
 

 

 
  

 

الصحفي الخاص بالقطاع العرض   

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2022ديسمبر  26 ليوم



 
 امعة: استحداث مضامين برامج موحج

 دة للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه

 

 
 

العلمي قرارا يحدد الوحدات األفقية من أجل تدعيم  أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث

تم بموجبه استحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي  التكوين في الطور الثالث،

  .الدكتوراه، حسب ما أفاد به اليوم األحد بيان للوزارة تستهدف طلبة

التكوين في الطور الثالث وضبط جودة ومعيارية  وأوضح ذات المصدر أنه في إطار ترقية

 24المؤرخ في  1419أصدرت وزارة التعليم العالي "القرار رقم  الخدمة في التعليم العالي،

الذي يحدد الوحدات األفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث"،  2022ديسمبر 

تأتي  ديد عدد وعنوان ومضمون وكيفيات تطبيق الوحدات األفقية التييهدف إلى "تح والذي

 ."تكملة لتكوين طلبة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

اعتبارا من " بموجب هذا القرار الذي سيتم تطبيقه على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وتم

مضامين برامج موحدة " السنة الجامعية الحالية للتكوين في الطور الثالث"، استحداث

اكتساب المعارف األفقية الالزمة  للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه تسمح لهم

البيداغوجية"، وهي مهارات "التواصل  لتحضير األطروحة وكذا اكتساب المهارات

المهني والتدريس واالنفتاح على المجاالت ذات  باالندماج في الوسط الجامعي والوسط

 ."لبحثالصلة با

األول  الوزارة أن التكوين التكميلي يعتمد على "ملحقين اثنين مترابطين، يتعلق وأضافت

احترام الملكية  ( مهارة، منها16بشبكة المهارات المراد تطويرها وتم تحديدها بستة عشر)

بجودة فائقة واالنضمام إلى  الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة، تحرير محتوى علمي موثوق

الويب والتحسيس بأهمية اآلداب  ات األكاديمية والقيام ببحث علمي معمق علىالشبك

 ."واألخالقيات في البحث العلمي

 الملحق الثاني، فيتعلق بتحديد برنامج التكوين التكميلي المتمثل في ثمانية أما بخصوص

الم اإلع مواضيع تتمحور حول "تعريف التكوين في الدكتوراه، استخدام تكنولوجيات (08)

البيبليوغرافي، أهمية  واالتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا، اليقظة الوثائقية والبحث

، (C1 أو B2 اإلنجليزية )مستوى التعليمية في البحث العلمي، تعزيز المهارات في اللغة

 ."والمقاوالتية الفلسفة، منهجية البحث وأخيرا إدارة االبتكار

 



 
 وال تعديل في موعد االمتحانات… رزنامة جديدة للتسجيالت في مسابقة الدكتوراه

 
 

العلمي عن رزنامة جديدة للتسجيالت الخاصة بمسابقة الدكتوراه للموسم  أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث

يومين إضافيين، ب ، عقب تأجيل عملية التسجيالت اإللكترونية على منصة بروقراس،2022/2023 الجامعي

  .المسابقة موضحة أن التعديالت المستحدثة ال يمس تواريخ إجراء

 2022/2023االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية  وحسب الرزنامة الجديدة لتنظيم مسابقة

 21ت على منصة بروقراس يوم التسجيال الصادرة عن المديرية العامة للتعليم بالتكوين، فإنه بعد انتهاء آجال تمديد

من ذات الشهر تم تعديل  19الرقمية بروقراس للتسجيل عوض تاريخ  منتصف الليل على األرضية 2022ديسمبر 

الرقمية بروقراس من  ملفات الترشح للمسابقة وتأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر األرضية تاريخ ، إيداع

 .2022ديسمبر  27الى  22

 ، لمراقبة مطابقة ملفات الترشح2023جانفي  4ديسمبر إلى  28تحديد تاريخ من  الرزنامة، أنه تموأوضحت ذات 

