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اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية 
في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي

2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

 مدحىيات العذد...
 مدطات الحعاون الجسائري الحىوس ي   في مجال

البدث العلمي

      اصحقبال معالي الىزير الجسائري
و الىفذ املرافق له  مً طرف معالي  وزير 

والبدث العلمي الحىوس ي  و الحعليم العالي 
صعادة صفير الجمهىرية الجسائرية بحىوط 

 افححاح أعغال اللجىة املىصعة

اوعقاد أعغال اللجان املغترلة

 اخححام أعغال اللجىة املىصعة

البروفضىر صعيذ فنرة : إعراف 
-ثبضة–مذًر حامعة العربي الحبس ي 

:  إعذاد  و جغطية  - 
إدريط عطية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املضخغار إلاعالمي. د

ًدياوي مدمذ رصحم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلية إلاعالم 

2



اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

 2016 فيفسي  11 - 10- 09 أًام -جىوع –الخىوظيت العاصمت اخخظيذ          
 البدث و  العالي الخعليم مجاٌ في الخىوظيت الجصائسيت املىطعت اللجىت أشغاٌ
 و   حجاز الطاهس  الظيد العلمي البدث و  العالي الخعليم وشيس  باشساف العلمي
 بخىوع الجصائسيت الجمهىزيت  طفير  طعادة و   بىدن شهاب الظيد الخىوس ي هظيره
 الخعاون  اجفاكيت جفعيل ئطاز  في الللاء هرا ًىدزج و  .حجاز اللادز  عبد الظيد

 لظلظلت امخدادا الشليلت جىوع حمهىزيت و  الجصائسيت الجمهىزيت بين املشترن
 بدظىز  العلمي البدث و  العالي الخعليم مجاٌ في البلدًً بين الثىائيت الللاءاث

.البلدًً مً العلمي البدث مساهص  ومدزاء الجامعاث زؤطاء
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اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث 
العلمي

2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

   

: مدطات الحعاون الجسائري الحىوس ي في مجال البدث العلمي  
               

 العلمي والبدث العالي الخعليم مجاٌ في البازش  الخعاون  طمً الللاء هرا ًىدزج           
 الىشيس  بين أكيمذ والتي مظخىي، أعلى على املبادزاث خالٌ مً جىوع و  الجصائس بين

 ٌ  حمعت مهدي الظيد الخىوس ي الحيىمت وزئيع طالٌ املالً عبد الظيد الجصائسي  ألاو
 الثامً في البلدًً بين املشترهت الىبري  الحيىميت للجىت عشس  الخاطعت  الدوزة ئطاز  في

 ،2015 أهخىبس 26و 25 في الجصائس  في املىعلدة العشسيً الدوزة وهرا 2014 فيفسي  مً
 مجاٌ في الخىوظيت ـــ الجصائسيت الـــلجىت احخماعاث مداطس  ول ئلى هرلً واطدىادا
.العلمي والبدث العالي الخعليم
 جىوع، في أو  الجصائس  في أكيمذ التي طىاء امليداهيت الللاءاث ول ئلى ئطافت هرا        

 وذلً الجصائسيت، ـــ الخىوظيت الحدودًت الجامعاث مدزاء طم الري كفصت للاء والطيما
  جىشعذ مشازيع عدة ججظيد ئلى أشغاله جىحذ والري ،2014 هىفمبر 18و 17 ًىمي
ٌ  املدىز  ًخعلم :مدىزيً على  على الثاوي املدىز  ًلخصس  خين في العلمي، بالخيىيً ألاو

 مفيدة للاءاث عدة الاحخماع هرا عً أطفس  وللد العلميت، والخظاهساث العلمي البدث
.والجصائسي  الخىوس ي للجاهبين

 أولى ججظيد جم خيث ألابسش، الىكع 2015 فيفسي  مً 10و 09 في جبظت للاء وان و         
 الاحخماعاث بليت اطخىماٌ جم  الحاٌ وبطبيعت واملخخصصت، املفيدة امليداهيت الللاءاث
ٌ  الظداس ي طيلت 5+5 بمجمىعت الخاصت  والتي ،(2015 طىت أي) املاطيت الظىت مً ألاو

