
 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022سبتمبر  07 ليوم  



 

  خوصصة الخدمات الجامعية لتحسين النوعية

 سبتمبر 17مؤسسة جامعية يوم  112مليونا طالب يلتحقون ب

 

 
 الخميسبن زيان يلتقي نقابات القطاع غدا  

 

الخدمات الجامعية خالل  ممثلو نقابات التعليم العالي والبحث العلمي، أن تلجأ الوزارة إلى خوصصة يأمل

كان يتخبط فيها الطالب السنوات الماضية نتيجة سوء  الدخول الجامعي المقبل، لتفادي تكررا المشاكل التي

 المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ، ميالط في اتصال الخصوص، قال . بهذاالتسيير

موسم جامعي هادئ، معتبرا  هاتفي مع "المساء" إن الدعم المباشر للطالب يبقى يشكل الحل الوحيد، لضمان

ن زيان، حتى يستفيد تركز عليها هيئة عبد الباقي ب اعادة النظر في الخدمات الجامعية ضرورة يجب أن

 أي تمنح له القيمة التي تخصصها الدولة لكل طالب على جميع المستويات سواء الطالب من الدعم مباشرة،

 .اإلطعام تعلق األمر بالهياكل، المنح، النقل أو

 

 التشاورية الدورية التي دأب قطاع التعليم على تنظيمها يجتمع وزير التعليم وفي إطار سلسلة اللقاءات

االنشغاالت التي من تستدعي  الي والبحث العلمي غدا مع الشركاء االجتماعيين، لمناقشة جملة منالع

مشكل االكتظاظ الذي سيطرح بقوة بعد إحصاء  المعالجة من أجل ضمان موسم جامعي هادئ، على غرار

مؤسسة  112طالب جامعي خالل الدخول الجامعي المقبل، موزعين على  أزيد من مليون وسبع مائة الف

خالل  مخبر بحث، خاصة وأن الوصاية قررت التخلي على نظام التفويج المعتمد 1600من  جامعية وأزيد

 ."19السنتين الماضيتين بسبب أزمة فيروس كورونا "كوفيد 

نظام التعليم المدمج  مجلس أساتذة التعليم العالي على الوصاية خالل االجتماع التشاوري، إبقاء وسيقترح

هذا النظام اثبت نجاعته، وفقما أكده لنا ميالّط،  الل السنتين األخيرتين، حيث يرى المجلس أنالمعتمد خ

 العالي والبحث العلمي والبريد والمواصالت السلكية والالسلكية في إطار الذي دعا وزارتي التعليم

التي تعاني من  الواليات االتفاقيات المبرمة بينهما إلى تطوير شبكة تغطية األنترنت، خاصة في بعض

 .انعدامها بشكل كلي، مبرزا في هذا الصدد أهمية النظام المدمج في تطوير الجامعة الجزائرية

الجامعات في دفع  عن تأخر كبير تسجله بعضكشف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي  كما

يخلق توترا داخل المؤسسات الجامعية. وأبرز في  المستحقات المالية العالقة لألساتذة، معتبرا ذلك إشكاال قد

االختالالت للمساهمة في استقرار الجامعة وضمان دخول جامعي هادئ.  ذات السياق أهمية معالجة كل

نهاية السنة  تاذ الجامعي، كشف ميالط انه سيكون جاهزا للتطبيق قبلالقانون األساسي لألس وبخصوص

  . إعداد مسودة المشروع الجارية، مشيرا إلى قرب انتهاء اللجنة الوزارية المشتركة من
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  إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة عنابة

 بسبب مخالفة القوانين وتلقده منصبين

 

 

بناءا على قرار وزير التعليم  عنابة تم مساء أمس االثنين إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة باجي مختار

يشغل منصبين غاليين وهذا ما يخالف القانون حيث أنه يشغل  العالي والبحث العلمي وذلك بسبب أن المعني

 الطب ومنصب رئيس مصلحة جراحة األعصاب بالمستشفى الجامعي ابن رشد وهذا منصب عميد كلية

المتعلقة بالجمع بين الوظائف  ة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريمايخالف مراسلة المديرية العام

المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  2006جويلية 15المؤرخ في  03-06المستندة لألمر 

جامعة  الوطنية للطلبة. اآلمنيا قد تطرقت للقضية من خالل إرسال شكوى الى مدير وهذا قد كانت الحركة

القانونية  ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مطالبين بضرورة اتخاذ اإلجراءات عنابة ختارباجي م

وكانت آخر  2022جوان 12بتاريخ  الالزمة وتطبيق القانون بخصوص اشكال الجمع بين وظيفتين وذلك

نسخة من الشكوى بعنوان الجمع بين الوظائف  ساعة قد تطرقت للموضوع في وقته وتحصلت على

غاليين والمطالبة باتخاذ اإلجراءات فهو يختلف القانون وبعد  عميد كلية الطب يجمع بين منصبين….

