ذات بالفضيلة و المعرفة بإيطاليا، حسب ما علم يوم األحد من  الخاص

، السيد، عز الدين 2و أكد المكلف باإلعالم و االتصال بجامعة سطيف  .الجامعة

لوأج بأن األستاذة نوال عبد اللطيف مامي، قد كرمت سهرة أمس السبت  ربيقة،

 بورتو سيزاريو اإليطالية بوسام الفضيلة و المعرفة الذي يمنح ألول مرة بمدينة

الفضيلة و المعرفة منذ خمس سنوات من  و يتم منح وسام .لشخصية جزائرية

لشخصيات تميزت بعبقريتها و إلهامها و مواهبها و التزامها  طرف جمعية إيطالية

و أوضح السيد ربيقة بأن " الوسام  .بمنطقة البحر األبيض المتوسط بالصالح العام

و لمعرفتها و تميزها كامرأة نموذج للتميز  قد منح لألستاذة مامي تقديرا لها و

الدؤوب بترسيخ مبدأ الحوار و التعاون بين الدول  العبقرية العلمية و التزامها

الدائم على تعزيز التعليم العالي و تدريب الشباب و  األورومتوسطية و حرصها

كما افتكت  ."الديمقراطية و المساواة و تعزيز حقوق اإلنسان احترام الحرية و

الثقافات و  ذجا للتسامح و الحوار بينالسيدة مامي هذا الوسام باعتبارها "نمو

المستضعفين"، حسب  العمل الجاد على المستوى الدولي من أجل الدفاع عن قضايا

 ."سنويا السيد ربيقة الذي ذكر بأن " هذا الحدث العلمي يتم إحياؤه

 

 

 



  

 

 مسؤول بوزارة التعليم العالي يكشف جديد السنة الجامعية المقبلة

 

كشف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي البروفسور جمال بوقزاطة، األحد، عن جديد السنة الجامعية المقبلة بالنسبة لحاملي 

 .البكالوريا

االذاعية األولى، أن الجديد الذي ينتظر حاملي شهادة  على القناة” ضيف الصباح“وأكد بوقزاطة خالل استضافته ببرنامج 

ما يعني أن   للتكنولوجيات، الجامعي المقبل، هو الفصل بين الرياضيات واالعالم اآللي في المدرسة العليا البكالوريا مع الدخول

 .الطالب يسجل مباشرة في إحدى الشعبتين

الدقيقة، حيث أوضح المتحدث أنه سيتم تسجيل الطلبة مباشرة من السنة  العلومنفس الشيئ بالنسبة للمدرسة العليا لألساتذة في شعبة 

 .الرياضيات أو علوم فيزيائية  إما في األولى

ليشمل ميادين أخرى على غرار شعب   الموزون مع توسيعه االبقاء على المعدل الحسابي  وفي ذات الصدد، أعلن بوقزاطة عن

االصطناعي انطالقا من حساب المعدل  لى أنه سيتم االلتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للذكاءاآللي، مشيرا إ الرياضيات واالعالم

 .الموزون، وكذلك بالنسبة للتقني رياضي

قال ضيف الصباح أنه تم االبقاء على معدل المشاركة وهو  وفي رده عن سؤال حول مراجعة معدل االمتحان في العلوم الطبية،

 .ل الموزونالمعد مع احتساب 15معدل 

 هذه المدارس والتخصصات التي ستفتح خالل الموسم القادم بالجامعات

البروفسور جمال بوقزاطة، عن تدعيم القطاع بمدرستين وطنيتين  ، كشف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي2022ماي  19وفي 

 .عبد هللا قدمة بسيديالصحراوية، باإلضافة إلى توطين المدرسة العليا للتكنولوجيات المت للفالحة

للقناة اإلذاعية األولى، أنه في اطار ” ضيف الصباح“برنامج  وأوضح مدير التكوين بوزارة التعليم العالي، لدى استضافته في

 .الصحراوية بكل من واليتي الوادي وأدرار اإلمتياز وتدعيم شبكة المدارس العليا، ستفتح مدرستين وطنيتين للفالحة تدعيم أقطاب

