
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2222ديسمبر  27 ليوم  



 

 

 جانفي 2انطالق تكوين أساتذة اإلنجليزية في 

 

جانفي القادم موعدا  2العلمي يوم  حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث

عبر منصة رقمية، لفائدة  النطالق دورة التكوين في اللغة اإلنجليزية

يندرج في إطار تعزيز  يناألساتذة الجامعيين. وذكرت الوزارة أن هذا التكو

وتكملة لما تم اتخاذه من  تكوين أساتذة التعليم العالي في اللغة اإلنجليزية

مراكز التعليم المكثف  إجراءات بالمؤسسات الجامعية، حيث تم تجنيد كل

اللجنة الوطنية للتعليم  للغات، وكذا أقسام اللغة اإلنجليزية، مشيرة إلى أن

االنجليزية عن بعد كسند  خاصة بتعليم اللغةعن بعد أطلقت منصة رقمية 

 .تعليمي بيداغوجي لفائدة أساتذة التعليم العالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جانفي 2انطالق تكوين أساتذة اإلنجليزية في 

 

جانفي القادم موعدا  2حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 

ائدة النطالق دورة التكوين في اللغة اإلنجليزية عبر منصة رقمية، لف

األساتذة الجامعيين. وذكرت الوزارة أن هذا التكوين يندرج في إطار تعزيز 

تكوين أساتذة التعليم العالي في اللغة اإلنجليزية وتكملة لما تم اتخاذه من 

إجراءات بالمؤسسات الجامعية، حيث تم تجنيد كل مراكز التعليم المكثف 

أن اللجنة الوطنية للتعليم  للغات، وكذا أقسام اللغة اإلنجليزية، مشيرة إلى

عن بعد أطلقت منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة االنجليزية عن بعد كسند 

 تعليمي بيداغوجي لفائدة أساتذة التعليم العالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توقيع اتفاقية شراكة بين الهالل األحمر الجزائري ووزارة التعليم العالي

 
 

شراكة بين الهالل األحمر الجزائري  التوقيع على اتفاقية تم اليوم االثنين،

كما تهدف االتفاقية إلى دمج الطلبة  ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

أعمال تطوعية، خيرية وإغاثية.  في نشاطات الهالل األحمر الجزائري من

والبحث العلمي والطلبة في  وكذا تكوين كوادر وزارة التعليم العالي

  .سعافات األوليةاإل

للهالل األحمر الجزائري في كل  وحسب ذات الهيئة، فإنه سيتم فتح نوادي

أبحاث الجامعة الجزائرية في  الجامعات والمدارس العليا. واالستفادة من

 .مجال التغيرات المناخية والطاقات المتجددة

فية إلى تكوين الطلبة الجزائريين في إدارة الكوارث الطبيعية وكي إضافة،

األجهزة األمنية. والفرق الطبية والسلطات المحلية إبان  دعم مختلف

 .التنظيم المشترك لألنشطة المتعلقة بالعمل اإلنساني الكوارث. وكذا

 الوسوم

 اتفاقية الهالل األحمر الجزائري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ارة التعليم العاليتوقيع اتفاقية شراكة بين الهالل األحمر الجزائري ووز

 

الجزائري  الهالل األحمر تم اليوم االثنين، التوقيع على اتفاقية شراكة بين 

دمج الطلبة في  التعليم العالي والبحث العلمي، كما تهدف االتفاقية إلى  ووزارة

وإغاثية. وكذا  من أعمال تطوعية، خيرية الهالل األحمر الجزائري  نشاطات 

 .اإلسعافات األولية ن كوادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والطلبة فيتكوي

 وحسب ذات الهيئة، فإنه سيتم فتح نوادي للهالل األحمر الجزائري في كل

 الجامعات والمدارس العليا. واالستفادة من أبحاث الجامعة الجزائرية في مجال

 .التغيرات المناخية والطاقات المتجددة

دعم  لى تكوين الطلبة الجزائريين في إدارة الكوارث الطبيعية وكيفيةإضافة، إ

وكذا  .مختلف األجهزة األمنية. والفرق الطبية والسلطات المحلية إبان الكوارث

 .التنظيم المشترك لألنشطة المتعلقة بالعمل اإلنساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هكذا يتم تدريس المقاييس  يتم تدريس المقاييس االفقية لطلبة الدكتوراه هكذا

