
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 
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 إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية و تصنيف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي

 

كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، يوم األربعاء في بيان لها، عن إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف 

و أوضح البيان  .تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالممؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ستوكل إليها مهمة 

أن إنشاء هذه اللجنة يأتي تنفيذا اللتزامات و تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى جعل الجامعة 

و  .حاملي الشهادات إطارا للتعليم و قاطرة للتنمية االقتصادية واالبتكار, و خلق الثروة واإلسهام في رفع معدالت تشغيل

تحت الوصاية المباشرة لوزير القطاع, و توكل إليها مهمة المساهمة و  --يضيف نفس المصدر--ستعمل هذه اللجنة 

المشاركة بفعالية في تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم لترقية مرئية و تصنيف مؤسسات التعليم العالي و البحث 

نية و تنظيمية لذلك, من خالل وضع واتخاذ التدابير واالجراءات لتحسين ترتيب العلمي, إلى جانب اقتراح آليات تق

كما ستسهم ذات اللجنة في مرافقة مؤسسات التعليم العالي  .المؤسسات الجامعية والبحثية في التصنيفات الجهوية والعالمية

تشكل من أساتذة و باحثين دائمين من والبحث العلمي من خالل تحسين مرئية نشاطاتها وأعمالها ومنتوجاتها, على أن ت

مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية عبر الوطن, كما يمكن لها أن تستعين بخبراء علميين وتقنيين من داخل الوطن 

 .وخارجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العلمي والبحث العالي التعليم مؤسسات يفوتصن لترقية وطنية لجنة إنشاء

 

وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.والتي  لجنةعن إنشاء   كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،

 .ستوكل إليها مهمة تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم

ا إللتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى جعل الجامعة إطارا وحسب بيان للوزارة، فإن إنشاء هذه اللجنة يأتي تنفيذ

 .للتعليم و قاطرة للتنمية اإلقتصادية واالبتكار. باإلضافة كذلك إلى خلق الثروة واإلسهام في رفع معدالت تشغيل حاملي الشهادات

و توكل إليها مهمة المساهمة و المشاركة بفعالية في تحديد سياسة قطاعية واضحة و ستعمل هذه اللجنة تحت الوصاية المباشرة لوزير القطاع 

لترقية مرئية و تصنيف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي. إلى جانب اقتراح آليات تقنية و تنظيمية لذلك. من خالل وضع واتخاذ  .المعالم

 .والبحثية في التصنيفات الجهوية والعالميةالتدابير واالجراءات لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية 

كما ستساهم ذات اللجنة في مرافقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خالل تحسين مرئية نشاطاتها وأعمالها ومنتوجاتها. على أن 

ا أن تستعين بخبراء علميين وتقنيين من تتشكل من أساتذة و باحثين دائمين من مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية عبر الوطن. كما يمكن له

 .داخل الوطن و خارجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%d8%a5%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%af-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%b4-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%81/


 

 

  لجنة وطنية لترقية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي

 

 
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس األربعاء في بيان لها عن إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات 

 لعلمي والتي ستوكل إليها مهمة تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم.التعليم العالي والبحث ا

وأوضح البيان أن إنشاء هذه اللجنة يأتي تنفيذا اللتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى جعل  

 هام في رفع معدالت تشغيل حاملي الشهادات.الجامعة إطارا للتعليم وقاطرة للتنمية االقتصادية واالبتكار وخلق الثروة واإلس

وستعمل هذه اللجنة ـ يضيف نفس المصدر ـ تحت الوصاية المباشرة لوزير القطاع وتوكل إليها مهمة المساهمة والمشاركة  

ب بفعالية في تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى جان

اقتراح آليات تقنية وتنظيمية لذلك من خالل وضع واتخاذ التدابير واالجراءات لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية في 

 التصنيفات الجهوية والعالمية.

