
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

9299ديسمبر  92 ليوم  



 

قطاعات النقل والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة في صلب اجتماع 

 الحكومة 

 

ترأس الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم األربعاء، اجتماعا للحكومة تناول مواضيع تتعلق بقطاعات 

اب والرياضة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير النقل والتعليم العالي والبحث العلمي، التكوين المهني والشب

  :األول، فيما يلي نصه الكامل

،اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر 8288ديسمبر  82ترأس الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا األربعاء "

 .الحكومة

 :وقد درست الحكومة خالل اجتماعها األسبوعي هذا النقاط اآلتية

 :لنقلفي مجال ا

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية واألمن في الطرق 

 .بالمؤسسات المدرسية، قدمه وزير النقل

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعميم التربية وثقافة الطرقات لدى األطفال من خالل إدراج مادة تربوية 

 .توى كافة األطوار التعليميةمخصصة ألمن الطرقات على مس

وجدير باإلشارة أن الحكومة، في إطار مكافحة الالأمن عبر الطرق، تضع التربية المرورية كأحد الروافد األساسية 

 .في سياق األعمال الرامية إلى الحد من ضحايا حوادث المرور، السيما عند األطفال

 :وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي

 .التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول التكوين والبحث العلمي في مجال تحلية مياه البحرقدم وزير 

ويجدر التذكير بأن األمر يتعلق باستحداث تخصص أكاديمي جديد يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس 

وهذا نظرا للتقدم المحرز في  ،8288نوفمبر  41الجمهورية التي أسداها خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 

 .هذا القطاع الحيوي

وفي هذا الصدد، اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القيام، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، بإدراج 

مسارات تكوينية جديدة على مستوى المؤسسات الجامعية، بغرض التحكم في العمليات التكنولوجية لتحلية مياه البحر 

 .والتوفر على مورد بشري مؤهل في هذا التخصص

الهدف المتوخى في تكوين خريجين )الهندسة والليسانس والماستر( بوسعهم التكفل بالمشاكل اليومية لتسيير محطات 

تحلية مياه البحر واالستجابة الحتياجات قطاع إنتاج الماء الشروب، السيما من خالل تحلية مياه البحر والمياه 

وسيتم إنشاء قطب امتياز خاص بهذا التكوين يتشكل من أربعة مؤسسات تتمثل في كل من جامعة هواري  المالحة.

بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر والمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

 .ورقلةبوهران وجامعة 

 :أما في مجال التكوين المهني

فقد قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا يتضمن إحداث فرع "تحلية مياه البحر" ضمن قائمة عروض 

 .التكوين

لى التوفر على متعاملي وإذ يندرج هذا التكوين أيضا في إطار تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، فإنه يرمي إ

محطات تحلية مياه البحر مكلفين بتشغيل هذه الهياكل وكذا بصيانة وتنظيف مرشحات محطات تحلية مياه البحر 

 .والمياه المالحة

أشهر(، على مستوى مراكز التكوين المهني، ويكون موجها للمتحصلين  6وسيتم تقديم هذا التكوين قصير المدى )

 .نية ثانويعلى مستوى السنة الثا

 :وأخيرا، وفي مجال الشباب والرياضة

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة، يتعلق بوضعية االحتراف في مجال كرة القدم، وآفاق 

االصالحات التي ستتم المبادرة بها ضمن اآللية الرامية لالرتقاء به إلى مستوى المعايير والشروط المطلوبة بموجب 

 ."لتنظيمي الجديد لنظام منح رخصة النادي المحترف، الذي صادق عليه االتحاد اإلفريقي لكرة القدماإلطار ا

https://www.djazairess.com/city/%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9


 

 

 

 

 



 

 .. تحول رقمي وتكويني واقتحام لألسواق االقتصادية 8288الجامعة الجزائرية في 

 

 شهادات تخرج جديدة.. وخلق أقطاب امتياز ومدارس عليا  *

 للطلبة والباحثين باإلبتكاروضع لبنة ونظام بيئي يسمح  *

 تدابير استثنائية لتعميم التدريس باإلنجليزية عوض الفرنسية بالجامعات *

 إعداد: غنية توات

،  41، تزامنت مع تراجع وباء كوفيد 8288مستجدات عدة عرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خالل سنة 

ليم بالجامعات التي تم فيها تكريس التعليم عن بعد والمدمج مع الذي مكن من تحقيق عدة إصالحات مست نوعية التع

التعليم الحضوري، وتعزيز رقمنة القطاع بمختلف مؤسساته خاصة المركزية، وإحداث "ثورة جديدة" في نوعية 

 الشهادات المقدمة للطلبة، وتطوير وضمان نقل المعارف وتكوين الموارد البشرية، وتكريس مسؤولية الجامعة تجاه

محطة محورية لخلق مشاريع اقتصادية رجال أعمالها هم  الجزائريةاألجيال القادمة، من خالل خلق جعل الجامعة 

 .خرجين جدد من مختلف مؤسسات التعليم العالي

ة، أستاذ باحث، خبير في اإلعالم واالتصال، ومهتم بالشؤون الوطنية والدولية في تصريح وقال عبد الرحمان بوثلج

عدة مستجدات في قطاع التعليم العالي، فبعد سنتين من نظام التفويج، وتطبيق  8288ل"االتحاد" إنه" شهدت سنة 

نظام التفويج والعودة إلى نظام  البروتوكول الصحي الذي فرضته األزمة الصحية الناتجة عن وباء كورونا، تم إلغاء

، مع إعتماد نمط التعليم عن بعد كنمط معترف به في الجامعة 8288التدريس الحضوري الهادئ بداية سنة 

ليم العالي والبحث العلمي تطويره وتدريس المواد األفقية حصريا ابتداء ، وهو النمط الذي تريد وزارة التعالجزائرية

 ."من السنة الحالية، وتم إنشاء لجنة وطنية مكلفة بمتابعة هذا الملف

مسابقة الدخول إلى الدكتوراه إصالحات أوصى بها رئيس الجمهورية، خاصة  -يضف بوثلجة–كما شهدت السنة 

قصي العديد من حملة الماستر من المشاركة في هذه المسابقة, وتم مؤخرا بعد إلغاء الملحق الوصفي الذي كان ي

مجيئ الوزير بداري توسيع المشاركة في المسابقة إلى حملة شهادة مهندس وحملة الشهادات بكالوريا زائد خمس 

ال يسمح لها  سنوات والتي تمنحها المدارس العليا وإلى حملة شهادة ماجستير بدرجة مقبول، حيث أن هذه الفئة

 .خرين2بالتسجيل المباشر في الدكتوراه حسب المناصب مثل حملة شهادة ماجستير ال

 ومشاريع ولوج عالم المقاوالتية للطلبة ألول مرة… نجوم 5مشروع  *

كما شهدت بداية السنة الجامعية الحالية وضع الكثير من المشاريع حيز التنفيذ، خاصة مشروع طالب خمس نجوم 

دف إلى تشجيع الطلبة على مزاولة تكوين تكميلي يساعدهم في مسارهم المهني، ومشروعي شهادة والذي يه

براءة إختراع والذي يهدف إلى تشجيع الطلبة على اإلبداع واإلبتكار -مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية-جامعية

يس مؤسسات ناشئة ومصغرة واإلختراع الذي يؤدي بهم إلى ولوج عالم المقاوالتية وريادة األعمال من خالل تأس

تغنيهم من جهة عن البحث عن وظيفة، بل أكثر من ذلك يمكنهم المساهمة في التقليل من البطالة وتطوير االقتصاد 

 .خاصة المبني على المعرفة منه إذا ما نجحت مشاريعهم

حياة الجامعية، سواء وقال بوثلجة " مشروع آخر وضع حيز التنفيذ وتم إنشاء لجنة وطنية خاصة به وهو رقمنة ال

