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 مخطط توجيهي رقمي لتطوير استعمال الرقمنة بقطاع التعليم العالي
 

 
 

اليوم الثالثاء, عن مخططها التوجيهي الرقمي في مجال تطوير  ,كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لم والحوكمة بمؤسسات استعمال الرقمنة بالقطاع والذي يرتكز في مرحلة أولى على رقمنة مختلف أنماط التع

  .التعليم العالي

تحقيقا ألهداف القطاع الرامية إلى بناء استراتيجية خاصة بترسيخ "وأوضح بيان للوزارة في هذا الشأن أنه 

استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي والحوكمة, سيتم عرض هذا 

أكتوبر  24ودراسة ونقاش على مستوى الندوة الوطنية للجامعات التي التأمت يوم المخطط الذي كان محل تحليل 

الماضي", مشيرا إلى أن المخطط يرتكز في مرحلة أولى, على رقمنة مختلف أنماط التعلم والحوكمة بمؤسسات 

 .الجامعية التعليم العالي, على أن يشمل الحقا مختلف أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخدمات

( محاور استراتيجية, تدور مواضيعها حول 7سبعة ) --حسب المصدر--ويتناول المخطط التوجيهي الرقمي 

الرقمنة من أجل مرافقة تكوين األساتذة و الرقمنة في خدمة عروض التكوين و الرقمنة لدعم نجاح الطلبة و كذا 

 .الرقمنة في خدمة نشاطات البحث

ور الرقمنة في دعم الهياكل القاعدية الدائمة و دعم إدارة عصرية ومكانة الرقمنة في كما يتمحور المخطط حول د

 .مجال التبادل الجامعي الوطني والدولي

مشروعا  (102( برنامجا استراتيجيا و)16وتمت اإلشارة في نفس السياق إلى أن محاور المخطط تتفرع إلى )

على أن يشرع في تنفيذ كل هذا ابتداء من شهر نوفمبر  ( منصة يمتد إنجازها على مدى سنتين42من بينها )

 .2024الجاري إلى غاية شهر ديسمبر 

الضرورية" ذات الصلة بالمسار "ولفتت وزارة التعليم العالي في هذا الشأن, إلى أنه قد تم إسداء التعليمات 

ي بالوثائق الضرورية الالزمة التنفيذي العملياتي لهذا المخطط, بعد تزويد جميع مديري مؤسسات التعليم العال

والتي تخص آليات وضع خارطة الطريق الخاصة بتنفيذه, بدءا بتحديد آليات التخطيط والتحضير إلعداد المستقبل 

الرقمي لمؤسسة التعليم العالي, مرورا بضبط األدوات والوسائل الرقمية الالزمة إلنجازه ووصوال إلى كيفيات 

 .طرة على ضوء اعتماد مؤشرات قياس خاصة بكل مؤسسةتحقيق األهداف اإلجرائية المس

وأضاف بيان الوزارة أن هذا المسعى سيكفل القدرة على التقييم المستمر لهذا المسار وترشيده واالرتقاء به إلى 

 .المستويات المأمولة, والتي تقترب من المرجعيات القياسية الدولية المعمول بها في هذا الشأن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 التعليم العالي: إطالق مخطط توجيهي رقمي لتطوير إستعمال الرقمنة
 

 
 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مخططها التوجيهي الرقمي في مجال تطوير استعمال الرقمنة 

 .التعليم العالي بالقطاع. والذي يرتكز في مرحلة أولى على رقمنة مختلف أنماط التعلم والحوكمة بمؤسسات
 

وحسب بيان للوزارة، فإن المخطط يرتكز في مرحلة أولى على رقمنة مختلف أنماط التعلم والحوكمة بمؤسسات 

التعليم العالي. على أن يشمل الحقا مختلف أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخدمات الجامعية. حيث 

دراسة ونقاش على مستوى الندوة الوطنية للجامعات التي سيتم عرض هذا المخطط الذي كان محل تحليل و

 .أكتوبر الماضي 24التأمت يوم 

يتناول المخطط التوجيهي الرقمي سبعة محاور إستراتيجية، تدور مواضيعها حول الرقمنة من أجل مرافقة تكوين 

لطلبة. و الرقمنة في خدمة باإلضافة كذلك إلى الرقمنة لدعم نجاح ا .األساتذة والرقمنة في خدمة عروض التكوين

كما يتمحور المخطط حول دور الرقمنة في دعم الهياكل القاعدية الدائمة. ودعم إدارة عصرية  نشاطات البحث.

 .ومكانة الرقمنة في مجال التبادل الجامعي الوطني والدولي

منصة  42من بينها مشروعا.  102برنامجا إستراتيجيا و  16وأضافت الوزارة، أن محاور المخطط تتفرع إلى 

يمتد إنجازها على مدى سنتين. على أن يشرع في تنفيذ كل هذا ابتداء من شهر نوفمبر الجاري إلى غاية شهر 

 .2024ديسمبر 

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إسداء التعليمات الضرورية ذات الصلة بالمسار التنفيذي العملياتي لهذا المخطط. 

ات التعليم العالي بالوثائق الضرورية الالزمة. والتي تخص آليات وضع خارطة بعد تزويد جميع مديري مؤسس

الطريق الخاصة بتنفيذه. بدءا بتحديد آليات التخطيط والتحضير إلعداد المستقبل الرقمي لمؤسسة التعليم العالي. 

