
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022ديسمبر  05 ليوم  



 

 جامعة ومركز جامعي معني بمسابقة الدكتوراه   53 

 

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المناصب البيداغوجية والتخصصات التي تعنى بمسابقة الدكتوراه للموسم 

 .والتي ستنطلق شهر جانفي الى غاية شهر فيفري 2222/2222الجامعي 

في مختلف التخصصات حسب احتياجات  35ووصل عدد الجامعات والمدارس والمراكز الجامعية المعنية بهذه المسابقة الى 

 .كل جامعة

ن بينها ضرورة أن يبقى المترشح في كما وضعت وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي جملة من الشروط اثناء اجراء المسابقة م

الحراس او محاولة الغش الن اي محاولة  باألساتذةدقيقة على االقل قبل الخروج. كما يمنع منعا باتا االستعانة  53القاعة مدة 

 .تحرمه من مواصلة المسابقة

 بقة الُمرسل عبر أرضيةوأكدت الوزارة على ضرورة الوزارة إحضار بطاقة التعريف الوطنية مرفقة باستدعاء المسا

PROGRESS دقائق قبل الشرع فيه 03، الدخول لقاعة االمتحان. 

كما يجب على المترشحين اإلجابة وفق لغة السؤال وعدم استخدام األقالم الملونة وقلم الرصاص، عدم احتواء ورقة اإلجابة 

 .على أي عالمة أو إشارة وإال فإنها تعتبر ملغاة

دقيقة من  03حين بااللتزام بالوقت، موضحة أنه ال يمكن للمترشح الدخول لقاعة االمتحان بعد مرور وأمرت التعليمة المترش

 .دقيقة 53بدء االمتحان، وال الخروج منها إال بعد مرور 

أو وأشارت التعليمة إلى أن لجنة تنظيم المسابقة تحتفظ بحق متابعة اإلجراءات القانونية في حالة ثبوت انتحال شخصية مترشح 

 .تقديم أي وثيقة مزورة في المسابقة

وحددت المراسلة جملة من الشروط الواجب إتباعها أثناء سير امتحانات المسابقة حيث يجب القيام بعملية القرعة لسحب 

. ومباشرة بعد االنتهاء من االمتحان يتم تشفير األوراق االمتحانموضوع االمتحان مع ضرورة نسخ وطباعة موضوع 

لية التصحيح مباشرة بعد االمتحان. ثم رفع اإلغفال ومطابقة النتائج مع أسماء المترشحين، والمصادقة على النتائج وانطالق عم

 .واإلعالن عنها على المواقع الرسمية للمؤسسات

رة بناء هذا وتتمحور االمتحانات الكتابية حول تخصصات التكوين في الماستر ويرتب المترشحين ترتيبا نهائيا على اساس الجدا

 .على المعدل العام المحصل عليه في اختبار المسابقات الكتابية

او االوائل في ترتيب المنافسة الكتابية. كما ال يمكن تعويض منصب  باألولوفي حالة تنازل مرشح واحد او اكثر يتم تعويضه 

 .يوما من تاريخ انتهاء آجال التسجيل 03تنازل عنه اي مترشح بعد انقضاء 

 

 

 

 

 



 

 تحسين مخرجات جامعات الجزائر

 

خير، خطة ، كمال بداري، والذي تقلّد منصب وزارة التعليم العالي في التعديل الحكومي األالجزائريكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

لتكييف مختلف التخصصات في الكليات والمدارس العليا مع التكوين الميداني وسوق الّشغل، تتضمن توجيهات للطلبة في التخصصات العلمية 

بعد  والتكنولوجية، وتشجيعهم على إنشاء مؤسسات ناشئة، وتقديم مشروعات تخّرج قابلة للتنفيذ، عبر توقيع اتفاقية مع الطالب إلنجاز مشروعه

رية، عرضه على مجلس علمي في الجامعة، وبالتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة، بغرض استثمار الطاقات البش

  .ومحاولة تقليص البطالة بعد الجامعة

ج التكوين في التعليم العالي لجعلها أكثر انسجاما مع وسيتم بدء تطبيق الخطة خالل الموسم الجامعي الحالي، وتتضمن أيضاً تطوير استراتيجيات برام

ء حاجيات التنمية، ومتطلبات المهن في سوق الّشغل، كما تشمل إغراءات للطلبة الذين ينجزون مشروعات تخّرج في قطاعات التكنولوجيا والذكا

شهادة إنشاء مؤسسة ناشئة إضافة إلى الشهادة الجامعية،  االصطناعي والروبوتيك، تتضمن ابتكاراً أو تطويراً لمنظومات أو أجهزة، بالحصول على

على أن تتولى وزارة المؤّسسات الناشئة دعم هؤالء الطلبة إلنشاء مؤسساتهم، وتطوير حضورهم في سوق الشغل، ليتحول الطالب الجامعي من 

 .باحث عن العمل إلى صاحب عمل بعد إنهاء دراسته

ليا جديدة خاصة بالذكاء االصطناعي والرياضيات والعلوم التقنية لتجميع النجباء، والطلبة المهتمين بتلك واستبقت الحكومة الخطة بفتح مدارس ع

ن نتائج التخصصات، كما باشرت وزارة التعليم العالي إجراء لقاءات بين قسم التطوير التكنولوجي واالبتكار في الوزارة، والوكالة الوطنية لتثمي

الجامعات والمراكز الجامعية، بهدف توضيح الرؤية التنفيذية للخطة، والعمل على تجهيز المرافق والهياكل المخصصة  البحث العلمي، ومسؤولين في

