
 

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

0203فيفري  02 ليوم  



 

 تربية: اجتماع متعدد القطاعات لضبط مخطط عمل مشترك حول تطوير شعبة الفنون

 

اجتمع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم االحد بالجزائر العاصمة، مع عدد من نظرائه في  -الجزائر 
ها في النظام التربوي ومآالتها الحكومة بغرض ضبط مخطط عمل مشترك يهدف إلى تطوير شعبة الفنون وامتدادات

 في الحياة الفنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والحضارية.

كما يهدف االجتماع الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، 

م المهنيين، ياسين مرابي، ووزير االتصال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وزير التكوين والتعلي

دمحم بوسليماني، إلى "إعطاء شعبة الفنون البعد الفني االستراتيجي بالتنسيق المحكم والمتواصل بين القطاعات 

 المعنية، وذلك مواصلة لتجسيد قرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن".

سيعرف اجتياز أول دفعة من تالميذ  0202-0202سي المقبل وبالمناسبة، أشار السيد بلعابد إلى أن الدخول المدر
الثانوية الوطنية للفنون "الشهيد علي معاشي" لبكالوريا الفنون، مشيرا الى أنه تم اتخاذ "كل التدابير بخصوص 

ذلك من حيث البرامج والتأطير بمرافقة القطاعات الوزارية المعنية التي سيكون لها دور هام في تكوين هؤالء 
 لتالميذ في التعليم العالي والبحث العلمي".ا

من خالل "مرافق التكوين المتوفرة على مستوى الوزارات المعنية في  --مثلما أكد الوزير--ويتأتى هذا الدور 

التخصصات المطلوبة مع التفكير في أدوات التحفيز والتشجيع"، مثمنا في ذات السياق "النتائج الممتازة التي تحصل 

 ".0200-0202الميذ برسم الثالثي األول من السنة الدراسية عليها الت

كما أكد السيد بلعابد أن تنصيب شعبة الفنون في النظام التعليمي الجزائري "ال يقتصر على كونها مادة تدرس أو 

ها شعبة في نظام التعليم الجزائري، بل هي مقاربة استراتيجية واجتماعية وثقافية لرئيس الجمهورية وتم تسجيل

 بإحكام في مخطط عمل الحكومة".

ولم يفوت ذات المسؤول فرصة اللقاء ليؤكد الدور "البارز والحساس" المنوط بقطاع االتصال الذي سيتكفل 
ب"المرافقة واإلعالم الواسع" لهذه الشعبة وآفاقها، مع تأكيد "التوجه االستراتيجي للدولة وانعكاسه اإليجابي 

 على عدة مجاالت".

 االجتماع، تم االتفاق على مواصلة العمل في إطار اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.وفي ختام 

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد أكد في اجتماع مجلس الوزراء شهر يناير المنصرم أن الهدف 

الناشئ لتقوية أسسنا الثقافية والفنية من من إنشاء الثانوية النموذجية للفنون هو "سد للفراغ الثقافي والفني لدى الجيل 

 أجل مواجهة التحديات التي تنطلق من مرجعياتنا الثقافية، على غرار الفن السينمائي والمسرحي والموسيقي".

وأمر في هذا الصدد باستقدام أساتذة متخصصين وخبراء يتولون التكوين في مختلف الفنون إلى غاية نيل 
إرساء ثقافة التكوين في المجال الفني كمكانة اجتماعية، مشددا على أن دور السينما البكالوريا الفنية، بهدف 

 "."مهم ومحدد في صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع ككل وليس للتسلية فقط
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د الحكيم بلعابد، اليوم االحد بالجزائر العاصمة، مع عدد من نظرائه في الحكومة اجتمع وزير التربية الوطنية، عب

بغرض ضبط مخطط عمل مشترك يهدف إلى تطوير شعبة الفنون وامتداداتها في النظام التربوي ومآالتها في الحياة 

 .الفنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والحضارية

قر وزارة التربية الوطنية بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، كما يهدف االجتماع الذي جرى بم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، ووزير االتصال، 

لمتواصل بين القطاعات إعطاء شعبة الفنون البعد الفني االستراتيجي بالتنسيق المحكم وا“دمحم بوسليماني، إلى 

 .”المعنية، وذلك مواصلة لتجسيد قرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن

