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 إنشاء لجنة وطنية لتحسين نوعية الخدمات االجتماعية

 

 
  

العلمي، كمال بداري، إنشاء لجنة وطنية لتحسين نوعية  قرر وزير التعليم العالي والبحث

 .الخدمات االجتماعية

التابعة له لتحسين  وتتولى هذه اللجنة مرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، والهياكل

وعلمي ويفتح له آفاق  معيشة الطالب،وظروف إقامته بشكل يسمح له بتحصيل بيداغوجي

 .اإلبتكار

لوزير  مدير الوسائل والممتلكات والعقود ممثال” طبيب مصطفى “وتتشكل اللجنة من 

للديوان الوطني  المدير العام“هنين فيصل “التعليم العالي والبحث العلمي ، إضافة إلى 

جيراني عبد “الطالبية . و  مديرة الحياة” صحراوي آسيا“للخدمات الجامعية. وكذا 

بديوان الوزير، وأيضا ختال  مكلف بمهمة“قطاف محمد  بن”مدير المالية و” الحكيم

 . مسعود مدير الدراسات باألمانة العامة

،واقتراح كل  ويمكن للجنة ،اإلستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها أثناء تأدية مهامها

 .المقدمة للطالب التدابير التي تمكنها من المساهمة في تحسين نوعية الخدمات

يرأسها رئيس  الوطنية لجان جهوية على مستوى الندوات الجهوية كما يتفرع على اللجنة

الوطني للخدمات  الندوة الجهوية أو ممثله ، وتضم في عضويتها ممثل عن الديوان

 . المقيمين الجامعية وممثل عن المؤسسات الجامعية وممثلين عن الطلبة

 .لبحث العلمي كل شهروتقدم اللجنة الوطنية حصيلة أعمالها إلى وزيرالتعليم العالي وا

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 لجنة وطنية لتحسين نوعية الخدمات االجتماعية

 

 

 

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إنشاء لجنة وطنية لتحسين 

 .نوعية الخدمات االجتماعية

 
وتتولى هذه اللجنة مرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، والهياكل التابعة له 

لتحسين معيشة الطالب،وظروف إقامته بشكل يسمح له بتحصيل بيداغوجي 

 .وعلمي ويفتح له آفاق اإلبتكار

مدير الوسائل والممتلكات والعقود ممثال ” طبيب مصطفى “وتتشكل اللجنة من 

المدير العام “هنين فيصل “لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إضافة إلى 

مديرة الحياة الطالبية ” صحراوي آسيا“للديوان الوطني للخدمات الجامعية. وكذا 

مكلف بمهمة بديوان “قطاف محمد  بن”مدير المالية و” جيراني عبد الحكيم“. و 

 . الوزير، وأيضا ختال مسعود مدير الدراسات باألمانة العامة

ويمكن للجنة ،اإلستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها أثناء تأدية مهامها ،واقتراح 

 .كل التدابير التي تمكنها من المساهمة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب

الوطنية لجان جهوية على مستوى الندوات الجهوية يرأسها  كما يتفرع على اللجنة

رئيس الندوة الجهوية أو ممثله ، وتضم في عضويتها ممثل عن الديوان الوطني 

 . للخدمات الجامعية وممثل عن المؤسسات الجامعية وممثلين عن الطلبة المقيمين

لبحث العلمي كل وتقدم اللجنة الوطنية حصيلة أعمالها إلى وزيرالتعليم العالي وا

 .شهر

 

 

 

 

 

https://www.eldjazaireldjadida.dz/wp-content/uploads/2021/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.jpg
https://www.eldjazaireldjadida.dz/wp-content/uploads/2021/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.jpg
https://www.eldjazaireldjadida.dz/wp-content/uploads/2021/03/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.jpg
http://bit.ly/jnewsio


 

 
 

 إنشاء لجنة وطنية لتحسين نوعية الخدمات االجتماعية

 
 

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إنشاء لجنة وطنية لتحسين 

 .نوعية الخدمات االجتماعية

وتتولى هذه اللجنة مرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، والهياكل التابعة له 

شكل يسمح له بتحصيل بيداغوجي لتحسين معيشة الطالب،وظروف إقامته ب

 .وعلمي ويفتح له آفاق اإلبتكار

مدير الوسائل والممتلكات والعقود ممثال ” طبيب مصطفى “وتتشكل اللجنة من 

المدير العام “هنين فيصل “لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إضافة إلى 

الحياة الطالبية  مديرة” صحراوي آسيا“للديوان الوطني للخدمات الجامعية. وكذا 

مكلف بمهمة بديوان “بن قطاف محمد ”مدير المالية و” جيراني عبد الحكيم“. و 

 . الوزير، وأيضا ختال مسعود مدير الدراسات باألمانة العامة

ويمكن للجنة ،اإلستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها أثناء تأدية مهامها ،واقتراح 