اف اإلجرائية مرورا بضبط األدوات والوسائل الرقمية الالزمة إلنجازه ووصوال إلى كيفيات تحقيق األهد

 .المسطرة على ضوء اعتماد مؤشرات قياس خاصة بكل مؤسسة

وأوضح المصدر، أن هذا المسعى سيكفل القدرة على التقييم المستمر لهذا المسار وترشيده واالرتقاء به إلى 

 .المستويات المأمولة. والتي تقترب من المرجعيات القياسية الدولية المعمول بها في هذا الشأن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تكويٌن لنيل شهادة مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع 

 سطيف

 

، 1 سطيفاحتضنت قاعة المحاضرات الكبرى، مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة فرحات عباس 

ل كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة خالل األسبوع الجاري، يوما إعالميا حو

جامعية أو براءة اختراع، بإشراف مدير الجامعة األستاذ لطرش محمد الهادي، وبحضور نواب 

مدير الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد، ورؤساء األقسام، ومسؤولي الميادين والشعب 

  .والتخصصات

ه أشغال اليوم اإلعالمي، على أهمية خلق الثروة من خالل وأكد مدير الجامعة خالل افتتاح

، المتضمن 2021سبتمبر  5المؤسسات الجامعية، بما في ذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، ومراسلة متابعة، وتقييم مسعى 1سطيفإنشاء مصلحة مشتركة للبحث، والمسماة حاضنة جامعة 

تكوين األساتذة في اللغة اإلنجليزية، ورقمنة التعامالت المختلفة في الوسط الجامعي ضمن 

استراتيجية صفر ورقة، وكذا اللجنة المحلية لترقية مرئية، وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث 

بل أساتذة وأخصائيين، تمحورت، في مجملها، حول العلمي.وشهد هذا اليوم تقديم عدة مداخالت من ق

مذكرة التخرج الجامعية، كما هي الحال بالنسبة لمحاضرة األستاذ رواق نور الدين، الذي أبرز في 

تدخله، كيفية إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية لمؤسسة ناشئة، ومداخلة 

مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية حول  األستاذ يحياوي بالل حول كيفية إعداد مشروع

براءة اختراع. كما تم، بالمناسبة، عرض فيديو محاكاة حول تحفيز الطلبة على اإلقبال على مشاريع 

المؤسسات الناشئة، الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكار وحاضنات 

 .األعمال الجامعية
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 مخطط توجيهي رقمي لتطوير استعمال الرقمنة بقطاع التعليم العالي
 

 
 

اليوم الثالثاء, عن مخططها التوجيهي الرقمي في مجال تطوير  ,كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لم والحوكمة بمؤسسات استعمال الرقمنة بالقطاع والذي يرتكز في مرحلة أولى على رقمنة مختلف أنماط التع

  .التعليم العالي

تحقيقا ألهداف القطاع الرامية إلى بناء استراتيجية خاصة بترسيخ "وأوضح بيان للوزارة في هذا الشأن أنه 

استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي والحوكمة, سيتم عرض هذا 

أكتوبر  24ودراسة ونقاش على مستوى الندوة الوطنية للجامعات التي التأمت يوم المخطط الذي كان محل تحليل 

الماضي", مشيرا إلى أن المخطط يرتكز في مرحلة أولى, على رقمنة مختلف أنماط التعلم والحوكمة بمؤسسات 

 .الجامعية التعليم العالي, على أن يشمل الحقا مختلف أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخدمات

( محاور استراتيجية, تدور مواضيعها حول 7سبعة ) --حسب المصدر--ويتناول المخطط التوجيهي الرقمي 

الرقمنة من أجل مرافقة تكوين األساتذة و الرقمنة في خدمة عروض التكوين و الرقمنة لدعم نجاح الطلبة و كذا 

 .الرقمنة في خدمة نشاطات البحث

ور الرقمنة في دعم الهياكل القاعدية الدائمة و دعم إدارة عصرية ومكانة الرقمنة في كما يتمحور المخطط حول د

 .مجال التبادل الجامعي الوطني والدولي

مشروعا  (102( برنامجا استراتيجيا و)16وتمت اإلشارة في نفس السياق إلى أن محاور المخطط تتفرع إلى )

على أن يشرع في تنفيذ كل هذا ابتداء من شهر نوفمبر  ( منصة يمتد إنجازها على مدى سنتين42من بينها )

 .2024الجاري إلى غاية شهر ديسمبر 

الضرورية" ذات الصلة بالمسار "ولفتت وزارة التعليم العالي في هذا الشأن, إلى أنه قد تم إسداء التعليمات 

ي بالوثائق الضرورية الالزمة التنفيذي العملياتي لهذا المخطط, بعد تزويد جميع مديري مؤسسات التعليم العال

والتي تخص آليات وضع خارطة الطريق الخاصة بتنفيذه, بدءا بتحديد آليات التخطيط والتحضير إلعداد المستقبل 

الرقمي لمؤسسة التعليم العالي, مرورا بضبط األدوات والوسائل الرقمية الالزمة إلنجازه ووصوال إلى كيفيات 

 .طرة على ضوء اعتماد مؤشرات قياس خاصة بكل مؤسسةتحقيق األهداف اإلجرائية المس

وأضاف بيان الوزارة أن هذا المسعى سيكفل القدرة على التقييم المستمر لهذا المسار وترشيده واالرتقاء به إلى 

 .المستويات المأمولة, والتي تقترب من المرجعيات القياسية الدولية المعمول بها في هذا الشأن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 غرداية / ملتقى بالجامعة يعرف بالطريقة الشيخية و حضور مشايخ من بعض دول العالم
 

 
 

تنطلق اليوم اشغال الملتقى الدولي السادس للطريقة الشيخية الذي تنظمه مؤسسة سيدي الشيخ وزاوية سيدي 

، وتحت الرعاية السامية لوزير التعليم غردايةالحاج أحمد بن بحوص بمتليلي، بالتنسيق والتعاون مع جامعة 

العالي والبحث العلمي حيث توافد المدعوون و الضيوف و المهتمون باعداد معتبرة لحضور الملتقي الي يسعى 

ها على الجهاد، ودراسة دور زعماء الطريقة منظموه إلى إبراز أهمية الطرق الصوفية في حث وتحفيز مريدي

الشيخية في تأطير وقيادة المقاومات الشعبية، متخذين من الشيخ سيدي سليمان ت ابن ابي سماحة انموذجا و 

