الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

المحين
خريطة طريق لتنفيذ مخطط العمل القطاعي
ّ

( الذي سيطبق ابتداء من الدخول الجامعي )2021–2020
تيدؼ ىذه الوثيقة وضع خريطة طريؽ لتنفيذ مخطط العمؿ لقطاع التعميـ العالي البحث العممي الجاري
المتمـ بإجراءات استثنائية لمتكفؿ بالسنة الجامعية ذات الصمة بأزمة كوفيد
و ّ

حذر لمتكفؿ بانشغاالت القطاع.

تـ اعتماد مسعى
 ،19لقد ّ

ترمي األىداؼ الكبرى لمقطاع إلى ترسيخ مياـ الجامعة في مجاؿ:
 التحسيف المستمر لمخدمات التي يسدييا القطاع مف خالؿ ميامو الرئيسة في التكويف العاليوالبحث العممي ،والرامية إلى التحسيف المستمر ،والمسؤؤلية االجتماعية والمجتمعية واستغالؿ
منتجات التكويف والبحث ،المرئية والمقارنة الدوليتيف،
 ترشيد الوسائؿ البشرية والمالية واليياكؿ القاعدية، نجاعة الحوكمة، االبتكار والعصرنة في كؿ مناحي حياة الجامعة :البيداغوجيا والبحث والحوكمة.تتمفصؿ عممية تنفيذ استراتيجيات ومخطط عماللقطاع حوؿ المحاور اآلتية:
المحور األول :تعزيز سيرورة تطوير الجامعة عن طريق:
 تحييف اإلطار التشريعي (القانوف التوجييي لمتعميـ العالي ) والتنظيمي الذي يحكـ القوانيفاألساسية لممؤسسات الجامعية والبحث واألساتذة الباحثيف( ...يعرض خالؿ سنة – 2020
،)2021
 مراجعة خريطة التكوينات مف أجؿ اندماج أفضؿ لمجامعة في مجاليا اإلقميمي لتوخي انسجاـووجاىة التكوينات المقترحة (،)2021
 عقمنة المساعي واعطاء األولويات لممياـ األساسية (التعميـ والبحث) لكؿ أفعاؿ تسيير القطاع(تعرض بعنواف السنة الجامعية ، )2021 – 2020
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 االستعماؿ المشترؾ لكفاءات وتجييزات وامكانيات القطاع مف أجؿ بروز نقاط تكويف ذاتمستوى عاؿ،
 تدعيـ أقطاب االمتياز مف خالؿ تعزيز اتحادات تشاركية :تعميـ عالي – بحث عممي– قطاعاجتماعي واقتصادي (ال سيما في الصناعة)،
 ترقية التكويف الريادي مف خالؿ إحداث ،بصفة تدريجية ،مدارس عميا في المجاالت ذاتاألولوية عمى مستوى القطب الجامعي بسيدي عبد اهلل (الرياضيات  2021- 2020والذكاء
االصطناعي ،)2022- 2021
 إدراج بصفة تدريجية مسارات تكويف الميندسيف ضمف نظاـ  LMDفي بعض تخصصاتعلوم وتقنيات والتكنولوجيا ( ماستر في اليندسة

) ،الذي يعتزـ القطاع بعثو مع مطمع

الدخوؿ الجامعي ،2022- 2021
 تنظيـ التبادؿ الجامعي البيني لممساىمة الفعمية في مرافقة المؤسسات مف حيث االحتياجاتفي التأطير النوعي والتجييزات الثقيمة ،ال سيما لفائدة جنوب البالد.
المحور الثاني :تطبيق مبادىء وقواعد الحوكمة ،من خالل ثالثية اإلستمثال والترشيد واالستعمال
المشترك لمموارد واإلمكانات ،وذلك عن طريق:
قوة عمؿ
 اعتماد مقاربة تشاركية مف خالؿ تدعيـ مياـ الندوات الجيوية لمجامعات باعتبارىا ّ(الدخوؿ الجامعي
واقتراح ،فضال عف كؿ فضاءات التبادؿ والتنسيؽ عمى مستوى القطاع
،)2021- 2020
 مواصمة المركزية أفعاؿ التسيير بصفة مدعمة مف أجؿ بموغ ،بصفة تدريجية ،استقاللية أكثرنجاعة لمؤسسات التعميـ العالي ومؤسسات البحث،
الدائـ بمختمؼ أنماطو :المؤسساتي ،وبرامج التكويف والمسارات المينية لألساتذة
 تعميـ التقييـ ّوالباحثيف( ...خالؿ سنة ،)2021
 ترقية وظيفة االتّصاؿ الداخمي والخارجي وعمى كافة األصعدة باعتباره أداة محورية لمحوكمة،فعاؿ واستباقي يرتكز عمى إدماج تكنولوجيات اإلعالـ واالتّصاؿ
وذلؾ وفؽ نموذج ّ