في جانب التسيير اإلداري أو الجانب البيداغوجي أو التكوين في ما بعد التدرج والبحث العلمي وكذلك في الجانب 

الخدماتي الذي يعني الطلبة، والهدف هو تسهيل اإلجراءات واالقتصاد في النفقات وربح الكثير من الوقت، ولذلك 

 .ن المؤسسات الجامعية الوصول إليهوضع مشروع صفر ورقة كهدف مطلوب م

 تعميم اإلنجليزية *

باإلضافة إلى كل ما سبق أكد األستاذ الباحث بوثلجة، أنه يعتبر مشروع تعميم استعمال اللغة االنجليزية في التدريس 

مشروع جد مهم تعول من خالله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير التكوين  الجزائريةبالجامعات 

ونظرائهم في العالم من أجل جعل  نالجزائرييبالجامعات وتحسين تصنيفها ومرئيتها وتسهيل التواصل بين الباحثين 

الجامعة في خدمة االقتصاد الوطني والتنمية االجتماعية، وكل هذه المشاريع طموحة إذا ما كتب لها النجاح، حيث 

أن النتائج ستظهر على المدى المتوسط والطويل والنجاح يعتمد على اآلليات المستعملة والجدية في التطبيق في 

 .لتعليم العالي والبحث العلمي بأهمية هذه المشاريع وضرورة إنجاحها بصفة مرضيةالميدان ووعي أسرة ا

على  2022وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية سهل الوزراء المتداولون على قطاع التعليم العالي خالل سنة 

المعارف وتكوين جعل الجامعة مصدرا هاما للنمو االقتصادي للبالد من خالل اكتساب وتطوير وضمان نقل 

الموارد البشرية القارة على التسيير الذاتي والمشاركة في الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية والجهوية والوطنية 

والمساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة، من خالل اظهار واجباتها التي تتحملها تجاههم ومن أجل البدء في 

ا من قبل األجيال القادمة، من خالل ادخال تعديالت جرئية جاءت خاصة مع الوزير تقدير المشكالت المحتمل اثارته
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الجديد القادم للقطاع كمال بداري، تتعلق بنوعية شهادات التخرج أو التكوين اإلقامي والذي سيمكن معظم الطلبة 

سة( عند تخرجهم ، من االستفادة لتكوين خاص يمكنهم من حيازة ) دبلوم مشروع مؤس8282الجامعيين خريجي 

يساعدهم في ولوج عالم المؤسسات الناشئة مبرزا االنتقال من طالب خريج باحث عن منصب شغل الى طالب خريج 

 .خالق لمناصب شغل

 أنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا *

، الذي يحدد نظام 8288جوان  5المؤرخ في  822-88تجسيد المرسوم التنفيذي رقم  8288كما عرفت سنة 

راسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، والنصوص التطبيقية المرافقة له، والذي يؤسس لنقلة الد

نوعية في نظام التعليم العالي من خالل إرساء أنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا في طوري الليسانس والماستر، 

ءة المعرفية والمهارية لخريجي التعليم العالي، وهو ما عزز ال محالة من فرص تحسين نوعية التعليم ورفع الكفا

وإعادة بعث مسار تكوين المهندس والمهندس المعماري، وفقا لرؤية مقاوالتية حديثة، مع تنظيم مشاريع التكوين في 

الدكتوراه وفق منظور جديد، يقوم على أساس االنفتاح والتشاركية بين مختلف مشاريع البحث الوطنية والدولية، 

بر فتح مدرسة الدكتوراه، باإلضافة إلى أنه يؤسس للجان الوطنية للتأهيل، المدرجة ضمن مخطط عمل وذلك ع

 .الحكومة، قصد تحقيق االنسجام في برامج التكوين

 الجامعة قاطرة للتحول االقتصادي *

ى الجامعات وعملت الوزارة الوصية طيلة هذه السنة على جعل الجامعة، قاطرة للتحول االقتصادي، ومنفتحة عل

العالمية والتي تعرف تحوالت عميقة وسريعة، من خالل تكريس الحوار مع الشركاء اإلجتماعيين، من ممثلي 

األساتذة والعمال والطلبة، على دورهم في استقرار المؤسسة الجامعية، في إطار تحقيق األهداف االستراتيجية 

للثورة من خالل خلق مناصب شغل، عبر إشراك  لمخرجات برنامج رئيس الجمهورية، لتصبح الجامعة خالقة

األساتذة الباحثين والطلبة وحاملي المشاريع في المؤسسات إلثراء اإلقتصاد، وذلك من خالل توقيع عدة اتفاقيات 

شراكة مع قطاع اقتصادية في إطار تكريس التعاون المشترك خاصة مع وزارة اقتصاد المعرفة ووزارة الصناعة 

فة الى وزارات اخرى ومؤسسات اقتصادية على رأسها مؤسسة سوناطراك، لتسهيل ادماج الطلبة الصيدالنية، اضا

 .في عالم الشغل وتمكين الباحثين بالقطاع في مد يد المساعدة إلنجاح وتحقيق مشاريع هامة في مختلف المجاالت

تكوينات، وتوجيهها نحو مهن ، ملفات كبيرة تهدف الى مراجعة قاطرة ال 8288وفتح قطاع التعليم العالي خالل 

المستقبل كالذكاء االصطناعي والطب والتحوالت االقتصادية والجيوسياسية وعلم الروبوتات والتنمية البشرية 

واالنتقال الطاقوي، ما يؤسس لولوج منظومة التكوين العالي المفضي إلى عالم النوعية والجودة ، وتحسين جودة 

العلمي وترقية اإلبداع واالبتكار، من خالل السعي الى تبني تقنيات جديدة في التعليم والتكوين وتطوير البحث 

 .الرقمنة وولوج عالم الذكاء االصطناعي، والرفع من جودة الحوكمة الجامعية والبحثية

 8288ألف أستاذ دائم في  62نموا وتطورا في الهياكل وتصاعد وإحصاء  *

وصل عدد المؤسسات  8288شهدت نموا وتطورا في الهياكل البيداغوجية حيث أنه في  الجزائريةكما ان الجامعة 

الف طالب كما  022ألف أستاذ دائم يشرفون على مليون و  62مؤسسة جامعية، باالضافة الى  444الجامعية الى 

الف متخرج سنويا ، بينما في  122الخريجين من كل األطوار وفي جميع التخصصات الى أكثر من  ارتفع عدد

 622بطاقة استيعاب ب  8288اقامة جامعية سنة  166إقامات الى  2مجال الخدمات الجامعية فقد عرفت تطورا من 

ارتفاعا في مؤشر المورد ألف طالب مقيم، إلى جانب ذلك، عرف القطاع  118الف سرير وتحتوي على أكثر من 

األولى مغاربيا والثالثة  الجزائرمن والتنمية لأل المتحدة األمموهو المؤشر المعتمد من برنامج  2.051البشري الى 

مشروعا  222البرامج الوطنية للبحث العلمي حيث تم إيداع  2022افريقيا و السابعة عربيا ، في ظل مواصلة خالل 

 .مشروعا منها 01تم اعتماد  8288مشروعا في  122مشروعا وتقديم  481ل جرى قبو 8284في سنة 

كما تم إرساء منظومة بحثية متكاملة تتناغم مع السياسة الوطنية في مجال التنمية الشاملة تسمح باالستجابة لكل 

بنة لخلق نظام مدارس عليا ستضع ل 1اإلشكاليات التي يواجهها المتعامل االقتصادي، من خالل الشروع في إنشاء 

بيئي ابتكاري بين الباحثين األساتذة والطلبة، مع وضع خالل هذه السنة استثمارات جد معتبرة سواء في إنشاء 

مراكز البحث وتوفير األرضية التكنولوجية والبني التحتية التي لم تكن موجودة من قبل وتلبي معظم احتياجات 

مدارس عليا بالقطب التكنولوجي سيدي عبد  1مشاريع إلنشاء  1الباحثين ، خاصة مع الشروف الشروع في اعداد 