على مستوى المؤسسات الجامعية ،  من طرف المصالح المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر االرضية ، الرقمية

ين في الدكتوراه عبر االرضية ملفات الترشح من طرف لجنة التكو لدراسة 2023جانفي  5فيما تم تحديد يوم 

 . الرقمية

عن قائمة المترشحين عبر  لإلعالن 2023جانفي  8الى  6وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من  هذا

 11الى  9، مع تحديد من 2023جانفي8الى  6المسابقات من األرضية الرقمية و تأكيد المشاركة وفقا لتواريخ

دراسة طعون  المترشحين غير المقبولين عبر األرضية الرقمية ، على ان يكون موعدطعون  إليداع 2023جانفي 

 .2023جانفي  12 المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر األرضية الرقمية يوم

العالي، أن اإلعالن عن القائمة النهائية للمترشحين  وأضافت المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم

لتواريخ المسابقات  المسابقة عبر األرضية الرقمية وتأكيد المشاركة سيكون دون تغيير و وفقا قبولين الجتيازالم

 3النهائية بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل  ، ويتم نشر النتائج 2023فيفري  15جانفي الى  15من 

بروقراس  المقبولين لدى مؤسسة جامعية عبر منصةتاريخ إجرائها ويتم تسجيل المترشحين  أيام كأقصى حد بعد

 .يوما الموالية لإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية 15خالل 

الماضي والتي عرفت عدة  األربعاء 2023-2022نهاية فترة الترشح في مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية  وبعد

جوان  05المؤرخ في  208-22م التنفيذي رقم المرسو مستجدات من بينها إضافة شهادات جديدة للمسابقة وفق

 والمتمثلة في شهادة مهندس دولة ومهندس معماري شهادة 2022أوت  01المؤرخ في  991والقرار رقم  2022

بتقدير  254-98التنفيذي رقم  طبيب بيطري وأستاذ تعليم ثانوي باإلضافة إلى شهادة الماجستير ، وفق المرسوم

بعد فتح منصة الترشح لم تستطع هذه الفئات التسجيل في المسابقة،  ان هذه الفئة، إال انه"مقبول"، القى ذلك استحس

السابقة عندما كان  تواصلهم مع "االتحاد" ، كون طريقة التسجيل الزالت بنفس الصيغة مع السنوات حسب

الظروف طالبت هذه الفئة بأخذها بعين االعتبار من  التسجيل متاح فقط للحاصلين على شهادة الماستر، نظرا لهذه

 15من  التعليم العالي والبحث العلمي قبل انطالق االمتحانات الكتابية خالل الفترة طرف الجهات المعنية وزارة

 .2023فيفري  15جانفي إلى 

 

 

 
 

 



 

 جامعة: استحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه

 
 

العلمي قرارا يحدد الوحدات األفقية من أجل تدعيم  أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث

تم بموجبه استحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي  التكوين في الطور الثالث،

  .الدكتوراه، حسب ما أفاد به اليوم األحد بيان للوزارة تستهدف طلبة

التكوين في الطور الثالث وضبط جودة ومعيارية  وأوضح ذات المصدر أنه في إطار ترقية

 24المؤرخ في  1419أصدرت وزارة التعليم العالي "القرار رقم  الخدمة في التعليم العالي،

الذي يحدد الوحدات األفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث"،  2022ديسمبر 

تأتي  ديد عدد وعنوان ومضمون وكيفيات تطبيق الوحدات األفقية التييهدف إلى "تح والذي

 ."تكملة لتكوين طلبة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

اعتبارا من " بموجب هذا القرار الذي سيتم تطبيقه على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وتم

مضامين برامج موحدة " السنة الجامعية الحالية للتكوين في الطور الثالث"، استحداث

اكتساب المعارف األفقية الالزمة  للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه تسمح لهم