 .للتكوين والتدريب والتوجيه المهني قبل العمل على إنشاء مؤسسات صغيرة

ألف خريج، ومن شأن هذه الخطة أن تسهم في حلول  200 الجزائرجامعة في  033وحسب تقارير حكومية، يتجاوز عدد المتخرجين من أكثر من 

 .لمشكلة بطالة الخريجين الجامعيين، فضالً عن إعدادهم للفترة االنتقالية بين الحصول على الشهادة الجامعية والعثور على وظيفة

 التنسيقية الوطنية لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه، عبد الكريم عواد، ل"العربي الجديد"، إن "عدد حملة الشهادات العليا العاطلين وقال عضو

وفي ظّل  .ألف حاصل على دكتوراه في مختلف التخصصات العلمية، وغالبيتهم ينتظرهم مستقبل غامض 42ألفاً، من بينهم أكثر من  33تجاوز 

 ."ة األفق، فإن توّجه الشباب والطلبة الجامعيين نحو تحقيق إنشاء مؤّسسات خاصة، أو ريادة األعمال، أمر محتوم في عصر التكنولوجيامحدودي

عملية  تقدون أنويبدي كثيرون تفاؤلهم بالخطة التي تفتح الباب أمام آالف من الطلبة والخريجين الجامعيين لتنفيذ أفكارهم العلمية والعملية، لكنهم يع

 .اإلنجاز تستحّق تخطيطاً على المدى البعيد

، شعيب مرزوقي، ل"العربي الجديد"، إن "مثل هذه البرامج قابلة للتنفيذ من قبل خبراء في مجال المؤّسسات وهرانيقول األكاديمي في جامعة 

والتكنولوجيا،  ناشئة، ويمكن التسويق لها منذ السنة الجامعية األولى، وربما قبل ذلك، بالتنسيق مع وزارة التربية لمعرفة الطلبة المهتمين باالبتكارال

تنمية واالستثمار وتوجيه الناجحين منهم في شهادة البكالوريا نحو المؤسسات الجامعية المناسبة، وفق منهج تضعه الحكومة وفق رؤيتها لمشاريع ال

 ."في الكوادر البشرية، تفاديا لهدر مجهودات القطاع التعليمي

لجامعة لكن هناك معوقات واقعية تطرحها هيئة التدريس والتكوين الجامعي، إذ يعتقد بعض األساتذة أن هناك أهمية بالغة إلجراء تقييم لمخرجات ا

 .جية ومقاييس التدريسومتطلبات السوق، وفتح نقاش جدي وصريح حول تطوير منه

يمكن أن يقول أستاذ االقتصاد بجامعة دالي إبراهيم في العاصمة، فريد سعيداني، ل"العربي الجديد"، إن "تطبيق الخطة الوزارية في الوضع الحالي 

ر تحضير المؤسسات لمرحلة يضع الطاقم البيداغوجي في الجامعات ذات التخصصات العلمية تحت ضغط، لذا من المهم وضع آليات جيدة للتنفيذ عب

ربط الطالب بالتخصصات التي يمكنه من خاللها تأسيس شركة ناشئة تستجيب لمتطلبات العرض والطلب في السوق، وإتاحة الفرصة للطلبة 

 ."ةواألساتذة للتأقلم مع هذا المخطط، خصوصاً وأن التجارب السابقة جعلت مشروعات التخرج بعيدة عن الواقع خارج أسوار الجامع

، سيد علي بلقاسم، في تصريح ل"العربي الجديد"، إلى أن "مرافقة الطلبة في المشاريع العلمية يحتاج 3الجزائرويلفت المسؤول اإلداري في جامعة 

تمتلك خبرات سابقة بين النظري والتكويني والتطبيقي، وصعوبة التّنفيذ تكمن أيضاً في مدى تمكين الطلبة من إنجاز إلى كوادر متخصصة للمتابعة 

ثم أبحاث لها مخرجات ميدانية لتنفيذها خارج أسوار الجامعات، وهذا يعني بالضرورة دراسة ُجملة من مشروعات التخرج عبر المجالس العلمية، 

صة لدراستها، وكّل ذلك يجب أن يحدث قبل الدخول الجامعي، ثم طرحها على الطلبة، أو توزيعها عليهم بحسب اقتراحها على لجان متخصّ 

 ."التخصصات واالهتمام

لتحسين جودة التعليم العالي، وربطه بمجتمع المعرفة واالقتصاد، خاصة وأن اإلصالحات التي  جدية في إعطاء األولوية الجزائريةوتبدي الحكومة 

قامت بها خالل العقود الماضية لم تنجح في تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة وسوق العمل بسبب القطيعة بين المحتوى النظري والحاجات 

 .الميدانية

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 رسميا.. اإلفراج عن القرار الوزاري لفتح مسابقة الدكتوراه

يتضمن تأهيل مؤسسات التعليم  0200وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس ، عن قرار رقم 

المقبل جانفي  03العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ، التي ينتظر أن يتم تنظيمها في الفترة الممتدة من 

  .، كل يوم ما عدا يوم الجمعة 4345فيفري  03إلى غاية 

ويهدف القرار ، حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الى تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين 

السنة ، ويحدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان 4345-4344لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 

سنوات ابتداء من تاريخ أول تأهيل مع مراعاة  5، حيث يؤهل التكوين في الدكتوراه لمدة4344/4345الجامعية 