هللا منها المدرسة العليا لألنظمة المسيرة سواء كان بريا أو مائيا أو هوائيا حيث سيكون لهذه األخيرة استعماالت 

متخلفة في هذا المجاالت مؤكدا السعي إلى وضع  الجزائركبيرة مستقبال في كل المجاالت ولذلك ال يجب أن تكون 

لبنة تسمح للجزائر بالولوج إلى هذه التكنولوجيا أي وضع نظام بيئي ابتكاري يسمح للطلبة والباحثين من االبتكار في 

وانشاء مدرسة عليا في عالم النانو  -يضيف المتحدث–هذا المجال، فضال عن مدرسة عليا في عالم الروبوتات 

التكنولوجيات إلى جانب استحداث مركز بحث في الرياضيات المطبقة ومركز بحث في عالم نانو التكنولوجيا 

لضمان التفاعل بين الباحثين األساتذة والطلبة، فضال عن إنشاء حاضنة أعمال ومدينة علوم لكل ما هو ثقافة علمية 

 .ى قطب سيدي عبد هللا لنجعله قطب امتياز وتحقيق حركية بين الجامعات ومراكز البحثعلى مستو

وضع مشاريع العادة النظر في تكوين األطباء المتخصصين،  8288وفي إطار تحسين نوعية التكوين تم في 

الخارج، عبر  والبحث عن سبل تدعيم التكوين المتخصص في العلوم الطبية والصيدالنية، والحد من حركيتهم إلى
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مراجعة وإعادة النظر في توزيع خارطة التكوين في العلوم الطبية والصيدالنية، والتفكير في إنشاء كليتين للعلوم 

مباشرة إحداث مالحق بكليات الطب، نحو آفاق واعدة في  الكبرى، أو الجزائرالطبية والصيدالنية على مستوى 

العلوم الطبية والصيدالنية، مع العمل على خلق مدرسة طب الغد في اطار انشاء خمس مدارس عليا ، مع تعزيز 

إنشاء أقطاب جامعية على المستوى الوطني، ومدارس عليا في عدة مجاالت،ال سيما تلك التي تخص مهن المستقبل 

 .تقبل ، الفالحة الصحراوية لتحقيق اإلكتفاء الذاتي في الحبوبوطب المس

 ..تطبيقات مستحدثة ألول مرة للطلبة واألساتذة *

، تم ابتكار تطبيق جديد لفائدة الطلبة من اجل تسهيل عملية  8288وفي إطار الرقمنة التي تم تعزيزها في سنة 

سارهم التعليمي بالمؤسسات الجامعية، الذي يمكن الطلبة االطالع على كل االمور البيداغوجية واالدارية خالل م

التعرف على الجدول الزمني لالختبارات، نقاط االختبارات والتقييم المستمر، كشوف النقاط، المقاييس ذات ديون 

شهد التسجيالت الجامعية، اضافة الى كل هذا يمكن لهم االطالع على العطلة األكاديمية ومعلومات البكالوريا ، حيث 

نقلة نوعية في عصرنة اإلدارة ورقمنة القطاع ، من خالل المخطط الرئيسي  8288قطاع التعليم العالي خالل 

مشروعا بينها تعزيز  25عشر برنامجا، يجري تنفيذها من خالل  46محاور استراتيجية و 0للرقمنة الذي يتكون من 

رقمية إليداع ومتابعة ملفات مناقشة أطروحة الدكتوراه  استعمال اللغة االنجليزية،، و تطبيق حافلتي، وإطالق منصة

،  8282/8281في التعليم والتكوين وتدريس بعض التكوينات والمواد بهذه اللغة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 

 .وتحسين تصنيفها وترتيبها على الصعيد الدولي الجزائريةكذلك تنصيب اللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعة 

ومن خالل المستجدات التي استحدثت بقطاع التعليم العالي مكن ألول مرة منح استقاللية واسعة لمؤسسات التعليم 

للجامعات، في اطار السعي لبلوغ األهداف  العالي، وكذلك منح مزيد من الحرية وسلطة التقدير الندوات الجهوية

المتوخاة وتبادل واقتراح األفكار والمشاريع والبرامج والى حرية المبادرة، ومن أجل ضمان االستقرار بالجامعات 

تكريس الحوار االجتماعي مع الشركاء االجتماعي من خالل العديد من اللقاءات المشتركة بين  8288تم خالل 

نقابات االساتذة والعمال وكذا ممثلي الطلبة من أجل النظر في انشغاالتهم، وهو الذي وسع على الوزارة الوصية و

 .المستوى الوالئي والمحلي من خالل تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين

ون ، إما ما تعلق بالنسبة للقان 8288وقرارات تاريخية اتخذتها وزارة التعليم العالي لفائدة األساتذة مع نهايات 

األساسي لألستاذ الجامعي والسعي لالستفادة األساتذة الجامعيين شهريا من منحة التربص ومنحة البحث، و عقد 

اتفاقية مع وزارة البريد والمواصالت، الستفادة كل أعضاء األسرة الجامعية من تخفيضات في االنترنت ال تقل عن 

، الستفادة األساتذة الجزائريةشركة الخطوط الجوية  ٪ من السعر المعمول به، إضافة الى اتفاقية مع52قيمة 

الجامعيين من تخفيضات في قيمة تذاكر الطيران مع الحد لتذبذب الحاصل في دخول األجور واالختالالت المسجلة 

كل المخلفات المالية لألساتذة الجامعيين في كل جامعات الوطن، و الزام  8288ال عن تصفية في بين الجامعات، فض

ساعة  81ة للمكتبات الجامعية، وبتمديد أوقات فتح الجامعات لغاية الساعة التاسعة ليال، بالنسب الجزائريةالجامعات 

ساعة بالنسبة للمخابر، مع توفير النقل للطلبة الذين يستعملون المكتبات الجامعية لغاية الساعة التاسعة ليال،  81على 

وبالنسبة لقضية السكن، سعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة السكن استفادة األساتذة من مختلف 

ة من خالل تكييف القوانين بما يسمح بذلك، مع السعي إليجاد أرضية في اقرب وقت تسمح بالتنازل الصيغ المطروح

 .عن السكنات الوظيفية

 جهود لتحسين تصنيف الجامعات دوليا *

، عمدت الوزارة الوصية الى 8288وفي خضم كل هذه االصالحات والتغييرات التي شهدها قطاع التعليم العالي في 

لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة لتحديد سياسة  خلق ألول مرة

قطاعية واضحة المعالم لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وهدفها المساهمة في 

ل مرافقتها لها ووضع كل تحسين مرئية وتصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية على المستوى الدولي من خال

اآلليات والتدابير والتعريف بنشاطاتها في مجال البحث العلمي واالنتاج البيداغوجي واالكاديمي الذي هو ما يعمل 

بكل تأكيد على تحسين ترتيبها وتصنيفها، وتتشكل اللجنة من اساتذة باحثين وباحثين دائمين كما تستعين اللجنة بكل 

والمتضمن ، في اطار  8288أكتوبر  82المؤرخ في  4122لوطن وخارجه، طبقا للقرار رقم الخبرات الداخلية في ا

السعي لوضع تدابير لتحسين تصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية في مختلف التصنيفات الجهوية والعالمية في 

 .الها البحثية والبيداغوجيةاآلجال القريبة، وكذا مرافقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين مرئية أعم

على تكريس التعاون المشترك مع مختلف دول العالم ، بداية  8288ولتعزيز هذا المسعى عملت الوزارة الوصية في 

، والذي عززه مشاركته المسؤول األول للقطاع كمال بداري في المؤتمر 5+5بدول الجوار، ودول التعاون 

ة بنواكشط، مع العمل على تقوية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي الوزارية الخامس لحوار خمسة زائد خمس