البيداغوجية"، وهي مهارات "التواصل  لتحضير األطروحة وكذا اكتساب المهارات

المهني والتدريس واالنفتاح على المجاالت ذات  باالندماج في الوسط الجامعي والوسط

 ."لبحثالصلة با

األول  الوزارة أن التكوين التكميلي يعتمد على "ملحقين اثنين مترابطين، يتعلق وأضافت

احترام الملكية  ( مهارة، منها16بشبكة المهارات المراد تطويرها وتم تحديدها بستة عشر)

بجودة فائقة واالنضمام إلى  الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة، تحرير محتوى علمي موثوق

الويب والتحسيس بأهمية اآلداب  ات األكاديمية والقيام ببحث علمي معمق علىالشبك

 ."واألخالقيات في البحث العلمي

 الملحق الثاني، فيتعلق بتحديد برنامج التكوين التكميلي المتمثل في ثمانية أما بخصوص

الم اإلع مواضيع تتمحور حول "تعريف التكوين في الدكتوراه، استخدام تكنولوجيات (08)

البيبليوغرافي، أهمية  واالتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا، اليقظة الوثائقية والبحث

، (C1 أو B2 اإلنجليزية )مستوى التعليمية في البحث العلمي، تعزيز المهارات في اللغة

 ."والمقاوالتية الفلسفة، منهجية البحث وأخيرا إدارة االبتكار

 

 

 



 
 

 وال تعديل في موعد االمتحانات… رزنامة جديدة للتسجيالت في مسابقة الدكتوراه

 
 

العلمي عن رزنامة جديدة للتسجيالت الخاصة بمسابقة الدكتوراه للموسم  أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث

يومين إضافيين، ب ، عقب تأجيل عملية التسجيالت اإللكترونية على منصة بروقراس،2022/2023 الجامعي

  .المسابقة موضحة أن التعديالت المستحدثة ال يمس تواريخ إجراء

 2022/2023االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية  وحسب الرزنامة الجديدة لتنظيم مسابقة

 21ت على منصة بروقراس يوم التسجيال الصادرة عن المديرية العامة للتعليم بالتكوين، فإنه بعد انتهاء آجال تمديد

من ذات الشهر تم تعديل  19الرقمية بروقراس للتسجيل عوض تاريخ  منتصف الليل على األرضية 2022ديسمبر 

الرقمية بروقراس من  ملفات الترشح للمسابقة وتأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر األرضية تاريخ ، إيداع

 .2022ديسمبر  27الى  22

 ، لمراقبة مطابقة ملفات الترشح2023جانفي  4ديسمبر إلى  28تحديد تاريخ من  الرزنامة، أنه تموأوضحت ذات 

على مستوى المؤسسات الجامعية ،  من طرف المصالح المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر االرضية ، الرقمية

ين في الدكتوراه عبر االرضية ملفات الترشح من طرف لجنة التكو لدراسة 2023جانفي  5فيما تم تحديد يوم 

 . الرقمية

عن قائمة المترشحين عبر  لإلعالن 2023جانفي  8الى  6وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من  هذا

 11الى  9، مع تحديد من 2023جانفي8الى  6المسابقات من األرضية الرقمية و تأكيد المشاركة وفقا لتواريخ

دراسة طعون  المترشحين غير المقبولين عبر األرضية الرقمية ، على ان يكون موعدطعون  إليداع 2023جانفي 

 .2023جانفي  12 المترشحين غير المقبولين في المسابقة عبر األرضية الرقمية يوم

العالي، أن اإلعالن عن القائمة النهائية للمترشحين  وأضافت المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم

لتواريخ المسابقات  المسابقة عبر األرضية الرقمية وتأكيد المشاركة سيكون دون تغيير و وفقا قبولين الجتيازالم

 3النهائية بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل  ، ويتم نشر النتائج 2023فيفري  15جانفي الى  15من 

بروقراس  المقبولين لدى مؤسسة جامعية عبر منصةتاريخ إجرائها ويتم تسجيل المترشحين  أيام كأقصى حد بعد