سيعرف اجتياز أول دفعة من تالميذ  0202-0202وبالمناسبة، أشار السيد بلعابد إلى أن الدخول المدرسي المقبل 

كل التدابير بخصوص ذلك “ى أنه تم اتخاذ لبكالوريا الفنون، مشيرا ال” الشهيد علي معاشي“الثانوية الوطنية للفنون 

من حيث البرامج والتأطير بمرافقة القطاعات الوزارية المعنية التي سيكون لها دور هام في تكوين هؤالء التالميذ 

 .”في التعليم العالي والبحث العلمي

لوزارات المعنية في مرافق التكوين المتوفرة على مستوى ا“من خالل  –مثلما أكد الوزير–ويتأتى هذا الدور 

النتائج الممتازة التي “، مثمنا في ذات السياق ”التخصصات المطلوبة مع التفكير في أدوات التحفيز والتشجيع

 .”2022-2023تحصل عليها التالميذ برسم الثالثي األول من السنة الدراسية 

ال يقتصر على كونها مادة تدرس أو “ي كما أكد السيد بلعابد أن تنصيب شعبة الفنون في النظام التعليمي الجزائر

شعبة في نظام التعليم الجزائري، بل هي مقاربة استراتيجية واجتماعية وثقافية لرئيس الجمهورية وتم تسجيلها 

 .”بإحكام في مخطط عمل الحكومة

كفل المنوط بقطاع االتصال الذي سيت” البارز والحساس“ولم يفوت ذات المسؤول فرصة اللقاء ليؤكد الدور 

التوجه االستراتيجي للدولة وانعكاسه اإليجابي على “لهذه الشعبة وآفاقها، مع تأكيد ” المرافقة واإلعالم الواسع”ب

 .”عدة مجاالت

 .وفي ختام االجتماع، تم االتفاق على مواصلة العمل في إطار اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض

ن قد أكد في اجتماع مجلس الوزراء شهر يناير المنصرم أن الهدف وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبو

سد للفراغ الثقافي والفني لدى الجيل الناشئ لتقوية أسسنا الثقافية والفنية من “من إنشاء الثانوية النموذجية للفنون هو 

 .”رحي والموسيقيأجل مواجهة التحديات التي تنطلق من مرجعياتنا الثقافية، على غرار الفن السينمائي والمس

وأمر في هذا الصدد باستقدام أساتذة متخصصين وخبراء يتولون التكوين في مختلف الفنون إلى غاية نيل البكالوريا 

مهم ومحدد في “الفنية، بهدف إرساء ثقافة التكوين في المجال الفني كمكانة اجتماعية، مشددا على أن دور السينما 

 .”مع ككل وليس للتسلية فقطصناعة فكر الفرد الجزائري والمجت
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اجتمع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم االحد بالجزائر العاصمة، مع عدد من نظرائه في  -الجزائر 
عبة الفنون وامتداداتها في النظام التربوي ومآالتها الحكومة بغرض ضبط مخطط عمل مشترك يهدف إلى تطوير ش

 في الحياة الفنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والحضارية.

كما يهدف االجتماع الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، 

وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، ووزير االتصال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، 

دمحم بوسليماني، إلى "إعطاء شعبة الفنون البعد الفني االستراتيجي بالتنسيق المحكم والمتواصل بين القطاعات 

 المعنية، وذلك مواصلة لتجسيد قرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن".

سيعرف اجتياز أول دفعة من تالميذ  0202-0202إلى أن الدخول المدرسي المقبل  وبالمناسبة، أشار السيد بلعابد
الثانوية الوطنية للفنون "الشهيد علي معاشي" لبكالوريا الفنون، مشيرا الى أنه تم اتخاذ "كل التدابير بخصوص 

هام في تكوين هؤالء ذلك من حيث البرامج والتأطير بمرافقة القطاعات الوزارية المعنية التي سيكون لها دور 
 التالميذ في التعليم العالي والبحث العلمي".

من خالل "مرافق التكوين المتوفرة على مستوى الوزارات المعنية في  --مثلما أكد الوزير--ويتأتى هذا الدور 

التي تحصل  التخصصات المطلوبة مع التفكير في أدوات التحفيز والتشجيع"، مثمنا في ذات السياق "النتائج الممتازة

 ".0200-0202عليها التالميذ برسم الثالثي األول من السنة الدراسية 

كما أكد السيد بلعابد أن تنصيب شعبة الفنون في النظام التعليمي الجزائري "ال يقتصر على كونها مادة تدرس أو 

الجمهورية وتم تسجيلها  شعبة في نظام التعليم الجزائري، بل هي مقاربة استراتيجية واجتماعية وثقافية لرئيس

 بإحكام في مخطط عمل الحكومة".