 .كل التدابير التي تمكنها من المساهمة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب

كما يتفرع على اللجنة الوطنية لجان جهوية على مستوى الندوات الجهوية يرأسها 

م في عضويتها ممثل عن الديوان الوطني رئيس الندوة الجهوية أو ممثله ، وتض

 . للخدمات الجامعية وممثل عن المؤسسات الجامعية وممثلين عن الطلبة المقيمين

وتقدم اللجنة الوطنية حصيلة أعمالها إلى وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي كل 

 .شهر

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 تعليم عالي: إنشاء لجنة وطنية لتحسين نوعية الخدمات االجتماعية

 

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إنشاء لجنة وطنية لتحسين نوعية 

 .الخدمات االجتماعية

وتتولى هذه اللجنة مرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، والهياكل التابعة له لتحسين 

معيشة الطالب،وظروف إقامته بشكل يسمح له بتحصيل بيداغوجي وعلمي ويفتح له آفاق 

 .اإلبتكار

مدير الوسائل والممتلكات والعقود ممثال لوزير ” طبيب مصطفى “وتتشكل اللجنة من 

المدير العام للديوان الوطني “هنين فيصل “الي والبحث العلمي ، إضافة إلى التعليم الع

جيراني عبد “مديرة الحياة الطالبية . و ” صحراوي آسيا“للخدمات الجامعية. وكذا 

مكلف بمهمة بديوان الوزير، وأيضا ختال “بن قطاف محمد ”مدير المالية و” الحكيم

 . مسعود مدير الدراسات باألمانة العامة

ويمكن للجنة ،اإلستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها أثناء تأدية مهامها ،واقتراح كل 

 .التدابير التي تمكنها من المساهمة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب

كما يتفرع على اللجنة الوطنية لجان جهوية على مستوى الندوات الجهوية يرأسها رئيس 

ضم في عضويتها ممثل عن الديوان الوطني للخدمات الندوة الجهوية أو ممثله ، وت

 . الجامعية وممثل عن المؤسسات الجامعية وممثلين عن الطلبة المقيمين

 .وتقدم اللجنة الوطنية حصيلة أعمالها إلى وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي كل شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تماعيةوزارة التعليم العالي : إنشاء لجنة وطنية لتحسين نوعية الخدمات االج

  

 
 

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إنشاء لجنة وطنية لتحسين نوعية الخدمات  

 .االجتماعية

 

وتتولى هذه اللجنة مرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، والهياكل التابعة له لتحسين معيشة 

 .الطالب،وظروف إقامته بشكل يسمح له بتحصيل بيداغوجي وعلمي ويفتح له آفاق اإلبتكار

 

عالي مدير الوسائل والممتلكات والعقود ممثال لوزير التعليم ال” طبيب مصطفى “وتتشكل اللجنة من 

المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. وكذا “هنين فيصل “والبحث العلمي ، إضافة إلى 

بن قطاف محمد ”مدير المالية و” جيراني عبد الحكيم“مديرة الحياة الطالبية . و ” صحراوي آسيا“

 . مكلف بمهمة بديوان الوزير، وأيضا ختال مسعود مدير الدراسات باألمانة العامة“

 

ويمكن للجنة ،اإلستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها أثناء تأدية مهامها ،واقتراح كل التدابير التي 

 .تمكنها من المساهمة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب

 

كما يتفرع على اللجنة الوطنية لجان جهوية على مستوى الندوات الجهوية يرأسها رئيس الندوة 

وتضم في عضويتها ممثل عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية وممثل عن  الجهوية أو ممثله ،

 . المؤسسات الجامعية وممثلين عن الطلبة المقيمين

 

 .وتقدم اللجنة الوطنية حصيلة أعمالها إلى وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي كل شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 على الجامعة مواكبة التطور و المساهمة في الرقي اإلقتصادي و اإلجتماعي
 

 
 

كمال بداري, اليوم األحد بعين الدفلى على ضرورة مواكبة  ,أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي

 ل جعل الطالبأن تصبح قاطرة للتنمية و للرقي اإلقتصادي و اإلجتماعي من خال الجامعة للتطور و

  .المتخرج خالق للثروة و مناصب الشغل

قادته إلى جامعة "الجياللي بونعامة" بخميس مليانة, أنه "على  و قال الوزير خالل زيارة عمل و تفقد

أن  تواكب التطور و تصبح قاطرة للتنمية و قاطرة للرقي اإلجتماعي و اإلقتصادي" و الجامعة أن

بطريقة أو بأخرى  تلعب دورها "الفعال" الذي يتماشى مع إحتياجات السوق و أن تضمن لخرجيها

 .مناصب شغل

الجزائرية اليوم هو أن يكون المتخرج منها "مبدعا و مبتكرا  و أضاف السيد بداري أن توجه الجامعة

