

08:00-09:00 : استقبال الحضور واملشارك�  

الجلسة االفتتاحية 
09:30-09:00

         الكلمة الرتحيبية

إسع� بالسكة، رئيس الندوة الجهوية لجامعات الغرب

         كلمة معايل وزير التعليم العايل و البحث العلمي

األستاذ الدكتور عبد الباقي بن زيان

 الجلسة األوىل : قطاع التعليم العايل من منظور تاريخي
10:45-09:30

 رئيس الجلسة: أحمد بحري، مدير جامعة غليزان

         التعليم من املستوى العايل بالجزائر خالل الفرتة الحديثة

فوزية لزغم، جامعة تيارت 

         التعليم العايل بالجزائر خالل الفرتة االستع�رية (1962-1830)

عابد سلطانة، جامعة وهران1

         التعليم العايل بالجزائر من نهاية االستع�ر إىل أول مشاريع اإلصالح (1971-1962)

قدور وهرا¦، جامعة تلمسان

  مناقشة
عرض فيديو شهادات

اسرتاحة 

 الجلسة الثانية : مراحل تطور نظام التعليم العايل يف الجزائر
11:30-10:45

رئيس الجلسة: محمد مليا�، جامعة وهران2 / كراسك 
         إصالحات 1971 بالجزائر  : ميالد الجامعة الوطنية

عبد الحميد جكون، مدير مركز البحث يف العلوم  الصيدالنية، قسنطينة 1

         إصالحات 1984 وظروفها: عنارص للنقاش

عبد الكريم حرز الله، جامعة مسيلة

         إصالحات ل.م.د : قراءة يف راهن التعليم العايل

بن عاشور جعفر، جامعة سطيف 1


   تحتفل الجزائر خالل سنة 2022 بالذكرى الست� الستقاللها املصادف ليوم 5 من شہر جويلية (2022-1962)، 
ويف هذا الصدد برمجت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عددا من األنشطة العلمية طيلة السنة الجارية 
تخليدا للذكرى، ك� تّم تكليف الندوة الجهوية لجامعات الغرب بتنظيم ملتقى وطني يتناول موضوع: "التعليم 
البحث يف األنÂوبولوجيا االجت�عية والثقافية، يوم 19  بالتعاون مع مركز  الجزائر بعد ست� سنة"،  العايل يف 

مارس Ã 2022قر املركز.
منذ  ويقيّم مساره  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  نظام  تطّور  مراحل   Æواالحتفا العلمي  اللقاء  يحلّل هذا    
االستقالل إىل يومنا هذا، و يركز يف ذلك عىل دراسة التواريخ املهّمة التي شّكلت منعرجا حاس� يف مساره، ك� 
يستعرض هذا اللقاء التخليدي أهم مميزات هذا النظام وعالقته بسياسة التنمية االقتصادية واالجت�عية التي 
من  يتجزأ  ال  جزء  العايل  التعليم  تطوير  أن  اعتربت  والتي  لالستقالل،  األوىل  السنوات  منذ  مبارشتها  Îت 

االسرتاتيجية االقتصادية واالجت�عية للبلد.

   يتطرق هذا امللتقى إىل املحاور التالية :
   قطاع التعليم العايل من منظور تاريخي : يسمح هذا املحور بالوقوف عىل وضعية منظومة التعليم والتكوين 
الوجود  أثناء  بالجزائر  والعلمي  الثقايف  االشعاع  مراكز  دراسة  من خالل  بشكل خاص،  والجامعة  عام،  بشكل 
مكانه  واالحالل  الدور  لهذا  االحتالل  تحطيم  كيفية  بالتحليل  يتناول  الفرنيس، ك�  االحتالل  قبل  وما  العث�¦ 
مؤسسات تعليم تخدم فقط فئة املعّمرين، وقلّة قليلة جدا من أبناء هذا البلد، ك� نناقش وضع التعليم العايل 