 تركياونظيراتها في اليمن وبريطانيا وتونس، وفرنسا وأندونسيا، وموريتانيا، اضافة الى  الجزائروالبحث العلمي في 

وروسيا، وغيرها من مختلف دول العالم من اجل تعزيز التعاون الثنائي في المجال العلمي واألكاديمي وتبادل 

 .الخبرات والتجارب الحسن
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 واقتحام لألسواق االقتصادية .. تحول رقمي وتكويني2222الجامعة الجزائرية في 

 جعل الطالب في قلب اإلصالحات واهتمام استثنائي بانشغاالت األساتذة

 

 شهادات تخرج جديدة.. وخلق أقطاب امتياز ومدارس عليا 
 وضع لبنة ونظام بيئي يسمح للطلبة والباحثين باإلبتكار 

 جامعاتتدابير استثنائية لتعميم التدريس باإلنجليزية عوض الفرنسية بال 

 إعداد: غنية توات

،  91، تزامنت مع تراجع وباء كوفيد 2022مستجدات عدة عرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خالل سنة 

الذي مكن من تحقيق عدة إصالحات مست نوعية التعليم بالجامعات التي تم فيها تكريس التعليم عن بعد والمدمج 

في ” ثورة جديدة“القطاع بمختلف مؤسساته خاصة المركزية، وإحداث مع التعليم الحضوري، وتعزيز رقمنة 

نوعية الشهادات المقدمة للطلبة، وتطوير وضمان نقل المعارف وتكوين الموارد البشرية، وتكريس مسؤولية 

الجامعة تجاه األجيال القادمة، من خالل خلق جعل الجامعة الجزائرية محطة محورية لخلق مشاريع اقتصادية 

 .أعمالها هم خرجين جدد من مختلف مؤسسات التعليم العالي رجال

وقال عبد الرحمان بوثلجة، أستاذ باحث، خبير في اإلعالم واالتصال، ومهتم بالشؤون الوطنية والدولية في تصريح 

يق عدة مستجدات في قطاع التعليم العالي، فبعد سنتين من نظام التفويج، وتطب 8288شهدت سنة ” إنه” االتحاد”لـ

البروتوكول الصحي الذي فرضته األزمة الصحية الناتجة عن وباء كورونا، تم إلغاء نظام التفويج والعودة إلى نظام 

، مع إعتماد نمط التعليم عن بعد كنمط معترف به في الجامعة 2022التدريس الحضوري الهادئ بداية سنة 

بحث العلمي تطويره وتدريس المواد األفقية حصريا ابتداء الجزائرية، وهو النمط الذي تريد وزارة التعليم العالي وال

 .”من السنة الحالية، وتم إنشاء لجنة وطنية مكلفة بمتابعة هذا الملف

مسابقة الدخول إلى الدكتوراه إصالحات أوصى بها رئيس الجمهورية، خاصة  -يضف بوثلجة–كما شهدت السنة 

حملة الماستر من المشاركة في هذه المسابقة, وتم مؤخرا بعد إلغاء الملحق الوصفي الذي كان يقصي العديد من 

مجيئ الوزير بداري توسيع المشاركة في المسابقة إلى حملة شهادة مهندس وحملة الشهادات بكالوريا زائد خمس 

سنوات والتي تمنحها المدارس العليا وإلى حملة شهادة ماجستير بدرجة مقبول، حيث أن هذه الفئة ال يسمح لها 

 .التسجيل المباشر في الدكتوراه حسب المناصب مثل حملة شهادة ماجستير اٱلخرينب

  ومشاريع ولوج عالم المقاوالتية للطلبة ألول مرة… نجوم 5مشروع 

كما شهدت بداية السنة الجامعية الحالية وضع الكثير من المشاريع حيز التنفيذ، خاصة مشروع طالب خمس نجوم 

لبة على مزاولة تكوين تكميلي يساعدهم في مسارهم المهني، ومشروعي شهادة والذي يهدف إلى تشجيع الط

براءة إختراع والذي يهدف إلى تشجيع الطلبة على اإلبداع واإلبتكار -مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية-جامعية

ومصغرة واإلختراع الذي يؤدي بهم إلى ولوج عالم المقاوالتية وريادة األعمال من خالل تأسيس مؤسسات ناشئة 



تغنيهم من جهة عن البحث عن وظيفة، بل أكثر من ذلك يمكنهم المساهمة في التقليل من البطالة وتطوير االقتصاد 

 .خاصة المبني على المعرفة منه إذا ما نجحت مشاريعهم

واء مشروع آخر وضع حيز التنفيذ وتم إنشاء لجنة وطنية خاصة به وهو رقمنة الحياة الجامعية، س” وقال بوثلجة 

في جانب التسيير اإلداري أو الجانب البيداغوجي أو التكوين في ما بعد التدرج والبحث العلمي وكذلك في الجانب 

الخدماتي الذي يعني الطلبة، والهدف هو تسهيل اإلجراءات واالقتصاد في النفقات وربح الكثير من الوقت، ولذلك 

 .عية الوصول إليهوضع مشروع صفر ورقة كهدف مطلوب من المؤسسات الجام

 تعميم اإلنجليزية 

باإلضافة إلى كل ما سبق أكد األستاذ الباحث بوثلجة، أنه يعتبر مشروع تعميم استعمال اللغة االنجليزية في التدريس 

بالجامعات الجزائرية مشروع جد مهم تعول من خالله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير التكوين 

ين تصنيفها ومرئيتها وتسهيل التواصل بين الباحثين الجزائريين ونظرائهم في العالم من أجل جعل بالجامعات وتحس

الجامعة في خدمة االقتصاد الوطني والتنمية االجتماعية، وكل هذه المشاريع طموحة إذا ما كتب لها النجاح، حيث 

ليات المستعملة والجدية في التطبيق في أن النتائج ستظهر على المدى المتوسط والطويل والنجاح يعتمد على اآل

 .الميدان ووعي أسرة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية هذه المشاريع وضرورة إنجاحها بصفة مرضية

على  8288وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية سهل الوزراء المتداولون على قطاع التعليم العالي خالل سنة 

للنمو االقتصادي للبالد من خالل اكتساب وتطوير وضمان نقل المعارف وتكوين  جعل الجامعة مصدرا هاما

الموارد البشرية القارة على التسيير الذاتي والمشاركة في الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية والجهوية والوطنية 

ها تجاههم ومن أجل البدء في والمساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة، من خالل اظهار واجباتها التي تتحمل

تقدير المشكالت المحتمل اثارتها من قبل األجيال القادمة، من خالل ادخال تعديالت جرئية جاءت خاصة مع الوزير 

الجديد القادم للقطاع كمال بداري، تتعلق بنوعية شهادات التخرج أو التكوين اإلقامي والذي سيمكن معظم الطلبة 

ن االستفادة لتكوين خاص يمكنهم من حيازة ) دبلوم مشروع مؤسسة( عند تخرجهم ، م8282الجامعيين خريجي 

االنتقال من طالب خريج باحث عن منصب شغل الى طالب    يساعدهم في ولوج عالم المؤسسات الناشئة مبرزا

 .خريج خالق لمناصب شغل

  أنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا 

، الذي يحدد نظام 2022جوان  5المؤرخ في  822-88فيذي رقم تجسيد المرسوم التن 8288كما عرفت سنة 

الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، والنصوص التطبيقية المرافقة له، والذي يؤسس لنقلة 

نوعية في نظام التعليم العالي من خالل إرساء أنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا في طوري الليسانس والماستر، 

وهو ما عزز ال محالة من فرص تحسين نوعية التعليم ورفع الكفاءة المعرفية والمهارية لخريجي التعليم العالي، 

وإعادة بعث مسار تكوين المهندس والمهندس المعماري، وفقا لرؤية مقاوالتية حديثة، مع تنظيم مشاريع التكوين في 

التشاركية بين مختلف مشاريع البحث الوطنية والدولية، الدكتوراه وفق منظور جديد، يقوم على أساس االنفتاح و