هادة مؤسسة يمكنه من خلق الثروة من خالل خلق مناصب شغل" بواسطة "ش و حامال لمشروع

 .شهادة براءة اختراع" اللتين تم إدراجهما مؤخرا في القطاع" ناشئة" و

أصبحت اليوم  الوزير خالل لقائه مع مدراء العديد من الجامعات و الطلبة, أن الجامعة "التي و أشار

نحو  تكوينها العالي و بحثها العلمي منشأة لمؤسسات إقتصادية عبر اإلبتكار و اإلبداع يجب أن توجه

 ."بتكوين مواطن و منتج في نفس الوقت ما يطلبه المواطن" كما يتوجب أن "تقوم

المواطن في هذا الظرف "قيمة مضافة" لالقتصاد المحلي من  كما شدد السيد بداري على أن يكون

احتياجات الجماعات المحلية و مجتمعه من خالل خلقه للثروة و مناصب  خالل سعيه إلى تلبية

 .الشغل

ببلدية عين سلطان  سرير 1000رف الوزير خالل زيارته على تدشين اإلقامة الجامعية الجديدة أش و

الجياللي بونعامة الذي سيفتح أبوابه  مقعد بيداغوجي بجامعة 6000و معاينة القطب الجامعي الجديد 

 .قريبا

ي المشاريع لمشاريع طلبة أقيم بنادي الجامعة حيث استمع إلى حامل و زار السيد بداري معرضا

المبدعين و  مؤكدا إلتزام وزارته و كذا السلطات العليا للبالد بمرافقة و تأطير هؤالء ,المختلفة

 .المبتكرين

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 على الجامعة مواكبة التطور و المساهمة في الرقي اإلقتصادي و اإلجتماعي

 

 
 

كمال بداري, اليوم األحد بعين الدفلى على ضرورة مواكبة  ,أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي

 تصبح قاطرة للتنمية و للرقي اإلقتصادي و اإلجتماعي من خالل جعل الطالب الجامعة للتطور و أن

  .المتخرج خالق للثروة و مناصب الشغل

ه إلى جامعة "الجياللي بونعامة" بخميس مليانة, أنه "على قادت و قال الوزير خالل زيارة عمل و تفقد

أن  تواكب التطور و تصبح قاطرة للتنمية و قاطرة للرقي اإلجتماعي و اإلقتصادي" و الجامعة أن

بطريقة أو بأخرى  تلعب دورها "الفعال" الذي يتماشى مع إحتياجات السوق و أن تضمن لخرجيها

 .مناصب شغل

الجزائرية اليوم هو أن يكون المتخرج منها "مبدعا و مبتكرا  ن توجه الجامعةو أضاف السيد بداري أ

يمكنه من خلق الثروة من خالل خلق مناصب شغل" بواسطة "شهادة مؤسسة  و حامال لمشروع

 .شهادة براءة اختراع" اللتين تم إدراجهما مؤخرا في القطاع" ناشئة" و

أصبحت اليوم  من الجامعات و الطلبة, أن الجامعة "التيالوزير خالل لقائه مع مدراء العديد  و أشار

تكوينها العالي و بحثها العلمي نحو  منشأة لمؤسسات إقتصادية عبر اإلبتكار و اإلبداع يجب أن توجه

 ."بتكوين مواطن و منتج في نفس الوقت ما يطلبه المواطن" كما يتوجب أن "تقوم

ي هذا الظرف "قيمة مضافة" لالقتصاد المحلي من المواطن ف كما شدد السيد بداري على أن يكون

احتياجات الجماعات المحلية و مجتمعه من خالل خلقه للثروة و مناصب  خالل سعيه إلى تلبية

 .الشغل

ببلدية عين سلطان  سرير 1000أشرف الوزير خالل زيارته على تدشين اإلقامة الجامعية الجديدة  و

الجياللي بونعامة الذي سيفتح أبوابه  مقعد بيداغوجي بجامعة 6000و معاينة القطب الجامعي الجديد 

 .قريبا

لمشاريع طلبة أقيم بنادي الجامعة حيث استمع إلى حاملي المشاريع  و زار السيد بداري معرضا

المبدعين و  د بمرافقة و تأطير هؤالءمؤكدا إلتزام وزارته و كذا السلطات العليا للبال ,المختلفة

 .المبتكرين

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 إحصاء السكنات الوظيفية لألساتذة الجامعيين

 

 
 

مراسلة لمديري الندوات الجهوية،  وّجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