كما ستسهم ذات اللجنة في مرافقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خالل تحسين مرئية نشاطاتها وأعمالها 

جاتها على أن تتشكل من أساتذة وباحثين دائمين من مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية عبر الوطن كما يمكن لها أن ومنتو

 تستعين بخبراء علميين وتقنيين من داخل الوطن وخارجه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هذه مهام اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم

 

 

جت وزارة التعليم العالي عن القرار الوزاري الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث أفر

 .العلمي كما تم تحديد مهامها

مؤسسات ، و الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف 3143أكتوبر  32المؤرخ في  4411و جاء في القرار الوزاري رقم 

التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي و تدعى في صلب النص 

  ""اللجنة الوطنية

لخصوص بالمساهمة من القرار، بمهام ترقية مرئية و تصنيف مؤسسات التعليم العالي و تكلف على ا 3و تتكفل اللجنة حسب ما جاء في المادة 

في وضع سياسة قطاعية لترقية مرئية و تصنيف مؤسسات التعليم العالي،و كذا اقتراح آليات تنظيمية و تقنية خاصة بمرئية هذه المؤسسات، 

 .ل القريبةإلى جانب وضع تدابير و آليات لتحسين تصنييف المؤسسات الجامعية و البحثية في مختلف التصنييفات الجهوية والعالمية في اآلجا

 .كما تتكفل اللجنة بمرافقة مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي لتحسين مرئية أعمالها البحثية والبيداغوجية

 .عضوا، على أن تجتمع مرة واحدة في الشهر أو كلما اقتضت الضرورة41، من رئيس و 2و تتشكل اللجنة حسب ما جاء في المادة 

 .بخبراء علميين وتقنيين من داخل و خارج الوطنويمكن لهذه اللجنة االستعانة 

 . ويرسل رئيس اللجنة تقريرا حول نشاطاتها و مقترحاتها كل شهر إلى وزير التعليم العالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي

 

 مؤسسات وتصنيف مرئية لترقية وطنية لجنة إنشاء عن لها، بيان في األربعاء العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة كشفت

 .المعالم واضحة قطاعية سياسة تحديد مهمة إليها ستوكل والتي العلمي، والبحث العالي التعليم

 إلى الرامية تبون، المجيد عبد الجمهورية، رئيس وتعليمات اللتزامات تنفيذا يأتي اللجنة هذه إنشاء أن المصدر وأوضح

 حاملي تشغيل معدالت رفع في واإلسهام الثروة وخلق واالبتكار، االقتصادية للتنمية وقاطرة للتعليم إطارا الجامعة جعل

 .الشهادات

 المساهمة مهمة إليها وتوكل القطاع، لوزير المباشرة الوصاية تحت – المصدر نفس يضيف – اللجنة هذه وستعمل

 والبحث العالي التعليم مؤسسات وتصنيف مرئية لترقية المعالم واضحة قطاعية سياسة تحديد في عاليةبف والمشاركة

 ترتيب لتحسين واإلجراءات التدابير واتخاذ وضع خالل من لذلك، وتنظيمية تقنية آليات اقتراح جانب إلى العلمي،

 .والعالمية الجهوية التصنيفات في والبحثية الجامعية المؤسسات

 وأعمالها نشاطاتها مرئية تحسين خالل من العلمي والبحث العالي التعليم مؤسسات مرافقة في اللجنة ذات ستسهم كما

 لها يمكن كما الوطن، عبر والبحثية الجامعية المؤسسات مختلف من دائمين وباحثين أساتذة من تتشكل أن على ومنتوجاتها،

 .وخارجه نالوط داخل من وتقنيين علميين بخبراء تستعين أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إنشاء لجنة وطنية لترقية وتصنيف الجامعات ومؤسسات البحث

 

يتضمن  3133اكتوبر  32مؤرخ في  4111الجزائراآلن _أفرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار وزاري رقم 

 .انشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

وتتكفل اللجنة الوطنية بمهام ترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكلف على الخصوص 

بالمساهمة في وضع سياسة قطاعية لترقية هذه المؤسسات واقتراح االيات تنظيمية وتقنية خاصة بمرئية المؤسسات 