 للخعاون  جلييمي احخماع شيل في بخبظت الخبس ي العسبي حامعت في أًظا اخخخامها جم
.2015 ماي 31 في وذلً ، الخىوس ي ـــ الجصائسي 

  في الخدظيري  الاحخماع ئلى واطدىادا والعلميت، الخعاوهيت املدطاث هره ول وبعد         
 اللطاع حشسيً طسوزة على أهد الري والخىوس ي الجصائسي  الىفدًً بين 2016 حاهفي 19

  في الخيظيم خالٌ مً املسمىكت، مياهتها الجامعت جدبىأ أن مً والاحخماعي الاكخصادي
.لها والشسيىت املجاوزة الفظاءاث
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اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث 
العلمي

2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -
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اليغاطالحاريخ

وصٌى الىفد الجصائسي -09/02/2016

 لهالىفد املسافم  و البدث العلمي الطاهس حجاز  و اطخلباٌ معالي وشيس الخعليم العالي -

الدولي  كسطاجبمطاز 

البلدًًللاء زىائي بين وشيسي -

البدث  و اللجىت املىطعت الخىوظيت الجصائسيت في مجاٌ الخعليم العالي افخخاح أشغاٌ -

:العلمي 

البدث العلمي الخىوس ي  و ولمت وشيس الخعليم العالي -

البدث العلمي الجصائسي  و ولمت وشيس الخعليم العالي -

الهياول الثىائيت مً كبل اجصاٌ ول لجىتأشغاٌ جلدًم -

الىشيس مهداة مً طسف زئاطت حامعت جىوع املىاز الظيد غداء على شسف مأدبت -

اللجان املشترهت  و الىدوة أشغاٌ اوعلاد -

حامعت جىوع املىازئلى شيازة -

بخىوع باطخىز معهد ئلى شيازة -

مىاصلت اعماٌ وزشاث اللجان -10/02/2016

احخماع ملسزي اللجان و اعداد الخلازيس -

شيازة الى اللطب الخىىىلىجي و مساهص البدث ببرج الظدزيت-

غداء على شسف الظيد الىشيس مهداة مً اللطب الخىىىلىجي-

شيازة مخدف بازدو-

كساءة جلازيس الاحخماعاث الثالزت  و حلظت عامت -11/02/2016

خفل جىكيع املدظس الخخامي للجىت املىطعت الخىوظيت الجصائسيت في مجاٌ الخعليم -

البدث العلمي مً كبل وشيسي البلدًً و العالي 

اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلميبرهامج أعغال 
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -



اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث 
العلمي

2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -
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اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم  اعغالاصحقبال الىفذ الجسائري املغارك في 
ثىوط –الذولي  قرطاجبمطار  العالي والبدث العلمي



اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

البدث العلمي الحىوس ي  و الىفذ املرافق له مً طرف معالي وزير الحعليم العالي  و ىزير الجسائري اصحقبال معالي ال
و صعادة صفير الجمهىرية الجسائرية بحىوط بقاعة املؤثمرات

طخلبل           
ُ
 الطاهس  الظيد العلمي البدث و   العالي الخعليم وشيس   معالي  ا

 الجصائس  طفير  طعادة و   بىدن شهاب الظيد الخىوس ي هظيره طسف مً حجاز 
 جمدىز  البلدًً وشيسي  بين زىائي للاء وان خيث  حجاز  اللادز  عبد الظيد بخىوع

 ٌ  و  العالي الخعليم مجاٌ في البلدًً بين املشترن الخعاون  وحعصيص  جطىيس  طبل  خى
 الخىوظيت املىطعت اللجىت أشغاٌ مً املبرمج  لهدف هى  و  العلمي البدث

        .الجصائسيت
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البدث العلمي الحىوس ي  و الىفذ املرافق له مً طرف معالي وزير الحعليم العالي  و ىزير الجسائري اصحقبال معالي ال
و صعادة صفير الجمهىرية الجسائرية بحىوط   

اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -
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البدث  و وشيس الخعليم العالي اطخلباٌ معالي 
العلمي الظيد الطاهس حجاز

و طعادة طفير الجمهىزيت الجصائسيت بخىوع 
الظيد عبد اللادز حجاز  

البدث العلمي  و وشيس الخعليم العالي جىسيم معالي 
مً طسف الظيد معالي وشيس الخعليم الجصائسي 