الجزائر وعنابة، على غرار دمج المدرستين العليتين  سيتم، يضيف المتحدث ذاته دمج عدة مدارس وطنية بكل من كما

المتقدمة يتم توطينها بالقطب التكنولوجي  والتكنولوجيات التطبيقية لتنبثق عنهما المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات للتكنولوجيات

 .لسيدي عبد هللا بالجزائر العاصمة

مع المدرسة الوطنية العليا للمعادن والتعدين ليتم إنشاء المدرسة  وبوالية عنابة سيتم دمج المدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية

 .للعلوم الهندسية الوطنية

فيما ورشات إلعادة النظر في البرامج البيداغوجية ال سيما  في فتح 2018من جهة أخرى، أكد بوقزاطة أن الوزرة باشرت منذ 

لتشمل شعب وتخصصات أخرى  بهدف تكييفها مع متطلبات السوق المهن و الكفاءات ، فيما تتواصل العملية يخص العلوم الطبية

 .وغيرها على غرار تخصصات اإلعالم و اإلتصال وعلوم البيطرة

طبيق مع بداية كل موسم تفاديا البرامج والمناهج تدخل حيز الت وفي هذا اإلطار، طمأن ضيف األولى، أن التغيرات الحاصلة في

الجامعة عن كل الصراعات السياسية التي  اضطرابات في السير العادي للبرنامج البيداغوجي، داعيا إلى ضرورة إبعاد لحدوث أي

 .النبيلة المتمثلة في انتاج ونشر المعرفة تدخلها في متاهات على حساب مهمتها



 

 

 " وزارة التعليم العالي توضح " ال شيء تغير في نظام االلتحاق و التسجيل بطور الماستر

 

األحد، عدم ادراج أية  كشف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي البروفسور جمال بوقزاطة، اليوم

مثلما تم الترويج له، حيث تم اإلبقاء على نفس  تغييرات في طريقة االلتحاق والتسجيل بطور الماستر

 .الماضية اإلجراءات المعتمدة السنة

ال شيء تغير بالنسبة  وأوضح المتحدث اليوم في تصريح لبرنامج ضيف الصباح لإلذاعة الوطنية، أنه

بهذا المعلوم به في السنوات الفارطة لاللتحاق  لاللتحاق بطور الماستر، حيث سيتم اعتماد نفس النظام

 .إصدار قرار يحدد شروط االلتحاق بالتكوين في هذا الطور الطور، مشيرا أنه سيتم قريبا

المرسوم المتعلق  ، من15و أضاف أن ما حدث، هو قيام البعص بقراءات متسرعة و مختزلة للمادة 

في  مادة 73من أن المرسوم يتشكل من  بالدراسات و التكوين لنيل الشهادات الجامعية، على الرغم

 ." مسابقة " حين أن القراءة انصبت فقط على عبارة

التكوين، مسابقة كتابية أو عن  و هي صيغة يتم اللجوء اليها كلما تعلق األمر اإللحاق بطور من اطوار

 .قراءة المادة في كليتها طريق الشهادة، وهو ما أحدث تخبطا داعيا إلى

وقف دراسة ملف يقدمه  وأشار المتحدث، أن قطاع التعليم العالي ينظم منذ سنيتن االلتحاق الماستر

الترتيب، تدرسه وفقا للمعايير المطلوبة لاللتحاق  الطالب إلى اللجان البيداغوجية او لجنة التوجيه و

 بالمائة 20ماستر و بالمائة من خريجي الجامعة الجدد يمكنهم االلتحاق بال 80بهذا الطور و هناك 

نفس الطريقة  للتنافس من خارج المؤسسة و الخريجين القدامي من المؤسسة و الشيء تغير، وهي

 .التي ستعتمد الموسم الجامعي المقبل يضيف المتحدث

 

 

 

 

 

 

 



 

 وريا الجدد في الجامعاتهذه رزنامة تسجيالت حاملي شهادة البكال

 

لحاملي شهادة البكالوريا الجدد  حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيالت األولية