ثم كلمة  الجزائريسيشهد حفل االفتتاح اليوم بالجامعة آيات بينات من القرآن الكريم و االستماع للسالم الوطني 

ليم لتإتي بعدها كلمة وزير التع غردايةمؤسسة سيدي الشيخ لالستاذ حمزة آل سيد الشيخ ثم كلمة والي والية 

،  .الجزائرالعالي و البحث العلمي التي ستتضمن اعطاء اشارة انطالق اشغال الملتقى ثم كلمة ممثل ضيوف 

التي سينشطها مجموعة من الدكاترة و بعدها وصلة إنشادية من السماع الصوفي لتنطلق الجلسة العلمية االولى 

،  السنغال، لبنانالسودان، مصر،  االردن العراق، تركيا النيجرو من عدة دول أخرى منها  الجزائرالشيخ من 

و سيشهد اليوم الثاني بعد الجلسة العلمية الثانية عدة تكريمات  فلسطيندولة و  تونس، ليبيا، الصين، استراليا

للمشايخ و الدكاترة و الضيوف. و بعد تالوة توصيات اللجنة المختصة و اختتام الشق االكاديمي و المعرفي يقف 

لمعرض التاريخي للمخطوطات بمنطقة العطف العريقة الذي يزخر بكتب و مؤلفات عديدة و في المشاركون في ا

و  رالجزائشتى العلوم ز هي عبارة على مخطوطات تعد من الكنوز ، ثم يستمتع المريدون خاصة ضيوف 

بعروض للفروسية و البارود ثم تنطلق القراءة الجماعية للقرآن الكريم بعد العصر و هي ما يعرف  غرداية

لمات خاصة ، بعدها يتم ثم تمنح الضيوف ك _ ( بالسلكة _ ) تتواصل الى صالة الصبح من اليوم الموالي

استقبالهم بزاوية سيدي احمد بن بحوص بمتليلي اين يشاركون في فعاليات التظاهرة السنوية لصاحب الذكرى 

الذي تحمل الزاوية اسمه رحمه هللا تعالى و تتويج حفظة القران الكريم و تتويج العرسان في هرس جماعي ثم 

د . و في االخير تشكر يومية المسار العربي السادة الوزير السابق الدعاء و الختم ، و ذلك حسب البرنامج المع

إلياس بن الساسي ، ومحافظ الملتقى  غردايةحمزة آل سيد الشيخ ، رئيس مؤسسة سيدي الشيخ ، ومدير جامعة 

 البوشيخي ، ونائبه العيد هرويني ،  محمد الجياللي

 .للضيوف القادمين كثير من الدول الجزائرعلى التكفل و تسهيل المهام و على اعطائهم وجها الئقا عن 
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مشايخ من بعض دول العالم  امعة يعرف بالطريقة الشيخية و حضورغرداية / ملتقى بالج  
 

 
 

تنطلق اليوم اشغال الملتقى الدولي السادس للطريقة الشيخية الذي تنظمه مؤسسة سيدي الشيخ وزاوية سيدي 

 الحاج أحمد بن بحوص بمتليلي، بالتنسيق والتعاون مع جامعة غرداية، وتحت الرعاية السامية لوزير التعليم

العالي والبحث العلمي حيث توافد المدعوون و الضيوف و المهتمون باعداد معتبرة لحضور الملتقي الي يسعى 

منظموه إلى إبراز أهمية الطرق الصوفية في حث وتحفيز مريديها على الجهاد، ودراسة دور زعماء الطريقة 

و   ي سليمان ت ابن ابي سماحة انموذجاسيد  الشيخية في تأطير وقيادة المقاومات الشعبية، متخذين من الشيخ

اليوم بالجامعة آيات بينات من القرآن الكريم و االستماع للسالم الوطني الجزائري ثم كلمة   سيشهد حفل االفتتاح

حمزة آل سيد الشيخ ثم كلمة والي والية غرداية لتإتي بعدها كلمة وزير التعليم   مؤسسة سيدي الشيخ لالستاذ

العلمي التي ستتضمن اعطاء اشارة انطالق اشغال الملتقى ثم كلمة ممثل ضيوف الجزائر. ، العالي و البحث 

بعدها وصلة إنشادية من السماع الصوفي لتنطلق الجلسة العلمية االولى التي سينشطها مجموعة من الدكاترة و 

لبنان، السنغال ،   مصر، الشيخ من الجزائر و من عدة دول أخرى منها النيجر تركيا، العراق االردن السودان،

عدة تكريمات   ليبيا، تونس دولة و فلسطين و سيشهد اليوم الثاني بعد الجلسة العلمية الثانية  الصين،  استراليا،

للمشايخ و الدكاترة و الضيوف. و بعد تالوة توصيات اللجنة المختصة و اختتام الشق االكاديمي و المعرفي يقف 

ريخي للمخطوطات بمنطقة العطف العريقة الذي يزخر بكتب و مؤلفات عديدة و التا  المشاركون في المعرض

في شتى العلوم ز هي عبارة على مخطوطات تعد من الكنوز ، ثم يستمتع المريدون خاصة ضيوف الجزائر و 

غرداية بعروض للفروسية و البارود ثم تنطلق القراءة الجماعية للقرآن الكريم بعد العصر و هي ما يعرف 

_ ) تتواصل الى صالة الصبح من اليوم الموالي ( _ ثم تمنح الضيوف كلمات خاصة ، بعدها يتم   السلكةب

السنوية لصاحب الذكرى   استقبالهم بزاوية سيدي احمد بن بحوص بمتليلي اين يشاركون في فعاليات التظاهرة

ثم   و تتويج العرسان في هرس جماعيالذي تحمل الزاوية اسمه رحمه هللا تعالى و تتويج حفظة القران الكريم 

الوزير السابق   الدعاء و الختم ، و ذلك حسب البرنامج المعد . و في االخير تشكر يومية المسار العربي السادة