الجامعيين إلدراجها في البطاقية  للشروع في إحصاء السكنات الوظيفية لألساتذة

نوفمبر الجاري، مع ضبط القائمة  30في أجل أقصاه األربعاء الوطنية للسكن 

الترقوي، العمومي. ودعت الوزارة  النهائية الخاصة بالمترشحين المهتمين بصيغة

كيفيات ترتيب المترشحين لهذه  إلى إشراك الشركاء االجتماعيين في ضبط

ارية قصد الوطنية للترقية العق الصيغة، بالتنسيق مع الفروع المحلية للمؤسسة

المهتمين بتفاصيل االكتتاب بهذه  تحديد مواقع السكنات الممنوحة، مع إعالم

 .الصيغة السكنية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .نوفمبر 30ين قبل وزارة التعليم العالي: إحصاء السكنات الوظيفية لألساتذة الجامعي

  

    

 

ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري الندوات الجهوية أمرتهم من خاللها بالشروع وجه 

 .في احصاء السكنات الوظيفية لألساتذة الجامعيين

 

 30وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي إلدراجها في البطاقية الوطنية للسكن وذلك في أجل أقصاه يوم االربعاء 

 .نوفمبر

 

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وجهت مراسلة إلى مديري المؤسسات الجامعية أمرتهم من خاللها و

 .بضرورة ضبط القائمة النهائية الخاصة بالمترشحين المهتمين بصيغة الترقوي العمومي

 

تيب المترشحين لهذه وطلبت الوزارة بتقديم اقتراحات بالتنسيق مع الشركاء اإلجتماعيين بخصوص كيفيات تر

الصيغة، بالتنسيق مع الفروع المحلية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية قصد تحديد مواقع السكنات الممنوحة، 

 .وإعالم األساتذة والباحثين المهتمين بتفاصيل اإلكتتاب بهذه الصيغة السكنية

 

ة القانون الخاص باألستاذ الجامعي، كما وكان وزير التعليم العالي قد وعد بأنه سيتم وضع ورشة عمل لمراجع

وعد األساتذة بالنظر إلى تفعيل سكنات اإلعارة والعمل على مراقبة البطاقية الوطنية إلسترجاع السكنات 

 .الوظيفية

 

وأضاف وزير التعليم العالي في اللقاء الذي جمعه مع مسعود عمارة رئيس االتحادية الوطنية للتعليم العالي 

ي، أن القطاع يعمل جاهدا على تحسين مستوى األستاذ الجامعي من خالل رفع األجور وتوفير والبحث العلم

 .سكنات

 

لإلشارة فإن السكنات التي استفاد منها األساتذة في البليدة وتلمسان وظل التنازل عنها عالقا، هي في طريق تسوية 

 .وضعيتها مع الهيئات المعنية للتنازل عنها لفائدة األساتذة
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 !سكن الوظيفي الجامعي.. استفاداٌت مشبوهةٌ ال
 

 
 

 

 أساتذة غير راضون على طريقة تسيير الملف

ت السابقة يشّكل ملف السكن الوظيفي الجامعي أحد أبرز الملفات التي تؤرق األساتذة الجامعيين، رغم كل المبادرا

التي بذلتها الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خالل إنجاز اآلالف من هذه السكنات 

الوظيفية، حيث يطالب عدد من األساتذة غير مستفيدين من هذه الشقق السلطات المعنية إلى التدخل العاجل، وأخذ 

شأنه أن تخفف عليهم عدة أعباء مالية فرضها كرائهم لسكنات  انشغاالتهم االجتماعية بعين االعتبار، والذي من

 .بمبالغ مالية مرتفعة، وفي ظروف اجتماعية ال تليق باألستاذ الجامعي وحجم رسالته العلمية ومهامه البيداغوجية

 ودعا األساتذة الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل واتخاذ اإلجراءات للكشف عن وضعية السكنات الشاغرة في

كل الحصص الموزعة سابقا، مع ربط عملية التحقيق في قائمة األساتذة المستفيدين من سكنات وظيفية 

والمسجلين في مختلف الصيغ الوطنية للسكن بعملية التحيين لألساتذة غير المستفيدين من سكنات وظيفية، مع 

لبين بإشراك ممثلين عنهم في لجان التحقيق في السكنات الوظيفية المشغولة من غير األساتذة الجامعيين، مطا

التحقيق لتكريس المزيد من الشفافية. كما طالب األساتذة بالتعجيل بتوزيع السكنات الشاغرة جراء حركة األساتذة 

وإيجاد حلول للمشكلة سواء بزيادة حصص سكنية جديدة أو بمحاولة اعتماد صيغ أخرى على غرار التعاونيات 

 .ف الشركاءالعقارية بالتنسيق مع مختل

الوصية رقم  وقصد تصحيح هذه االختالالت وإعطاء كل ذي حق حقه، طالب األساتذة بتنفيذ تعليمة الوزارة

الموجهة لرؤساء مؤسسات التعليم العالي بخصوص استغالل وشغل السكنات الوظيفية، حيث تدعو  675/2019