جويلية القادم ، على أن تكون العملية  21بداية من  2022/2023بعنوان السنة الجامعية الجديدة 

 .جويلية 20و  17بين مستوى مؤسسات التعليم العالي في الفترة الممتدة  مسبوقة بأبواب مفتوحة على

-21الممتدة ما بين  وأوضحت رزنامة الوزارة أن التسجيالت األولية عبر الخط ستكون خالل الفترة

جويلية  27جويلية، وتتم معالجة الرغبات من  26-25جويلية، ليليها تأكيد التسجيالت األولية من  24

 .2022أوت  3التوجيه يوم  أوت، واإلعالن عن نتائج 3إلى 

العليا لألساتذة في  وحددت الرزنامة تاريخ المقابالت الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس

ومعالجتها بالنسبة للناجحين الذين لم يحصلوا  أوت، أما استئناف االختيارات 8-4الفترة الممتدة بين 

 .أوت 11-4فسيكون من  على أي اختيار من اختياراتهم

المعدالت الدنيا  أوت لتحديد اإلختيارات الجديدة باحترام 6الى  4حيث يتم تخصيص الفترة من 

 11الرغبات ثم اإلعالن عن النتائج في  أوت معالجة 11و  6لإللتحاق، في حين سيتم في الفترة بين 

أوت، وفتح البوابة  20حقوق التسجيل عبر الخط يوم  أوت. وبحسب البرنامج نفسه سيتم دفع

أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات اإليواء من طرف  26-20المخصصة لإليواء من 

 .سبتمبر 3 –أوت  26الجامعية من  مديريات الخدمات

التسجيالت النهائية عبر الخط  وفيما يتعلق بالتسجيالت النهائية تشير الرزنامة إلى أن الوزارة برمجت

التعليم العالي عبر أرضية  الخاصة من طرف مؤسسات ، ثم معالجة الحاالت 2022سبتمبر 8 -5من 

 15-12سبتمبر ومعالجتها من  12-9على أن تودع الطلبات من  سبتمبر 15-9البروغراس من 

 سبتمبر ليتم إعادة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من 15النتائج في  سبتمبر واإلعالن عن

 .سبتمبر 9-23

 

 

 

 

 

 



 

 هذه رزنامة تسجيالت حاملي شهادة البكالوريا الجدد

 

 

شهادة البكالوريا الجدد بعنوان  ارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيالت األولية لحامليوز

 .جويلية القادم 21 بداية من 2022/2023السنة الجامعية الجديدة 

الموقع االلكتروني حيث  وجاء في رزنامة الوزارة، أن المرحلة األولى تبدأ بالتسجيالت األولية عبر

جويلية،  26-25تأكيد التسجيالت األولية من  جويلية، ثم 24-21ل الفترة الممتدة ما بين ستكون خال

أوت  3أوت، وأخيرا اإلعالن عن نتائج التوجيه يوم  3جويلية إلى  27وتتم معالجة الرغبات من 

2022. 

دارس العليا الموجهين إلى الم أما بالنسبة للمرحلة الثانية فتتمثل في المقابالت الخاصة بالمترشحين

وبالنسبة للمترشحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من  أوت، 8-4لألساتذة التي حددت بداية من 

 .أوت  11-4  اختياراتهم فسيكون من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 اإلفراج عن رزنامة تسجيالت حاملي شهادة البكالوريا الجدد في الجامعات
 

 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة التسجيالت األولية لحاملي شهادة البكالوريا 

 2022/2023الجدد بعنوان السنة الجامعية الجديدة 

 

 24-21لخط ستكون خالل الفترة الممتدة ما بين وجاء في الرزنامة، ان التسجيالت األولية عبر ا

من نفس الشهر، على أن تتم معالجة  26-25جويلية المقبل، ليليها تأكيد التسجيالت األولية من 

 2022أوت  3أوت القادم، بينما اإلعالن عن نتائج التوجيه سيكون يوم  3جويلية إلى  27الرغبات من 

 

مقابالت الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا وحسب ذات الرزنامة، فقد تم تحديد ال