وبناءة ،وناجعة)،
مستمرةّ ،

(بصفة

 مواصمة سيرورة إرساء ضماف الجودة في المؤسسات واحداث الوكالة الوطنية لضماف الجودةواالعتماد (،)2021 – 2020
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 بعث تكوينات مستمرة في التسيير البيداغوجي والبحث وفي التسيير المبني عمى النتائجتحسبا لتطبيؽ القانوف العضوي لقوانيف المالية)( ،ىدؼ ،)2021
( ّ

 التكويف المستمر ،لتمكيف األساتذة مف اكتساب أدوات جديدة وممارسات بيداغوجية ،ال سيماتمؾ المتعمقة بالتعميـ عف بعد،
 ترقية التعميـ عف بعد واحداث الجامعة المفتوحة(اإلفتراضية)،)2021( ، -إعداد استراتيجية لتطوير الموارد البشرية لمقطاع

(ابتداء مف الدخوؿ الجامعي - 2020

،)2021
 إعادة تنظيـ الخدمات الجامعية باعتبارىا دعامة لمبيداغوجيا.المحور الثالث :انخراط القطاع في التنمية االجتماعية واالقتصادية عبر:
 إعادة تنشيط مجاؿ التنسيؽ ما بيف قطاعات المنظومة التربية ( و ازرة التعميـ العالي والبحثالعممي -و ازرة التربية الوطنية -و ازرة التكويف والتعميـ المينييف )( ،ابتداء مف الدخوؿ الجامعي
،)2021- 2020
 إعادة تفعيؿ أدوات تنسيؽ نشاطات البحث العممي ،باالتّصاؿ مع المجمس الوطني لمبحثالعممي والتكنولوجي)( ،ابتداء مف ،)2021- 2020
 مأسسة العالقة بيف الجامعة والمؤسسة االقتصادية ،واالنخراط الفعمي لمجامعة في المشاريعالمبتكرة مف خالؿ إحداث المؤسسات الناشئة (توجيو مشاريع نياية الدراسة ومشاريع البحث )،
(،)2021-2020
 إدراج مف بيف مياـ الجامعة ،المسؤؤلية االجتماعية والمجتمعية ليذه األخيرة ،إذ يقع عمىعاتقيا المساىمة في إنتاج الثروة ومرافقة التنمية المستدامة لمبمد،
عدة لإلدماج الميني لحاممي شيادة الدكتوراه في كؿ قطاعات النشاط (،)2021
 وضع ّ إحداث األطروحة في المؤسسة (ابتداء مف الدخوؿ الجامعي ،)2022- 2021لمساكنػة ،السيما مف خالؿ تنظيػـ التظاىرات العممية
 المساىمة في ترقية الثقافة العممية ّ(ممتقيات عممية وطنية) ،تنشيط قناة " المعرفة " ،)2021( ...

المحور الرابع :إعادة تأهيل اآلداب واألخالقيات والقيم العممية ،عبر:
 جعؿ األخالقيات واآلداب الجامعية تتبوء مكاف الصدارة في كؿ مجاالت الحياةالجامعية(،)2021-2020
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المحدد الوحيد لمتعميـ العالي والبحث العممي
 تدعيـ المعايير والصرامة العممية باعتبارىاّ
(،)2021- 2020
أعده مجمس األخالقيات
 تنفيذ الميثاؽ الجديد آلداب وأخالقيات المينة الجامعية الذي ّعدة عمميات ،ال سيما ما تعمّؽ منيا بتنفيذ
واآلداب ،وبعث ابتداء مف الدخوؿ الجامعي المقبؿ ّ
قميا يسمح لمختمؼ الفاعميف
اإلجراءات ّ
ضد كؿ االنحرافات المختمفة ،واستغالؿ تطبيقا ر ّ

النصوص التنظيمية ذات الصمة (الدخوؿ الجامعي ،)2021- 2020
استيعاب مختمؼ ّ

 اإلنخراط اإليجابي لمختمؼ الشركاء االجتماعييف ضمف مسعى تسيير تشاركيمف خالؿمراجعة دورىـ بصفة تشاركية
(،)2021- 2020
 فتح الممؼ المتعمؽ بتحديد سف التقاعد ألساتذة التعميـ العالي بالتشاور مع الشركاءاالجتماعييف ،مف أجؿ توفير مناصب لمتوظيؼ(ىدؼ ،)2021

