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 العليم العالي والبحث العلمي د وزير توجيهات السي  

  2021جويلية  15الخميس  –في اختتام الندوة الوطنية للجامعات  

 

احترام تدابير الوقاية الصّحية املرتبطة بمكافحة جائحة كورونا السيما مع بداية الّدخول  .1

املختّصة بما فيها الجامعي املقبل، والسهر على فرض تطبيق توصيات الهيئات الصّحية 

 حمالت التحسيس وتنظيم عمليات تلقيح لفائدة أعضاء األسرة الجامعية،

: 2021/2022تجنيد املصالح والهيئات املختلفة لضمان التحضير الجيد للّدخول الجامعي  .2

األيام اإلعالمية، تخصيص الفضاءات للقيام بالتسجيالت، ضبط جداول التوقيت على 

 األساتذة... الخ،

الحفاظ على ديناميكية التنسيق مع مديري الخدمات الجامعية من أجل التكّفل األحسن   .3

لبة البيداغوجية والخدماتية،
ّ
مع الّسهر على إتمام مشاريع الصفقات التي تّم  بظروف الط

دة،  تكليفكم بها لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية في اآلجال املحدَّ

ملؤسسة الجامعية من ممارسة صالحيته الكاملة في تحديد تمكين املجلس العلمي من ا .4

مناقشة خارطة  سياسة املؤسسة الجامعية في املجال البيداغوجي والعلمي والتوثيقي:

ا لخارطة التكوين املعتمدة، ووضع سياسة داخلية التكوين، ضبط سياسة البحث وفق  

 وية ... (،للتوثيق الجامعي )اقتناء الكتب، تحديد املؤلفات ذات األول

وضع حّيز التنفيذ املجلس العلمي للمدينة الجامعية في الوالية التي تضمُّ أكثر من مؤّسسة  .5

جامعية واحدة، كفضاٍء تنسيقي وتشاوري في مسائل التعليم والبحث، ومجلس مديري 

 ،واألمن ... الخ املؤسسات للتنسيق في أمور التسيير واالستغالل املشترك للموارد

رة، ومراعاة أهداف املؤسسة ترشيد فتح ا .6
ّ
لتكوين في الّدكتوراه: مراعاة اإلمكانات املتوف

 سواء من حيث التخصصات أو عدد املناصب،

مواصلة عملية تكوين األساتذة حديثي التوظيف، السيما في الهندسة البيداغوجية،  .7

 وتقنيات التعليم عن ُبعد،
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وتيرة األنشطة الرياضية والثقافية وإنشاء النوادي العلمية والثقافية لفائدة  تكثيف .8

الطلبة، في اإلقامات واملؤسسات الجامعية، مع االبتكار في تنظيم أنشطة عن ُبعد تماشيا 

 مع تدابير الوقاية الصّحية،

، ألّنها PROGRESمواصلة العمل من أجل تحقيق إجراء املداوالت عبر البرنامج املعلوماتي  .9

البوابة األولى نحو رقمنة العمل البيداغوجي، وعصرنة الخدمة املقّدمة للطالب، ووضع حّدٍ 

 القتناء واستعمال برامج معلوماتية أخرى للعملية،

متابعة تنفيذ خارطة الطريق املعتمدة مع األمناء العامين للمؤسسات الجامعية،  .11

 األمن، األنشطة الثقافية والرياضية ... الخ، واملتعلقة بالتسيير املالي، املوارد البشرية،

سام، مخابر البحث، التأكيد على ثقافة التقييم داخل املؤسسة: تقييم أداء الكليات، األق .11

 عروض التكوين ... الخ،

واملعاهد، مع وضع من االستقاللية للكليات ممكن التأكيد على ضرورة منح أكبر قدر  .12

 آليات املتابعة والتقييم،

صالي للمؤسَّ  .13
ّ
رات املرتبطة باستعمال شبكات التواصل سة مع التطوُّ تكييف العمل االت

صال الحديثة )فتح حسابات في الفايسبوك، نشر 
ّ
االجتماعي وتقنيات اإلعالم واالت

 املعلومات، والبيانات...(،

 مواصلة العمل بأدوات الحوكمة الجامعية: .14

 لجامعية واملحيط،مشروع املؤسسة، بإشراك كّل أعضاء األسرة ا -

با ملشروع إنشاء  - تفعيل خاليا ضمان الجودة، وتقديم التسهيالت ألداء عملها، تحسُّ

 الوكالة الوطنية لضمان الجودة.

الحرص، قدر املستطاع، على استقرار املسؤولين في الجامعة، وتفادي التغييرات غير  .15

 يعود التعيين فيها إلى الوزير، املبّررة، وتفادي التعيينات بمقررات داخلية في املناصب التي

تأكيد املمارسات الحسنة التي تعّزز من الشفافية في تسيير شؤون املؤسسة، مثل نشر  .16

 الحصائل، والحسابات املالية، ومحاضر الهيئات العلمية، ومحاضر مجلس اإلدارة... الخ،
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 لتنفيذ السياسة ال .17
 
وطنية للتوثيق التعاون مع ديوان املطبوعات الجامعية باعتباره أداة

الجامعي: تسوية الّديون، اقتناء الكتب املرجعية الجامعية، طبع الوثائق، تخصيص 

 ... الخ، والقيام بمعارض فضاءات لبيع كتب الّديوان

ركاء االجتماعيين، والتعامل مع كل التنظيمات النقابية تغليب لغة الحوار مع الشُّ  .18

 ظّل احترام القوانين والتنظيمات املعمول بها، والطالبية املعتمدة بال تمييز، في

 .لعرائض والشكاوي اوالرّد على  ،نشغاالت أعضاء األسرة الجامعيةالعمل على التكّفل با .19