 أوت القادم 8-4لألساتذة تحديدها بداية من 

 

وبخصوص استئناف االختيارات ومعالجتها بالنسبة للناجحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من  

 أوت القادم 11إلى 4اختياراتهم فسيكون خالل الفترة الممتدة من 

 

 26-20أوت، وفتح البوابة المخصصة لإليواء من  20حقوق التسجيل عبر الخط يوم كما سيتم دفع 

 26أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات اإليواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية من 

 سبتمبر 3أوت 

 

الجة سبتمبر، ثم مع 8 -5في حين برمجت وزارة التعليم العالي، التسجيالت النهائية عبر الخط من 

 سبتمبر 15-9الحاالت الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية البروغراس من 

 

سبتمبر واإلعالن عن  15-12سبتمبر ومعالجتها من  12-9ومن المفترض أن تودع الطلبات من 

سبتمبر،  23-9سبتمبر ليتم معاودة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من  15النتائج في 

 ذات المصدر يضيف

 

 ليديا كبيش 

 

 

 

 



 

 هذه رزنامة تسجيالت حاملي شهادة البكالوريا الجدد

 

 والبحث العلمي، عن رزنامة التسجيالت األولية لحاملي شهادة البكالوريا أفرجت وزارة التعليم العالي

 .2022/2023الجدد بعنوان السنة الجامعية الجديدة 

-21التسجيالت األولية عبر الخط ستكون خالل الفترة الممتدة ما بين  وحسب رزنامة الوزارة، فإن

 .من نفس الشهر 26-25المقبل، ليليها تأكيد التسجيالت األولية من  جويلية 24

أوت القادم، بينما اإلعالن عن نتائج التوجيه  3جويلية إلى  27في حين تتم معالجة الرغبات من  

 .2022أوت  3سيكون يوم 

وبخصوص المقابالت الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا لألساتذة فقد تم تحديدها بداية 

 .أوت القادم، يضيف ذات المصدر 8-4من 

 االختيارات ومعالجتها بالنسبة للناجحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من أما فيما يتعلق باستئناف 

 .أوت القادم 11إلى 4اختياراتهم فسيكون خالل الفترة الممتدة من 

أوت، وفتح البوابة المخصصة  20دفع حقوق التسجيل عبر الخط يوم  كما كشفت الرزمامة، أمه سيتم

 أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات اإليواء من طرف مديريات 26-20 لإليواء من

 .سبتمبر 3 –أوت  26الخدمات الجامعية من 

 سبتمبر، ثم معالجة 8 -5التعليم العالي التسجيالت النهائية عبر الخط من  برمجت وزارة  في المقابل

 .سبتمبر 15-9بروغراس من الحاالت الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية ال

سبتمبر واإلعالن عن  15-12سبتمبر ومعالجتها من  12-9من  ومن المفترض أن تودع الطلبات

 .سبتمبر 23-9سبتمبر ليتم معاودة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من  15النتائج في 

 

 

 

 



 الجدد وزارة التعليم العالي رزنامة التسجيالت األولية لحاملي البكالوريا

 
 فيما تم ضبط جميع الترتيبات والتدابير

األولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة  كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة التسجيالت

مفتوحة على مستوى  جويلية القادم، على أن تكون العملية مسبوقة بأبواب 21بداية من  2022/2023 الجامعية الجديدة

 .جويلية 20و  17مؤسسات التعليم العالي، في الفترة الممتدة بين 

جويلية، ليليها تأكيد  24-21الممتدة ما بين  لية عبر الخط ستكون خالل الفترةوأوضحت رزنامة الوزارة أن التسجيالت األو

أوت  3التوجيه يوم  أوت، واإلعالن عن نتائج 3جويلية إلى  27جويلية، وتتم معالجة الرغبات من  26-25التسجيالت األولية من 

2022. 