 .110من القرار رقم  43و01و01أحكام المواد 

جامعة ، على غرار جامعة  35وأعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح التأهل لنيل شهادة الدكتوراه، في أكثر من 

، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين ، جامعة تيزي وزو ، 5، جامعة الجزائر4جامعة الجزائر، 0الجزائر

،  غرداية، خميس مليانة، بومرداس، المدية، بجاية، جامعة األغواط، جامعة 4، جامعة البليدة0جامعة البويرة، جامعة البليدة

جامعة أخرى، موزعة على  50، اضافة الى 4، جامعة باتنة0باتنة، جامعة قسنطينةتامنغست، إضافة الى جامعة 

 .مختلف واليات الوطن

كما تقرر فتح مسابقات الدكتوراه بمراكز جامعية، على غرار المركز الجامعي بأفلو ، المركز الجامعي بتيبازة، 

الجامعي بالبيض، المركز  المركز الجامعي ببريكة، المركز الجامعي بميلة، المركز الجامعي بالنعامة ، المركز

مدرسة عليا، على غرار المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي ،  41الجامعي بمغنية، وستمس المسابقة، أيضا 

المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المدرسة 

ارية والعمران، المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية، المدرسة العليا للتجارة، المتعددة العلوم للهندسة المعم

مدرسة الدراسات العليا التجارية، المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية، المدرسة العليا للتجارة، مدرسة، 

للعلوم السياسية، المدرسة العليا لألساتذة  الدراسات العليا التجارية، المدرسة العليا للفالحة، المدرسة الوطنية العليا

 .باألغواطبالقبة، المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة، المدرسة العليا لألساتذة 

طار قرار وزاري مشترك مع الوظيف العمومي ووزارة العمل واتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ا

والتشغيل، تدابير جديدة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، في إطار تعليمة وزارية لإلدارات التابعة لوزاته، بخصوص 

 .01تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة بالنسبة لترقية الدكاترة في الصنف 

المتضمنة التدابير  4340سبتمبر 03المؤرخة في  0ليمة الوزارية المشتركة رقمويأتي هذا في إطار تطبيق التع

الخاصة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات واإلدارات العمومية التي 

تعزيز عملية التي تدخل في إطار إقرار جملة من التدابير الكفيلة ب 01تخص إدماج حاملي الدكتوراه في الصنف 

تشغيل حاملي الدكتورة أو شهادة معترف بمعادلتها إلحداث مكانة مهنية لهم خارج إطار األستاذ الباحث أو الباحث 

الدائم في المؤسسات واإلدارات العمومية من جهة وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى 

اإلضافة إلى ذلك يمكن توظيف حاملي شهادة الدكتورة أو شهادة المؤسسات االقتصادية العمومية منها أو الخاصة، ب

أجنبية معترف بمعادلته بعقد عمل لدى المؤسسات االقتصادية في مناصب عمل تتالءم مع مؤهالتهم وذلك في 

 .إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
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 اج عن القرار الوزاري لفتح مسابقة الدكتوراهرسميا.. اإلفر

 

تأهيل مؤسسات التعليم العالي   يتضمن 1111أمس ، عن قرار رقم   وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري،

 11إلى غاية   جانفي المقبل 11من   تنظيمها في الفترة الممتدة  لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ، التي ينتظر أن يتم

 .، كل يوم ما عدا يوم الجمعة 2222فيفري 

تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة   ويهدف القرار ، حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الى

، 4344/4345الجامعية ، ويحدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة 4345-4344الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 

من القرار رقم  43و01و01سنوات ابتداء من تاريخ أول تأهيل مع مراعاة أحكام المواد  5يؤهل التكوين في الدكتوراه لمدة  حيث

110. 

 ، جامعة0جامعة ، على غرار جامعة الجزائر 35وأعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح التأهل لنيل شهادة الدكتوراه، في أكثر من 

، 0جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين ، جامعة تيزي وزو ، جامعة البويرة، جامعة البليدة  ،5، جامعة الجزائر4الجزائر

، جامعة األغواط، جامعة بجاية، المدية، بومرداس، خميس مليانة، غرداية ، تامنغست، إضافة الى جامعة قسنطينة، 4جامعة البليدة

 .جامعة أخرى، موزعة على مختلف واليات الوطن 50اضافة الى   ،4تنة، جامعة با0جامعة باتنة

كما تقرر فتح مسابقات الدكتوراه بمراكز جامعية، على غرار المركز الجامعي بأفلو ، المركز الجامعي بتيبازة، المركز الجامعي 

وستمس المسابقة،   ، المركز الجامعي بمغنية،ببريكة، المركز الجامعي بميلة، المركز الجامعي بالنعامة ، المركز الجامعي بالبيض

المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي ، المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،   مدرسة عليا، على غرار 41أيضا 

، المدرسة الوطنية العليا لألشغال المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران

العمومية، المدرسة العليا للتجارة، مدرسة الدراسات العليا التجارية، المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية، المدرسة العليا 

سية، المدرسة العليا لألساتذة للتجارة، مدرسة، الدراسات العليا التجارية، المدرسة العليا للفالحة، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السيا

 .بالقبة، المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة، المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

واتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اطار قرار وزاري مشترك مع الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل، 

في إطار تعليمة وزارية لإلدارات التابعة لوزاته، بخصوص تطبيق التعليمة الوزارية  تدابير جديدة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه،