حمزة آل سيد الشيخ ، رئيس مؤسسة سيدي الشيخ ، ومدير جامعة غرداية إلياس بن الساسي ، ومحافظ الملتقى 

 ونائبه العيد هرويني ، محمد الجياللي البوشيخي ،

 .على التكفل و تسهيل المهام و على اعطائهم وجها الئقا عن الجزائر للضيوف القادمين كثير من الدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

لنصر قابلت بعضا منهم بجامعة قسنطينة: طلبة أجانب اختاروا الجزائر للدراسة ا

بمواقفهاتأثرا   
 

، كوجهة دراسية و فضلوا جامعاتها لما تُقدمه من امتيازات كثيرة دون الجزائراختار العديد من الطلبة األجانب 

ي غيرها من جامعات الدول العربية األخرى كمجانية التعليم واإلسكان واإلطعام، وعلى هامش اليوم الترحيب

حاورت النصر، طلبة أجمعوا على أن اختيارهم « مرحبا داي" 3 قسنطينةللطلبة الدوليين بجامعة صالح بوبنيدر 

  .للجزائر نابع من قناعتهم بأنها بلد األمن واألمان والقضايا العادلة

 أمينة لشهب

 و سيم طالب مصري بكلية اإلعالم واالتصال *

 الفلسطينيةألجل تاريخها و موقفها من القضية  الجزائرفضلت 

أخبرنا وسيم وهو طالب مصري، يدرس في السنة الثانية جذع مشترك بكلية علوم اإلعالم واالتصال، بجامعة 

العام الماضي لدراسة اإلعالم، و أنه كان يحلم منذ الصغر بأن يكون  الجزائرية، بأنه التحق بالجامعات 3قسنطينة

بلد  الجزائرأنا سعيد ألنني في » يوصل قضيته إلى العالم، وقال :  فلسطينصحفيا يدافع ويكتب عن بلده الثاني 

 ."األحرار والثوار و بلد الشهداء، و متحمس للتكوين في جامعاته ألنه حلم تحقق

قفها مع دولة وموا الجزائرهي التي قادته الختيار التخصص، وتاريخ  الفلسطينيةف الطالب، أن القضية وأضا

قيقة تُنصف القضايا العادلة والقضية دولة عربية ش الجزائرهي التي جعلته يختار وجهته الدراسية، كون  فلسطين

بعد  الفلسطينيةأولوية من أولوياتها، وقد أشاد في حديثه، على إصرار بالدنا على جمع شتات الفصائل  الفلسطينية

أكتوبر  13الصادر يوم  الفلسطينيةلتحقيق الوحدة  «الجزائرإعالن »عام من الجهود وقد تحقق ذلك من خالل 

 .، كما قال بأنه يحترم جدا موقف الدولة الثابتة تجاه هذه قضية و هو ما ظهر خالل القمة العربية األخيرة2022

أيقن كما قال، بأنه  الجزائر، فخالل السنة التي عاشها هنا في الفلسطينيللشعب  الجزائريينوأثنى وسيم على حب 

من خالل الدعم السياسي للقضية، و ال يخفيه الشعب الذي ال يغفل فرصة  الجزائريةحب حقيقي تعبر عنه الحكومة 

جبه أكثر، هو وعي الطلبة الجامعيين زمالئه بالكلية بتفاصيل القضية، إذ ليتغنى به في كل المناسبات، وما أع

 ." أصحاب قضية"يرى بأنهم مشاركون أيضا في دعمها و وصفهم بأنهم 

وبالحديث عن زمالئه، أخبرنا بأنه يحظى منهم دائما بالدعم والمساعدة خالل الدراسة خاصة في بداياته، إذ لم 

بالقدر الكافي ولعبوا هم دورا مهما في تسهيل اندماجه وفي إتقانه لها و كانوا له  الجزائريةيكن يستوعب اللهجة 

لكثير من السند والعون للتعرف على األماكن واألشخاص و فهم العديد من األشياء في الجامعة واستيعاب ا

 .المعلومات

وأضاف محدثنا، أن اإلقامة الجامعية وخدماتها أجمل مكان بالنسبة إليه، إذ يعتبره فضاًء للسكن و للنشاط و 

للترفيه عن النفس كذلك، وذلك بفضل مختلف النشاطات التي تحتضنها، والتي ستمنحه كما عبر الكثير و تطور 

ط الطالبي مهم جدا، بالنظر إلى طبيعة تخصصه الدراسي من شخصيته و تضاعف خبراته خاصة وأن النشا

بوصفه طالبا في كلية اإلعالم واالتصال و مشروع صحفي مستقبلي كما أثنى وسيم، على نوعية األكل في 

اإلقامة و المطعم الجامعي واعتبره جد مناسب مقارنة بسعره الرمزي، فالوجبات حسبه، كاملة تحتوي على كل 

 .التي تمنحنه الطاقة إلكمال يومه الدراسي المكونات الغذائية

في عمال اإلقامة الجامعية حرصهم على الحفاظ علة نظافة الغرف التي ييبيتون فيها والتي وقال الشاب أيضا، بأنه يحيي 

 .تهيئ له الظروف المناسبة للدراسة و التميز و التفوق في الكلية والنجاح بأعلى العالمات

 بقسنطينةي بكلية الطب دراسة الطب أحمد مطر طالب فسلطين *

 كانت حلما و رقمنة التسجيالت خطوة كبيرة

، بأن اللقاء الذي نظمته الجامعة مع الطلبة األجانب، التفاتة جد فلسطينيقول أحمد مطر وهو طالب في السنة خامسة طب قدم من 

مميزة خصوصا بالنسبة لطلبة السنة األولى، فالطلبة األجانب الجدد، كما قال، يحتاجون دعما كبيرا وتوجيها أكبر وأكثر من إدارة 

