
اجلـمهوريـــة اجلـزائـريـــة الدميقـراطيــة الشعبيـــة
يـعلـيم العالـي والبحـث العـلموزارة الّت

  قــرار رقـم           مـؤّرخ فـيقــرار رقـم           مـؤّرخ فـي
ج ج ــذ برنامذ برنامــة تنفية تنفيــومتابعومتابع  إلشـرافإلشـرافالوطنية لالوطنية ل  لجنـةلجنـةالالاء اء ــن إنشن إنشــيتضّميتضّم

  ييــم العالم العالــات الّتعليات الّتعليــفي مؤّسسفي مؤّسس  ثثــور الّثالور الّثالــفي الّطفي الّط  األّولياألّولي  ننــالّتكويالّتكوي

إن وزير الّتعليم العالي والبحث العلمي،إن وزير الّتعليم العالي والبحث العلمي،

سنة  سبتمبّر 08املوافق  1444عام  صفّر 11خ في املؤر ّ 305-22رقم  ئاس ياملرسوم الرّ  بمقتض ى -

ن 2022 ّ،تـعـيين أعـضـاء الحكومة واملتضم 

خ في  279-03املرسوم التنفيذي رقم وبمقتض ى  - ّاملوافق 1424جمادى الثانية عام  24املؤر 

ة بتنظيمها وسيرها،ّو 2003غشت سنة  23 د مهام الجامعة والقواعد الخاص  م، الذي يحد  ل واملتم   املعد 

خ في  299-05وبمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم  - غشت سنة  16املوافق  1426رجب عام  11املؤر 

ة بتنظيمه وسيره،ّو 2005 د مهام املركز الجامعي والقواعد الخاص  ّالذي يحد 

خ في  231-10 رقم املرسوم التنفيذيبمقتض ى ّو -  2010أكتوبر سنة  02املوافق  1431شوال  23املؤر 

كتوراه ن القانون األساس ي لطالب الد   ،واملتضم 

خ في  77-13 رقم املرسوم التنفيذيبمقتض ى ّو - جانفي سنة  30املوافق  1434ربيع االول  18املؤر 

د  2013  صالحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،والذي يحد 

خ في 176-16 وبمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم - يونيو سنة  14 املوافق 1437رمضان عام  9 املؤر 

ّاّلّو 2016  ،العلياموذجي للمدرسة ساس ي النّ د القانون اأّلذي يحد 

خ في  134-21 رقم املرسوم التنفيذيبمقتض ى ّو -  2021أفريل سنة  07املوافق  1442شعبان  24املؤر 

ن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  واملتضم 

جوان سنة  05املوافق  1443ذو القعدة  05خ في املؤر ّ 208-22 رقم املرسوم التنفيذيبمقتض ى ّو -

د  2022  ،نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العاليوالذي يحد 

د  2022أوت  01في خ املؤر ّ 991بمقتض ى القرار الوزاري رقم ّو - كويـن  كيفيات االلتحاقوالذي يحد  بالت 

كتـوراهوشروط  طــور الثالـث وتنظيمــهال في  ،ومناقشتهــا إعـداد أطـروحة الد 

خ  1401بمقتض ى القرار الوزاري رقم ّو - القائمة االسمية ألعضاء  نواملتضم ّ 2022أكتوبر  23في املؤر 

 ،ومتابعته مؤسسات التعليم العالياللجنة القطاعية إلرساء التعليم العالي عن بعد في 

خ  1419بمقتض ى القرار الوزاري رقم ّو - د  2022 ديسمبّر 24في املؤر  األفقية من املقاييس والذي يحد 

أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعليم العالي،
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ر:ر:رّّرــــــيـقيـق

تنفيذ برنامج ومتابعة  لإلشراف وطنية عليم العالي والبحث العلمي لجنةلدى وزير التّ  تنشأ األولى:األولى:املادة املادة 

كوين لي  الت  عليم العالي، في الطور الثالث األو  سات الت  ّجنة الوطنية".النص "الّل وتدعى في صلبفي مؤس 

ّ.بيداغوجية وطنية للمواد لجانومن   مكتب تنسيق الوطنية مناللجنة  شكلتت ::0022املادة املادة 

هر على تنفيذ عباإلشراف  تنسيقالمكتب يتكفل  ::0303املادة املادة  لي في الطور الثالث والس  لى التكوين األو 

دد يكلف بما . برنامجه ّيأتي:وبهذا الص 

 اللجان البيداغوجية الوطنية للمواد،تنسيق وتوجيه أعمال -

الث ضمان ا-
 
لي في الطور الث كوين األو  على مستوى مؤسسات التعليم العالي لسير الحسن لبرنامج الت 

خ في  1419في إطار القرار رقم  املحددّو  ،2022ديسمبر  24املؤر 

لي في الطور الثالث،، موائمة وتقييم منظومة التكوينات املتعلقة بتطبيق برنامج التكوين وضع-  األو 