 .01المشتركة بالنسبة لترقية الدكاترة في الصنف 

المتضمنة التدابير الخاصة لتوظيف  4340سبتمبر 03المؤرخة في  0ويأتي هذا في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم

اه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات واإلدارات العمومية التي تخص إدماج حاملي الدكتوراه في حاملي شهادة الدكتور

التي تدخل في إطار إقرار جملة من التدابير الكفيلة بتعزيز عملية تشغيل حاملي الدكتورة أو شهادة معترف بمعادلتها  01الصنف 

ث أو الباحث الدائم في المؤسسات واإلدارات العمومية من جهة وتأسيس آليات إلحداث مكانة مهنية لهم خارج إطار األستاذ الباح

باإلضافة إلى ذلك يمكن توظيف   وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات االقتصادية العمومية منها أو الخاصة،

قتصادية في مناصب عمل تتالءم مع حاملي شهادة الدكتورة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلته بعقد عمل لدى المؤسسات اال

 .مؤهالتهم وذلك في إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن

 



 

 رسميا.. اإلفراج عن القرار الوزاري لفتح مسابقة الدكتوراه

يتضمن تأهيل مؤسسات التعليم  0200رار رقم وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس ، عن ق

جانفي المقبل  03العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ، التي ينتظر أن يتم تنظيمها في الفترة الممتدة من 

  .، كل يوم ما عدا يوم الجمعة 4345فيفري  03إلى غاية 

ى تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين ويهدف القرار ، حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ال

، ويحدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة 4345-4344لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 

سنوات ابتداء من تاريخ أول تأهيل مع مراعاة  5، حيث يؤهل التكوين في الدكتوراه لمدة4344/4345الجامعية 

 .110من القرار رقم  43و01و01 أحكام المواد

جامعة ، على غرار جامعة  35وأعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح التأهل لنيل شهادة الدكتوراه، في أكثر من 

، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين ، جامعة تيزي وزو ، 5، جامعة الجزائر4، جامعة الجزائر0الجزائر

،  غرداية، خميس مليانة، بومرداس، المدية، بجاية، جامعة األغواط، جامعة 4، جامعة البليدة0دةجامعة البويرة، جامعة البلي

جامعة أخرى، موزعة على  50، اضافة الى 4، جامعة باتنة0، جامعة باتنةقسنطينةتامنغست، إضافة الى جامعة 

 .مختلف واليات الوطن

رر فتح مسابقات الدكتوراه بمراكز جامعية، على غرار المركز الجامعي بأفلو ، المركز الجامعي بتيبازة، كما تق

المركز الجامعي ببريكة، المركز الجامعي بميلة، المركز الجامعي بالنعامة ، المركز الجامعي بالبيض، المركز 

ر المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي ، مدرسة عليا، على غرا 41الجامعي بمغنية، وستمس المسابقة، أيضا 

المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المدرسة 

المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية، المدرسة العليا للتجارة، 

سة الدراسات العليا التجارية، المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية، المدرسة العليا للتجارة، مدرسة، مدر

الدراسات العليا التجارية، المدرسة العليا للفالحة، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، المدرسة العليا لألساتذة 

 .باألغواطالمدرسة العليا لألساتذة  بالقبة، المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة،

واتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اطار قرار وزاري مشترك مع الوظيف العمومي ووزارة العمل 

املي شهادة الدكتوراه، في إطار تعليمة وزارية لإلدارات التابعة لوزاته، بخصوص والتشغيل، تدابير جديدة لفائدة ح

 .01تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة بالنسبة لترقية الدكاترة في الصنف 

المتضمنة التدابير  4340سبتمبر 03المؤرخة في  0ويأتي هذا في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم

ف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات واإلدارات العمومية التي الخاصة لتوظي

التي تدخل في إطار إقرار جملة من التدابير الكفيلة بتعزيز عملية  01تخص إدماج حاملي الدكتوراه في الصنف 

رج إطار األستاذ الباحث أو الباحث تشغيل حاملي الدكتورة أو شهادة معترف بمعادلتها إلحداث مكانة مهنية لهم خا

الدائم في المؤسسات واإلدارات العمومية من جهة وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى 

المؤسسات االقتصادية العمومية منها أو الخاصة، باإلضافة إلى ذلك يمكن توظيف حاملي شهادة الدكتورة أو شهادة 

عمل لدى المؤسسات االقتصادية في مناصب عمل تتالءم مع مؤهالتهم وذلك في  أجنبية معترف بمعادلته بعقد

 .إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن

 

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7


 

 بداري يتعهد بتحسين الحياة االجتماعية لألساتذة االستشفائيين الجامعيين

والبحث العلمي كمال بداري، بإيجاد حلول للمطالب الخاصة باألساتذة االستشفائيين تعهد وزير التعليم العالي 

الجامعيين، الخاصة بالحياة االجتماعية لهذه الفئة، المهمة من المجتمع الجزائرية ، مؤكدا بأنه من أجل إصالح 

تتماشى واإلصالحات  التكوين والممارسة المهنية سيتم مراجعة التنظيم المعمول به واستصدار قرارات جديد

المزمع تنظيمها والعمل مع القطاعات الوزارة، ذات الصلة والحكومة من اجل االستجابة للمطالب الموضوعية 

  .الخاصة بهم

جاء هذا في إطار، لقاء جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع النقابة الوطنية لألساتذة الباحثين 