 . الجامعية والبحثية

ن تصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية في مختلف التصنيفات الجهوية والعالمية ومن مهامها ايضا ، وضع تدابير لتحسي

 .في االجال القريبة. فضال عن مرافقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين مرئية اعمالها البحثية والبيداغوجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إنشاء لجنة وطنية لترقية وتصنيف المؤسسات الجامعية

 

، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي 4111ير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار وزاري رقم وقع وز

 .والبحث العلمي، برئاسة حكيم حريك

العالي والبحث ، أن من مهام اللجنة، ترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم 3133أكتوبر  32وأوضح نص القرار الوزاري، المؤرخ في 

 العلمي والمساهمة في وضع سياسة قطاعية لترقية هذه المؤسسات واقتراح آليات تنظيمية وتقنية خاصة بمرئية المؤسسات الجامعية والبحثية.

تدابير لتحسين تصنيف المؤسسات الجامعية  كما أشار القرار، أن من المهام المرتقبة للجنة الوطنية لتصنيف الجامعات، تهدف إلى وضع

 والبحثية في مختلف التصنيفات الجهوية والعالمية في اآلجال القريبة، وكذا مرافقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين مرئية

عليم العالي والبحث العلمي، حكيم حريك، أعمالها البحثية والبيداغوجية. وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة الوطنية تتشكل من ممثل عن وزير الت

عضوا من أساتذة وباحثين من مختلف جامعات الوطن ومراكز البحث في اإلعالم العلمي والتقني وتطوير التكنولوجيات  41رئيسا، إضافة إلى 

كل شهر، باستدعاء من رئيسها أو بطلب المتقدمة وتطوير الطاقات المتجددة. وألزم القرار الوزاري، بعقد اللجنة الوطنية اجتماع، مرة واحدة 

من نصف أعضائها كما يمكن أن تجتمع بطلب من رئيسها كلما اقتضت الضرورة، كما يمكن للجنة الوطنية االستعانة بخبراء علميين وتقنيين 

 .إلى وزير التعليم العاليمن داخل أو خارج الوطن. وأمر القرار الوزاري، رئيس اللجنة بإرسال تقرير حول نشاطها ومقترحاتها كل شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف الجامعات 

كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ستوكل 

 .إليها مهمة تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم

لى ح بيان الوزارة، اليوم األربعاء، أن إنشاء هذه اللجنة يأتي تنفيذا اللتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إأوض

 .جعل الجامعة إطارا للتعليم وقاطرة للتنمية االقتصادية واالبتكار، واإلسهام في رفع معدالت تشغيل حاملي الشهادات

تحت الوصاية المباشرة لوزير القطاع، وتوكل إليها مهمة المساهمة والمشاركة بفعالية في تحديد سياسة  -حسب البيان –وستعمل هذه اللجنة 

قطاعية واضحة المعالم لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب اقتراح آليات تقنية و تنظيمية لذلك، من 

 .واإلجراءات لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية في التصنيفات الجهوية والعالميةخالل وضع واتخاذ التدابير 

ل وستسهم ذات اللجنة في مرافقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خالل تحسين مرئية نشاطاتها وأعمالها ومنتوجاتها، على أن تتشك

امعية والبحثية، كما يمكن لها أن تستعين بخبراء علميين وتقنيين من داخل الجزائر و من أساتذة وباحثين دائمين من مختلف المؤسسات الج

 .الخارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visibilité et le classement des établissements d'enseignement supérieur 

 