وذلك عبر فتح مدرسة الدكتوراه، باإلضافة إلى أنه يؤسس للجان الوطنية للتأهيل، المدرجة ضمن مخطط عمل 

 .الحكومة، قصد تحقيق االنسجام في برامج التكوين

 الجامعة قاطرة للتحول االقتصادي 

سنة على جعل الجامعة، قاطرة للتحول االقتصادي، ومنفتحة على الجامعات وعملت الوزارة الوصية طيلة هذه ال

العالمية والتي تعرف تحوالت عميقة وسريعة، من خالل تكريس الحوار مع الشركاء اإلجتماعيين، من ممثلي 

يجية األساتذة والعمال والطلبة، على دورهم في استقرار المؤسسة الجامعية، في إطار تحقيق األهداف االسترات

لمخرجات برنامج رئيس الجمهورية، لتصبح الجامعة خالقة للثورة من خالل خلق مناصب شغل، عبر إشراك 

األساتذة الباحثين والطلبة وحاملي المشاريع في المؤسسات إلثراء اإلقتصاد، وذلك من خالل توقيع عدة اتفاقيات 

مع وزارة اقتصاد المعرفة ووزارة الصناعة  شراكة مع قطاع اقتصادية في إطار تكريس التعاون المشترك خاصة

الصيدالنية، اضافة الى وزارات اخرى ومؤسسات اقتصادية على رأسها مؤسسة سوناطراك، لتسهيل ادماج الطلبة 

 .في عالم الشغل وتمكين الباحثين بالقطاع في مد يد المساعدة إلنجاح وتحقيق مشاريع هامة في مختلف المجاالت

، ملفات كبيرة تهدف الى مراجعة قاطرة التكوينات، وتوجيهها نحو مهن  8288العالي خالل وفتح قطاع التعليم 

المستقبل كالذكاء االصطناعي والطب والتحوالت االقتصادية والجيوسياسية وعلم الروبوتات والتنمية البشرية 



ية والجودة ، وتحسين جودة واالنتقال الطاقوي، ما يؤسس لولوج منظومة التكوين العالي المفضي إلى عالم النوع

التعليم والتكوين وتطوير البحث العلمي وترقية اإلبداع واالبتكار، من خالل السعي الى تبني تقنيات جديدة في 

 .الرقمنة وولوج عالم الذكاء االصطناعي، والرفع من جودة الحوكمة الجامعية والبحثية

  2222دائم في ألف أستاذ  36نموا وتطورا في الهياكل وتصاعد وإحصاء 

وصل عدد المؤسسات  8288كما ان الجامعة الجزائرية شهدت نموا وتطورا في الهياكل البيداغوجية حيث أنه في 

الف طالب كما  022ألف أستاذ دائم يشرفون على مليون و  63مؤسسة جامعية، باالضافة الى  444الجامعية الى 

الف متخرج سنويا ، بينما في  122صات الى أكثر من ارتفع عدد الخريجين من كل األطوار وفي جميع التخص

 622بطاقة استيعاب بـ  8288اقامة جامعية سنة  166إقامات الى  2مجال الخدمات الجامعية فقد عرفت تطورا من 

ألف طالب مقيم، إلى جانب ذلك، عرف القطاع ارتفاعا في مؤشر المورد  442الف سرير وتحتوي على أكثر من 

وهو المؤشر المعتمد من برنامج األمم المتحدة لألمن والتنمية الجزائر األولى مغاربيا والثالثة  2.051البشري الى 

مشروعا  222البرامج الوطنية للبحث العلمي حيث تم إيداع  8288افريقيا و السابعة عربيا ، في ظل مواصلة خالل 

 .مشروعا منها 01اعتماد تم  8288مشروعا في  122مشروعا وتقديم  481جرى قبول  8284في سنة 

كما تم إرساء منظومة بحثية متكاملة تتناغم مع السياسة الوطنية في مجال التنمية الشاملة تسمح باالستجابة لكل 

مدارس عليا ستضع لبنة لخلق نظام  1اإلشكاليات التي يواجهها المتعامل االقتصادي، من خالل الشروع في إنشاء 

ساتذة والطلبة، مع وضع خالل هذه السنة استثمارات جد معتبرة سواء في إنشاء بيئي ابتكاري بين الباحثين األ

مراكز البحث وتوفير األرضية التكنولوجية والبني التحتية التي لم تكن موجودة من قبل وتلبي معظم احتياجات 

لوجي سيدي عبد مدارس عليا بالقطب التكنو 1مشاريع إلنشاء  1الباحثين ، خاصة مع الشروف الشروع في اعداد 

هللا منها المدرسة العليا لألنظمة المسيرة سواء كان بريا أو مائيا أو هوائيا حيث سيكون لهذه األخيرة استعماالت 

كبيرة مستقبال في كل المجاالت ولذلك ال يجب أن تكون الجزائر متخلفة في هذا المجاالت مؤكدا السعي إلى وضع 

التكنولوجيا أي وضع نظام بيئي ابتكاري يسمح للطلبة والباحثين من االبتكار في لبنة تسمح للجزائر بالولوج إلى هذه 

وانشاء مدرسة عليا في عالم النانو  -يضيف المتحدث–هذا المجال، فضال عن مدرسة عليا في عالم الروبوتات 

تكنولوجيا التكنولوجيات إلى جانب استحداث مركز بحث في الرياضيات المطبقة ومركز بحث في عالم نانو ال

لضمان التفاعل بين الباحثين األساتذة والطلبة، فضال عن إنشاء حاضنة أعمال ومدينة علوم لكل ما هو ثقافة علمية 

 .على مستوى قطب سيدي عبد هللا لنجعله قطب امتياز وتحقيق حركية بين الجامعات ومراكز البحث

دة النظر في تكوين األطباء المتخصصين، وضع مشاريع العا 8288وفي إطار تحسين نوعية التكوين تم في 

والبحث عن سبل تدعيم التكوين المتخصص في العلوم الطبية والصيدالنية، والحد من حركيتهم إلى الخارج، عبر 

مراجعة وإعادة النظر في توزيع خارطة التكوين في العلوم الطبية والصيدالنية، والتفكير في إنشاء كليتين للعلوم 

نية على مستوى الجزائر الكبرى، أو مباشرة إحداث مالحق بكليات الطب، نحو آفاق واعدة في الطبية والصيدال

العلوم الطبية والصيدالنية، مع العمل على خلق مدرسة طب الغد في اطار انشاء خمس مدارس عليا ، مع تعزيز 

ك التي تخص مهن المستقبل إنشاء أقطاب جامعية على المستوى الوطني، ومدارس عليا في عدة مجاالت،ال سيما تل

 .وطب المستقبل ، الفالحة الصحراوية لتحقيق اإلكتفاء الذاتي في الحبوب

 تطبيقات مستحدثة ألول مرة للطلبة واألساتذة.. 