ولم يفوت ذات المسؤول فرصة اللقاء ليؤكد الدور "البارز والحساس" المنوط بقطاع االتصال الذي سيتكفل 
ب"المرافقة واإلعالم الواسع" لهذه الشعبة وآفاقها، مع تأكيد "التوجه االستراتيجي للدولة وانعكاسه اإليجابي 

 ة مجاالت".على عد

 وفي ختام االجتماع، تم االتفاق على مواصلة العمل في إطار اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد أكد في اجتماع مجلس الوزراء شهر يناير المنصرم أن الهدف 

في والفني لدى الجيل الناشئ لتقوية أسسنا الثقافية والفنية من من إنشاء الثانوية النموذجية للفنون هو "سد للفراغ الثقا

 أجل مواجهة التحديات التي تنطلق من مرجعياتنا الثقافية، على غرار الفن السينمائي والمسرحي والموسيقي".

وأمر في هذا الصدد باستقدام أساتذة متخصصين وخبراء يتولون التكوين في مختلف الفنون إلى غاية نيل 
الوريا الفنية، بهدف إرساء ثقافة التكوين في المجال الفني كمكانة اجتماعية، مشددا على أن دور السينما البك

 "."مهم ومحدد في صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع ككل وليس للتسلية فقط

 



 

ضبط مخطط عمل مشترك لدعم وتطوير شعبة الفنون بهذه 

 التفاصيل

، بمقر 0202فيفري  91عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، األحد   ربية الوطنية،الجزائراآلن _اجتمع وزير الت

كمال بداري،   صورية مولوجي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،  الوزارة، مع كل من وزيرة الثقافة والفنون،

والمدير العام للمؤسسة  دمحم بوسليماني،  ياسين مرابي، ووزير االتصال،  ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

نذير بوقابس، بحضور إطارات من الوزارات المعنية، بغرض ضبط مخطط عمل   العمومية للتلفزيون الجزائري،

مشترك لدعم وتطوير شعبة الفنون وامتداداتها في النظام التربوي الجزائري ومآالتها في الحياة الفنية االجتماعية 

وكذلك إعطائها البعد الفني االستراتيجي بالتنسيق المحكم والمتواصل بين  واالقتصادية والثقافية والحضارية،

القطاعات المعنية، في إطار مواصلة تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا الشأن، 

المسرحي وتفعيل دور الفن الذي ينطلق من مرجعياتنا الثقافية على غرار الفن السينمائي السمعي البصري و

والموسيقي والتشكيلي في صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع ككل، والتوجه نحو تعزيز اإلنتاج الفكري والثقافي 

 .والفني لخدمة النمو االقتصادي

يعرف اجتياز أول دفعة من تالميذ الثانوية س 0202-0202هذا وقد أشار الوزير، أن الدخول المدرسي المقبل 

لبكالوريا الفنون، وقد تم اتخاذ كل التدابير بخصوص ذلك من حيث البرامج ” الشهيد علي معاشي“الوطنية للفنون 

والتأطير، بمرافقة القطاعات الوزارية المعنية، التي سيكون لها أيضا دورا هاما في تكوين هؤالء التالميذ في التعليم 

لي والبحث العلمي، من خالل مرافق التكوين المتوفرة على مستواها في التخصصات المطلوبة، مع التفكير في العا

أدوات التحفيز والتشجيع، وقد ثّمن الوزير النتائج الممتازة التي تحصل عليها التالميذ برسم الثالثي األول من السنة 

 .مسجال رضا كبيرا حول ما تحقق 0202-0200الدراسية 

ما أكد الوزير، على الدور البارز والحساس المنوط بقطاع االتصال الذي سيتكفل بالمرافقة واإلعالم الواسع لهذه ك

 .الشعبة وآفاقها، مع إبراز التوجه االستراتيجي للدولة وانعكاسه اإليجابي على عدة مجاالت

 .ذا الغرضكما تم االتفاق على مواصلة العمل وفي إطار اللجنة المشتركة المشكلة له

  

   



 

 