هذه التعليمة إلى تفعيل دور ومهام لجنة السكن المطالبة بإحصاء السكنات الشاغرة التي لم يتم شغلها من طرف 

، ثم إخالء السكنات وإلغاء مقررات تخصيصها، وتحويلها المستفيدين منها، على أن يتم توجيه إعذار إلى المعنيين

ووضع حد لمعاناتهم مع ”. إلى أساتذة آخرين قيد االنتظار، الذين هم أحوج إليها، على أن يراعى الترتيب المعتمد

 .معضلة السكن التي تحول دون قيامهم بواجباتهم المهنية على أكمل وجه كغيرهم من األساتذة

 منير بن دادي

 :”أخبار الوطن”ذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة، الدكتور عبد المجيد رمضان لـأستا

 ”ندعو إلى التثبت من حقيقة شغل السكنات الوظيفية من طرف مستحقيها“

السكن الوظيفي الجامعي من أكبر “يعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة الدكتور عبد المجيد رمضان أن 

الملفات التي تؤرق األساتذة الجامعيين في الجزائر، بالنظر إلى وجود عدة اختالالت تشوب هذا الملف، يجب 

عايير االستفادة من هذه السكنات الوظيفية ضرورة مراجعة م“، مشددا على ”تفاديها من أجل حلحلة هذا الوضع

 .”والتثبت من حقيقة شغلها من طرف المستفيدين

المعايير الحالية المعتمدة في تصنيف الفئات “أن   ”أخبار الوطن”وأوضح الدكتور رمضان في تصريح لـ

ي ولنشاطه البيداغوجي المستفيدة من السكنات الوظيفية ال تعير اهتماما كبيرا للرتبة العلمية لألستاذ الجامع

التنقيط “وتابع قوله بأن   ”.وإنتاجه العلمي، مقابل إيالء أولوية لألقدمية في المهنة بغض النظر عن الرتبة العلمية

الممنوح لكل سنة شغل في الجامعة هو أربع نقاط، بينما تنمح نقطة واحدة مقابل االرتقاء من محاضر )ب( إلى 

، ما اعتبره محدثنا إجحافا في حق هؤالء األساتذة ”فقط ألساتذة التعليم العالي محاضر )أ(، ونقطتين إضافيتين

 .ذوي الكفاءات العالية



تمس بمصداقية األسرة الجامعية الجزائرية “، حسبه، ”ظاهرة خطيرة”من جانب آخر، أشار األستاذ رمضان إلى

يسوا بحاجة أصال إليها، لكن تفكيرهم بطريقة أساتذة وإدارة، تتعلق باستفادة أساتذة جامعيين لسكنات وظيفية هم ل

انتفاعية أنانية جعلهم يسطون بغير وجه حق على أساتذة جامعيين آخرين هم بالفعل في حاجة ماسة للسكن. 

ونتيجة ذلك، تظل بعض السكنات الوظيفية غير مستغلة رغم مرور وقت طويل من تسلم مفاتيحها، وأدهى من 

 .”يره للغير وحتى ألطراف ال عالقة لهم بالجامعةذلك بعض هذه السكنات تم تأج

ضرورة تنفيذ تعليمة الوزارة الوصية “وقصد تصحيح هذه االختالالت وإعطاء كل ذي حق حقه، دعا محدثنا إلى 

الموجهة لرؤساء مؤسسات التعليم العالي بخصوص استغالل وشغل السكنات الوظيفية، حيث  675/2019رقم 

تفعيل دور ومهام لجنة السكن المطالبة بإحصاء السكنات الشاغرة التي لم يتم شغلها من تدعو هذه التعليمة إلى 

طرف المستفيدين منها، على أن يتم توجيه إعذار إلى المعنيين، ثم إخالء السكنات وإلغاء مقررات تخصيصها، 

 .”تيب المعتمدوتحويلها إلى أساتذة آخرين قيد االنتظار، الذين هم أحوج إليها، على أن يراعى التر

ويقترح الدكتور رمضان على الوزارة الوصية، كإجراء استباقي، لتفادي مثل هذه الحاالت، إلزام األستاذ المستفيد 

من السكن الوظيفي بإمضاء تعهد شرفي يقضي بشغل واستغالل السكن في مدة ال تتجاوز ستة أشهر فور تسلم 

 .المستفيد شخصيا، يتم استرجاع السكن المفاتيح. وبعد مضي هذه الفترة دون شغل من طرف

على الدولة التكفل باألساتذة الجامعيين غير المستفيدين من السكنات الوظيفية بمنحهم “وختم محدثنا قوله أن 

قروضا طويلة المدى بدون فائدة، تسمح لهم بشراء سكنات، إما في إطار برامج الدولة أو حتى من الخواص، ذلك 

يد من السكنات الوظيفية لألساتذة الجامعيين لم تعد قائمة في الوقت الراهن في العديد من ألن مشاريع بناء المز