أوت، أما  8-4العليا لألساتذة في الفترة الممتدة بين  لمدارسوحددت الرزنامة تاريخ المقابالت الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى ا

أوت، حيث  11-4فسيكون من  ومعالجتها بالنسبة للناجحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم استئناف االختيارات

 6الفترة بين  لتحاق، في حين سيتم فياالختيارات الجديدة باحترام المعدالت الدنيا لال أوت لتحديد 6الى  4يتم تخصيص الفترة من 

وبحسب البرنامج نفسه سيتم دفع حقوق التسجيل عبر الخط يوم  .أوت 11أوت معالجة الرغبات ثم اإلعالن عن النتائج في  11و

اإليواء من طرف مديريات  أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات 26-20البوابة المخصصة لإليواء من  أوت، وفتح 20

 .سبتمبر 3 –أوت  26الخدمات الجامعية من 

، ثم  2022سبتمبر 8 -5التسجيالت النهائية عبر الخط من  وفيما يتعلق بالتسجيالت النهائية تشير الرزنامة إلى أن الوزارة برمجت

الطلبات من على أن تودع  سبتمبر 15-9الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية البروغراس من  معالجة الحاالت

سبتمبر ليتم إعادة فتح البوابة المخصصة للخدمات  15النتائج في  سبتمبر واإلعالن عن 15-12سبتمبر ومعالجتها من  9-12

 .سبتمبر 23-9 الجامعية من

  :تم ضبط جميع التدابير الخاصة بالدخول الجامعي المقبل“بوقزاطة” 

العالي والبحث العلمي، جمال بوقزاطة أنه تم ضبط جميع التدابير  مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم من جهته، أكد

، بمأل بطاقة 2022دورة جوان  التي تسمح لحاملي شهادة البكالوريا  2022/2023بالدخول الجامعي المقبل لسنة  الخاصة

 .الرغبات

للموسم الجامعي الجديد تزامنت مع استكمال السنة  التحضيرات“طنية أمس األحد، إن وقال بوقزاطة في تصريحات لإلذاعة الو

 .”في مرحلة االختبارات التقييمية للسداسي الثاني  تتواجد الجامعية الحالية التي

على التوالي، االستثنائية التي مرت بها للسنة الثانية  السنة الجامعية الحالية جرت في ظروف جيدة رغم الظروف“كما أوضح أن 

األسرة الجامعية من  للبروتوكول الصحي والبيداغوجي في إنهاء الموسم الجامعي وبفضل أيضا تجند بفضل االحترام الصارم

الواليات للوقوف   العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان للعديد من خالل مختلف الزيارات التي كان يقوم بها وزير التعليم

األسرة الجامعية لإلطالع على إنشغالتهم  سير السنة الدراسية الجامعية و االحتكاك المباشر بكل فواعلكثب على حسن  عن

 .”القطاع  وإعالمهم بكل مستجدات

الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم  التغييرات الجديدة التي أدخلتها الوزارة على نظام“كما أضاف بوقزاطة أن 

التي عرفتها  النص التنظيمي الذي صدر مؤخرا حول التغيرات“، مؤكدا ان ”التعليم والبحث حسين نوعيةالعالي تهدف إلى ت

يضع ترسانة تنظيمية للرفع من جودة التعليم وتوحيد المفاهيم  المؤسسات الجامعية خالل السنوات الفارطة يعتبر مهما خاصة وأنه

الملتحقين بالجامعة كل حسب وتيرته وأهدافه،  ومساعدة  دة من شأنها مرافقةالجامعية والتأسيس ألنماط تعليمية جدي لدى األسرة

 .”اإلعالم واالتصال خاصة في ظل تطور تكنولوجيات

، في فتح ورشات إلعادة النظر في البرامج 2018منذ  من جهة أخرى، أشار المسؤول بوزارة التعليم العالي إلى أن الوزرة باشرت

لتشمل شعب وتخصصات  يخص العلوم الطبية بهدف تكييفها مع متطلبات السوق، فيما تتواصل العملية البيداغوجية، ال سيما فيما

 .أخرى على غرار تخصصات اإلعالم واالتصال وعلوم البيطرة

 



 

 رزنامة تسجيالت حاملي شهادة البكالوريا الجدد في الجامعات

م  

لحاملي شهادة البكالوريا الجدد  حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيالت األولية