 والتأكد من المعلومة ليتم اتخاذ قرار انهاء مهامه طبقا للقوانين المعمول عنابة االخير لوزير لوالية االزيارة

 سبتمبر الجاري 17 والذي حدد رسميا يوم 2022/2023بها وتزامنا مع اقتراب الدخول الجامعي لسنة 
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  إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة عنابة

 بسبب مخالفة القوانين وتلقده منصبين

 

 

 

بناءا على قرار وزير التعليم  عنابة تم مساء أمس االثنين إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة باجي مختار

ون حيث أنه يشغل يشغل منصبين غاليين وهذا ما يخالف القان العالي والبحث العلمي وذلك بسبب أن المعني

 الطب ومنصب رئيس مصلحة جراحة األعصاب بالمستشفى الجامعي ابن رشد وهذا منصب عميد كلية

المتعلقة بالجمع بين الوظائف  مايخالف مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

اسي العام للوظيفة العمومية المتضمن القانون األس 2006جويلية 15المؤرخ في  03-06المستندة لألمر 

جامعة  الوطنية للطلبة. اآلمنيا قد تطرقت للقضية من خالل إرسال شكوى الى مدير وهذا قد كانت الحركة

القانونية  بين بضرورة اتخاذ اإلجراءاتووزير التعليم العالي والبحث العلمي مطال عنابة باجي مختار

وكانت آخر  2022جوان 12بتاريخ  الالزمة وتطبيق القانون بخصوص اشكال الجمع بين وظيفتين وذلك

نسخة من الشكوى بعنوان الجمع بين الوظائف  ساعة قد تطرقت للموضوع في وقته وتحصلت على

اتخاذ اإلجراءات فهو يختلف القانون وبعد غاليين والمطالبة ب عميد كلية الطب يجمع بين منصبين….

 والتأكد من المعلومة ليتم اتخاذ قرار انهاء مهامه طبقا للقوانين المعمول عنابة االخير لوزير لوالية االزيارة

 سبتمبر الجاري17 والذي حدد رسميا يوم 2022/2023بها وتزامنا مع اقتراب الدخول الجامعي لسنة 
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  مجلس مديرية جامعة عنابة يحدّد جدول التوقيت الزمني للدراسة

 تمديد الدراسة إلى السادسة مساء مع التخلّي عن نظام التفويج وعدم استثناء يوم السبت

 

 

في بيان رسمي عن جدول التوقيت الزمني للدراسة قبل أيام من  بعنابة أعلنت مصالح جامعة باجي مختار

الجامعة  حيث عقد صبيحة اليوم الثالثاء مجلس مديريّة 2023/2022الجامعي الجديد لسنة  افتتاح الموسم

إلجتماع في طيّاته إعداد وحمل ا إجتماعا مع مديري الخدمات الجامعيّة وممثّلي الشركاء اإلجتماعيين

إلى يوم الخميس ومن الساعة الثامنة إلىصباحا إلى غاية  جداول التوقيت الزمني للدراسة من يوم السبت

مصالح  الحاجة بمنا يضمن اإلستغالل األمثل للدراسة، وفي سياق متّصل فقد تخلّت السادسة مساءا حسب

 10العادي ابتداء من يوم  ام التدريس الحضوريالجامعة بشكل رسمي عن نظام التفويج مع اعتماد نظ

أو عن بعد بالنسبة لبعض الوحدات التعليميّة في حال  سبتمبر في حين ثّمنت اللّجوء إلى التعليم الهجين

هذا  إلزاميّة استعمال كّل اإلمكانيات التقنيّة الكفيلة بضمان تعليم نوعي في اقتضاء الضرورة إلى جانب

للقرارات الوزارية التطبيقيّة سارية  إلى انتقاء آراء اللّجان البيداغوجيّة ووفقا المجال عن طريق السعي

إلى سلسلة من النقاط أبرزها  عنابة أعضاء مجلس مديرية جامعة المفعول، ومن جهة ثانية فقد تطّرق

اإلحترازيّة والوقائية في مجال السالمة صحيّة ألفراد األسرة  مواصلة الترقّب واتّخاذ كافة اإلجراءات

اتّخذت مؤّخرا  تفّشي جائحة كورونا، تجدر اإلشارة من جهة ثانية أّن جامعة باجي مختار الجامعية ضدّ 

الجامعي المقبل عن طريق شروع  ضرورة إنجاح الموسمجملة من اإلجراءات المختلفة القاضية إلى 

حسن استقبال الطلبة والتكفل بهم من جميع النواحي  الجهات المعنية للتحضيرات وتكثيفها العمل بهدف