ر الوزارة، وقد شكل هذا اللقاء فرصة للوزير والنقابة لالستماع ولطرح االستشفائيين الجامعيين امس بمق

االنشغاالت والمشاكل المهنية واالجتماعية وخصوصا تلك التي تحظى بأولوية كاإلسراع في إصدار القانون 

األساسي الخاص باألساتذة الباحثين االستشفائيين الجامعيين وتحسين شبكة األجور وقضايا أخري تتعلق 

لتكوين في العلوم الطبية ومسابقات التوظيف والترقية وظروف العمل والممارسة المهنية لالستشفائيين با

 .الجامعيين

وأكد وزير التعليم العالي ، على إيجاد حلول للقضايا المطروحة من طرف هذا التنظيم ، حيث سجل كل 

لوياته، مع العمل على إيجاد الحلول االنشغاالت المعبر عنها وخاصة التي تقع ضمن اهتمامات القطاع وأو

المناسبة وذلك في برنامج اإلصالح الذي باشره قطاع التعليم العالي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون، القاضية بتحسين نوعية التكوين في العلوم الطبية والصحة سيما أن األمن الصحي وصحة 

 .ي مخطط عمل الحكومةالمواطن هي أحد المحاور الرئيسية ف

كما ذكر بالخطوات واإلجراءات الجديدة في مجال إصالح برامج التكوين والتقييم في العلوم الطبية والصحية، 

والتي تستند إلى وجهات نظر األطراف المختلفة وكل الفواعل في هذا الميدان ، وهذا لتكييف التكوين 

عالم الرقمنة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة والتي والممارسات وفقا للظروف الراهنة والمستجدات في 

 .أصبحت تميز هذا القطاع ومن بينها إنشاء مدرسة عليا لطب الغد يخضع التكوين فيها لمعايير ومقاييس عالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بداري يتعهد بتحسين الحياة االجتماعية لألساتذة االستشفائيين الجامعيين

 

العالي والبحث العلمي كمال بداري، بإيجاد حلول للمطالب الخاصة باألساتذة االستشفائيين تعهد وزير التعليم 

الجامعيين، الخاصة بالحياة االجتماعية لهذه الفئة، المهمة من المجتمع الجزائرية ، مؤكدا بأنه من أجل إصالح 

ات جديد تتماشى واإلصالحات التكوين والممارسة المهنية سيتم مراجعة التنظيم المعمول به واستصدار قرار

المزمع تنظيمها والعمل مع القطاعات الوزارة، ذات الصلة والحكومة من اجل االستجابة للمطالب الموضوعية 

 .الخاصة بهم

جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع النقابة الوطنية لألساتذة   جاء هذا في إطار، لقاء

امس بمقر الوزارة، وقد شكل هذا اللقاء فرصة للوزير والنقابة    الباحثين االستشفائيين الجامعيين

تحظى بأولوية   لالستماع ولطرح االنشغاالت والمشاكل المهنية واالجتماعية وخصوصا تلك التي

كاإلسراع في إصدار القانون األساسي الخاص باألساتذة الباحثين االستشفائيين الجامعيين وتحسين 

تتعلق بالتكوين في العلوم الطبية ومسابقات التوظيف والترقية وظروف   يشبكة األجور وقضايا أخر

 .العمل والممارسة المهنية لالستشفائيين الجامعيين

وأكد وزير التعليم العالي ، على إيجاد حلول للقضايا المطروحة من طرف هذا التنظيم ، حيث سجل 

القطاع وأولوياته، مع العمل على  كل االنشغاالت المعبر عنها وخاصة التي تقع ضمن اهتمامات

إيجاد الحلول المناسبة وذلك في برنامج اإلصالح الذي باشره قطاع التعليم العالي تنفيذا لتعليمات 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتحسين نوعية التكوين في العلوم الطبية والصحة سيما 

 .الرئيسية في مخطط عمل الحكومة أن األمن الصحي وصحة المواطن هي أحد المحاور

كما ذكر بالخطوات واإلجراءات الجديدة في مجال إصالح برامج التكوين والتقييم في العلوم الطبية 

والصحية، والتي تستند إلى وجهات نظر األطراف المختلفة وكل الفواعل في هذا الميدان ، وهذا 

مستجدات في عالم الرقمنة وتكنولوجيات لتكييف التكوين والممارسات وفقا للظروف الراهنة وال

اإلعالم واالتصال الحديثة والتي أصبحت تميز هذا القطاع ومن بينها إنشاء مدرسة عليا لطب الغد 

 .يخضع التكوين فيها لمعايير ومقاييس عالمية

 

 

 



 

 

 تعهد بتحسين حياتهم المعيشية

 األساتذة االستشفائيين الجامعيينبداري: نسعى إليجاد حلول للقضايا المطروحة من قبل 

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على إيجاد حلول للقضايا المطروحة من قبل نقابة 

 .األساتذة االستشفائيين الجامعيين

ن لدى وفي إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يجيرها الوزير وبشكل منتظم مع الشركاء االجتماعيين المعتمدي

القطاع ، التقى كمال بداري أول أمس بمقر الوزارة بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية ألساتذة الباحثين 

االستشفائيين الجامعيين. وقد شكل هذا اللقاء فرصة للوزير والنقابة لالستماع ولطرح االنشغاالت والمشاكل 

كاإلسراع في إصدار القانون األساسي الخاص باألساتذة تحظى بأولوية   المهنية واالجتماعية وخصوصا تلك التي