أثناء الثورة التحريرية والسنوات األوىل لالستقالل.
 مراحل تطور نظام التعليم العايل يف الجزائر: يقتيض اإلملام بجزئيات هذا املحور النظر يف مراحل تطّور نظام 
التعليم العايل يف شقه الكمي املرتبط بتزايد املنشآت القاعدية (من جامعات، مراكز جامعية ومنشآت بحثية)، 
وامتداداته الجغرافية الشاسعة املتعلّقة بتوّسع االختصاصات العلمية املتعّددة لخريطة التكوين، ك� يعالج الشّق 
الكيفي لهذا املحور تأثÜ هذه التطّورات عىل مختلف اإلصالحات التي عرفها نظام التعليم العايل منذ االستقالل 

إىل اليوم.
الجزائر  العايل يف  التعليم  التطّور عرفه نظام  الحديث عن  التمّيز: يقتيض  العليا وأقطاب  الوطنية     املدارس 
معرفة السياقات التي برزت فيها املدارس الوطنية العليا، خصوصا وأنّها مثّلت استجابة بالغة األهمية الحتياجات 

مجتمعية أوجدتها التطّورات املختلفة التي عرفها املجتمع منذ االستقالل يف قطاعات مختلفة.
   الدكتوراه، التكوين والبحث العلمي : ßثّل التكوين والبحث العلمي يف مراحل ما بعد التدرج من أهم هذه 
النشاطات التي يسهر عليها قطاع التعليم العايل بالجزائر، وهذا الوضع يستوجب اإلشارة إىل األعداد املتزايدة 
لحاميل الشهادات العليا يف التخّصصات املختلفة وارتباطاتها Ãسائل املحتوى التكویني وبـ "التشغيلية"، بوصفه� 
املتزايدة  الشغل، وقدرة هذا األخÜ عىل استيعاب األعداد  الجامعي وسوق  التكوين  العالقة ب�  مدخال لفهم 
لخريجي الجامعة والسي� حاميل شهادات الدكتوراه، ك� يناقش املحور الدور الذي تقوم به مراكز البحث يف 

تثم� البحث التطويري باعتباره دعامة التنمية يف الجزائر.
   Îّكننا مواضيع هذا امللتقى الوطني من تعميق معارفنا بالتعليم العايل، ك� تحلّل التحّديات التي تواجهها هذه 
املنظومة، ونعترب هذا اللقاء فرصة لدراسة مواضيع أخرى ذات صلة بتطوير القطاع. تجدر اإلشارة إىل أّن هذا 

امللتقى مقرتح ضمن برنامج من التظاهرات التي ترشف عليها املدن الجامعية عىل مدار سنة 2022.



 الجلسة الثالثة : املدارس الوطنية العليا يف الجزائر: أقطاب االمتياز

12:20-11:30

رئيس الجلسة :  جلول رحيل، مدير املدرسة العليا لألساتذة، وهران

              املدارس العليا بالجزائر: مؤسسات التكوين النوعي للموارد البرشية

مولود كوديل، املدرسة العليا يف االعالم اآليل، الجزائر العاصمة

              تكوين األساتذة والتحديَات املهنية: حالةاملدارس العليا لألساتذة

زوبيدة سنويس، املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات/كراسك
مناقشة

عرض فيديو شهادات
12:20-14:00 اسرتاحة

 الجلسة الرابعة : الدكتوراه، التكوين والبحث العلمي
14:20-14:00

رئيس الجلسة :  جل سعيدي، مدير املدرسة العليا للعلوم البيولوجية

              تشغيلية حاميل الشهادات الجامعية وانتقائية سوق الشغل: عنارص للنقاش

فؤاد نوار، مركز البحث يف األنÂوبولوجيا االجت�عية والثقافية

              البحث العلمي يف الجزائر: عامل لتطوير التعليم العايل

حفيظ أوراق، جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف، وهران

الجلسة الختامية
          15:00-14:20       

 رئيس الجلسة: مصطفى بلحاكم، مدير جامعة وهران1

              عرض حوصلة حول : واقع التعليم العايل بالجزائر وتطوره

عبد الرحمن للو، خبÜ لدى الندوة الجهوية لجامعات الغرب

إس�ع� بالسكة، رئيس الندوة الجهوية لجامعات الغرب و مدير جامعة وهران2


