
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022أكتوبر  30 ليوم  



 

 بداري يتعهد بتسوية كل إنشغاالت األساتذة التي تقع في دائرة صالحياته

 

 
 كمال بداري بأنه وفي إطار العمل التشاركي، سيعمل على إيجاد حلول للقضايا أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ين، ولن يدخر أي جهد في سبيل والباحث المطروحة، واإلنشغاالت الصادرة عن الشركاء االجتماعيين من ممثلي االساتذة

  .ذلك

الوطنية  بكل من ممثلي المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي"الكناس" واإلتحادية وتعهد الوزير خالل لقاء جمعه، أمس،

للعمال الجزائريين ، بالعمل دون هوادة على حل  للتعليم العالي والبحث العلمي ، المنضوية تحت لواء اإلتحاد العام

 .دائرة صالحياته واختصاصه، وعلى أن يرفع األخرى إلى السلطات العليا للبالد االنشغاالت تلك التي تقع في

ة الثنائية التي جمعت الوزير مع ممثلي االساتذ عن بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول مجريات اللقاءات ونقال

نشاطاته، منذ  االتحاد" نسخة منه، فانه قد تطرق كمال بداري في كلمته الى التذكير بحصيلة" والباحثين، استلمت جريدة

في جملة من المشاريع أصدر بشأنها عددا من القرارات،  توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتمثل

والتي بدأ تحقيقها  مشروعا، 85برنامجا، ستنفذ عبر  16محاور استراتيجية و  7القطاع، ويضم  كالمخطط الرئيسي لرقمنة

ومتابعة ملفات مناقشة أطروحة الدكتوراه، كما تم تنصيب لجان  ، من بينها تطبيق حافلتي، وإطالق منصة رقمية إليداع

واللجنة الوطنية لتقييم خدمة  جامعية،باشرت عملها فعليا، كاللجنة الوطنية لمتابعة اإلبتكار والحاضنات ال وطنية ، والتي

 .اإلنترنت

الجامعية،  اللجنة الوطنية للتكفل باإلطار القانوني إلنشاء مؤسسات الفروع اإلقتصادية كما أبرز الوزير، عملية خلق

 .عليم عن بعدالعالمي وتحسين تصنيفها، وتلك المتعلقة بالت واللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى

والطالب ذو الخمسة نجوم،  القرار المتعلق بشهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع وآليات تنفيذهما، وكذلك تطرق إلى

ومناصب الشغل، تنفيذا التزامات رئيس الجمهورية ، ال سيما  وهذا من أجل خلق جيل من رواد األعمال لخلق الثروة

 .41اإللتزام 

خمس مدارس عليا، التي شرع  إلصالحية اإلستثنائية الواعدة، تطرق الوزير إلى مشروع إنشاءإطار الرؤية ا وفي

سنعمل على تحقيقيها في المنظور القريب، من بينها تعزيز استعمال  التحضير لها، قائال: بأن هناك مساع ومشاريع أخرى

ابتداء من الموسم الجامعي المقبل  د بهذه اللغة،االنجليزية، في التعليم والتكوين وتدريس بعض التكوينات والموا اللغة

 الجامعيين في اللغة اإلنجليزية خالل السنة الجامعية الحالية، كذلك تنصيب ، والشروع في تكوين األساتذة 2023/2024

 .على الصعيد الدولي اللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعة الجزائرية وتحسين تصنيفها وترتيبها

في التعليم والتكوين والبحث ، فيجب أن يضاف إليها بعد اإلبتكار  على أنه زيادة لمهام الجامعة التقليديةوأكد الوزير، 

 .على المستوى المحلي خالقة للثروة، ومنشئة للمؤسسات اإلقتصادية، وتقديم إضافة اقتصادية وخاصة لتكون

يته، فإننا نعمل على إنشاء أقطاب جامعية على ونجاعته وفعال وفي سياق متصل، أضاف قائال: أما عن نوعية التعليم

، الفالحة  ومدارس عليا في عدة مجاالت،ال سيما تلك التي تخص مهن المستقبل وطب المستقبل المستوى الوطني،