تتعلق بالتكوين في العلوم الطبية   الباحثين االستشفائيين الجامعيين وتحسين شبكة األجور وقضايا أخري

ومسابقات التوظيف والترقية وظروف العمل والممارسة المهنية لالستشفائيين الجامعيين. وأكد وزير التعليم 

إيجاد حلول للقضايا المطروحة من طرف هذا التنظيم، حيث سجل كل االنشغاالت المعبر عنها على   العالي

وخاصة التي تقع ضمن اهتمامات القطاع وأولوياته، مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة، وذلك في برنامج 

جيد تبون القاضية بتحسين اإلصالح الذي باشره قطاع التعليم العالي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الم

نوعية التكوين في العلوم الطبية والصحة سيما أن األمن الصحي وصحة المواطن هي احد المحاور الرئيسية في 

مخطط عمل الحكومة. كما ذكر بالخطوات واإلجرءات الجديدة في مجال إصالح برامج التكوين والتقييم في 

هات نظر األطراف المختلفة وكل الفواعل في هذا الميدان ، وهذا العلوم الطبية والصحية، والتي تستند إلى وج

لتكييف التكوين والممارسات وفقا للظروف الراهنة والمستجدات في عالم الرقمنة وتكنولوجيات االعالم 

واالتصال الحديثة والتي أصبحت تميز هذا القطاع ومن بينها إنشاء مدرسة عليا لطب الغد يخضع التكوين فيها 

ير ومقاييس عالمية. وتعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بإيجاد حلول للمطالب الخاصة لمعاي

الخاصة بالحياة االجتماعية لهذه الفئة المهمة من المجتمع الجزائرية ، مؤكدا بانه من اجل اصالح   باالساتذة

ه واستصدار قرارات جديد تتماشى واالصالحات التكوين والممارسة المهنية سيتم مراجعة التنظيم المعمول ب

 .المزمع تنظيمها والعمل مع القطاعات الوزارة، ذات الصلة والحكومة من اجل االستجابة للمطالب الموضوعية

 

 

 

 

 

 



 

 القانون األساسي لألساتذة الجامعيين على طاولة الحكومة قريبا 

 بمسابقة الدكتوراهفيما تم رفع عدد المقاعد البيداغوجية الخاصة 

 

ينتظر أن تعرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القانوني األساسي الخاص باألساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين على 

الحكومة خالل األيام القادمة، بعد توصل النقابات والوزارة إلى اتفاق حول مضمون المشروع. وأكد عبد الحفيظ ميالط، المنسق 

بالمئة من المقترحات  95ي للمجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي، في اتصال هاتفي مع "المساء"، أن الوزارة وافقت على الوطن

المقدّمة خالل االجتماع األخير الذي جمع التنظيمات النقابية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السيما ما تعلق 

  .باألساتذة الجامعيين باألجور والمنح الخاصة

وأكد ميالط، أن الوزير أبدى استعداده إليجاد حلول للقضايا المطروحة، واالنشغاالت المعبّر عنها من قبل الشركاء االجتماعيين 

والتي تدخل ضمن اهتمامات القطاع وأولوياته في برنامج اإلصالح الذي باشره. ومن بين المقترحات التي ينتظر أن تفصل فيها 

كناس"، تحسين شبكة األجور وإعادة النظر في الخدمات االجتماعية وتسوية الوضعية المالية لألساتذة، "حكومة، حسب ممثل ال

ورفع التجميد عن المشاريع السكنية الخاصة باألساتذة مع إعطاء أولوية لملف السكن، لما له من أهمية في استقرار األستاذ، وأثر 

وجية والبحثية، وكذلك بالنسبة للباحثين الدائمين، وتسوية ملف السكنات الوظيفية الممنوحة لألساتذة، إيجابي على مردوديته البيداغ

أو ما يتعلق بمشكلة تأخر إتمام المشاريع وقضية المشاريع السكنية التي لم تنطلق بعد. كما وعد الوزير، خالل لقائه مع أعضاء 

ين الجامعيين، أمس، بمقر الوزارة، بحل المشاكل المهنية واالجتماعية لهذه الفئة، النقابة الوطنية لألساتذة الباحثين االستشفائي

خصوصا تلك التي تحظى باألولوية ومنها اإلسراع في إصدار القانون األساسي الخاص باألساتذة الباحثين االستشفائيين 

ة ومسابقات التوظيف والترقية وظروف العمل الجامعيين وتحسين شبكة األجور، وقضايا أخرى تتعلق بالتكوين في العلوم الطبي

والممارسة المهنية لالستشفائيين الجامعيين، وذلك في إطار برنامج اإلصالح الذي باشره قطاع التعليم العالي تنفيذا لتعليمات 

 .رئيس الجمهورية

 مرسوم وزاري يحدّد شروطها وكيفية تنظيمها.. مسابقة الدكتوراه نهاية جانفي المقبل

 - 4344وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفع عدد المقاعد البيداغوجية الخاصة بشهادة الدكتوراه للسنة الجامعية  قّررت

، فيما أعلنت عن تنظيم المسابقة نهاية جانفي المقبل. وحسب منشور وزاري، تحوز "المساء " على نسخة منه، "قررت 4345

يم مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية الجارية، بعد االنتهاء من امتحانات السداسي األول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظ

المقررة بعد عطلة الشتاء. فيما تم رفع عدد المناصب في التخصصات العلمية، على مستوى عديد المؤسسات الجامعية، على 