جويلية القادم ، على أن تكون العملية  21بداية من  2022/2023بعنوان السنة الجامعية الجديدة 

 .جويلية 20و  17مستوى مؤسسات التعليم العالي في الفترة الممتدة بين  سبوقة بأبواب مفتوحة علىم

-21الفترة الممتدة ما بين  وأوضحت رزنامة الوزارة أن التسجيالت األولية عبر الخط ستكون خالل

جويلية  27من  جويلية، وتتم معالجة الرغبات 26-25 جويلية، ليليها تأكيد التسجيالت األولية من 24

. وحددت الرزنامة تاريخ المقابالت 2022أوت  3نتائج التوجيه يوم  أوت، واإلعالن عن 3إلى 

أوت، أما  8-4بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا لألساتذة في الفترة الممتدة بين  الخاصة

اختيار من اختياراتهم على أي  استئناف االختيارات ومعالجتها بالنسبة للناجحين الذين لم يحصلوا

 .أوت 11-4فسيكون من 

باحترام المعدالت الدنيا  الجديدة االختياراتأوت لتحديد  6الى  4حيث يتم تخصيص الفترة من 

 11معالجة الرغبات ثم اإلعالن عن النتائج في  أوت 11و  6، في حين سيتم في الفترة بين لاللتحاق

أوت، وفتح البوابة  20دفع حقوق التسجيل عبر الخط يوم  أوت. وبحسب البرنامج نفسه سيتم

أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات اإليواء من طرف  26-20 المخصصة لإليواء من

  .سبتمبر 3 – أوت 26الخدمات الجامعية من  مديريات

النهائية عبر الخط التسجيالت  وفيما يتعلق بالتسجيالت النهائية تشير الرزنامة إلى أن الوزارة برمجت

الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية  ، ثم معالجة الحاالت 2022سبتمبر 8 -5من 

 15-12سبتمبر ومعالجتها من  12-9على أن تودع الطلبات من  سبتمبر 15-9البروغراس من 

  دمات الجامعية منسبتمبر ليتم إعادة فتح البوابة المخصصة للخ 15النتائج في  سبتمبر واإلعالن عن

 .سبتمبر  9-23

 

 

 

 

 



 

 الجدد هذه رزنامة تسجيالت حاملي شهادة البكالوريا 

 
 

ن صحافة الجديد .. هذه رزنامة تسجيالت حاملي شهادة البكالوريا الجدد واالن إلى مشاهدة الموضوع التالي م

  : التفاصيل

شهادة البكالوريا الجدد بعنوان  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة التسجيالت األولية لحاملي أفرجت

 .2022/2023السنة الجامعية الجديدة 

جويلية  24-21الممتدة ما بين  تسجيالت األولية عبر الخط ستكون خالل الفترةرزنامة الوزارة، فإن ال وحسب

 .من نفس الشهر 26-25 المقبل، ليليها تأكيد التسجيالت األولية من

 3أوت القادم، بينما اإلعالن عن نتائج التوجيه سيكون يوم  3جويلية إلى  27في حين تتم معالجة الرغبات من  

 .2022أوت 

 8-4بالت الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا لألساتذة فقد تم تحديدها بداية من وبخصوص المقا

 .أوت القادم، يضيف ذات المصدر

يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم  فيما يتعلق باستئناف االختيارات ومعالجتها بالنسبة للناجحين الذين لم أما 

 .أوت القادم 11لىإ 4فسيكون خالل الفترة الممتدة من 

أوت، وفتح البوابة المخصصة لإليواء من  20التسجيل عبر الخط يوم  كما كشفت الرزمامة، أمه سيتم دفع حقوق

أوت  26الجامعية من  وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات اإليواء من طرف مديريات الخدمات أوت، 20-26

 .سبتمبر 3 –

معالجة الحاالت  سبتمبر، ثم 8 -5لتعليم العالي التسجيالت النهائية عبر الخط من وزارة ا برمجت  في المقابل

 .سبتمبر 15-9من  الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية البروغراس