، تم ابتكار تطبيق جديد لفائدة الطلبة من اجل تسهيل عملية  8288وفي إطار الرقمنة التي تم تعزيزها في سنة 

ر البيداغوجية واالدارية خالل مسارهم التعليمي بالمؤسسات الجامعية، الذي يمكن الطلبة االطالع على كل االمو

التعرف على الجدول الزمني لالختبارات، نقاط االختبارات والتقييم المستمر، كشوف النقاط، المقاييس ذات ديون 

مية ومعلومات البكالوريا ، حيث شهد التسجيالت الجامعية، اضافة الى كل هذا يمكن لهم االطالع على العطلة األكادي

نقلة نوعية في عصرنة اإلدارة ورقمنة القطاع ، من خالل المخطط الرئيسي  8288قطاع التعليم العالي خالل 

مشروعا بينها تعزيز  25عشر برنامجا، يجري تنفيذها من خالل  46محاور استراتيجية و 0للرقمنة الذي يتكون من 

،، و تطبيق حافلتي، وإطالق منصة رقمية إليداع ومتابعة ملفات مناقشة أطروحة الدكتوراه استعمال اللغة االنجليزية

،  8282/8281في التعليم والتكوين وتدريس بعض التكوينات والمواد بهذه اللغة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 

 .ها وترتيبها على الصعيد الدوليكذلك تنصيب اللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعة الجزائرية وتحسين تصنيف

ومن خالل المستجدات التي استحدثت بقطاع التعليم العالي مكن ألول مرة منح استقاللية واسعة لمؤسسات التعليم 

العالي، وكذلك منح مزيد من الحرية وسلطة التقدير الندوات الجهوية للجامعات، في اطار السعي لبلوغ األهداف 

ح األفكار والمشاريع والبرامج والى حرية المبادرة، ومن أجل ضمان االستقرار بالجامعات المتوخاة وتبادل واقترا



تكريس الحوار االجتماعي مع الشركاء االجتماعي من خالل العديد من اللقاءات المشتركة بين  8288تم خالل 

ساتذة والعمال وكذا ممثلي الطلبة من أجل النظر في انشغاالتهم، وهو الذي وسع على الوزارة الوصية ونقابات اال

 .المستوى الوالئي والمحلي من خالل تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين

، إما ما تعلق بالنسبة للقانون  8288وقرارات تاريخية اتخذتها وزارة التعليم العالي لفائدة األساتذة مع نهايات 

لألستاذ الجامعي والسعي لالستفادة األساتذة الجامعيين شهريا من منحة التربص ومنحة البحث، و عقد  األساسي

اتفاقية مع وزارة البريد والمواصالت، الستفادة كل أعضاء األسرة الجامعية من تخفيضات في االنترنت ال تقل عن 

وط الجوية الجزائرية، الستفادة األساتذة ٪ من السعر المعمول به، إضافة الى اتفاقية مع شركة الخط52قيمة 

الجامعيين من تخفيضات في قيمة تذاكر الطيران مع الحد لتذبذب الحاصل في دخول األجور واالختالالت المسجلة 

كل المخلفات المالية لألساتذة الجامعيين في كل جامعات الوطن، و الزام  8288بين الجامعات، فضال عن تصفية في 

ساعة  81ئرية بتمديد أوقات فتح الجامعات لغاية الساعة التاسعة ليال، بالنسبة للمكتبات الجامعية، والجامعات الجزا

ساعة بالنسبة للمخابر، مع توفير النقل للطلبة الذين يستعملون المكتبات الجامعية لغاية الساعة التاسعة ليال،  81على 

حث العلمي مع وزارة السكن استفادة األساتذة من مختلف وبالنسبة لقضية السكن، سعت وزارة التعليم العالي والب

الصيغ المطروحة من خالل تكييف القوانين بما يسمح بذلك، مع السعي إليجاد أرضية في اقرب وقت تسمح بالتنازل 

 .عن السكنات الوظيفية

  جهود لتحسين تصنيف الجامعات دوليا 

، عمدت الوزارة الوصية الى 2022اع التعليم العالي في وفي خضم كل هذه االصالحات والتغييرات التي شهدها قط

خلق ألول مرة لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة لتحديد سياسة 

قطاعية واضحة المعالم لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وهدفها المساهمة في 

رئية وتصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية على المستوى الدولي من خالل مرافقتها لها ووضع كل تحسين م

اآلليات والتدابير والتعريف بنشاطاتها في مجال البحث العلمي واالنتاج البيداغوجي واالكاديمي الذي هو ما يعمل 

حثين وباحثين دائمين كما تستعين اللجنة بكل بكل تأكيد على تحسين ترتيبها وتصنيفها، وتتشكل اللجنة من اساتذة با

والمتضمن ، في اطار  8288أكتوبر  82المؤرخ في  4122الخبرات الداخلية في الوطن وخارجه، طبقا للقرار رقم 

السعي لوضع تدابير لتحسين تصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية في مختلف التصنيفات الجهوية والعالمية في 

 .كذا مرافقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين مرئية أعمالها البحثية والبيداغوجيةاآلجال القريبة، و

على تكريس التعاون المشترك مع مختلف دول العالم ، بداية  8288ولتعزيز هذا المسعى عملت الوزارة الوصية في 

لقطاع كمال بداري في المؤتمر ، والذي عززه مشاركته المسؤول األول ل5+5بدول الجوار، ودول التعاون 

الوزارية الخامس لحوار خمسة زائد خمسة بنواكشط، مع العمل على تقوية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي 

والبحث العلمي في الجزائر ونظيراتها في اليمن وبريطانيا وتونس، وفرنسا وأندونسيا، وموريتانيا، اضافة الى تركيا 

ف دول العالم من اجل تعزيز التعاون الثنائي في المجال العلمي واألكاديمي وتبادل وروسيا، وغيرها من مختل

 .الخبرات والتجارب الحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إدراج تكوينات جديدة في مجال تحلية مياه البحر بالمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني 

ل تحلية مياه البحر، فضال عن تقديم تكوين في ذات سيتم إدراج مسارات تكوينية جديدة بالمؤسسات الجامعية في مجا

التخصص بمراكز التكوين المهني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بهذا القطاع 

  .الحيوي، حسب ما أورده، اليوم األربعاء، بيان لمصالح الوزير األول

الذي ترأسه الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، قدم وزير  وأوضح البيان أنه و خالل اجتماع الحكومة

 .التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول التكوين والبحث العلمي في مجال تحلية مياه البحر

ويتعلق األمر ب"استحداث تخصص أكاديمي جديد يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية التي 

، وهذا نظرا للتقدم المحرز في هذا القطاع 8288نوفمبر  41جتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أسداها خالل ا

 ."الحيوي

وبهذا الخصوص، "اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القيام، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، إدراج 

حكم في العمليات التكنولوجية لتحلية مياه البحر مسارات تكوينية جديدة على مستوى المؤسسات الجامعية، بغرض الت

 ."والتوفر على مورد بشري مؤهل في هذا التخصص

في "تكوين خريجين )الهندسة والليسانس والماستر(، بوسعهم التكفل  --يوضح البيان--ويكمن الهدف المتوخى 

اع إنتاج الماء الشروب، السيما من بالمشاكل اليومية لتسيير محطات تحلية مياه البحر واالستجابة الحتياجات قط

خالل تحلية مياه البحر والمياه المالحة"، حيث سيتم في هذا الصدد "إنشاء قطب امتياز خاص بهذا التكوين، يتشكل 

من أربعة مؤسسات تتمثل في كل من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر والمدرسة الوطنية العليا 

 ."ورقلةلمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة للري بالبليدة وا

أما في مجال التكوين المهني، فقد قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا يتضمن إحداث فرع "تحلية مياه 

 .التكوينالبحر" ضمن قائمة عروض 

في إطار "تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية"،  --مثلما أوضحه المصدر ذاته--ويندرج هذا التكوين أيضا 

حيث "يرمي إلى التوفر على متعاملي محطات تحلية مياه البحر مكلفين بتشغيل هذه الهياكل وكذا بصيانة وتنظيف 

 ."مرشحات محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة

أشهر(، على مستوى مراكز التكوين المهني، ويكون موجها للمتحصلين  6و"سيتم تقديم هذا التكوين قصير المدى )

 .على مستوى السنة الثانية ثانوي"، وفقا لما أفاد به البيان
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ب اجتماع قطاعات النقل والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة في صل

 الحكومة 

 

ترأس الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم األربعاء، اجتماعا للحكومة تناول مواضيع  -الجزائر 

تتعلق بقطاعات النقل والتعليم العالي والبحث العلمي، التكوين المهني والشباب والرياضة، حسب ما أفاد به بيان 

 صه الكامل:لمصالح الوزير األول، فيما يلي ن

، اجتماعا للحكومة، انعقد 8288ديسمبر  82"ترأس الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا األربعاء 

 بقصر الحكومة.