ALGER - Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a annoncé 
mercredi la création d'une commission nationale de promotion de la visibilité et du 
classement des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
selon un communiqué du ministère. La création de cette commission intervient en 
application des engagements et instructions du président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, visant à faire de l'Université une locomotive de développement économique et 
d'innovation contribuant à la création de la richesse et à l'augmentation du niveau 
d'employabilité des diplômés, ajoute le communiqué. Placée sous la tutelle directe du 
ministre du secteur, ladite commission sera chargée de contribuer et de participer 
activement à la définition d'une politique sectorielle claire de promotion de la visibilité et 
du classement des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, précise le document. Elle veillera, en outre, à proposer des mécanismes 
techniques et organisationnels dans ce sens, à travers la prise de dispositions et mesures à 
même d'améliorer le classement des établissements universitaires et de recherche aux 
niveaux, régional et mondial. La même commission devra également accompagner les 
établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers 
l'amélioration de la visibilité de leurs activités, travaux et produits, a-t-on fait savoir. 
Composée d'enseignants et de chercheurs permanents issus de différentes universités et 
établissements de recherche, à travers l'ensemble du territoire national, la commission 
peut solliciter des experts scientifiques et techniques locaux et étrangers, selon la même 
source. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les cités universitaires privées d'Internet  

Annaba  

 
 

Parmi les dossiers traités lors de la dernière session de l'Assemblée populaire de wilaya d'Annaba, 

l'évaluation de la rentrée universitaire. Le volet des oeuvres universitaires de l'UBM d' Annaba s'est 

taillé la part du lion. Souvent soulevée par les étudiants, la dégradation des conditions de vie dans 

les résidences universitaires, a suscité, récemment, la réaction des organisations étudiantes à 

Annaba. La dernière remonte au début d'octobre courant. Une guerre de communiqués qui a relevé 

des «dysfonctionnements» et autres lacunes dans les cités universitaires d'El Bouni 1 et 2. Parmi les 

problèmes soulevés et transmis à la tutelle et au directeur général de l'Office national des oeuvres 

universitaires, dans un rapport, le transport, la qualité des repas servis au sein des restos U, l'absence 

de réseaux internet et Wifi entre autres. Des problèmes qui se sont invités à la dernière session de 

l'APW lors de laquelle la direction des oeuvres universitaires s'est défendue en rappelant ses 

prérogatives en matière de gestion. Dans un rapport détaillé, la responsable des oeuvres 

universitaires Centre a relevé que l'inspection de la commission ministérielle dépêchée pour 

s'enquérir de la situation dans les différentes cités universitaires, n'a fait aucune remarque ni émis 

des réserves. Les membres de la commission ont tous constaté, de visu, entre autres la qualité des 

repas de midi et du soir. Ils se sont même entretenus avec les étudiants. Bien qu'ayant qualifié de 

réussite la rentrée universitaire, la responsable a néanmoins souligné quelques soucis d'hébergement. 

Un problème aussitôt résolu avec la sortie, le 17 octobre en cours, d'une promotion de plus de  

700 étudiants en médecine. Leurs chambres ont été affectées aux nouveaux étudiants, a fait savoir 

l'oratrice. Plusieurs autres points ont été analysés par la responsable qui ne s'est pas empêchée de 

remettre les pendules à l'heure, notamment en matière de transport. Selon son argumentation, le 

transport est réservé aux étudiants habitant hors wilaya et aux résidents des cités universitaires. En 

somme, les étudiants de la wilaya d'Annaba en sont exclus, sous prétexte que les bus de transport 

des étudiants résidents ne peut en aucun cas faire la navette entre les quartiers de la ville pour 

effectuer le ramassage des étudiants. Une décision prise en application du plan de transport décidé 

par le ministère de l'Enseignement supérieur, dont l'instruction insiste sur le fait que le transport soit 

assuré uniquement pour les étudiants résidant dans les cités universitaires. Une question de gestion. 

Avec un budget de trois millions de dinars, dont près d'un million est affecté au ramassage des 

ordures, la direction locale a, néanmoins, procédé à l'entretien de plusieurs cités universitaires, a-t-

on estimé. S'agissant de l'absence des réseaux internet et Wifi, selon une source relevant d'Algérie 

télécom, l'université Badji Mokhtar est couverte par le réseau et aucune réclamation ne leur est 

parvenue à ce sujet. Les organisations estudiantines réclament l'Internet dans les cités universitaires, 

a expliqué la même source. Cependant, la direction des oeuvres sociales de ladite université n'a fait 

aucune demande pour l'installation d'un réseau au niveau de ces cités, a précisé notre source. 
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