التكوين وفقا اللتزامات رئيس الجمهورية ولبرنامج  الصحراوية لتحقيق اإلكتفاء الذاتي في الحبوب، وهذا لتحيين خارطة

الحكومة ) األمن الغذائي  التكوينات التي لها عالقة مباشرة بالمحاور الكبرى، المدرجة ضمن برنامج مة، وخصوصاالحكو

 . 2024تجسيدها لغاية ديسمبر  ،األمن الطاقوي، األمن الصحي( هي مشاريع سنعمل على

 .-يضيف الوزير-
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 استقبال ملفات الترشح للتأهيل الجامعي بداية من هذا التاريخ

 

للتأهيل الجامعي. عن الشروع  مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت

 .نوفمبر القادم 3بداية من  48للدورة  جامعيفي استقبال ملفات الترشح للتأهيل ال

ميدان  المترشحين بأن القبول العلمي لملفات الترشح يخضع للمعايير الدنيا. حسب وأعلمت المديرية كافة

 .تكوين المترشح وذلك بعد تحقيقه ألحد اإلختيارات المقترحة

تقييمها وفقا لشبكة التقييم  لمية. فإنه يتموزارة التعليم العالي أنه بالنسبة لألعمال البيداغوجية والع وأكدت

 .المحددة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية

” ب“وحددت الوزارة شروط الحصول على التأهيل الجامعي، أين اشترطت أن يكون األستاذ من صنف 

 .سنوات خبرة 3ولديه على األقل 

طريق المناقشة.وحسب  ألستاذ. وليس عنأكدت أن التقييم يكون على أساس النقاط التي يتحصل عليها ا كما

العلمي. فإن براءة اإلختراع تكون ضمن الملف الذي  المرسوم الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث

 .يوما لدراسة قبول الملف من عدمه من قبل لجان مختصة 15تحديد  يقدمه األستاذ، كما تم

الجامعي، حيث سيتم العمل  لخاصة والمتعلقة بالتأهيلهذا المرسوم لتسهيل المعايير واإلجراءات ا وجاء

ملفا يعتمد على تقييم األنشطة البيداغوجية والتي أعطيت لها  بسلم تنقيط بدل المناقشة، وذلك بتقديم األستاذ

 .إضافة إلى األنشطة اإلدارية األهمية الكبرى،

 ملف التأهيل الجامعي

الرتبة، شهادة عمل  المعلومات المستقاة فإن ملف التأهيل الجامعي يتكون من مقرر التثبيت في وحسب

 .أطروحة الدكتوراه حديثة، نسخة من الشهادة الجامعية المحصل عليها ونسخة من

الجامعي السيما مقال علمي. أو منشور علمي نشر بعد  ومن الوثائق أيضا مجموع أعمال المترشح للتأهيل

 في مجلة علمية معترف بها وذات لجنة قراءة وكذا المداخالت العلمية. في ة أطروحة الدكتوراهمناقش

 .العلمية وبراءة االختراع المؤتمرات والندوات العلمية إن وجدت مرفقة بشهادة المشاركة وكذا المؤلفات

امعي. في المؤسسة التي نسخ لدى الهيكل المكلف بالتاهيل الج ويودع األستاذ الباحث ملف ترشحه في ثماني

 .والتي تسلمه حاال وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف يمارس بها نشاطه،

التاهيل الجامعي،  على المؤسسة الجامعية التي يمارس بها نشاطه عندما تكون غير مؤهلة لتسليم ويتوجب

 .رشح في أجل ثمانية أيامالمت إرسال ملف الترشح الى مؤسسة جامعية أخرى في ميدان اختصاص

ثماني نسخ لدى المؤسسة التي يمارس بها نشاطه والتي تسلمه حاال  ويودع الباحث الدائم ملف ترشحه في

 بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف وصل إيداع

 نالعلمية المعنية خالل أجل خمسة عشر يوما. ابتداء من تاريخ استالم الملف م هذا ويتعين على الهيئات

أحدهم من خارج  طرف وحدة التعليم والبحث واقتراح ثالثة مقررين متخصصين. لكل مترشح يكون

 .المؤسسة



 

نوفمبر 3إيداع ملفات الترشح للتأهيل الجامعي بداية من   

 