ه- لي في الطور الثالث بالتنسيق مع اللجان البيداغوجية الوطنية الس  كوين األو  ر على تطبيق برنامج الت 

 للمواد،

 عبر الخط، التعليم أنماط استعماليخص مع اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد فيما  التنسيق-

 اجل تقديمها للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منالنشاطات حصائل إعداد -

كوينيمكن أن يضمن  أي عمل آخّر لي  حسن تطبيق برنامج الت  ّ.في الطور الثالثاألو 

ق مع  ،خبير اللجنة الوطنية يرأس ::0404املادة املادة  زيادة عن ) يتشكلي ذال تنسيقالمكتب أعضاء ينس 

ّ:من الرئيس(

،عنها ب ممثل ينّو أّوالدكتوراه في  كوينالت ةمديّر -

لجامعات الوسط، الجهوية دوةرئيس النّ  -

 دوة الجهوية لجامعات الشرق،رئيس النّ  -

 دوة الجهوية لجامعات الغرب،رئيس النّ  -

.الوطنية للموادجان البيداغوجية رؤساء الّل -

ّ.للموادرؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية نائب رئيس من بين  اللجنة الوطنية مكتب تنسيق عيني

ّ، يتولى مهامه نائب الرئيس.اللجنة الوطنيةب رئيس اغيفي حالة 

ا ن الوزير املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وفق ّماللجنة الوطنية بقرار  مكتب تنسيقن أعضاء يعيّ 

ّ.من هذا القرار 1للملحق رقم 



ّللمادة بما يأتي:البيداغوجية الوطنية تتكفل اللجنة   ::0505املادة املادة 

لي في الطور الثالث - كوين األو  في إطار القرار  املحددمرافقة الخلية املكلفة بضمان ومتابعة برنامج الت 

خ في  1419رقم   ،2022ديسمبر  24املؤر 

نين املكلفينضمان - ّبتدريس املقاييس األفقية لصالح طلبة الدكتوراه، تكوين املكو 

 املشاركة في تحسين نوعية التعليم،-

 وتنسيق النشاطات البيداغوجية،متابعة -

 اجل تقديمها الى مكتب تنسيق اللجنة الوطنية، منالنشاطات حصائل إعداد -

ّوالوثائقية،املوارد البشرية  إنشاء شبكة وطنية من املكونين، لكل مادة، بهدف تعزيز أي عمل لتجميع-

لياملادة في اأي عمل آخر يمكن أن يضمن حسن تطبيق برنامج  كوين األو  ّ.في الطور الثالث لت 

ّ:في للموادجان البيداغوجية الوطنية مثل الّلتت  ::0066املادة املادة 

عليمية"، -  اللجنة البيداغوجية الوطنية ملادة "الت 

 اللجنة البيداغوجية الوطنية ملادة "الفلسفة"، -

 اللجنة البيداغوجية الوطنية ملادة "االنجليزية"، -

ات اإلعالم واالتصالاللجنة البيداغوجية الوطنية ملادة  - .""تكنولوجي 

ذو كفاءة  ّنثّوباح أساتذةه ديساع خبير في املادة، ةاللجنة البيداغوجية الوطنية للماديرأس  ::0077املادة املادة 

ّمؤكدة.

ن أعضاء  بقرار من الوزير املكلف بالتعليم العالي والبحث للمواد اللجان البيداغوجية الوطنيةيعي 

ّمن هذا القرار. 2العلمي وفقا للملحق رقم 

جنة الوطنية، خالل االجتماع األول، في صياغة واعتماد الّل تنسيقمكتب يشرع أعضاء   ::0088املادة املادة 

ّ.النظام الداخلي

كوين  لتتكف ::9900املادة املادة  جنة الوطنية.بضمان أمانة الّلفي الدكتوراه مديرية الت 

في  من شأنه تنويرهاذي كفاءة أن تستدعي اللجنة الوطنية، عند الحاجة، أي شخص  نيمك ::1010املادة املادة 

ّأشغالها.

 أن، كما يمكنها األعمالد جدول على دعوة من رئيسها الذي يحد ّ جنة الوطنية بناءّ تجتمع الّل ::1111املادة املادة 

عليم والتكوينتجتمع بطلب من  ّ.املديرية العامة للت 

أمانة  لدى حفظتّو التنسيق،أعضاء مكتب اضر يوقعها في محجنة الوطنية الّلأشغال  ّنتدّو ::1122  املادةاملادة

ّاللجنة الوطنية.

ّ.والبحث العلمي إلى الوزير املكلف بالتعليم العالي من املحاضّرنسخة  رسلت



ميزانية اإلدارة املركزية لوزارة التعليم العالي والبحث  في الوطنيةنفقات سير اللجنة  جتندّر ::1133املادة املادة 

ّالعلمي.