التي من شأنها أن تواجه هذا الدخول الجامعي، أين أجرت مصالح مصالح  تجنبا للصعوبات والعراقيل

مانع الذي  مجموعة من اإلجتماعات خالل اآلونة األخيرة تحت إشراف مدير الجامعة محمد عنابة جامعة

صارمة تقضي بإلزامية تسليط  شدّد على ضرورة الوقوف على كل صغيرة وكبيرة مع إعطاء تعليمات

األخير باإلستماع إلى كافة اإلنشغاالت لتحسين أوضاعهم  كما أوصى هذاالضوء على أبرز مطالب الطلبة، 

الطلبة  فتح جميع المسؤولين لباب التحاور ليكونوا آذانا صاغية للتسهيل من أمور مركزا بصفة كبيرة على

اإلجتماعات عدّة توصيات للمسؤولين  وتحسين ظروفهم في مختلف الجوانب، ومن جهة ثانية فقد تضمنت

من المجهودات في إطار التحضير الجيّد إلنجاح الموسم  ل حثّهم على العمل أكثر وبذل مزيدافي سبي

 خالل ضرورة تطوير مجال الخدمات والرفع من المعنويات مع معالجة أبرز النقاط الجامعي المقبل من

وسائل المادية بتوفير مختلف ال التي تعتبر المحور الرئيسي إلنجاح الدخول الجامعي خاصة منها المتعلقة

  .والبشرية إلستقبال الطلبة على أكمل وجه
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  سبتمبر 17مؤسسة جامعية يوم  112طالب يلتحقون بـمليونا 

 خوصصة الخدمات الجامعية لتحسين النوعية
 

 

 لخميسبن زيان يلتقي نقابات القطاع غدا ا

يأمل ممثلو نقابات التعليم العالي والبحث العلمي، أن تلجأ الوزارة إلى خوصصة الخدمات الجامعية خالل 

الدخول الجامعي المقبل، لتفادي تكررا المشاكل التي كان يتخبط فيها الطالب السنوات الماضية نتيجة سوء 

ميالط في اتصال  يم العالي، عبد الحفيظ،الخصوص، قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعل بهذا التسيير.

إن الدعم المباشر للطالب يبقى يشكل الحل الوحيد، لضمان موسم جامعي هادئ، معتبرا  "المساء"هاتفي مع 

اعادة النظر في الخدمات الجامعية ضرورة يجب أن تركز عليها هيئة عبد الباقي بن زيان، حتى يستفيد 

له القيمة التي تخصصها الدولة لكل طالب على جميع المستويات سواء  الطالب من الدعم مباشرة، أي تمنح

 إلطعام.ا تعلق األمر بالهياكل، المنح، النقل أو

وفي إطار سلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي دأب قطاع التعليم على تنظيمها يجتمع وزير التعليم 

قشة جملة من االنشغاالت التي من تستدعي العالي والبحث العلمي غدا مع الشركاء االجتماعيين، لمنا

المعالجة من أجل ضمان موسم جامعي هادئ، على غرار مشكل االكتظاظ الذي سيطرح بقوة بعد إحصاء 

مؤسسة  112أزيد من مليون وسبع مائة الف طالب جامعي خالل الدخول الجامعي المقبل، موزعين على 

قررت التخلي على نظام التفويج المعتمد   وصايةال  مخبر بحث، خاصة وأن 1600جامعية وأزيد من 

 ".19كوفيد "خالل السنتين الماضيتين بسبب أزمة فيروس كورونا 

وسيقترح مجلس أساتذة التعليم العالي على الوصاية خالل االجتماع التشاوري، إبقاء نظام التعليم المدمج 

ظام اثبت نجاعته، وفقما أكده لنا ميالّط، المعتمد خالل السنتين األخيرتين، حيث يرى المجلس أن هذا الن

الذي دعا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبريد والمواصالت السلكية والالسلكية في إطار 

االتفاقيات المبرمة بينهما إلى تطوير شبكة تغطية األنترنت، خاصة في بعض الواليات التي تعاني من 

 لصدد أهمية النظام المدمج في تطوير الجامعة الجزائرية.انعدامها بشكل كلي، مبرزا في هذا ا

كما كشف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عن تأخر كبير تسجله بعض الجامعات في دفع 

المستحقات المالية العالقة لألساتذة، معتبرا ذلك إشكاال قد يخلق توترا داخل المؤسسات الجامعية. وأبرز في 

مية معالجة كل االختالالت للمساهمة في استقرار الجامعة وضمان دخول جامعي ذات السياق أه

وبخصوص القانون األساسي لألستاذ الجامعي، كشف ميالط انه سيكون جاهزا للتطبيق قبل نهاية  هادئ.

 .السنة الجارية، مشيرا إلى قرب انتهاء اللجنة الوزارية المشتركة من إعداد مسودة المشروع 