 .يوما الموالية لإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية 15خالل 

الماضي والتي عرفت عدة  األربعاء 2023-2022نهاية فترة الترشح في مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية  وبعد

جوان  05المؤرخ في  208-22م التنفيذي رقم المرسو مستجدات من بينها إضافة شهادات جديدة للمسابقة وفق

 والمتمثلة في شهادة مهندس دولة ومهندس معماري شهادة 2022أوت  01المؤرخ في  991والقرار رقم  2022

بتقدير  254-98التنفيذي رقم  طبيب بيطري وأستاذ تعليم ثانوي باإلضافة إلى شهادة الماجستير ، وفق المرسوم

بعد فتح منصة الترشح لم تستطع هذه الفئات التسجيل في المسابقة،  ان هذه الفئة، إال انه"مقبول"، القى ذلك استحس

السابقة عندما كان  تواصلهم مع "االتحاد" ، كون طريقة التسجيل الزالت بنفس الصيغة مع السنوات حسب

الظروف طالبت هذه الفئة بأخذها بعين االعتبار من  التسجيل متاح فقط للحاصلين على شهادة الماستر، نظرا لهذه

 15من  التعليم العالي والبحث العلمي قبل انطالق االمتحانات الكتابية خالل الفترة طرف الجهات المعنية وزارة

 .2023فيفري  15جانفي إلى 

 

 

 



 
 برامج موحدة للتكوين التكميلي لطلبة الدكتوراه

العلمي قرارا يحدد الوحدات األفقية من أجل تدعيم  بحثأصدرت وزارة التعليم العالي وال

تم بموجبه استحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي  التكوين في الطور الثالث،

  .الدكتوراه، حسب ما أفاد به أمس بيان للوزارة تستهدف طلبة

ومعيارية التكوين في الطور الثالث وضبط جودة  وأوضح ذات المصدر أنه في إطار ترقية

 24المؤرخ في  1419القرار رقم »أصدرت وزارة التعليم العالي  الخدمة في التعليم العالي،

، «الذي يحدد الوحدات األفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث 2022ديسمبر 

تأتي  تحديد عدد وعنوان ومضمون وكيفيات تطبيق الوحدات األفقية التي»يهدف إلى  والذي

 .«تكوين طلبة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العاليتكملة ل

 اعتبارا»هذا القرار الذي سيتم تطبيقه على مستوى مؤسسات التعليم العالي،  وتم بموجب

برامج موحدة  مضامين»، استحداث «من السنة الجامعية الحالية للتكوين في الطور الثالث

المعارف األفقية الالزمة  اكتسابللتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه تسمح لهم 

التواصل »، وهي مهارات «البيداغوجية لتحضير األطروحة وكذا اكتساب المهارات

المهني والتدريس واالنفتاح على المجاالت ذات  باالندماج في الوسط الجامعي والوسط

 .«الصلة بالبحث

األول  ملحقين إثنين مترابطين، يتعلق»الوزارة أن التكوين التكميلي يعتمد على  وأضافت

احترام الملكية  بشبكة المهارات المراد تطويرها وتم تحديدها بستة عشر مهارة، منها

بجودة فائقة واالنضمام إلى  الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة، تحرير محتوى علمي موثوق

الويب والتحسيس بأهمية اآلداب  يام ببحث علمي معمق علىالشبكات األكاديمية والق

 .«واألخالقيات في البحث العلمي

 الملحق الثاني، فيتعلق بتحديد برنامج التكوين التكميلي المتمثل في ثمانية أما بخصوص

اإلعالم  تعريف التكوين في الدكتوراه، استخدام تكنولوجيات»مواضيع تتمحور حول 

البيبليوغرافي، أهمية  لعلمي والبيداغوجيا، اليقظة الوثائقية والبحثواالتصال في البحث ا