 .”واليات الوطن

منحة التعويض الشهري للسكن للموظفين غير المستفيدين من سكنات وظيفية بواليات “كما نبه المتحدث إلى أن 

جدا مقابل ما يدفعه الموظف للسكن المؤجر دج، تمثل مبلغا زهيدا  2000و 1000الجنوب والهضاب المقدرة بين 

 .”شهريا في سوق العقار، ما يستدعي مراجعة هذه المنحة

 منير بن دادي

 :”أخبار الوطن“الباحث والمهتم بشؤون قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الرحمان بوثلجة لـ 

 ”دات اإلدارية المطلوبةاسترجاع السكنات الوظيفية يعتبر شبه مستحيل بالنظر إلى التعقي“

مشكل السكن بالنسبة “عبّر الباحث والمهتم بشؤون قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الرحمان بوثلجة بأن 

لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعتبر معضلة حقيقية يعاني منها األساتذة والباحثون منذ زمن طويل، 

ومنها   العجز في توفير وتخصيص برامج سكنية بمختلف الصيغ لصالح القطاعواألسباب متعددة منها ما يتعلق ب

 .”ما تعلق بطريقة التوزيع والتسيير بالنسبة للسكنات من طرف الجامعات ومراكز البحث وخاصة الوظيفية منها

ها من الجامعات بالواليات الكبرى تعاني أكثر من غير“إلى أن ” أخبار الوطن“وأشار بوثلجة في تصريح لـ 

مشكل البرامج السكنية، إما بسبب مشاكل تتعلق بالتمويل أو نقص العقار مثال أو بسبب الطلبات الكثيرة للسكنات 

أخرى خارج الجامعة، ومنها يصبح تقسيم  من طرف العدد الكبير من األساتذة في تلك الجامعات أو من قطاعات

طات المعنية، أما في الواليات الداخلية والجنوب بصفة العدد الموجود من السكنات يخضع ألولويات تحددها السل

عامة فاألساتذة هناك أكثر حظا نظرا لتناسب الطلب على السكنات من الجامعة أو من قطاعات أخرى مع العدد 

الموفر من السكنات بالمنطقة، بل إن بعض الواليات تتطوع في تخصيص سكنات من حصة الوالية للجامعة 

 .”ماال يحدث في جميع الواليات كسكنات وظيفية وهو

حاالت لسكنات لم يقطن بها األستاذ منذ استفادته منها منذ سنوات جد طويلة، ومنهم من يعيرها “وأفاد بوجود 

ألحد أقاربه أو يؤجرها، وبما أنها سكنات وظيفية نجد األساتذة الذين يرونها غير مستغلة بأعينهم يطالبون 

ق بها، وخاصة أن الكثير والكثير من األساتذة يذهب الجزء الكبير من راتبهم في باسترجاعها ومنحها لمن هم أح

 .“ الكراء خاصة مع انخفاض كبير قدرتهم الشرائية

استرجاع السكنات من طرف مديري الجامعات يعتبر شبه مستحيل نظرا للتعقيدات اإلدارية “ويعتقد بوثلجة أن 

يه عدة إعذارات للمستفيد غير الشاغل لسكنه بعد إثبات ذلك، ومع المطلوبة في هذا الشأن، فاألمر يتطلب توج

اإلعذار األول يعود المستفيد إلى سكنه ليبقى مدة معينة حتى تمر تلك الفترة، وهكذا يبقى الحال على ما هو 

 .”عليه

ظر في معايير إعادة الن“ودعا المتحدث السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 

التوزيع من خالل إلغاء معيار الرتبة الذي يتنافى مع مسعى الدولة الجزائرية في تحسين جودة التعليم والبحث، 



ألن السكن حق اجتماعي محض، وربطه باالستفادة من السكن الوظيفي يدفع األساتذة والباحثين إلى عدم التركيز 

مع واالقتصاد منه بل فقط على نشر المقاالت من أجل الترقية على جودة البحث وأهميته ومدى استفادة المجت

والكسب، ونفس الشيء بالنسبة للتعليم، فجودة التعليم تستوجب استقرارا كليا لألستاذ الذي ينبغي أن يخصص 

 .”كله في تطوير معارفه وتحيينها لكي يستفيد الطالب منها بشكل جيد  وقته

 منير بن دادي

 :”أخبار الوطن”الكناس، الدكتور عبد الحفيظ ميالط لـ المنسق الوطني لنقابة

 ”مشكل السكن الوظيفي الجامعي تتحمله الوزارة الوصية والتفكير الريعي لبعض األساتذة“

مشكل ملف السكن الوظيفي الجامعي يتحمله “يعتقد المنسق الوطني لنقابة الكناس، الدكتور عبد الحفيظ ميالط أن 