للتأهيل الجامعي. عن الشروع في استقبال  يم العالي والبحث العلميوزارة التعلأعلنت مديرية الموارد البشرية التابعة ل

 .نوفمبر القادم 3بداية من  48ملفات الترشح للتأهيل الجامعي للدورة 

حسب ميدان تكوين المترشح  للمعايير الدنيا. وأعلمت المديرية كافة المترشحين بأن القبول العلمي لملفات الترشح يخضع

 .المقترحة اإلختيارات وذلك بعد تحقيقه ألحد

فإنه يتم تقييمها وفقا لشبكة التقييم المحددة من طرف  .وأكدت وزارة التعليم العالي أنه بالنسبة لألعمال البيداغوجية والعلمية

 .الوطنية اللجنة الجامعية

ه على األقل ولدي” ب“وحددت الوزارة شروط الحصول على التأهيل الجامعي، أين اشترطت أن يكون األستاذ من صنف 

 .سنوات خبرة 3

وليس عن طريق المناقشة.وحسب المرسوم الذي  .كما أكدت أن التقييم يكون على أساس النقاط التي يتحصل عليها األستاذ

 15تم تحديد  والبحث العلمي. فإن براءة اإلختراع تكون ضمن الملف الذي يقدمه األستاذ، كما أصدرته وزارة التعليم العالي

 .ة قبول الملف من عدمه من قبل لجان مختصةيوما لدراس

الجامعي، حيث سيتم العمل بسلم تنقيط بدل  وجاء هذا المرسوم لتسهيل المعايير واإلجراءات الخاصة والمتعلقة بالتأهيل

ة إلى إضاف ملفا يعتمد على تقييم األنشطة البيداغوجية والتي أعطيت لها األهمية الكبرى، المناقشة، وذلك بتقديم األستاذ

 .األنشطة اإلدارية

 ملف التأهيل الجامعي

في الرتبة، شهادة عمل حديثة، نسخة من  وحسب المعلومات المستقاة فإن ملف التأهيل الجامعي يتكون من مقرر التثبيت

 .من أطروحة الدكتوراه الشهادة الجامعية المحصل عليها ونسخة

علمي. أو منشور علمي نشر بعد مناقشة أطروحة  معي السيما مقالومن الوثائق أيضا مجموع أعمال المترشح للتأهيل الجا

العلمية إن  بها وذات لجنة قراءة وكذا المداخالت العلمية. في المؤتمرات والندوات الدكتوراه في مجلة علمية معترف

 .االختراع وجدت مرفقة بشهادة المشاركة وكذا المؤلفات العلمية وبراءة

بالتاهيل الجامعي. في المؤسسة التي يمارس بها  ترشحه في ثماني نسخ لدى الهيكل المكلفويودع األستاذ الباحث ملف 

 .إيداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف نشاطه، والتي تسلمه حاال وصل

لتسليم التاهيل الجامعي، إرسال ملف  ويتوجب على المؤسسة الجامعية التي يمارس بها نشاطه عندما تكون غير مؤهلة

 .اختصاص المترشح في أجل ثمانية أيام الترشح الى مؤسسة جامعية أخرى في ميدان

نشاطه والتي تسلمه حاال وصل إيداع بعد  ويودع الباحث الدائم ملف ترشحه في ثماني نسخ لدى المؤسسة التي يمارس بها

 مراقبة المطابقة التنظيمية للملف

من تاريخ استالم الملف من طرف وحدة  أجل خمسة عشر يوما. ابتداءهذا ويتعين على الهيئات العلمية المعنية خالل 

 .متخصصين. لكل مترشح يكون أحدهم من خارج المؤسسة التعليم والبحث واقتراح ثالثة مقررين

 

https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/


 

 

 

 نوفمبر 3لتأهيل_الجامعي بداية من إيداع ملفات الترشح ل

 

ت مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأهيل أعلن

بداية  48الجامعي. عن الشروع في استقبال ملفات الترشح للتأهيل الجامعي للدورة 

 نوفمبر القادم 3من 

وأعلمت المديرية كافة المترشحين بأن القبول العلمي لملفات الترشح يخضع للمعايير 

 حسب ميدان تكوين المترشح وذلك بعد تحقيقه ألحد اإلختيارات المقترحة الدنيا.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه بالنسبة لألعمال البيداغوجية والعلمية. فإنه يتم تقييمها 