وفهم تطلعاتهم ومنحهم االهتمام الذي يحتاجونه والذي يلعب دورا في مساعدتهم على حل مشاكلهم الجامعية لالستماع انشغاالتهم 

 .النفسية و االجتماعية

كل سنة لدراسة مختلف التخصصات التي تتيحها  الجزائريةيختارون الجامعة  الفلسطينيينوأضاف أحمد أن الكثير من الطلبة 
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الجامعات، مضيفا بأن أعدادهم في تزايد وأنهم يشكلون األغلبية مقارنة بطلبة من جنسيات أخرى، وذلك بفضل المنحة التي تعلن 

، وأخبرنا أحمد كذلك، أن التسجيل هذه السنة كان استثنائيا و الفلسطينيةها وزارة التعليم العالي سنويا على مستوى الجامعات عن

 .ت ديناميكية للعملية و سرعت التحاق الطلبة بالجامعاتتميز بإطالق منصة رقمية سهلت و بسطت كل اإلجراءات و أضاف

تحسنا ، أن هناك الجزائرقال الطالب، بأنه مقيم في اإلقامة الجامعية عين الباي، و قد الحظ خالل السنوات الستة التي عاشها في 

كبيرا في نوعية الخدمات الجامعية وهو ما سهل اندماج الطلبة األجانب أكثر في المحيط الجامعي ، حيث أثنى على البرمجة 

أنا ال أشعر فعال بالغربة ألنني في  » :الثقافية في اإلقامات و إحياء مختلف الشعائر الدينية كذبح األضحية يوم عيد األضحى معلقا 

 .«الجزائربلدي الثاني 

وأشار محدثنا، إلى أنه شارك في يوم الترحيب بالطلبة، كي يلتقي و يتعرف بزمالء آخرين من دول أخرى، وذلك لكونه يسعى 

بة األجانب من مختلف الجنسيات ليتبادلوا األفكار و االنشغاالت، و سيكون منذ ثالث سنوات إلى إنشاء ناد طالبي يجتمع فيه الطل

هذا النادي حسبه، فرصة للتعريف بثقافات مختلف البلدان من خالل عديد النشاطات التي سيقدمها الطلبة بوصفهم سفراء لبلدانهم 

 .الجزائرفي 

، حتى و إن كان المسار طويال بسبب عائق اللغة األجنبية الذي الجزائرو بخصوص دراسته للطب، قال أحمد، إنه حلم حققته 

ون في العادة، مع ذلك فإن التكوين عال جدا حسبه، و مواكب لما يقدم في العالم وذلك بفضل جهود يصطدم به الطلبة المشرقي

ة األجانب و تمنحهم تكوينا مجانيا في اللغة الفرنسية ، التي تولي اهتماما كبيرا للطلبالجزائريةوزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 .لمدة سنة كاملة،حتى يتمكنوا من استيعاب الدروس و االلتحاق سريعا بمدرجات كليات الطب

من مجانية في التعليم واإلسكان و اإلطعام للطلبة الدوليين، يعد امتيازا كبيرا وهو ما جعله  الجزائروأضاف الشاب، بأن ما تقدمه 

كرا جدا لهذا البلد ألنه حقق حلمي، و ال يزال لما استطعت دراسة الطب، أنا ش الجزائرلوال »يختارها كوجهة أولى، معلقا بالقول: 

 .«وعندما أعود إليها سأكون سفيرا للجزائر لفلسطينملتزم بقضية وطني الذي سوف أعود إليه حتما"، ومردفا " أنا هنا سفيرا 

 طالبة صحراوية بكلية الهندسةسليمة محمد  *

 أنا طالبة و سفيرة للقضية الصحراوية

سليمة محمد طالبة من الصحراء الغربية، تدرس في السنة ثالثة بكلية الهندسة المعمارية والتعمير، وقد اختارت التخصص لعدم 

، يحظون بترحيب خاص ومختلف عن باقي الطلبة األجانب و الجزائرتوفره في جامعات بالدها. قالت إن الطلبة الصحراويين في 

، و يحصلون على تسهيالت كبيرة للتسجيل و االلتحاق بالكليات الجزائريةغالبا ما يلقون الدعم و الحفاوة من إدارة الجامعة 

 .والمعاهد

وأضافت، أن زمالئها في الكلية لم يشعروها يوما بأنها بعيدة عن بالدها، أو أنها غريبة عن أهلها، إذ تحظى منهم بالدعم المعنوي 

وها كثيرا على تدارك التأخير في الدراسة، بعدما كانت قد أجلت و الصداقة خاصة طلبة تخصص الهندسة المعمارية، الذين ساعد

 التحاقها بالكلية لفترة ألجل تعلم اللغة الفرنسية التي يندر استخدامها في بالدها مقارنة باإلسبانية، وقالت الطالبة، إن الزمالء في

 .ن دروسالكلية سهلوا اندماجها بسرعة وقدمها كل المساعدة الستدراك وفهم ما فاتها م

وأضافت الطالبة، بأنها قررت دراسة اللغة األجنبية ألجل أن تتمكن من التسجيل في النشاطات الطالبية المتنوعة التي تقترحها 

الجامعة سواء على مستوى الكلية أو في اإلقامة الجامعية عين الباي أين تسكن حاليا. و قالت الشابة، إن التقارب الجغرافي والبعد 

وجمهورية الصحراء الغربية، خففا من شعورها بالغربة، كون البلدين يتقاربان في العادات والتقاليد و حتى  الجزائرن المغاربي بي

جانفي، في اإلقامة وقالت، إنها متحمسة  12ت يناير والتي تنظم كل الطبخ، كما أبدت إعجابا كبيرا بالثقافة األمازيغية واحتفاال

مقارنة  رينالجزائلحضور فعاليات هذه السنة، كما تحدثت عن اللهجة المغاربية المشتركة التي سهلت عليها التواصل مع الطلبة 