البدث العلمي الخىوس ي  و العالي 

محبادلة بين الىفذًً  ثنريمات
الطاهس معالي وشيس الخعليم العالي البدث العلمي الظيد 

الخىوس ي الخعليم العالي البدث العلمي ًىسم وشيس حجاز 
بىدنشهاب  الظيد 



اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

 2016فيفسي  09أعغال اللجىة املىصعة افححاح 

9

البدث  و البدث العلمي الجسائري  الضيذ طاهر حجار رفقة معالي و زير الحعليم العالي  و معالي وزير الحعليم العالي 
و صعادة صفير الجمهىرية الجسائرية بحىوط الضيذ عبذ القادر حجار بىدنالعلمي الحىوس ي  الضيذ عهاب 

الىفذ الحىوس يالىفذ الجسائري 



اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

 2016فيفسي  09أعغال اللجىة املىصعة افححاح 

                العالي الخعليم شيس  و  معالي طسف مً الخىوظيت الجصائسيت املىطعت اللجىت أشغاٌ افخخدذ     
 لسؤيت خاملت حعاون  بسامج صياغت" ئلى دعا الري بىدن شهاب الظيد  الخىوس ي العلمي البدث و 

 املعسكلت واملظائل إلاحسائيت الخعليداث وزفع البلدًً بين العالكاث مظخىي  في جيىن  مظخلبليت
 للخعاون  واملإطظاحي اللاهىوي إلاطاز  جيظيم على العمل حاهب ئلى الحاليت، للبرامج اليامل للخفعيل

.”العلمي والبدث العالي الخعليم مجاٌ في
 جدذ املىظىيت الحدودًت الجامعاث ملجمىعت "السائدة" بالخجسبت الخىوس ي الىشيس  أشاد هما      

 ئلى البلدًً في الجامعاث داعيا ,الخبراث وجبادٌ للشساهت ئطازا بينها فيما شيلذ التي 5+5 مبادزة
 وإلاطاز  والطلبت ألاطاجرة بدبادٌ املخعللت خاصت بينها فيما املشترهت والبرامج الاجفاكياث جىثيف"

  بىدن الظيد زمً هما ."مصدوحت شهاداث ووطع ألاطسوخاث على املصدوج وإلاشساف إلادازي 
 املساخل مخخلف في الطلبت لحسهيت مىخد بسهامج وطع بخصىص للجصائسيين "الاًجابي الخفاعل"

 وخلم البلدًً في العالي الخعليم جطىيس  ئلى يهدف الري ألاوزوبي "ئزاطمىض" بسهامج مىىاٌ على
.مشترهت جيىيييت مظالً وئزطاء الخبراث وجبادٌ الجامعاث بين حدًدة دًىامىيت
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ملمة معالي و زير الحعليم 
البدث العلمي  و العالي  

  بىدنالحىوس ي  الضيذ عهاب 



  2016فيفسي   09  أعغال اللجىة املىصعةافححاح 

اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

 حعميم ًيبغي" أهه  ولمخه في الجصائسي  العلمي البدث و  العالي الخعليم وشيس  معالي صسح حاهبه مً و             
ٌ  الخفىير   وجددًث البلدًً في والعلميت الجامعيت الهيئاث بين الخعاون  بخعصيص  الىفيلت والىطائل الطسق  خى
 الجامعاث لسؤطاء الخىوظيت-الجصائسيت الىدوة حعل ًخعين" ذلً، ئلى باإلطافت ."ألاولىيت ذاث الخعاون  ميادًً
ٌ  والدشاوز  للخبادٌ خليليا فظاء البدث مساهص  ومدزاء  الخعليم مجاٌ في الثىائي الخعاون  تهم التي املىاطيع خى
 الظىت في واخدة مسة لخجخمع دوزتها اهخظام على والحسص الىدوة هره جفعيل" ئلى داعيا ,"العلمي والبدث العالي

 خىهمت هىعيت وطمان العالي، الخعليم حىدة هظام مثل الىبري  إلاشيالياث ملعالجت البلدًً بين بالخىاوب
ٌ  الخبراث وجبادٌ الجامعيت املإطظاث .”دهخىزاه-ماطتر-ليظاوع هظام خى