      وقد درست الحكومة خالل اجتماعها األسبوعي هذا النقاط اآلتية:

 في مجال النقل:

عد حركة المرور والوقاية واألمن في الطرق درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعليم قوا

 بالمؤسسات المدرسية، قدمه وزير النقل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعميم التربية وثقافة الطرقات لدى األطفال من خالل إدراج مادة تربوية 

 مخصصة ألمن الطرقات على مستوى كافة األطوار التعليمية.

طار مكافحة الالأمن عبر الطرق، تضع التربية المرورية كأحد الروافد األساسية وجدير باإلشارة أن الحكومة، في إ

 في سياق األعمال الرامية إلى الحد من ضحايا حوادث المرور، السيما عند األطفال.

 وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي:

 في مجال تحلية مياه البحر. قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول التكوين والبحث العلمي

ويجذر التذكير بأن األمر يتعلق باستحداث تخصص أكاديمي جديد يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس 

، وهذا نظرا للتقدم المحرز في 8288نوفمبر  41الجمهورية التي أسداها خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 

 هذا القطاع الحيوي.

د، اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القيام، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، بإدراج وفي هذا الصد

مسارات تكوينية جديدة على مستوى المؤسسات الجامعية، بغرض التحكم في العمليات التكنولوجية لتحلية مياه البحر 

 والتوفر على مورد بشري مؤهل في هذا التخصص.

تكوين خريجين )الهندسة والليسانس والماستر( بوسعهم التكفل بالمشاكل اليومية لتسيير محطات الهدف المتوخى في 

تحلية مياه البحر واالستجابة الحتياجات قطاع إنتاج الماء الشروب، السيما من خالل تحلية مياه البحر والمياه 

سات تتمثل في كل من جامعة هواري المالحة. وسيتم إنشاء قطب امتياز خاص بهذا التكوين يتشكل من أربعة مؤس



بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر والمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

      بوهران وجامعة ورقلة.

 أما في مجال التكوين المهني:

حلية مياه البحر" ضمن قائمة عروض فقد قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا يتضمن إحداث فرع "ت

 التكوين.

وإذ يندرج هذا التكوين أيضا في إطار تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، فإنه يرمي إلى التوفر على متعاملي 

محطات تحلية مياه البحر مكلفين بتشغيل هذه الهياكل وكذا بصيانة وتنظيف مرشحات محطات تحلية مياه البحر 

 حة.والمياه المال

أشهر(، على مستوى مراكز التكوين المهني، ويكون موجها للمتحصلين  6وسيتم تقديم هذا التكوين قصير المدى )

  على مستوى السنة الثانية ثانوي.

 وأخيرا، وفي مجال الشباب والرياضة:

قدم، وآفاق استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة، يتعلق بوضعية االحتراف في مجال كرة ال 

اإلصالحات التي ستتم المبادرة بها ضمن اآللية الرامية لالرتقاء به إلى مستوى المعايير والشروط المطلوبة بموجب 

 اإلطار التنظيمي الجديد لنظام منح رخصة النادي المحترف، الذي صادق عليه االتحاد اإلفريقي لكرة القدم".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اع الحكومةالنص الكامل لبيان إجتم

  م .فيصلبقلم 

 

لحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير االول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة مشروع مرسوم خصصت ا

 .تنفيذي في قطاع النقل. وكذا لتقديم عروض تتعلق بقطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والرياضة

 :وحسب بيان مصالح الوزارة االولى جاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي

رأس الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم األربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ت

مشروع مرسوم تنفيذي في قطاع النقل وكذا لتقديم عروض تتعلق بقطاعات التعليم العالي، التكوين المهني 

 .والرياضة

يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور  وفي إطار أشغال هذا االجتماع، وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي

والوقاية واألمن في الطرق بالمؤسسات المدرسية يهدف أساسا إلى نشر الثقافة المرورية لدى األطفال من خالل 

 .إدراج مادة تعليمية تعنى باألمن المروري على مستوى جميع األطوار التعليمية

ن والبحث العلمي في مجال تحلية مياه البحر إحداث فرع واستمع أعضاء الحكومة إلى عرضين يتعلقان بالتكوي

ضمن عروض التكوين قدمهما وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين ” تحلية مياه البحر“

 .على التوالي

لحكومة خالل جدير بالذكر أن استحداث هذا التخصص الجديد يندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية المسداة ل

 .بالنظر إلى ما تم تحقيقه من تقدم في هذا المجال الحيوي 2022نوفمبر  41اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 

وفي هذا الصدد، تقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج، على مستوى المؤسسات الجامعية ابتداء من 

 .في العمليات التكنولوجية لتحلية المياه وتوفير مورد بشري مؤهل الدخول المقبل، مسار تعليمي جديد بهدف التحكم

أما بالنسبة للتكوين على مستوى مراكز التعليم المهني، فيتعلق األمر بتكوين مشغل تحلية مياه البحر يكلف بعمليات 

كوين قصير تشغيل هذه المحطات وصيانة وتنظيف مرشحات محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة من خالل ت

 .المدى موجه لألشخاص أصحاب مستوى الثانية من التعليم الثانوي

وسيتم إنشاء هذا التخصص الجديد، الذي سيضمن تكوين مهندسين وحاملي ليسانس وماستر، كمركز امتياز يتكون 

بليدة، المدرسة من أربع مؤسسات هي جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ، المدرسة الوطنية العليا للري بال

 .الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة

ومن جانبه قدم وزير الشباب والرياضة عرضا حول وضعية االحتراف في مجال كرة القدم، وآفاق اإلصالحات 

تنظيمي التي سيتم اتخاذها ضمن اآللية الرامية لالرتقاء به إلى مستوى المعايير والشروط المطلوبة بموجب اإلطار ال

 .الجديد لنظام منح رخصة النادي المحترف، الذي صادق عليه اإلتحاد اإلفريقي لكرة القدم

https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-38/


 

 النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة

  

 
 

الوزير االول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة مشروع مرسوم  خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة

 .تنفيذي في قطاع النقل. وكذا لتقديم عروض تتعلق بقطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والرياضة

 :وحسب بيان مصالح الوزارة االولى جاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي

رحمان، يوم األربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ترأس الوزير األول، أيمن بن عبد ال

مشروع مرسوم تنفيذي في قطاع النقل وكذا لتقديم عروض تتعلق بقطاعات التعليم العالي، التكوين المهني 

 .والرياضة

مرور وفي إطار أشغال هذا االجتماع، وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة ال

والوقاية واألمن في الطرق بالمؤسسات المدرسية يهدف أساسا إلى نشر الثقافة المرورية لدى األطفال من خالل 

 .إدراج مادة تعليمية تعنى باألمن المروري على مستوى جميع األطوار التعليمية

اه البحر إحداث فرع واستمع أعضاء الحكومة إلى عرضين يتعلقان بالتكوين والبحث العلمي في مجال تحلية مي

ضمن عروض التكوين قدمهما وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين ” تحلية مياه البحر“

 .على التوالي

جدير بالذكر أن استحداث هذا التخصص الجديد يندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية المسداة للحكومة خالل 

 .بالنظر إلى ما تم تحقيقه من تقدم في هذا المجال الحيوي 2022نوفمبر  41المنعقد في اجتماع مجلس الوزراء 

وفي هذا الصدد، تقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج، على مستوى المؤسسات الجامعية ابتداء من 

 .المياه وتوفير مورد بشري مؤهلالدخول المقبل، مسار تعليمي جديد بهدف التحكم في العمليات التكنولوجية لتحلية 

أما بالنسبة للتكوين على مستوى مراكز التعليم المهني، فيتعلق األمر بتكوين مشغل تحلية مياه البحر يكلف بعمليات 