 15سبتمبر واإلعالن عن النتائج في  15-12سبتمبر ومعالجتها من  12-9ومن المفترض أن تودع الطلبات من 

 .سبتمبر 23-9عاودة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من م سبتمبر ليتم
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 هذه رزنامة تسجيالت حاملي شهادة البكالوريا الجدد

 :البحث العلمي تكشفوعليم العالي وزارة الت

 

 هذه رزنامة تسجيالت حاملي شهادة البكالوريا الجدد

لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان  كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة التسجيالت األولية

 .جويلية القادم 21بداية من  2022/2023السنة الجامعية الجديدة 

جويلية،  24-21الممتدة ما بين  امة الوزارة أن التسجيالت األولية عبر الخط ستكون خالل الفترةوأوضحت رزن

أوت، واإلعالن  3جويلية إلى  27جويلية، وتتم معالجة الرغبات من  26-25ليليها تأكيد التسجيالت األولية من 

 .2022أوت  3التوجيه يوم  عن نتائج

أوت، أما استئناف  8-4فحددت بداية من  موجهين إلى المدارس العليا لألساتذةأما المقابالت الخاصة بالمرشحين ال

 .أوت 11-4للناجحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم فسيكون من  االختيارات ومعالجتها بالنسبة

-20لإليواء من  البوابة المخصصة أوت، وفتح 20وبحسب البرنامج نفسه سيتم دفع حقوق التسجيل عبر الخط يوم 

 3 –أوت  26اإليواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية من  أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات 26

 .سبتمبر

سبتمبر، ثم معالجة الحاالت الخاصة من  8 -5وبرمجت وزارة التعليم العالي التسجيالت النهائية عبر الخط من 

سبتمبر. ومن المفترض أن تودع الطلبات من  15-9البروغراس من  طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية

فتح البوابة  سبتمبر ليتم معاودة 15سبتمبر واإلعالن عن النتائج في  15-12ومعالجتها من  سبتمبر 9-12

 .سبتمبر 23-9المخصصة للخدمات الجامعية من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ”البرامج وتحسينات في LMD إعادة النظر في نظام”مدير التكوين في وزارة التعليم العالي:

 

طة، أنه يتم العمل على بوقزا كشف مدير التكوين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال

، وهذا من خالل 2008الجزائر رسميا منذ سنة  الذي اعتمدته” أل أم دي“إعادة النظر في نظام 

 .الشغل، وكذا إعادة النظر في الشعب والتخصصات تغيير البرامج بما يتطلبه عالم

خالل الدخول  الوزارة تعمل وقال مدير التكوين الذي نزل ضيفا على القناة اإلذاعية األولى، إن

حيث سيتم هذه السنة التركيز على  الجامعي المقبل على إعادة النظر في كل البرامج،

 .العليا للبالد واالتصال، وهذا بطلب من السلطات  اإلعالم

االحتفاظ بالمعدل الموزون في الدخول الجامعي المقبل.. وإعادة كاملة 

 لبرامج التعليم في اإلعالم واالتصال

” البكالوريا“في  تحدث، أنه تم التحضير الجيّد الستقبال الطلبة الجدد الناجحينكما كشف الم

المعدل الموزون الذي يضمن دخول  بتخصصات وشعب جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا اإلبقاء على

 .يستطيع فيه إعطاء المزيد الطالب إلى التخصص الذي يريده، والذي

االستثنائية التي  لحالية جرت في ظروف جيدة، رغم الظروفالسنة الجامعية ا“وأوضح المصدر بأن 

الصارم للبروتوكول الصحي والبيداغوجي في  مرت بها، للسنة الثانية على التوالي، بفضل االحترام

تجند األسرة الجامعية من خالل مختلف الزيارات التي كان يقوم  إنهاء الموسم الجامعي، وبفضل أيضا

للوقوف عن كثب  والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، للعديد من الواليات، التعليم العالي بها وزير

فواعل األسرة الجامعية لإلطالع على  عند حسن سير السنة الدراسية الجامعية واالحتكاك المباشر بكل