، (C1أو B2 اإلنجليزية )مستوى التعليمية في البحث العلمي، تعزيز المهارات في اللغة

 .«والمقاوالتية الفلسفة، منهجية البحث وأخيرا إدارة االبتكار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2023/2022فتح أرضية التسجيل لمسابقة الدكتوراه   

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح أرضية التسجيل لمسابقة 

 .2023/2022الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 

  

 :  ونشرت الوزارة رابط التسجيل للطلبة عبر صفتحها الرسمية

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat 

الدكتوراه  ويتيح الرابط اإلطالع على مختلف مراحل وإجراءات الترشح لمسابقات

السادسة  إنشاء حساب إلى المرحةانطالقا من المرحلة األولى، ب 2022-2023

تنظيم مسابقة  الخاصة بتأكيد المشاركة في المسابقة، كما يتضمن أيضا رزنامــة

بعملية إيداع ملفّات  التي تنطلق 2023-2022االلتحاق بالتّكوين في الّطور الثّالث 

، إلى إجراء 2022 ديسمبر 19إلى  2022ديسمبر  10التّرشح للمسابقة من 

فيفري  15جــانفي إلى  15لتحاق بالتّكوين في الّطور الثّالث من مسابقات اال

2023. 

 
 

 

 

 

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
https://progres.mesrs.dz/webdoctorat


 

 إدراج وحدات جديدة لتدعيم التكوين في الدكتوراه

 

التكوين في الطور الثالث على  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج وحدات أفقية جديدة لتدعيم قررت

لمقاوالتيةاالبتكار وا مستوى مؤسسات التعليم العالي، منها إدارة . 

وضبط جودة ومعيارية الخدمة ” الدكتوراه“التكوين في الطور الثالث  وجاء في بيان للوزارة بأنه في إطار ترقية

 24المؤرخ في  1419 العالي، ولتحقيقها أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار رقم في التعليم

في الطور الثالث، إذ يهدف إلى تحديد عدد وعنوان  التكوين يحدد الوحدات األفقية من أجل تدعيم 2022ديسمبر 

العالي الوحدات األفقية التي تأتي تكملة لتكوين طلبة الدكتوراه في مؤسسات التعليم ومضمون وكيفيات تطبيق . 

تستهدف طلبة الدكتوراه، إذ يسمح لهم من اكتساب  وبموجبه تم استحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي

باإلندماج  لتحضير األطروحة، وكذا اكتساب المهارات البيداغوجية ومهارات التواصل المعارف األفقية الالزمة

المجاالت ذات الصلة بالبحث في الوسط الجامعي والوسط المهني والتدريس، واالنفتاح على . 

 يعتمد على ملحقين أثنين مترابطين األول يتعلق بشبكة المهارات المراد التكميليوعلى هذا األساس، فإن التكوين 

واستعمال أدوات الرقمنة، وتحرير  ( مهارة، منها احترام الملكية الفكرية16تطويرها وتم تحديدها بستة عشر )

معمق على الويب إلى الشبكات األكاديمية، والقيام ببحث علمي  محتوى علمي موثوق بجودة فائقة واالنضمام

اآلداب واألخالقيات في البحث العلمي والتحسيس بأهمية . 

تتمحور  ( مواضيع08يتعلق بتحديد برنامج التكوين التكميلي المتمثل في ثمانية ) فهو 2أما بخصوص الملحق رقم 

بيداغوجيا، واالتصال في البحث العلمي وال حول تعريف التكوين في الدكتوراه، واستخدام تكنولوجيات اإلعالم

في اللغة  البيبليوغرافي وأهميته التعليمية في البحث العلمي، فضال عن تعزيز المهارات واليقظة الوثائقية والبحث

(”C1“ أو“ B2“ اإلنجليزية )مستوى وإدارة االبتكار والمقاوالتية ، ومادة اللفلسفة ومنهجية البحث، . 