 .بومرداس، في التخصص التكنولوجي وكذا جامعة غرار جامعة "هواري بومدين" بباب الزوار، وجامعة "سعد دحلب" بالبليدة

وحسب المرسوم الوزاري، الذي أرسلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية المعنية بمسابقة الدكتوراه 

جامعي، فإن المدير العام للتعليم والتكوين العاليين وكذا رؤساء مؤسسات التعليم العالي، معنيان باإلشراف على المسابقة، للموسم ال

مع الحرص أن تكون مدة التكوين في هذا الطور لمدة ثالث سنوات فقط، داعية الى احترام آجال التكوين والمناقشة باعتبار أن 

 .المناقشة العديد من الجامعات تأّخرت في

وحدّدت المراسلة جملة من الشروط الواجب إتباعها أثناء سير امتحانات المسابقة، حيث يجب القيام بعملية القرعة لسحب 

موضوع االمتحان مع ضرورة نسخ وطباعة موضوع االمتحان. ومباشرة بعد اإلنتهاء من االمتحان، يتم تشفير األوراق وانطالق 

غفال ومطابقة النتائج مع أسماء المترشحين، والمصادقة على النتائج واإلعالن عنها على المواقع عملية التصحيح، ثم رفع اإل

 .الرسمية للمؤسسات

وتتمحور االمتحانات الكتابية حول تخصصات التكوين في الماستر، ويرتّب المترشحون ترتيبا نهائيا على أساس الجدارة بناء 

ر المسابقات الكتابية. وفي حال تنازل مرشح واحد أو أكثر، يتم تعويضه باألول أو على المعدل العام المحصل عليه في اختبا

يوما من تاريخ انتهاء  03األوائل في ترتيب المنافسة الكتابية، كما ال يمكن تعويض منصب تنازل عنه أي مترشح بعد انقضاء 

 .آجال التسجيل

https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3


 

 تح تحقيقكناس" جامعة غرداية يدعو وزارة التعليم العالي إلى ف"

وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة  غردايةدعا فرع المجلس الوطني ألستاذ التعليم العالي لجامعة 

  .إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص ما يحدث بكلية الحقوق والعلوم السياسية

في بيان له، استلمت  غردايةوعبر المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي "الكناس" فرع جامعة 

وم "االتحاد" نسخة منه، عن استيائه واحتجاجه الشديدين تجاه كيفية تسيير بكلية الحقوق والعل

 051واالرسالية  412/4344السياسية، حيث ال يتم تطبيق تعليمات الوصاية السيما اإلرسالية 

الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمتعلقة بحالة دمج الوظائف ومنع االزدواجية والجمع  4303/

مع مبدأ  بين المناصب اإلدارية وغيرها من المناصب ذات الطابع االنتخابي أو العلمي بما يتنافى

 .اإلشراك األمثل لألساتذة في الهيئات

وأكد المجلس، على أهمية إتباع سياسة استشارة األساتذة في تشكيل لجان الدكتوراه ال سميا األساتذة 

من مصاف األستاذية في ظل إقصاء أساتذة من لجان دكتوراه سابقة بعد أن أدرجوا بها في 

 .اجتماعات رسمية

في المقابل، التأخر في مداوالت الكلية وعدم انتظامها وهو ما يحرم األساتذة وأبرز التنظيم النقابي 

االستفادة من عطلتهم في كل سنة، وعدم االلتزام بمبدأ التوزيع العادل في البرامج والعضوية في 

 لجان مناقشة الدكتوراه والتي تتكرر فيها نفس األسماء وعدم االلتزام بالشفافية في البرامج التكوينية

ال سميا برنامج التكوين فيما بعد التدرج المتخصص واإلقصاء غير المبرر لباقي األستاذة من 

 . التأطير

كما سلط التنظيم النقابي ، الضوء على عدم تطبيق نظام تشكيل الهيئات العلمية بالكلية، ال سميا 

ت العلمية وبرنامج اإلجراءات الخاصة بسير االنتخابات ، عالوة على عدم االهتمام بملف التربصا

بالمائة من الملفات ، حيث أن الهيئة رفضت  43الحركة قصيرة المدى حيث تم رفض أكثر من 

الملفات العلمية علما أن معظم األساتذة المتضررين قدموا طعونا مؤسسة شكال وموضوعا إال أن 

 .-حسب ذات البيان -الكلية لم ترد عليهم إلى غاية كتابة هذه األسطر
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 جامعة غرداية يدعو وزارة التعليم العالي إلى فتح تحقيق” كناس“

 

دعا فرع المجلس الوطني ألستاذ التعليم العالي لجامعة غرداية وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة 

 .بكلية الحقوق والعلوم السياسية  إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص ما يحدث

فرع جامعة غرداية في بيان له، استلمت ” الكناس“التعليم العالي وعبر المجلس الوطني ألساتذة 

نسخة منه، عن استيائه واحتجاجه الشديدين تجاه كيفية تسيير بكلية الحقوق والعلوم ” االتحاد“

 051واالرسالية  412/4344السيما اإلرسالية   السياسية، حيث ال يتم تطبيق تعليمات الوصاية

لتعليم العالي والمتعلقة بحالة دمج الوظائف ومنع االزدواجية والجمع الصادرة عن وزارة ا 4303/

بين المناصب اإلدارية وغيرها من المناصب ذات الطابع االنتخابي أو العلمي بما يتنافى مع مبدأ 