 .الجزائريبباقي الطلبة من الجنسيات العربية واإلفريقية وهذا ما جعلها تندمج أكثر في المجتمع 

لقضية الصحراء الغربية آخر  الجزائرحتضان دولة وفي ختام حديثنا معها، عبرت سليمة على خالص امتنانها وشكرها على ا

مستعمرة إفريقية، مشيرة إلى أنها شاركت في الفعالية الجامعية، لتُعرف الطلبة على قضية وطنها، خاصة و أن معظمهم غير 

، و أوضحت بأنها تقوم بذلك ألنها تعتبر المحتلةا يُعانيه الشعب الصحراوي من ظلم وتعسف واستبداد على أراضيهم مدركين لم

 .الجزائرنفسها سفيرة لقضية بالدها في 
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 مخطط توجيهي رقمي لتطوير استعمال الرقمنة بقطاع التعليم العالي
 

 
 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مخططها التوجيهي الرقمي في مجال تطوير استعمال الرقمنة بالقطاع والذي 

 يرتكز في مرحلة أولى على رقمنة مختلف أنماط التعلم والحوكمة بمؤسسات التعليم العالي على أن يشمل الحقا مختلف أنشطة

 .البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخدمات الجامعية

ويندرج هذا المخطط، حسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي كان محل نقاش ودراسة وتحليل مستوى الندوة 

كنولوجيا الرقمية في أكتوبر الماضي إلى بناء استراتيجية خاصة بترسيخ استخدام الت 24الوطنية للجامعات التي تم عقدها يوم 

 . مختلف أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي والحوكمة

محاور استراتيجية تتمحور مواضيعها حول الرقمنة من أجل مرافقة تكوين األساتذة و  7ويتضمن المخطط التوجيهي الرقمي 

 .نشاطات البحثالرقمنة في خدمة عروض التكوين والرقمنة لدعم نجاح الطلبة وكذا الرقمنة في خدمة 

كما يحوي المخطط دور الرقمنة في دعم الهياكل القاعدية الدائمة و دعم إدارة عصرية ومكانة الرقمنة في مجال التبادل الجامعي 

 .الوطني والدولي

ا من مشروع102برنامجا استراتيجيا و 16ويتفرع المخطط التوجيهي الرقمي لتطوير استعمال الرقمنة بقطاع التعليم العالي إلى 

 .2024منصة يمتد إنجازها على مدى سنتين على أن يشرع في تنفيذ كل غاية شهر ديسمبر  42بينها 

ذات الصلة بالمسار التنفيذي العملياتي لهذا المخطط بعد تزويد جميع ” الضرورية“وأبرزت الوزارة، بأنه تم إسداء التعليمات 

زمة و الخاصة بلليات وضع خارطة الطريق الخاصة بتنفيذه إنطالقا من مديري مؤسسات التعليم العالي بالوثائق الضرورية الال

تحديد آليات التخطيط والتحضير إلعداد المستقبل الرقمي لمؤسسة التعليم العالي وضبط األدوات والوسائل الرقمية الالزمة 

تماد مؤشرات قياس خاصة بكل إلنجازه و ذلك إلى غاية الوصول لكيفيات تحقيق األهداف اإلجرائية المسطرة على ضوء اع

 .مؤسسة

وأشارت الوزارة في البيان ذاته، إلى أن هذا المسعى سيكفل القدرة على التقييم المستمر لهذا المسار وترشيده واالرتقاء به إلى 

 .المستويات المأمولة والتي تقترب من المرجعيات القياسية الدولية المعمول بها في هذا الشأن

م العالي والبحث العلمي، كمال بداري أن أكد بأن المخطط الرئيسي لرقمنة القطاع سيحقق وثبة نوعية لفائدة وسبق لوزير التعلي

الطلبة واألساتذة وكل العاملين في القطاع، كما ينتظر منه العمل على عصرنة اإلدارة والحوكمة في المجال البيداغوجي والبحث 

 .العلمي ومختلف الخدمات الجامعية

رة التعليم العالي والبحث العلمي، عناية كبيرة للرقمنة وهو األمر الذي أبانت عنه إطالق الوزارة لمنصة رقمية إليداع وأولت وزا

والذي سيمكن الطلبة الجامعية من المعرفة اآلنية لمواعيد النقل ” ماي باص “ملف مناقشة أطروحة الدكتوراه إضافة لتطبيق 

 .الجامعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرقمنة القطاع إطالق بوابة الطالب والتي ستمكن الطلبة  ويضاف للجهود التي تبذلها

الجامعيين من اإلطالع على الجدول الزمني لالختبارات ، ونقاط االختبارات والتقييم المستمر وكشوف النقاط، والمقاييس ذات 

 .الديون والتسجيالت الجامعية والعطلة األكاديمية

م في إطار استراتيجية الوزارة لرقمنة القطاع، الشروع في عملية التصديق والتوقيع اإللكتروني عبر مؤسسات القطاع كما سيت

بداية من الفاتح ديسمبر القادم، بحيث تهدف هذه العملية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية وضمان الفعالية في تقديم الخدمات على 

رج في سياق تنفيذ المخطط الرئيسي المتعلق برقمنة القطاع من أجل بلوغ حوكمة راشدة مستوى مؤسسات التعليم العالي كما تند

 .واصفا ذلك بالحتمية التي تفرضها التطورات الحاصلة في مجال التسيير المؤسساتي

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 التعليم العالي: إطالق مخطط توجيهي رقمي لتطوير إستعمال الرقمنة
 

 
 

مي، عن مخططها التوجيهي الرقمي في مجال تطوير كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العل

استعمال الرقمنة بالقطاع. والذي يرتكز في مرحلة أولى على رقمنة مختلف أنماط التعلم والحوكمة 

 بمؤسسات التعليم العالي

 

وحسب بيان للوزارة، فإن المخطط يرتكز في مرحلة أولى على رقمنة مختلف أنماط التعلم 

عليم العالي. على أن يشمل الحقا مختلف أنشطة البحث العلمي والتطوير والحوكمة بمؤسسات الت