 االفقية لطلبة الدكتوراه

 

من أجل المقاييس األفقية  أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على القرار الوزاري الذي يحدد

وجاء في القرار الوزاري الذي تحوز  .العالي تدعيم التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعليم

على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي تكوينا لفائدة طالب  النهار اون الين على نسخة منه انه ينظم

دف إلى تمكين طالب ويسمح التكوين التكميلي المسته .السنة األولى من التكوين الدكتوراه خالل

كما يسمح التكوين التكميلي لطالب  .المعارف األفقية الالزمة لتحضير األطروحة كتساباالدكتوراه من 

إضافة  .التعليمية في البحث العلمي والبيداغوجيا، والفلسفة الدكتوراه من تعميق المعارف، المتمثلة في

التحكم في تكنولوجيات اإلعالم  ير المعتمدة. وكذاإلى تحسين المستوى في اللغة اإلنجليزية وفقا للمعاي

كما يمكن تدريس برنامج التكوين التكميلي حسب ذات  .تصال في البحث العلمي والبيداغوجياواال

كانت دروس أو محاضرات أو ملتقيات،  عبر الخط بأشكال مختلفة. سواء القرار، بالنمط الحضوري أو

ويتم المصادقة على المهارات المكتسبة في  .وين التكميليإضافة إلى مضامين برامج التك وورشات

تقييم تكويني. كما تنشأ على مستوى كل مؤسسة تعليم عالي، خلية  دفتر طالب الدكتوراه على أساس

وتتكون الخلية من نائب مدير الجامعة المكلف  .مع لجان التكوين في الدكتوراه المعنية تعمل بالتنسيق

 .وأربعة أساتذة باحثين من مصف األستاذية معينين من طرف المؤسسة منسق،بما بعد التدرج بصفته 

للفلسفة. وأستاذ باحث بالنسبة  حيث يجب أن يكون أستاذ باحث بالنسبة للتعليمية، أستاذ باحث بالنسبة

 .تصاللتكنولوجيات اإلعالم واال للغة اإلنجليزية وأستاذ باحث بالنسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

أفرجت وزارة التعليم العالي  يتم تدريس المقاييس االفقية لطلبة الدكتوراه هكذا

المقاييس األفقية من أجل تدعيم  والبحث العلمي على القرار الوزاري الذي يحدد

 العالي عليمالتكوين في الطور الثالث في مؤسسات الت

على مستوى كل  وجاء في القرار الوزاري الذي تحوز النهار اون الين على نسخة منه انه ينظم

ويسمح التكوين  .السنة األولى من التكوين مؤسسة للتعليم العالي تكوينا لفائدة طالب الدكتوراه خالل

قية الالزمة لتحضير المعارف األف التكميلي المستهدف إلى تمكين طالب الدكتوراه من إكتساب

التعليمية في  كما يسمح التكوين التكميلي لطالب الدكتوراه من تعميق المعارف، المتمثلة في .األطروحة

إضافة إلى تحسين المستوى في اللغة اإلنجليزية وفقا للمعايير  .البحث العلمي والبيداغوجيا، والفلسفة

كما يمكن  .تصال في البحث العلمي والبيداغوجياالتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واإل المعتمدة. وكذا

عبر الخط بأشكال مختلفة.  تدريس برنامج التكوين التكميلي حسب ذات القرار، بالنمط الحضوري أو

 .إضافة إلى مضامين برامج التكوين التكميلي سواءا كانت دروس أو محاضرات أو ملتقيات، وورشات

تقييم تكويني. كما تنشأ  في دفتر طالب الدكتوراه على أساسويتم المصادقة على المهارات المكتسبة 