تشغيل هذه المحطات وصيانة وتنظيف مرشحات محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة من خالل تكوين قصير 

 .اب مستوى الثانية من التعليم الثانويالمدى موجه لألشخاص أصح

وسيتم إنشاء هذا التخصص الجديد، الذي سيضمن تكوين مهندسين وحاملي ليسانس وماستر، كمركز امتياز يتكون 

من أربع مؤسسات هي جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ، المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة، المدرسة 

 .التقنيات بوهران وجامعة ورقلةالوطنية المتعددة 

https://www.eldjazaireldjadida.dz/wp-content/uploads/2022/12/الحكومة.png
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ومن جانبه قدم وزير الشباب والرياضة عرضا حول وضعية االحتراف في مجال كرة القدم، وآفاق اإلصالحات 

التي سيتم اتخاذها ضمن اآللية الرامية لالرتقاء به إلى مستوى المعايير والشروط المطلوبة بموجب اإلطار التنظيمي 

 .ادي المحترف، الذي صادق عليه اإلتحاد اإلفريقي لكرة القدمالجديد لنظام منح رخصة الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réunion du Gouvernement : Plusieurs secteurs à l’ordre du jour 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi une réunion du Gouvernement 

consacrée à l'examen de dossiers relatifs aux secteurs des Transports, l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, la Formation et l'Enseignement professionnels, et celui de la Jeunesse et des 

Sports, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:  
 

 
 

 « Le Premier ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 28 décembre 

2022, une réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement. 

Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement a examiné les points suivants : 

Dans le domaine des transports : 

Le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités d’enseignement dans les 

établissements scolaires, des règles de la circulation routière, de prévention et de sécurité routière, 

présenté par le ministre des transports. 

L’objectif de ce projet de décret consiste à vulgariser l’éducation et la culture de prévention routière 

chez les enfants par l’insertion d’une matière éducative dédiée à la sécurité routière au niveau de 

l’ensemble des paliers éducatifs. 

Il est à noter que dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, le Gouvernement place 

l’éducation routière comme l’un des leviers d’action fondamental dans l’objectif de réduire le nombre 

de victimes sur les routes, notamment chez les enfants. 

Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique : 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté une communication 

sur la formation et la recherche scientifique dans le domaine du dessalement de l’eau de mer. 

Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de la création d’une nouvelle spécialité académique, qui s’inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de Monsieur le Président de la République édictées 

lors du Conseil des ministres du 14 novembre 2022 et ce, compte tenu des progrès réalisés dans ce 

secteur vital. 

A ce titre, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique propose d’intégrer 

au sein des établissements universitaires, dès la prochaine rentrée universitaire, de nouveaux parcours 

https://inter-lignes.com/wp-content/uploads/2022/09/Palais-du-gouvernement-Alger.jpg


de formation dans le but d’une maîtrise des processus technologiques de dessalement des eaux et de 

disposer d’une ressource humaine qualifiée dans cette spécialité. 

L’objectif visé est de former des diplômés (ingéniorat, licence et master) capables de prendre en 

charge les problèmes quotidiens de fonctionnement des stations de dessalement et de répondre aux 

besoins du secteur de la production d’eau potable, notamment par le dessalement des eaux de mer et 

des eaux saumâtres. Cette formation sera érigée en pôle d’excellence constitué de quatre 

établissements, à savoir l’USTHB d’Alger, l’ENSH de Blida, l’ENPO d’Oran et l’Université de 

Ouargla. 

Dans le domaine de la formation professionnelle : 

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a présenté une communication 

portant sur la création de la filière +dessalement de l’eau de mer+ dans la nomenclature des offres de 

formation. 

S’inscrivant aussi dans le cadre de la mise en œuvre des directives de Monsieur le Président de la 

République, cette formation vise à disposer d’opérateurs de stations de dessalement de l’eau de mer 

chargés de la mise en marche de ces installations ainsi que de l’entretien et du nettoyage des filtres des 

stations de dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres. 

Cette formation, de courte durée (6 mois), sera érigée au niveau des centres de formation 

professionnelle et destinée aux titulaires de la deuxième année secondaire. 

Dans le domaine de la jeunesse et des sports: 

Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, 

relative à la situation du professionnalisme dans le football et des perspectives de réforme à engager 

dans le dispositif de mise à niveau par rapport aux critères et conditions exigés dans le nouveau cadre 

réglementaire pour le système d’octroi de licence de club professionnel, adopté par la Confédération 

africaine de football. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réunion du Gouvernement : plusieurs secteurs à l'ordre du 

jour  

 

ALGER - Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi une réunion 

du Gouvernement consacrée à l'examen de dossiers relatifs aux secteurs des Transports, 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la Formation et l'Enseignement 

professionnels, et celui de la Jeunesse et des Sports, indique un communiqué des services du 

Premier ministre, dont voici le texte intégral: 

 "Le Premier ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 28 décembre 2022, 

une réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement. 

Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement a examiné les points suivants : 

 Dans le domaine des transports : 

Le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités d'enseignement dans les 

établissements scolaires, des règles de la circulation routière, de prévention et de sécurité routière, 

présenté par le ministre des transports. 

L'objectif de ce projet de décret consiste à vulgariser l'éducation et la culture de prévention routière 

chez les enfants par l'insertion d'une matière éducative dédiée à la sécurité routière au niveau de 

l'ensemble des paliers éducatifs. 

Il est à noter que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, le Gouvernement place 

l'éducation routière comme l'un des leviers d'action fondamental dans l'objectif de réduire le nombre de 

victimes sur les routes, notamment chez les enfants. 

 Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté une communication 

sur la formation et la recherche scientifique dans le domaine du dessalement de l'eau de mer. 

Il y a lieu de rappeler qu'il s'agit de la création d'une nouvelle spécialité académique, qui s'inscrit dans 

le cadre de la mise en œuvre des instructions de Monsieur le Président de la République édictées lors 

du Conseil des ministres du 14 novembre 2022 et ce, compte tenu des progrès réalisés dans ce secteur 

vital. 

A ce titre, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique propose d'intégrer 

au sein des établissements universitaires, dès la prochaine rentrée universitaire, de nouveaux parcours 

de formation dans le but d'une maîtrise des processus technologiques de dessalement des eaux et de 

disposer d'une ressource humaine qualifiée dans cette spécialité. 



L'objectif visé est de former des diplômés (ingéniorat, licence et master) capables de prendre en charge 

les problèmes quotidiens de fonctionnement des stations de dessalement et de répondre aux besoins du 

secteur de la production d'eau potable, notamment par le dessalement des eaux de mer et des eaux 

saumâtres. Cette formation sera érigée en pôle d'excellence constitué de quatre établissements, à savoir 

l'USTHB d'Alger, l'ENSH de Blida, l'ENPO d'Oran et l'Université de Ouargla. 

 Dans le domaine de la formation professionnelle : 

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a présenté une communication portant 

sur la création de la filière +dessalement de l'eau de mer+ dans la nomenclature des offres de 

formation. 

S'inscrivant aussi dans le cadre de la mise en œuvre des directives de Monsieur le Président de la 

République, cette formation vise à disposer d'opérateurs de stations de dessalement de l'eau de mer 

chargés de la mise en marche de ces installations ainsi que de l'entretien et du nettoyage des filtres des 

stations de dessalement de l'eau de mer et des eaux saumâtres. 

Cette formation, de courte durée (6 mois), sera érigée au niveau des centres de formation 

professionnelle et destinée aux titulaires de la deuxième année secondaire. 

 Enfin, dans le domaine de la jeunesse et des sports: 

Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, 

relative à la situation du professionnalisme dans le football et des perspectives de réforme à engager 

dans le dispositif de mise à niveau par rapport aux critères et conditions exigés dans le nouveau cadre 

réglementaire pour le système d'octroi de licence de club professionnel, adopté par la Confédération 

africaine de football." 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