 .اإلشراك األمثل لألساتذة في الهيئات

الدكتوراه ال سميا األساتذة  أهمية إتباع سياسة استشارة األساتذة في تشكيل لجان  وأكد المجلس، على

من مصاف األستاذية في ظل إقصاء أساتذة من لجان دكتوراه سابقة بعد أن أدرجوا بها في 

 .اجتماعات رسمية

وأبرز التنظيم النقابي في المقابل، التأخر في مداوالت الكلية وعدم انتظامها وهو ما يحرم األساتذة 

لتزام بمبدأ التوزيع العادل في البرامج والعضوية في االستفادة من عطلتهم في كل سنة، وعدم اال

لجان مناقشة الدكتوراه والتي تتكرر فيها نفس األسماء وعدم االلتزام بالشفافية في البرامج التكوينية 

ال سميا برنامج التكوين فيما بعد التدرج المتخصص واإلقصاء غير المبرر لباقي األستاذة من 

 . التأطير

م النقابي ، الضوء على عدم تطبيق نظام تشكيل الهيئات العلمية بالكلية، ال سميا كما سلط التنظي

اإلجراءات الخاصة بسير االنتخابات ، عالوة على عدم االهتمام بملف التربصات العلمية وبرنامج 

بالمائة من الملفات ، حيث أن الهيئة رفضت  43الحركة قصيرة المدى حيث تم رفض أكثر من 

لمية علما أن معظم األساتذة المتضررين قدموا طعونا مؤسسة شكال وموضوعا إال أن الملفات الع

 .حسب ذات البيان -الكلية لم ترد عليهم إلى غاية كتابة هذه األسطر

 



 

 

 تباشر عملية تكوين األساتذة في اللغة اإلنجليزية 21جامعة باتنة 

 
 

عملية واسعة لتكوين االساتذة الجامعيين في اللغة اإلنجليزية، وذلك  01 باتنةانطلقت مؤخرا بجامعة 

تجسيدا لتعليمات وزير التعلم العالي والبحث العملي، وفي إطار تعزيز مكانة اللغة اإلنجليزية في 

األساتذة في اللغة اإلنجليزية وبناء على توصيات مدير التعليم والتكوين، وكذا متابعة تقييم تكوين 

 باتنةاألستاذ الدكتور ضيف عبد السالم. وحسب المكلف باالعالم واالتصال بجامعة  01 باتنةجامعة 

أستاذ جامعي في  200األستاذ ميلود مراد فإن العملية في انطالقتها ينتظر أن تشمل أكثر من  01

مختلف التخصصات والكليات، ويشرف على تكوينهم اساتذة متخصصون في اللغة اإلنجليزية حيث 

نب قد حضرت كل الجوا 1 باتنةتم االستنجاد بزمالء االساتذة المتكونين، هذا وكانت جامعة 

اللوجستية العملية من قاعات مخصصة، تجدر االشارة ان هذه العملية تعد الدفعة األولى على ان 

تلحقها عمليات أخرى عبر فترات لتمكين تأطير كل االساتذة الجامعيين، كما أن مدة التكوين مفتوحة 

اتذة الجامعيين ومستمرة إذ لم يتم تحديد المدة المخصصة للتكوين التي تكون نهايتها بتمكين االس

من التحكم في اللغة بصورة ممتازة نطقا وكتابة. عملية التكوين هذه استحسنها  1 باتنةلجامعة 

للغة االنجليزية األساتذة كثيرا لما تحمله من ايجابية من شأنها ان ترفع من مستوى االستاذة في ا

 .لتقديم األفضل للطلبة واإلدارة على حد سواء
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 تباشر عملية تكوين األساتذة في اللغة اإلنجليزية 21جامعة باتنة 

 

عملية واسعة لتكوين االساتذة الجامعيين في اللغة اإلنجليزية، وذلك  30انطلقت مؤخرا بجامعة باتنة 

العالي والبحث العملي، وفي إطار تعزيز مكانة اللغة اإلنجليزية في تجسيدا لتعليمات وزير التعلم 

التعليم والتكوين، وكذا متابعة تقييم تكوين األساتذة في اللغة اإلنجليزية وبناء على توصيات مدير 

وحسب المكلف باالعالم واالتصال بجامعة باتنة  األستاذ الدكتور ضيف عبد السالم. 30جامعة باتنة 

أستاذ جامعي في  433ميلود مراد فإن العملية في انطالقتها ينتظر أن تشمل أكثر من  األستاذ 30

مختلف التخصصات والكليات، ويشرف على تكوينهم اساتذة متخصصون في اللغة اإلنجليزية حيث 

قد حضرت كل الجوانب  0تم االستنجاد بزمالء االساتذة المتكونين، هذا وكانت جامعة باتنة 

تجدر االشارة ان هذه العملية تعد الدفعة األولى على ان  ملية من قاعات مخصصة، اللوجستية الع

تلحقها عمليات أخرى عبر فترات لتمكين تأطير كل االساتذة الجامعيين، كما أن مدة التكوين مفتوحة 

ومستمرة إذ لم يتم تحديد المدة المخصصة للتكوين التي تكون نهايتها بتمكين االساتذة الجامعيين 

من التحكم في اللغة بصورة ممتازة نطقا وكتابة. عملية التكوين هذه استحسنها  0لجامعة باتنة 

األساتذة كثيرا لما تحمله من ايجابية من شأنها ان ترفع من مستوى االستاذة في اللغة االنجليزية 

 .لتقديم األفضل للطلبة واإلدارة على حد سواء

 

 

 

 

 

 

 