 .مع لجان التكوين في الدكتوراه المعنية على مستوى كل مؤسسة تعليم عالي، خلية تعمل بالتنسيق

وأربعة أساتذة باحثين من  وتتكون الخلية من نائب مدير الجامعة المكلف بما بعد التدرج بصفته منسق،

حيث يجب أن يكون أستاذ باحث بالنسبة للتعليمية، أستاذ  .من طرف المؤسسة مصف األستاذية معينين

لتكنولوجيات اإلعالم  للفلسفة. وأستاذ باحث بالنسبة للغة اإلنجليزية وأستاذ باحث بالنسبة باحث بالنسبة

 .واإلتصال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هذا جديد الوحدات التكوينية لطالب  2222حيز التطبيق للناجحين في مسابقة الدكتوراه  ستدخل

  الدكتوراه

 

األفقية الجديدة  أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الخاص بالمقاييس هذا جديد الوحدات التكوينية لطالب الدكتوراه

في إطار سعي الوزارة إلى إصالح التكوين في الدكتوراه ،  .التعليم العالي في مؤسسات” الدكتوراه” تكوين في الطور الثالثلتدعيم ال

السنة األولى بعد النجاح في المسابقة،  لتوضيح المقاييس التي سيتلقاها طالب الدكتوراه في 2222ديسمبر 22الصادر في  يأتي هذا القرار

ووفقا لذات  .األطروحة إلى تمكين طالب الدكتوراه من اكتساب المعارف األفقية الالزمة لتحضير تكميلي المستهدفحيث يسمح التكوين ال

 التعليمية في البحث العلمي والبيداغوجيا، والفلسفة، مع المعارف في مجال القرار فالتكوين التكميلي سيمكن طالب الدكتوراه من تعميق

 .تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا يزية وفقًا للمعايير المعتمدة، واستخدامتحسين المستوى في اللغة اإلنجل

 وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تدريس برنامج التكوين التكميلي بالنمط الحضوري تدريس برنامج التكوين التكميلي حضوريا وعبر الخط

على أن تتم المصادقة على المهارات المكتسبة  … ومحاضرات، أو ملتقيات وورشات أو عبر الخط بأشكال مختلفة، على شكل دروس

لجان  وفي السياق، ستنشأ على مستوى كل مؤسسة تعليم عالي خلية تعمل بالتنسيق مع .أساس تقييم تكويني في دفتر طالب الدكتوراه على

 لتكميلي، و انتقاء األساتذة المتدخلين في التكوين وبرمجة دورات التكوين،ا التكوين في الدكتوراه المعنية مكّلفة بوضع حيز التنفيذ التكوين

التدرج بصفته  ووفقا لذات القرار ستتكون الخلية من نائب مدير الجامعة المكلف بما بعد .التقييم التكويني لطلبة الدكتوراه فضال عن

أستاذ باحث بالنسبة للتعليمية، و أستاذ  ”:المؤسسة كالتاليأساتذة باحثين من مصف األستاذية معينين من طرف مدير  منسق، وأربعة

فيما يترأس الخلية ” واالتصال بالنسبة للغة اإلنجليزية، وأستاذ باحث بالنسبة لتكنولوجيات اإلعالم باحث بالنسبة للفلسفة وأستاذ باحث

تجتمع الخلية بطلب من منسقها كلما دعت الحاجة إلى  والذي يضمن تنسيق نشاطاتها، حيث نائب مدير الجامعة المكلف بما بعد التدرج

مهارة لتطويرها لدى طالب 16 .برنامج عملها المرفق برزنامة على المجلس العلمي للمؤسسة للمصادقة عليه ذلك، على أن تعرض الخلية

ة المهارات المراد تطويرها إلى شبك -الذي تحوز الشروق نسخة منه – 0202الخاص بالقرار رقم  20ويشير الملحق رقم  الدكتوراه

اإلنجليزية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ويتعلق األمر  وهي التعليمية والفلسفة واللغة مهارة، وهذا ضمن أربعة متدخلين 01وعددها 