كل الوزارات المتعاقبة “ة والتفكير الريعي لبعض األساتذة الجامعيين، مشيرا إلى أن الطرفان، الوزارة الوصي

اعتمدت نفس الحلول، ما أدى دوما لنفس النتائج، في الوقت الذي استفاد بعض األساتذة الجامعيين من أكثر من 

صال لسكن لكن تفكيرهم سكن وفي أكثر من جامعة ) قبل تفعيل البطاقية العقارية(، أو أنهم ليسوا في حاجة أ

بطريقة ربيعية انتفاعية أنانية، جعلتم يسطون بغير وجه حق على حق أساتذة جامعيين هم بالفعل في حاجة ماسة 

 .”للسكن

الحل يكمن بالنسبة لألساتذة الجامعيين المستفيدين من “وأفاد ميالط في منشور له عبر صفحته الشخصية بأن 

نات الوظيفية التي سبق توزيعها على األساتذة الجامعيين بقيمتها حسب سعر تقييم السك  السكن الوظيفي، في

الدولة، بتحديد قيمة السكن من خالل مساحته ومكان تواجده، وبعد ذلك يتم بيعه لألستاذ الجامعي بصيغة البيع 

 .”سنة 30او  20باإليجار بدون فوائد، مع تقسيط قيمته على 

يحصل األستاذ الجامعي المستفيد من سكن وظيفي على ملكية هذا السكن،  هكذا يستفيد الطرفان،“وأوضح أنه 

 .”وتستفيد الخزينة العمومية من أموال كبيرة تسترجعها شهريا، يمكن استغاللها في تمويل مشاريع أخرى

تسمح أما بالنسبة لألساتذة الجامعيين غير المستفيدين، فيقترح المتحدث منحهم قروض طويلة المدى بدون فائدة، 

لهم بشراء سكنات، أما في إطار برامج الدولة أو حتى من الخواص، وأما بالنسبة للواليات الداخلية التي تحوز 

احتياطات عقارية كبيرة أو مناسبة، يمكن تجميع األساتذة الجامعيين في تعاونيات مشتركة للحصول على قطع 

 .”لة المدى لبناء سكناتهم بأنفسهمأرضية وتجزئتها، وتمكين األساتذة الجامعيين من قروض طوي

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 إحصاء احتياجات األساتذة الجامعيين في مجال السكن

 

 
 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إحصاء األساتذة الراغبين في الحصول على سكنات 

 .”LPP”والترقوية العمومي ”LPA”بصيغة الترقوي المدعم

ري المؤسسات الجامعية، خالل شهر سبتمبر وطالبت عدد من الجامعات في مراسالت بعثت بها مدي

بضرورة إحصاء األساتذة الجامعيين المسجلين ” نيوز الجزائر على نسخ منها“الجاري، تحوز 

للنظر في إمكانية  ”LPP“ والترقوية العمومي ”LPA“ والمهتمين بكل من صيغة الترقوي المدعم

 .اآلجال الممكنة مساعدة األساتذة المكتتبين للحصول على سكناتهم في أقرب

من جهة أخرى دعت الجامعات إلى تمكين األساتذة الغير مسجلين من االستفادة من إحدى الصيغتين 

المذكورتين حسب اختيارهم، وذلك في إطار تقييم سير ملف السكن لفائدة أساتذة قطاع التعليم العالي 

 .ت الوظيفيةوالبحث العلمي وبغيت تدارك العجز المسجل بالنسبة لتوفير السكنا
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في يوم دراسي احتضنته جامعة منتوري: طلبة يتلقون شروحات حول طرق استحداث مؤسسات 

 ناشئة
 

 
 

ة في مختلف التخصصات، بقسنطينة، يوما دراسيا تحت تأطير أساتذ نظمت أمس السبت، جامعة اإلخوة منتوري

 -جامعية»شهادة  شرح القرار الوزاري المحدد لكيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على وذلك من أجل

  .«مؤسسة ناشئة

الطلبة الراغبين في تجسيد أفكار مشاريعهم على الواقع، وتأتي بتأطير  الفعالية شهدت حضورا كبيرا من طرف

وزارة اقتصاد المعرفة  بحث العلمي، حيث تهدف إلى االستفادة من خبراتوزارة التعليم العالي وال من

 .«آلجيريا فانتور»المؤسسات الناشئة  والمؤسسات الناشئة ضمن االتفاقية الُمبرمة مع مسرعة

اإلخوة منتوري، السيدة بليل إيناس، أن هذا اليوم التكويني يهدف إلى  وصرحت مديرة حاضنة األعمال بجامعة

المقاوالتية أصبحت ضرورة  تفكير المقاوالتي لدى الطلبة وكذا حاملي الشهادات الجامعية، وأضافت أنال تنمية