 وئشسافها مخخلفت آفاق مً الشسواء بين جىاصل طمان في جىمً الىدوة هره كيمت" أن ئلى حجاز  الظيد وأشاز  
 مبادزاث مخخلف على الاوسجام مً مصيد ئطفاء حاهب ئلى املشترهت، ألافليت مجاالث في الخفىير  بعث على

."املعىيت واملإطظاث اللطاعاث مخخلف مع جىاطم في والبدثي الجامعي الخعاون 

  اهجاش عسف الري والاكخباطاث العلمي إلاهخاج في البلدًً بين جدليله جم ما "ازجياح"بــــــــ الىشيس وسجل           
.دهخىزاه أطسوخت 160 ومىاكشت اكخباض 8.230و علمي ميشىز  559

11

ملمة معالي و زير الحعليم 
البدث العلمي  و العالي  

الجسائري الضيذ طاهر حجار



2016فيفسي  09أعغال اللجىة املىصعة افححاح 

اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

 الخىوظيت بىظيراتها الجصائسيت الجامعاث جسبط التي الاجفاكياث جفعيل ئمياهيت ئلى أشاز  أن بعد هرا،         
 والطلبت ألاطاجرة جبادٌ بدسهيت املخعللت جلً على بالخصىص حجاز  الظيد أهد اجفاكيت، 95 عددها والبالغ
 وذهس  .امخياش أكطاب وخلم والدهخىزاه املاطتر  طىز  في للبلدًً الجامعيت املإطظاث بين مشترهت شهاداث ووطع

 للذراصات حذًذة مىهجية" باعخماد  العالي الخعليم جددًث عمليت باشسث كد الجصائس  أن الظياق ذاث في
 بما والحنىيً للحعليم برهامج لبىاء ابحهاريه ومقاربات حذًذة بيذاغىحية ممارصات وإدخال الجامعية

."وثطبيقه البدث ثقذم إلى ويضخىذ املجحمع واخحياحات ًحماش ى

 فعالية لقياش لمعيار  الجىدة على رلس " اللطاع أن الىشيس  أوضح إلاصالح، دعم والطخىماٌ              
 املادًة وغير  املادًة الجامعية واملىحجات املىاد على للحصذًق خاصم ولمؤعر  الجامعية املؤصضات
."والبدث والحعليم الخىلمة مجال في الحميز  ًدقق بما واعحمادها
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أعغال اللجىة املىصعة افححاح 

اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -
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  الاعالم صائل و   والبدث العلمي الضيذ طاهر حجار مع الصخافة  و لقاء معالي وزير الحعليم العالي 



أعغال اللجان املغترلة اوعقاد 

اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

:   لجان مشترهت 03عسفذ أشغاٌ اللجىت املىطعت الجصائسيت الخىوظيت حشىيل          

زؤطاء الجامعاث  و الىدوة املشترهت الجصائسيت الخىوظيت ملدزاء -
الىدوة املشترهت الجصائسيت الخىوظيت ملدًسي مساهص البدث العلمي -
.اللجىت امليلفت بالخبادٌ الطالبي-

زؤطاء الجامعاث التي عسفذ  و و جمدىز حدٌو أعماٌ الىدوة املشترهت الجصائسيت الخىوظيت ملدزاء                
 البيداغىجيالسفع مً ألاداء خٌى  -جبظت–مشازهت البروفظىز طعيد فىسة مدًس حامعت العسبي الخبس ي 

ليشمل أغلب الجامعاث وألاوشطت اللائمت فعليا بما في ذلً الخظاهساث العلميت  وحعميم الخعاون العلمي  والبدثي
.و الثلافيت 

وجىطيعه ألغلب الجامعاث "على جثمين العمل اللائم بين حامعاث الشسيط الحدودي الىدوة  ثهما ازجىص            
مصدوج وجخىيج ذلً بشهادة مصدوحت على مظخىي املاحظخير  بخأطير املاطتر/ بما ًدلم جلدًم عسوض في املاحظخير 