 وفقا لشبكة التقييم المحددة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية

ي، أين اشترطت أن يكون وحددت الوزارة شروط الحصول على التأهيل الجامع

 سنوات خبرة 3األستاذ من صنف ب ولديه على األقل 

كما أكدت أن التقييم يكون على أساس النقاط التي يتحصل عليها األستاذ. وليس عن 

طريق المناقشة.وحسب المرسوم الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

يوما  15ي يقدمه األستاذ، كما تم تحديد فإن براءة اإلختراع تكون ضمن الملف الذ

 لدراسة قبول الملف من عدمه من قبل لجان مختصة

وجاء هذا المرسوم لتسهيل المعايير واإلجراءات الخاصة والمتعلقة بالتأهيل الجامعي، 

حيث سيتم العمل بسلم تنقيط بدل المناقشة، وذلك بتقديم األستاذ ملفا يعتمد على تقييم 

 .اغوجية والتي أعطيت لها األهمية الكبرى، إضافة إلى األنشطة اإلداريةاألنشطة البيد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دعوة الستلهام العبر من تضحيات جيل األمس

 إحياًء لعيد الثورة التحريرية ببرج بوعريريج

 

الندالع الثورة التحريرية المجيدة تحت  68، الذكرى ببرج بوعريريجتحيي جامعة البشير اإلبراهيمي 

طالقتها، نهاية األسبوع، قاعة المحاضرات شعار "ملحمة شعب وعزة أمة"، التي احتضنت فعاليات ان

الكبرى عبد الحميد بن هدوقة، بحضور السلطات الوالئية مدنية وعسكرية، واألسرة الثورية والجامعية، 

  .وفعاليات المجتمع المدني

السيد كمال نويصر في كلمته، بالمناسبة، الطلبةَ، لالستلهام من مبادئ الثورة،  برج بوعريريجودعا والي 

والمحافظة على مكاسبها في كل المجاالت، كونهم الفئة التي تنير درب المجتمع وقّوته، ومسؤولية تاريخية 

، التي الجزائريةتلح وتؤكد المرجعية المجتمعية للدولة  في الحفاظ على مبادئ أول نوفمبر، ورسالته التي

قاد شعبها أكبر ثورة ضد أقوى استعمار، حاثا على مواصلة احترام األسرة الثورية، الذين ضحوا بأرواحهم 

م، وكذا مكسب جيش التحرير الوطني، محذرا من المؤامرات واألطروحات التي تحاول ومكاسبهم وثرواته

فصل مبادئ أول نوفمبر واستمرارية جيش التحرير الوطني سليل جيش التحرير الوطني، داعيا الطلبة 

م للمحافظة على كل هذه المكتسبات، وكذا االجتهاد والمثابرة والتحصيل العلمي؛ من أجل رفع راية التقد

 .العلمي والتنمية الوطنية

وأكد مدير الجامعة البروفيسور بوضرساية بوطرفة، من جهته، أن "الجامعة أرادت أن تجسد الحدث 

، الذي دفع النفس والنفيس الجزائريبأسمى معانيه، وبالصور التي عبّرت عن مراحل كفاح الشعب 

السترجاع السيادة الوطنية، والوصول بالوطن إلى مرحلة جديدة، بفضل شهدائها الذين سقطوا بميدان 

، التي وصلت، اليوم، إلى المكانة المرموقة"، مضيفا: "هذه الثورة التي الجزائرالشرف، من أجل أن تحيا 

س في الجامعات الكبرى على غرار الجامعات  ، نتيجة ثورة العباقرة والرجال الذين لم يتخلوا األمريكيةتدرَّ

، مشيرا إلى أن المناسبة "تذكير بأمجاد اآلباء واألجداد وكذا األبطال "عن شبر واحد من أرض الوطن

احتفالي إلبراز الموروث  الشرفاء، الذين مازالوا يرابطون على حدودها". وخالل المناسبة، تم تقديم برنامج