إلى الشبكات جودة، مع مهارة االنضمام  الملكية الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة، وتحرير محتوى علمي موثوق وذو بمهارة احترام

وكيفية تعبئة  على الويب ، فضال عن التحسيس بأهمية اآلداب واألخالقيات في البحث العلمي، األكاديمية، والقيام ببحث علمي معمق

واإلبستمولوجي حول اسم البحث العلمي، وتطوير القدرات الفكرية  المعارف والمهارات في وضعية ما، باإلضافة إلى التفكير النظري

بالمشاركة الفعالة في تطور المجتمع، واكتساب  ونشر المعرفة، وتنمية الحس النقدي لدى طالب الدكتوراه مما يسمح له تحصيلمن أجل 

العرضية القدرة على التحليل  باإلضافة إلى المهارات اللغوية: الفهم واالنتاج الشفوي والكتابي، والمهارات فكر منفتح واحترام اآلخر،

والخبرة، مع  الذاتي والعمل عبر الخط، وتطوير المبادرات واالبتكار في مجالي المعرفة ثباتات ومهارات التقييمالتلخيص وتقديم اال

فهم النظام الجامعي التعليمي والبحثي بالموازاة مع اآلداب  تطوير روح المقاوالتية والقيادة لدى طالب الدكتوراه، وصوال إلى

 وحددت الوزارة في ذات القرار الحجم الساعي لبرنامج التكوين المتكون من ألهمية المقاييسحجم ساعي وفقا  .الجامعية واألخالقيات

سيسمح للطالب بالتعرف على اإلطار القانوني الذي  ساعات لتعريف التكوين في الدكتوراه والذي 1ثمانية مقاييس ، إذ سيتم تخصيص 

التعرف واالطالع على بنية  معية، وحقوق وواجبات طالب الدكتوراه ، معداب واألخالقيات الجاالثالث، واآل ينظم التكوين في الطور

ساعة، وستمكن الطالب من تسهيل  18 أما فيما يخص استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال فتم تحديد الحجم الساعي ب .البحث العلمي

تكنولوجيات اإلعالم  ات الرقمية، وتسليط الضوء على دورانتاج وتخزين وتبادل وتصنيف المستند اكتساب المعرفة وتطبيقها، وتعلم كيفية

ساعات لوحدة اليقظة الوثائقية  1هذا وتم تخصيص  هكذا سيتم توزيع الحجم الساعي لطالب الدكتوراه ..واالتصال في البحث والبيداغوجيا

المستجدات البحثية، أما بالنسبة  واالطالع على تهدف لترقية احترام الملكية الفكرية والنزاهة األكاديمية والبحث البيبليوغرافي والتي

التعليمية وتحديد  مابين السداسي األول والثاني، ويرمي إلى إدراج بحث الدكتوراه في إطار ساعة22لمقايس التعليمية فتم توزيعه على 

السماح لطالب الدكتوراه  لساعة للتكوين في اللغة اإلنجليزية من أج 02وفي ذات السياق، تم تخصيص  الموقف االبستيمولوجي،

 ساعة لمقياس 02لتحسين مرئية مؤسسات التعليم العالي دوليا، فيما سيتم تخصيص  بالمشاركة في مداخالت ونشر أعمال بحثية دولية

ساعات  9وتم تخصيص حجم ساعي بمعدل  . النقدي في البحث الفلسفة التي تهدف إلى تعزيز الفكر النقدي لدى طالب الدكتوراه، والتقييم

ساعات يتعرف  9االمتثال للمعايير المنهجية، أما إدارة االبتكار والمقاوالتية فسيخصص لها  لمقياس منهجية البحث والذي يهدف إلى

مع تعليم طالب الدكتوراه استكشاف البيئة المحيطة له لتكييف بحثه  خاللها الطالب على استراتيجيات التطوير وإدارة مشروع مبتكر ،

 .لمقاوالتيةا باتجاه