 اجتماع وزاري مشترك بخصوص شعبة الفنون

 

 

، 0202فيفري  91عقد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، األحد 

بمقر الوزارة اجتماعا وزاريا مشتركا بخصوص شعبة الفنون . و حسب بيان للوزارة، 

ير التعليم العالي، ووزير التكوين والتعليم حضر اإلجتماع كل من وزيرة الثقافة ووز

المهنيين، ووزير االتصال، والمدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، 

  .باإلضافة إلى إطارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وزير التربية يعقد اجتماعا وزاريا مشتركا حول دعم وتعزيز شعبة 

 الفنون

 

 

عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم األحد، اجتماعا وزاريا مشتركا بخصوص دعم  عقد وزير التربية الوطنية، األستاذ

  .وتعزيز شعبة الفنون في النظام التربوي الجزائري

وحضر اإلجتماع، حسب بيان لوزارة التربية، كل من وزيرة الثقافة ووزير التعليم العالي، ووزير التكوين والتعليم 

 .العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري المهنيين، ووزير االتصال، والمدير

وجاء هذا اإلجتماع، بغرض ضبط مخطط عمل مشترك لدعم وتطوير شعبة الفنون وامتداداتها في النظام التربوي 

 .الجزائري. ومآالتها في الحياة الفنية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والحضارية

تراتيجي بالتنسيق المحكم والمتواصل بين القطاعات المعنية. في إطار مواصلة وكذا إعطاء الشعبة، البعد الفني االس

 .تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن

وتفعيل دور الفن الذي ينطلق من مرجعياتنا الثقافية على غرار الفن السينمائي السمعي البصري والمسرحي 

ي والمجتمع ككل. والتوجه نحو تعزيز اإلنتاج الفكري والثقافي والموسيقي والتشكيلي في صناعة فكر الفرد الجزائر

 .والفني لخدمة النمو االقتصادي

سيعرف اجتياز أول دفعة من تالميذ الثانوية  2024-2023وقد أشار الوزير، إلى أن الدخول المدرسي المقبل 

 .الشهيد علي معاشي" لبكالوريا الفنون"الوطنية للفنون 

اذ كل التدابير بخصوص ذلك من حيث البرامج والتأطير، بمرافقة القطاعات الوزارية المعنية. مؤكدا أنه قد تم اتخ

 .التي سيكون لها أيضا دورا هاما في تكوين هؤالء التالميذ في التعليم العالي والبحث العلمي

أدوات التحفيز وذلك من خالل مرافق التكوين المتوفرة على مستواها في التخصصات المطلوبة. مع التفكير في 

 .والتشجيع

. 0202-0200وقد ثّمن الوزير النتائج الممتازة التي تحصل عليها التالميذ برسم الثالثي األول من السنة الدراسية 

 .مسجال رضا كبيرا حول ما تحقق

سع لهذه كما أكد الوزير، على الدور البارز والحساس المنوط بقطاع االتصال الذي سيتكفل بالمرافقة واإلعالم الوا

 .الشعبة وآفاقها. مع إبراز التوجه االستراتيجي للدولة وانعكاسه اإليجابي على عدة مجاالت

 .كما تم االتفاق على مواصلة العمل وفي إطار اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض

 

 

 

 

 



 

 قطاعات وزارية تنظم مسابقة وطنية في مجال البيئة 4

 

طنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين قررت كل من وزارة التربية الو

 .ووزارة البيئة والطاقات المتجددة تنظيم مسابقة وطنية هي األولى من نوعها في مجال البيئة

 .ينيةوتأتي هذه لمسابقة من أجل تفعيل وتعزيز ودعم التربية البيئية في األوساط التربوية والجامعية والتكو

أعضاء بإحدى اللغات  5الى  2وتتمثل المسابقة في إنتاج شريط وثائقي يعالج مسالة بيئية من قبل فريق يتكون من 

 .العربية، الفرنسية اإلنجليزية، واألمازيغية

 2ويجب أن يكون موضوع الشريط الوثائقي ذو صلة بالبيئة والتنمية المستدامة. وتتراوح مدة الشريط الوثائقي من 

 .دقائق كحد أقصى 5لى إ

والمسابقة مفتوحة لجميع الشباب بما في ذلك ذوي اإلحتياجات الخاصة المتمدرسين في مؤسسات التربية الوطنية. أو 