التكنولوجي والخدمات الجامعية. حيث سيتم عرض هذا المخطط الذي كان محل تحليل ودراسة 

 أكتوبر الماضي 24ونقاش على مستوى الندوة الوطنية للجامعات التي التأمت يوم 

 

اور إستراتيجية، تدور مواضيعها حول الرقمنة من أجل يتناول المخطط التوجيهي الرقمي سبعة مح

مرافقة تكوين األساتذة والرقمنة في خدمة عروض التكوين. باإلضافة كذلك إلى الرقمنة لدعم نجاح 

الطلبة. و الرقمنة في خدمة نشاطات البحث. كما يتمحور المخطط حول دور الرقمنة في دعم الهياكل 

 .....عصرية ومكانة الرقمنة في مجال التبادلالقاعدية الدائمة. ودعم إدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 إطالق مخطط توجيهي رقمي على مستوى الجامعات
 

 
 

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلطالق مخططها التوجيهي الرقمي ابتداءا من نوفمبر 

 .الجاري

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أنها ستطلق مخططها التوجيهي الرقمي في 

 .مجال تطوير استعمال الرقمنة بالقطاع

وأوضحت الوزارة داتها أن هدا المخطط يرتكز على رقمنة مختلف أنماط التعلم والحوكمة 

ها مختلف أنشطة البحث العلمي والتطوير بمؤسسات التعليم العالي في مرحلته األولى. ليشمل بعد

 .التكنولوجي والخدمات الجامعية

وكشف بيان الوزارة، أن المخطط الرقمي سيتطرق إلى سبعة محاور إستراتيجية، تتمحور 

مواضيعها حول الرقمنة من أجل مرافقة تكوين األساتذة والرقمنة في خدمة عروض التكوين ودعم 

 .نشاطات البحث العلمينجاح الطلبة عبر الرقمنة في 

منصة تنجز  42مشروعا. من بينها  102برنامجا إستراتيجيا و  16وتتفرع محاور المخطط إلى 

 على مدى سنتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التعليم العالي: إطالق مخطط توجيهي رقمي لتطوير إستعمال الرقمنة

 

طوير استعمال الرقمنة ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مخططها التوجيهي الرقمي في مجال كشفت

 .أنماط التعلم والحوكمة بمؤسسات التعليم العالي بالقطاع. والذي يرتكز في مرحلة أولى على رقمنة مختلف

بمؤسسات  فإن المخطط يرتكز في مرحلة أولى على رقمنة مختلف أنماط التعلم والحوكمة وحسب بيان للوزارة،

والتطوير التكنولوجي والخدمات الجامعية. حيث  شطة البحث العلميالتعليم العالي. على أن يشمل الحقا مختلف أن

محل تحليل ودراسة ونقاش على مستوى الندوة الوطنية للجامعات التي  سيتم عرض هذا المخطط الذي كان

 .أكتوبر الماضي 24 التأمت يوم

نة من أجل مرافقة تكوين إستراتيجية، تدور مواضيعها حول الرقم يتناول المخطط التوجيهي الرقمي سبعة محاور

الطلبة. و الرقمنة في خدمة  والرقمنة في خدمة عروض التكوين. باإلضافة كذلك إلى الرقمنة لدعم نجاح األساتذة

الرقمنة في دعم الهياكل القاعدية الدائمة. ودعم إدارة عصرية  نشاطات البحث. كما يتمحور المخطط حول دور

 .جامعي الوطني والدوليفي مجال التبادل ال ومكانة الرقمنة

 منصة 42مشروعا. من بينها  102برنامجا إستراتيجيا و  16المخطط تتفرع إلى  وأضافت الوزارة، أن محاور

نوفمبر الجاري إلى غاية شهر  يمتد إنجازها على مدى سنتين. على أن يشرع في تنفيذ كل هذا ابتداء من شهر

 .2024ديسمبر 

المخطط.  إسداء التعليمات الضرورية ذات الصلة بالمسار التنفيذي العملياتي لهذاتم  كما أشارت الوزارة إلى أنه

الالزمة. والتي تخص آليات وضع خارطة  بعد تزويد جميع مديري مؤسسات التعليم العالي بالوثائق الضرورية

 .سة التعليم العاليآليات التخطيط والتحضير إلعداد المستقبل الرقمي لمؤس الطريق الخاصة بتنفيذه. بدءا بتحديد

تحقيق األهداف اإلجرائية  مرورا بضبط األدوات والوسائل الرقمية الالزمة إلنجازه ووصوال إلى كيفيات

 .مؤسسة المسطرة على ضوء اعتماد مؤشرات قياس خاصة بكل

ه إلى المستمر لهذا المسار وترشيده واالرتقاء ب وأوضح المصدر، أن هذا المسعى سيكفل القدرة على التقييم

 .تقترب من المرجعيات القياسية الدولية المعمول بها في هذا الشأن المستويات المأمولة. والتي

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan d'orientation numérique pour la numérisation du secteur de 

l'Enseignement supérieur 
 

 
 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dévoilé mardi, son 

plan d'orientation numérique en vue de développer l'utilisation du numérique dans le 

secteur, qui consiste dans une première étape à procéder à la numérisation des différentes 

méthodes d'apprentissage et de gouvernance dans les établissements d'enseignement 

supérieur, selon un communiqué du ministère. 

 

"Dans le but de réaliser les objectifs du secteur visant à mettre en place une stratégie pour la 

consécration de l'utilisation des technologies numériques dans les différentes activités 

d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et de gouvernance, il sera procédé à la 

présentation de ce plan, objet d'un examen minutieux et d'un débat au niveau de la Conférence 

nationale des universités, tenue le 24 octobre dernier", soulignant que le plan consiste, dans un 

premier temps, à procéder à la numérisation des différentes méthodes d'apprentissage et de 

gouvernance dans les établissements d'enseignement supérieur, puis sera élargi pour englober les 

différentes activités de recherche scientifique, de développement technologique et d'œuvres 

universitaires, précise le communiqué. 