، التي تميزت بالمقاومة الشعبية عبر جهات الوطن، ثم مرحلة الحركة 1830الحضاري للجزائر بداية من 

، لحمل رسالة "الجزائرالوطنية كلوحة تاريخية، ثم مرحلة الثورة التحريرية. وتم ختامها ببراعم "مستقبل 

 .، التي ستبقى قلعة راسية شامخة شموخ الجبال الراسياتالجزائرالشهداء، وكذا على عاتق شباب 

 نسعى لنكون على رأس القاطرة األكاديمية العلميةمدير جامعة البشير اإلبراهيمي: 

كشف مدير جامعة البشير اإلبراهيمي السيد بوضرساية بوطرفاية، على هامش االحتفالية المخلدة للذكرى 

الندالع الثورة التحريرية، أن الطاقم الجامعي يسعى ليجعل من الجامعة قطبا علميا بامتياز، حسب  68

وية لها، والمميزات التي تجعل منها قطبا أكاديميا وعلميا في المستقبل، مشيرا المؤشرات التي تعطي األول

إلى مساع لخلق العديد من المعاهد والمدارس واألقسام بعد الوصول إلى ثمانية منها جديدة. وذكر أن من 

شاء بين المقترحات الموجودة على طاولة الوزير، إنجاز معهد لإللكترونيك، فيما أعلن الوزير عن إن

 .مدرسة وطنية للطاقات المتجددة، ما اعتبره المدير دفعا جديدا للجامعة ولساكنة الوالية وأبنائها

وقال إنه يسعى إلنشاء العديد من المدارس األخرى. كما أوضح أن بفضل جهود أبنائها وطاقمها، تم 

بالرغم من  15يا، المرتبة ، والتي أصبحت تحتل، حال29، ثم 39، ثم إلى المرتبة 43إيصالها إلى المرتبة 

سنوات. وتحتل المراتب األولى وطنيا، األمر الذي اعتبره  10أنها جامعة فتية ال يتجاوز عمر تأسيسها 

 .فخرا، ما يشجعها على أن تكون خالل السنوات القادمة، على رأس هذه القاطرة العلمية األكاديمية
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Une conférence internationale sur les systèmes embarqués et 

distribués mercredi à Oran 

 

ORAN - L’Université Oran-1"Ahmed Benbella" abritera mercredi la 3ème 
Conférence internationale sur les systèmes embarqués et distribués, a-t-on 
appris des organisateurs. Organisée par le Laboratoire des architectures 
parallèles et des calculs intensifs de l’Université Oran-1 "Ahmed Benbella", la 
3ème Conférence internationale sur les systèmes embarqués et distribués 
portera sur les problématiques de recherche liées à l'intelligence artificielle (IA) 
et internet des objets (IOT) et aux systèmes embarqués et leurs applications. 
Elle offrira également une opportunité pour les chercheurs universitaires de 
présenter les résultats de leurs travaux et de discuter des différentes approches 
de résolution des problèmes rencontrés, a précisé le directeur du Laboratoire, le 
Dr. Abou El Hassen Benyamina. Des cadres du secteur socio-économique auront 
l’occasion d’exposer les problèmes posés et de discuter avec les chercheurs 
universitaires des approches et des solutions pour les résoudre. "La rencontre 
entre l’Université et le secteur socio-économique pourra déboucher sur le 
montage de projets de recherche communs et multisectoriels dont les résultats 
auront un impact positif sur l’économie nationale et sur la société, en général" a 
souligné le directeur du Laboratoire, organisateur de l'événement. Les travaux 
de cette rencontre, de deux jours se dérouleront en mode hybride (présentiel et 
vidéoconférences). Plusieurs conférences seront animées par des spécialistes 
nationaux et étrangers, notamment d’Espagne, de France, de Belgique, du 
Canada et de Qatar. La thématique de la conférence sera abordée à travers 
plusieurs axes, dont "les systèmes embarqués et temps réel", "les réseaux et 
protocoles de communication", "l’ingénierie dirigée par les modèles" et 
"internet des objets dans l'agriculture de précision", ont précisé les 
organisateurs. 

 

 

 

 