 .المسجلين في تكوين عالي أو مهني سواء في مؤسسات عامة أو خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 ية في مجال البيئةقطاعات وزارية تنظم مسابقة وطن 4

 

قررت كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التكوين والتعليم 

 .المهنيين ووزارة البيئة والطاقات المتجددة تنظيم مسابقة وطنية هي األولى من نوعها في مجال البيئة

بية البيئية في األوساط التربوية والجامعية وتأتي هذه لمسابقة من أجل تفعيل وتعزيز ودعم التر

 .والتكوينية

أعضاء  5الى  2وتتمثل المسابقة في إنتاج شريط وثائقي يعالج مسالة بيئية من قبل فريق يتكون من 

 .بإحدى اللغات العربية، الفرنسية اإلنجليزية، واألمازيغية

ية المستدامة. وتتراوح مدة الشريط ويجب أن يكون موضوع الشريط الوثائقي ذو صلة بالبيئة والتنم

 .دقائق كحد أقصى 5إلى  2الوثائقي من 

والمسابقة مفتوحة لجميع الشباب بما في ذلك ذوي اإلحتياجات الخاصة المتمدرسين في مؤسسات 

 .التربية الوطنية. أو المسجلين في تكوين عالي أو مهني سواء في مؤسسات عامة أو خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réunion multisectorielle pour mettre en place un plan d'action conjoint sur le 

développement de la filière "Arts" 

 

ALGER - Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed s'est réuni, dimanche à 

Alger, avec plusieurs membres du Gouvernement pour mettre en place un plan d'action conjoint 

visant le développement de la filière "Arts" et ses débouchés sur la vie artistique, 

socioéconomique, culturelle et civilisationnelle. 
Tenue au siège du ministère de l'Education nationale, cette réunion s'est déroulée en présence des 

ministres de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari et de la Communication, Mohamed Bouslimani. 

Cette rencontre vise à "insuffler une dimension artistique et stratégique à la filière Arts en coordination 

parfaite et continue entre les secteurs concernés, et ce, en concrétisation des décisions du Président de 

la République à ce sujet". 

Belaabed a, par la même, indiqué que la prochaine rentrée scolaire 2023-2024, connaitra 

l'arrivée de la première promotion des élèves de la filière "Arts", au lycée des arts Ali-Maâchi en 

3e année secondaire, soulignant que "toutes les mesures ont été prises à l'instar des programmes 

et de l'encadrement avec les secteurs ministériels concernés qui auront un rôle important dans la 

formation de ces élèves dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique". 

Ce rôle, dit-il, se traduit à travers "les structures de formation disponibles au niveau des ministères 

concernés par les spécialités demandées, en plus d'envisager des outils de motivation et 

d'encouragement", saluant "les résultats excellents des élèves durant le premier trimestre de l'année 

scolaire 2022-2023". 

Belaabed a également affirmé que la mise en place de la filière"Arts" dans le système éducatif 

algérien s'inscrivait "dans une approche stratégique, sociale et culturelle du président de la 

République, et a été ficelée dans le plan d'action du Gouvernement". 
Le ministre a, par la suite, mis en avant le rôle "éminent et sensible" qui incombe au secteur de la 

Communication, censé assurer "l'accompagnement et une large information" quant à cette filière et à 

ses perspectives, soulignant "l'orientation stratégique de l'Etat et son impact positif sur plusieurs 

domaines". 

A l'issue de la réunion, il a été convenu de poursuivre les travaux dans le cadre de la commission 

conjointe mise en place à cet effet. 

En janvier dernier, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait indiqué, lors 

de la réunion du Conseil des ministres, que la création du lycée pilote des arts avait pour objectif 

de "combler le vide culturel et artistique chez la génération montante, et consolider nos 

fondements culturels et artistiques face aux défis, et ce, en se basant sur nos références 

culturelles à l'instar du cinéma, du théâtre et de la musique". 

Dans ce cadre, il a donné des instructions à l'effet de faire appel à des enseignants spécialisés et des 

experts pour former dans les différentes disciplines artistiques jusqu'à l'obtention du baccalauréat 

artistique, l'objectif étant d'assoir la culture de la formation dans le domaine des Arts, insistant sur le 

"rôle important et déterminant du cinéma qui dépasse la notion de divertissement, et contribue à 

façonner l'esprit de l'individu algérien et de la société en général". 
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