 .”القطاع انشغالتهم وإعالمهم بكل مستجدات

الدراسات والتكوين  لوزارة على نظامالتغييرات الجديدة التي أدخلتها ا“كما أضاف بوقزاطة، أن 

النص “، مؤكدا بأن ”نوعية التعليم والبحث للحصول على شهادات التعليم العالي، تهدف إلى تحسين

التغيرات التي عرفتها المؤسسات الجامعية خالل السنوات الفارطة،  التنظيمي الذي صدر مؤخرا حول

األسرة  من جودة التعليم وتوحيد المفاهيم لدى خاصة وأنه يضع ترسانة تنظيمية للرفع يعدّ مهما،

الملتحقين بالجامعة، كل حسب  الجامعية والتأسيس ألنماط تعليمية جديدة من شأنها مرافقة ومساعدة

 .”اإلعالم واالتصال وتيرته وأهدافه، خاصة في ظل تطور تكنولوجيات

 



 

 ”والتحسينات في البرامج LMD إعادة النظر في نظام“مدير التدريب بوزارة التعليم العالي: 

 

 

 هذا هو النظام الجديد للدراسات الجامعية والتدريب العالي

 

بوقازة ، عن أن العمل جار إلعادة النظر في  كشف مدير التدريب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال

، وذلك من خالل تغيير البرامج حسب ما يقتضيه  2008رسميا منذ عام  ذي اعتمدته الجزائرال LMD نظام

 . .، وكذلك إعادة النظر في الشعب والتخصصات عالم العمل

الوزارة تعمل خالل فترة القبول الجامعية  وقال مدير التدريب الذي حل ضيفا على القناة اإلذاعية األولى ، إن

 البرامج ، حيث ستركز هذا العام على اإلعالم واالتصال ، وذلك بناء على طلب نظر في جميعالمقبلة على إعادة ال

 .الدولة. السلطات العليا

كاملة لبرامج التعليم وإعادة تشغيل … المرجح في االلتحاق بالجامعة القادمة الحفاظ على المتوسط 

 في اإلعالم واالتصال

بتخصصات وشخصيات ” البكالوريا“ وكشف المتحدث عن استعدادات جيدة الستقبال الطلبة الجدد الناجحين في

المعدل المرجح الذي يضمن دخول الطالب إلى التخصص الذي  جديدة ، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا الحفاظ على

 .أن يعطي المزيد يريده ، وفيه. يمكنه

االستثنائية التي مرت بها ، للعام  العام الجامعي الحالي جاء في ظروف جيدة رغم الظروف“وأوضح المصدر أن 

الصارم للبروتوكول الصحي والتربوي في إنهاء الموسم الجامعي ، وكذلك  الثاني على التوالي ، بفضل االحترام

التعليم العالي  .“ التربية والتعليم لتي قام بها وزيرعلى تجنيد اسرة الجامعة من خالل الزيارات المختلفة ا .الشكر

 لعدة واليات ، لمتابعة السير السلس للسنة الجامعية الجامعية عن كثب والبحث العلمي ، عبد الباقى بن زيان ،

اهتماماتهم وإبالغهم بكافة المستجدات في  والتواصل المباشر مع جميع الجهات الفاعلة في أسرة الجامعة لمعرفة

 .قطاع

الدراسات والتدريب للحصول على  التغييرات الجديدة التي أدخلتها الوزارة على نظام“وأضاف بوقازاتة أن 

النص التنظيمي الذي صدر مؤخرا “، مؤكدا أن ” التعليم والبحث شهادات التعليم العالي تهدف إلى تحسين جودة

خاصة أنها  السنوات الماضية أهمية خاصة ،عرفت خالل ” التي أجرتها المؤسسات الجامعية حول التغييرات

الجامعية ، وإنشاء أنماط تعليمية جديدة ترافق  تضع ترسانة تنظيمية لرفع جودة التعليم ، وتوحيد مفاهيم األسرة

 كل حسب وتيرته وأهدافه. ، ال سيما في ضوء تطور تقنيات المعلومات وتساعد الداخلين إلى الجامعة ،

 .“ واالتصاالت
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