Le plan d'orientation numérique se décline en sept (7) axes stratégiques qui s'articulent autour de 

la numérisation,  afin d'accompagner la formation des enseignants, la numérisation au service des 

offres de formation et la numérisation pour soutenir la réussite des étudiants, ainsi que la 

numérisation au service des activités de recherche. 

Le plan s'articule également autour du rôle de la numérisation dans le soutien des structures de 

base permanentes, le soutien d'une administration moderne et la place de la numérisation dans le 

domaine des échanges universitaires nationaux et internationaux. 

Dans le même contexte, les axes du plan compte seize (16) programmes stratégiques et (102) 

projets, dont (42) plateformes dont la mise en œuvre s'étalera sur deux (2) ans, la mise en œuvre 

du plan étant prévue à partir de novembre 2022 jusqu'à décembre 2024. 

A cet égard, le ministère de l'Enseignement supérieur a dit avoir donné les instructions 

"indispensables" relatives au processus opérationnel de mise en œuvre de ce plan, après la 

fourniture à tous les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur des documents 

nécessaires relatifs aux mécanismes d'élaboration d'une feuille de route pour sa mise en œuvre. 

Cette démarche permettra d'évaluer en permanence et de rationaliser ce processus et de le hisser 

aux niveaux escomptés, qui sont proches des références et normes internationales en vigueur, 

conclut le communiqué. 

 

 



 

Plan d’orientation numérique pour la numérisation du secteur de l’enseignement 

supérieur 

 

Plan-dorientation-numerique-pour-la-numerisation-du-secteur-de-lenseignement-superieur 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dévoilé mardi son plan 

d’orientation numérique pour le développement de l’usage du numérique dans le secteur, qui 

consiste en une première étape de numérisation des différents modes d’apprentissage et de 

gouvernance dans les établissements d’enseignement supérieur, selon à une déclaration du 

ministère. 

« Afin d’atteindre les objectifs du secteur, qui vise à mettre en œuvre une stratégie de consécration 

de l’utilisation des technologies numériques dans les différentes activités de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la gouvernance, ce plan sera présenté, soumis à un 

examen attentif et à un débat au niveau de la Conférence nationale des universités, tenue le 24 

octobre », soulignant que le plan consiste, dans un premier temps, dans le passage à la 

numérisation des différents modes d’apprentissage et de gouvernance dans les établissements 

d’enseignement supérieur, puis il sera élargi à comprennent les diverses activités de recherche 

scientifique, de développement technologique et de travaux universitaires, indique le 

communiqué. 

Le plan d’orientation numérique se décline en sept (7) axes stratégiques qui s’articulent autour de 

la numérisation, afin d’accompagner la formation des personnels enseignants, la numérisation au 

service des offres de formation et la numérisation au service de la réussite des étudiants, ainsi que 

la numérisation au service d’activités de recherche. 

Le plan s’articule également autour du rôle de la numérisation dans le soutien des structures 

centrales permanentes, du soutien de l’administration moderne et de la place de la numérisation 

dans les échanges universitaires nationaux et internationaux. 

Dans le même cadre, les axes du plan comprennent seize (16) programmes stratégiques et (102) 

projets, dont (42) plateformes dont la mise en œuvre s’étalera sur deux (2) ans, la mise en œuvre 

du plan étant prévue à partir de novembre. 2022 à décembre 2024. 

En ce sens, le ministère de l’Enseignement supérieur a déclaré avoir donné les instructions 

« indispensables » concernant le processus opérationnel de mise en œuvre de ce plan, après avoir 

mis à la disposition de tous les directeurs d’établissements d’enseignement supérieur les 

documents nécessaires concernant les mécanismes d’élaboration d’un parcours pour sa mise en 

œuvre. 

Cette approche permettra d’évaluer et de rationaliser en permanence ce processus et de le hisser 

aux niveaux attendus, proches des références et normes internationales en vigueur, conclut le 

communiqué. 
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Enseignement Supérieur: Le ministère dévoile son plan d’orientation numérique  

 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dévoilé, ce 

mardi, son plan d’orientation numérique dans le domaine du développement de 

l’usage de la numérisation dans le secteur. 

” Ce plan repose dans un premier temps sur la numérisation des différents modes 

d’apprentissage et de gouvernance dans les établissements d’enseignement 

supérieur”, revèle le ministère dans un communiqué. 

Selon la même source, que ce plan constitue l’atteinte des objectifs du secteur visant à 

construire une stratégie de consolidation de l’usage du numérique dans les différentes 

activités de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la 

gouvernance. 

Et d’ajouter: ” Ce plan d’orientation numérique comprend sept axes stratégiques, 

relatifs à la numérisation afin d’accompagner la formation des enseignants et la 

numérisation au service des offres de formation et de numérisation pour accompagner 

la réussite des élèves, ainsi que la numérisation au service des activités de recherche. 

Le plan tourne également autour du rôle de la numérisation dans le soutien des 

structures de base permanentes, le soutien à la gestion moderne et la place de la 

numérisation dans le domaine des échanges universitaires nationaux et internationaux. 

“Les axes du plan compte 16 programmes stratégiques et 102 projets, dont 42 

plateformes dont la mise en œuvre s’étalera sur deux ans, la mise en œuvre du plan 

étant prévue à partir de novembre 2022 jusqu’à décembre 2024”, souligne le 

ministère. 

Ce dernier a donné des instructions “indispensables” relatives au processus 

opérationnel de mise en œuvre de ce plan. 

“Cette démarche permettra d’évaluer en permanence et de rationaliser ce processus et 

de le hisser aux niveaux escomptés, qui sont proches des références et normes 

internationales en vigueur”, conclut le communiqué. 

 

 