 .وستدخل هذه المقاييس حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية الحالية للتكوين في الطور الثالث

 
 

 

 



 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: استحداث مضامين برامج موحدة 

 للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يحدد الوحدات األفقية من أجل تدعيم التكوين  

في الطور الثالث، تم بموجبه استحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي تستهدف 

 طلبة الدكتوراه.

ية وأوضح بيان الوازرة أنه في إطار ترقية التكوين في الطور الثالث وضبط جودة ومعيار

 24المؤرخ في  1419القرار رقم “الخدمة في التعليم العالي، أصدرت وزارة التعليم العالي 

، ”الذي يحدد الوحدات األفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث 2022ديسمبر 

تحديد عدد وعنوان ومضمون وكيفيات تطبيق الوحدات األفقية التي تأتي “والذي يهدف إلى 

 ”.طلبة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العاليتكملة لتكوين 

اعتبارا “وتم بموجب هذا القرار الذي سيتم تطبيقه على مستوى مؤسسات التعليم العالي، 

مضامين برامج موحدة “، استحداث ”من السنة الجامعية الحالية للتكوين في الطور الثالث

المعارف األفقية الالزمة  للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه تسمح لهم اكتساب

التواصل “، وهي مهارات ”لتحضير األطروحة وكذا اكتساب المهارات البيداغوجية

باالندماج في الوسط الجامعي والوسط المهني والتدريس واالنفتاح على المجاالت ذات 

 ”.الصلة بالبحث

يتعلق األول  ملحقين اثنين مترابطين،“وأضافت الوزارة أن التكوين التكميلي يعتمد على 

( مهارة، منها احترام الملكية 16بشبكة المهارات المراد تطويرها وتم تحديدها بستة عشر)

الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة، تحرير محتوى علمي موثوق بجودة فائقة واالنضمام إلى 

الشبكات األكاديمية والقيام ببحث علمي معمق على الويب والتحسيس بأهمية اآلداب 

 ”.القيات في البحث العلميواألخ

أما بخصوص الملحق الثاني، فيتعلق بتحديد برنامج التكوين التكميلي المتمثل في ثمانية 

تعريف التكوين في الدكتوراه، استخدام تكنولوجيات اإلعالم “( مواضيع تتمحور حول 08)

غرافي، أهمية واالتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا، اليقظة الوثائقية والبحث البيبليو

(، C1أو   B2التعليمية في البحث العلمي، تعزيز المهارات في اللغة اإلنجليزية )مستوى 

 ”.الفلسفة، منهجية البحث وأخيرا إدارة االبتكار والمقاوالتية



 

«Study in Algeria», le label qui assure un meilleur 

accompagnement aux étudiants étrangers 

 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel 

Baddari a annoncé, jeudi à Alger, le lancement du label «Study in Algeria» aux 

fins de consolider l'attractivité des établissements universitaires, les rendre plus 

visibles et encourager l'enseignement en langues étrangères. 

Le ministre qui présidait le lancement de cette opération destinée aux établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, a indiqué que le label «Study in 

Algeria» visait «la consolidation de l'attractivité des établissements universitaires et de 

leur visibilité, mais aussi l'encouragement de l'enseignement en langues étrangères, 

notamment en anglais, à même de refléter la véritable image positive du système 

d'enseignement supérieur en Algérie». 

L'octroi de ce label aux établissements universitaires obéit à nombre de critères et 

indicateurs, basés essentiellement sur «l'évaluation par les étudiants étrangers du 

niveau de leur accompagnement par les établissements universitaires et leurs 

conditions d'accueil, outre le respect du contenu d'un guide élaboré par le ministère des 

Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger». 

A cette occasion, M. Baddari a souligné que l'octroi du label «Study in Algeria» 

permet d'instaurer un climat de compétitivité entre établissements universitaires 

algériens pour un meilleur accueil des étudiants, hôtes de l'Algérie, à même de 

contribuer à hisser le niveau de la qualité de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique en Algérie, un «défi» qui en appelle à une action collective et 

intensifiée. 

 

 

 

 

 