ضمان المستقبل المهني الناجح للطلبة، كما أنها تندرج  في كل الجامعات وطريقا البد من المرور عليه من أجل

مساهمتها في  الجمهورية في أن تكون الجامعة قاطرة عبور للتنميةُ االقتصادية من خالل ضمن إستراتيجية رئيس

 .للطلبة واألستاذة تحريك عجلة التنمية عبر البحوث العلمية للمشاريع المبتكرة

ة، بالعالقات العامة الخارجية والتعاون، األستاذة يخلف نادي كما أكدت نائبة مدير جامعة اإلخوة منتوري المكلفة

إليصال مفهوم  تنظيمه تبعًا للبرنامج المسطر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا اليوم تم

بالمسؤولين لمعرفة اإلمكانيات المتاحة لهم  المقاوالتية وشروط والقوانين التي يجب إتباعها وكيفية االتصال

الذي يحث على إنشاء الحاضنات  2022سبتمبر  27 المؤرخ في 1275القرار  إلنشاء المؤسسة، واالستجابة إلى

الثروة وامتصاص  براءات اختراع. وأكدت ذات المتحدثة أن هذا المسعى يهدف بدرجة أولى إلى خلق وتحقيق

قادرة على حل المشاكل االقتصادية المطروحة في  البطالة وإعطاء ِصبغة جديدة للمؤسسات الجامعية وجعلها

 .محيطها

 40مست  ، السيد بوشمال أسامة أمير، أن هذه المبادرة«آلجيريا فانتور»للنصر ممثل  رحمن جهة أخرى، ص

مشاركة آراء أصحاب المشاريع بهدف  ألف طالب وأستاذ، وقد شهدت 100والية وساهمت في تكوين أزيد من 

 .أصبحت ضرورة حتمية حثهم على التوجه نحو المقاوالتية التي

باإلضافة إلى خطوات إنشائها وعملية تمويلها، زيادة  المقاوالتية والحاضنات وعرف اليوم الدراسي شرح مفهوم

 التي تساعد المؤسسات الناشئة على تطوير« آلجيريا فانتور»الموجودة من بينها  على توضيح وسائل الدعم

 .النموذج األولي وتتحمل كل التكاليف ومنها حقوق الملكية الفكرية

اقتصادية عصرية مبنية على  دى، فأبرز ذات المتحدث، أنه يتمثل في خلق حركيةفيما يخص الهدف بعيد الم أما

في سوق العمل والفرص الجديدة، خاصة مع التسهيالت  الحاضنات، ألن هذه الشركات هي التي تحدث الحركية

 .التي أضحت تقدمها الدولة

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

développement pour contribuer à la croissance 

économique et sociale 
 

 
 

AIN DEFLA- Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique Kamel Baddari a affirmé dimanche à Ain Defla l’impératif pour 

l’université d’être au diapason du développement et de devenir une locomotive pour 

la croissance économique et sociale en faisant de l'étudiant diplômé un créateur de 

richesses et d’emplois. "L'université doit être au diapason du développement et 

devenir une locomotive de la croissance sociale et économique", a indiqué le ministre 

lors d'une visite d’inspection à l'université Djilali Bounaâma de Khemis Miliana. 

"Elle (l'université) se doit de jouer un rôle efficient adapté aux besoins du marché, 

tout en garantissant des emplois à ses diplômés", a-t-il souligné. M.Baddari a estimé, 

en outre, que l'université algérienne doit former un "diplômé créatif, innovant et 

porteur d'un projet créateur de richesse et d’emplois" grâce aux " diplôme start-up" et 

"diplôme brevet d'invention" récemment introduits dans le secteur. Le ministre qui a 

rencontré les étudiants et les directeurs de nombreuses universités, a noté, en outre, 
"que l’université qui est créatrice d’entreprises économiques, par l'innovation et la 

créativité, se doit d’orienter la formation supérieure et la recherche scientifique, à son 

niveau, vers la couverture des besoins du citoyen. Elle se doit de former un citoyen et 

un producteur à la fois", a-t-il préconisé. Il a également insisté sur l’impératif pour le 

citoyen d'être une "valeur ajoutée" pour l'économie locale, en s’efforçant de répondre 

aux besoins des collectivités locales et aux besoins de sa société par la création de la 

richesse et de l'emploi. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique a procédé, à l’occasion, à l'inauguration de la nouvelle résidence 

universitaire de 1000 lits d'Ain Soltane, avant l'inspection d’un nouveau pôle 

universitaire (6000 places pédagogiques) à l'université Djilali Bounaâma, dont la mise 

en exploitation est prévue pour bientôt. M.Baddari a également visité une exposition 

de projets d’étudiants, tenue au niveau du club de l’université. Il a discuté, sur place, 

avec des porteurs de projets à qui il a affirmé l'engagement de son ministère et des 

autorités supérieures du pays en vue de leur accompagnement. 