 إحداث جوائز لفائدة األساتذة الباحثيف ،والباحثيف الدائميف ،والمسيريف الذيف ساىموا بصفةدالة ومثالية في تطوير الجامعة الجزائرية.
المحور الخامس :إعادة تفعيل البحث العممي والتطوير التكنولوجي ،بالتركيز عمى:
 وضع مخطّط تنظيمي جديد عمى ضوء استحداث المجمس الوطني لمبحث العمميوالتكنولوجي (،)2021-2020
أولويات التنمية االجتماعية واالقتصادية
 إعادة تحديد برمجة نشاطات البحث لمواءمتيا مع ّ(،)2021-2020

 إدخاؿ إجراءات تحفيزية النخراط مخابر البحث في النشاطات االقتصادية (،)2021-2020الدفع بالقطاع نحو المستقبل من خالل التطوير المستمر لمرقمنة عمى مستوى:
المحور السادسّ :
 التعميـ عف بعد ،والمدعو لمتعميـ كنمط لمتعمـ لفائدة التكويف المتواصؿ ،مع إعطاءه توجياجديدا يتواءـ مع كؿ أشكاؿ التطور يكوف كفيال بتقميص المجوء إلى التعميـ الحضوري،
 عمى مستوى األفعاؿ ذات الصمة بالحوكمة الجامعية وجودة الخدمات المقدمة لمطمبة لضمافنجاح مساراتيـ الجامعية،
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 عمى مستوى تكويف الطمبة بالنسبة لممعارؼ والكفاءات في مجاؿ تكنولوجيات اإلعالـالدروس عبر الخط تستجيب لمعايير ىذا
واالتّصاؿ .وبالنسبة لألساتذة ما تعمّؽ بتقنيات إنتاج ّ
النمط ،وترتكز عمى مقاربات تربوية تجعؿ مف المتعمـ بؤرة اىتماميا،
الربط باألنترنت والوسائؿ المادية والبرمجية الواجب توفيرىا ،باإلضافة إلى
 عمى مستوى قدرة ّوفرة اإلمكانيات المعموماتية والتسييالت (ال سيما المالية) لمولوج إلى شبكة األنترنت،

 عمى مستوى اليياكؿ القاعدية ،باالستناد عمى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني باعتبارهالمسير لمشبكة األكاديمية لمبحث ،وامتالكو ألستوديو لمتمفزيوف ،باإلضافة إلى جامعة التكويف
ّ

ميما في التعميـ عف بعد.
المتواصؿ الحتضانيا " قناة المعرفة " و
المدعوة لمعب دو ار ّ
ّ
الدولي حول:
المحور السابع :إعادة تركيز التعاون ّ

 وضع شراكة امتياز « رابح  -رابح » ترتكز عمى مبدأ االلتزاـ المشترؾ والتمويؿ المشترؾوالمسؤولية المشتركة ،بانخراط الجامعات األجنبية ذات سمعة عالمية ،ووكاالت تعاوف أجنبية
متخصصة ،باإلضافة إلى المبادرات الواردة في إطار االتّفاقيات الحكومية،
ّ

 ترقية المشاريع التي تسمح ببروز مواضيع جديدة مبتكرة ،وتدعيـ التكويف في الدكتوراه وماالدوليتيف،
بعد الدكتوراه ،باإلضافة إلى تطوير الجاذبية والمرئية ّ
 تحييف النصوص ذات الصمة بالتكويف في الخارج (الثالثي األوؿ مف سنة ،)2021 مراجعة النص المتعمؽ بالطمبة األجانب (الثالثي الرابع مف سنة ،)2020 -اقتراح إجراءات تم ّكف مف المشاركة المنتظمة لمكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج

(النص

المدعويف ،الثالثي الثاني مف سنة ،)2021
المتعمّؽ باألساتذة
ّ
 ترقية « الوجية الجزائرية » مف أجؿ استقطاب أعداد أكبر مف الطمبة األجانب ،ومف تمةتحسيف مرئية الجامعة الجزائرية واالرتقاء بمكانتيا واالعتراؼ بيا دوليا ضمف جامعات العالـ.

المحور الثامن :إعداد مخطط استعجالي من أجل:
الصحية لجائحة
 اختتاـ السنة الجامعية  ،2020– 2019مع األخذ بعيف االعتبار األزمةّ
مكيفة،
عدة بيداغوجية
كوفيد  ،19وفؽ ّ
وصحية ّ
ّ

 تحضير الدخوؿ الجامعي  2021 – 2020بالتشاور مع المؤسسات الجامعية ،بغية وضعالصحية المقبولة،
عدة كفيمة بضماف الشروط البيداغوجية و
ّ
ّ
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يتـ
 مرافقة العمميتيف السالفتيف بتجنيد كؿ اإلمكانيات في مجاؿ الخدمات الجامعية التي ّالمخولة.
ضبطيا مع السمطات
ّ
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