(.ئمخياشدهخىزاه )أو الدهخىزاه  املاطتر / 
اللجىت للعمل على جددًد مجاٌ الخعاون العلمي في جخصصاث ذاث الاهخمام املشترن في شيل  ذطعهما           

".مشسوع مدزطت دهخىزاه مخخصصت مع الترهيز على خسهيت الطلبت وألاطاجرة واعخماد أطس للخبادٌ الطالبي"
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  الجسائر و مذراء حامعات ثىوط  و لجىة رؤصاء 



أعغال اللجان املغترلة اوعقاد 

اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

الاجفاق على جددًد أزبعت مداوز جيىن فلد خلصذ ئلى بخصىص هدوة مدزاء مساهص البدث العلمي فلد أما          
وعلىم وجىىىلىحياث   ألامً الغرائي والصحت والبيئت" مجاال للخعاون املشترن بين البلدًً جخمثل في

.والطاكت وعلىم املىاد باإلطافت ئلى العلىم إلاوظاهيت والاحخماعيت في مىاحهت الخددًاث الساهىت  الاجصاٌ
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لجىة صياغة ثقارير اللجان املغترلة الجسائرية الحىوضية



أعغال اللجان املغترلة اوعقاد 

اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

 والطاكم الباخثين - وألاطاجرة الباخثين  والطلبت الطلبت بدسهيت امليلفت املشترهت اللجىت احخماع بشأن أما               
 شهاداث ئطاز  في ببرامج الخاصت الحسهيت جمىيل على ًسجىص  "مؤصضاجي برهامج" ئخدار جم فلد والخلجي إلادازي 
 ذاث مليادًً حعطى ألاولىيت أن إلاشازة مع الدهخىزاه على املشترن وإلاشساف املشترهت الدهخىزاه مدازض أو  مشترهت
 ورظ في واملغارلة املغترلة البيذاغىحية واملىاهج البرامج ثطىير  "ًخص فيما خاصت للطسفين املشترن الاهخمام

.وغيرها  "العمل
مىدت دزاطيت في حميع  100جبادٌ " وعً الخبادٌ الطالبي بين الجصائس وجىوع فلد اجفم الطسفان على               

. 2017  2016في حميع املساخل الدزاطيت خالٌ الظىت الجامعيت " بيداغىجيملعد  100 واملساخل الدزاطيت 
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اخححام أعغال اللجىة املىصعة 

اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -

               

 اللجان مداطس  على بالخىكيع العلمي البدث و  العالي الخعليم مجاٌ في الخىوظيت الجصائسيت املىطعت اللجىت أشغاٌ اخخخمذ ...         
 بين الخعاون  مً عالي مظخىي  ئلى طدىلل ئليها الخىصل جم تيال الىخائج أن على الخأهيد مع البلدًً في اللطاع  وشيسي  طسف مً املشترهت
ٌ  وجىوع الجصائس   لعالكاث شاهس  مظخلبل هدى  كدما املض ي في البلدًً عصم الاعخباز عين في واطعين "أزقى هىعيت" مسخلت  ئلى للىصى
.بينهما الخعاون 

 والخطىيس  العلمي البدث مجاالث في خاصت" واعدة آفاق" أمام املجاٌ فسح طسوزة على البلدًً بين الثىائي الللاء وأزمس        
 و  ألاخىة زوابط حعميم في جىظيفها ًمىً التي املإهلت إلاوظاهيت املىازد عىصس  ئلى باإلطافت الجامعاث بين ما والخبادٌ الخىىىلىجي

 مظخلبليت زؤيت ئلى الخعاون  بمظخىي  لالزجلاء ألاوادًمي  الصعيد على و  والاحخماعي إلاوظاوي الصعيد على البلدًً بين  الخعاون  أواصس 
.وحادة هاضجت

 العصيص عبد الجمهىزيت زئيع جىحيهاث ويجظد للبلدًً املشترهت املصالح ًدلم بما ألاشغاٌ خالٌ  عليه الاجفاق جم امل جىفير و      
. الظبس ي كاًد الباجي الخىوس ي والسئيع بىجفليلت
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الثىائية  الحىقيع على مداضر اللجان املغترلة



اللجىة املىصعة الحىوضية الجسائرية في مجال الحعليم العالي والبدث العلمي
2016فيفسي    11/10/09   -جىوع   -
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