 ة في إطار أشغالها طبقا للتنظيم الساري به فيتنقل أعضاء اللجنة الوطنينفقات  لتتحم ::1144املادة املادة 

ّمؤسساتهم األصلية.

كوين  فيكّل ::1155املادة املادة  عليم والت  ه، ومدير املاليةاملدير العام للت   القراّرهذا  بتطبيق، كل  فيما يخص 

عليم العالي والبحث العلمي.سينشر  يوالذ ّفي النشرة الر سمية للت 

ّ

ّ

  حرر بالجزائر في،حرر بالجزائر في،

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي



 مـؤّرخ فـيمـؤّرخ فـيالال         بالقــرار رقـمبالقــرار رقـم  0101رقـمرقـم  ققــملحملح
ج ج ــذ برنامذ برنامــة تنفية تنفيــومتابعومتابع  جنـة الوطنية لإلشـرافجنـة الوطنية لإلشـرافالّلالّلاء اء ــن إنشن إنشــيتضّميتضّموالذي والذي 

ييــم العالم العالــات الّتعليات الّتعليــفي مؤّسسفي مؤّسس  ثثــور الّثالور الّثالــفي الّطفي الّط  األّولياألّولي  ننــالّتكويالّتكوي

/1 1 

ّّة"ة"ــة الوطنية الوطنيــــجنجناء الّلاء الّلــأعضأعضقائمة قائمة   ""
ّ

ّالتعيينلصفةاّاالسم اللقب ّوّالرقم

ّاملسيلة عةامجّرئيسّبن يمينة سعيدالسيد 1ّ

ّكتوراهديرة التكوين في الد ّمّعضوّبوعلوش رشيدة ةالسيد2ّ

ّة لجامعات الوسطيدوة الجهّورئيس الّن عضوّمختاري فارسالسيد 3ّ

ّ عضوّالسيد لطرش الهادي4ّ
 
ّدوة الجهوية لجامعات الشرّقرئيس الن

ّدوة الجهوية لجامعات الغربرئيس الّن عضوّالسيد بالسكة إسماعيل 5ّ

 عضوّبن حوحو نبيلةالسيدة 6ّ
ّرئيسة اللجنة البيداغوجية الوطنية

ّعليميةالّتملادة 

 عضوّيمينة  شيكّوالسيدة 7ّ
ّرئيسة اللجنة البيداغوجية الوطنية

ّالفلسفةملادة 

 عضو بوسنة ليلى-ىقارة مصطف السيدة8ّ
ّرئيسة اللجنة البيداغوجية الوطنية

ّاإلنجليزيةملادة 

 عضوبلهاني أحمدالسيد 9ّ
ّرئيس اللجنة البيداغوجية الوطنية

ّواالتصالتكنولوجيا اإلعالم ملادة 

ّ
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 مـؤّرخ فـيمـؤّرخ فـيالال         قــرار رقـمقــرار رقـمبالبال  0022  ممــرقرق  ققــملحملح
ج ج ــذ برنامذ برنامــة تنفية تنفيــومتابعومتابع  اللجنـة الوطنية لإلشـرافاللجنـة الوطنية لإلشـرافاء اء ــن إنشن إنشــيتضّميتضّموالذي والذي 
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ّّ""جان البيداغوجية الوطنية للموادجان البيداغوجية الوطنية للموادالّلالّلاء اء ــأعضأعضقائمة قائمة   ""
ّ

ّّ""التعليميةالتعليمية""  اللجنة البيداغوجية الوطنية ملادةاللجنة البيداغوجية الوطنية ملادةاء اء ــأعضأعض  قائمةقائمة  ..11

ّالجامعية املؤسسةلصفةاّاالسماللقب ّوّالرقم

ّبوزريعة-ملدرسة العليا لألساتذةارئيسّنبيلة بن حوحّوالسيدة 1ّ

ّ 2جامعة البليدةبيرخّبن غربية نسيمة وّيموساالسيدة 2ّ

2ّجامعة الجزائرّخبيرّعمور اوعياش الصافية3ّ

2ّجامعة قسنطينةبيرخّلونيس أوقاس يالسيد 4ّ

2ّجامعة قسنطينةّخبيرّ السيد اوبلقاسم محمد حسيني5ّ

2ّسطيف  جامعةّخبيرّعبد السالم خالد 6ّ

ّالنعامةباملركز الجامعي خبيرّسعدان  كيبراالسيد 7ّ

ّانّرهبّو-املدرسة العليا لألساتذةخبيرّنعيمة السيدة قندوز بن عماّر8ّ

ّجامعة مستغانمخبيرّسكات مليكة السيدة بن9ّ

ّّ""الفلسفةالفلسفةالبيداغوجية الوطنية ملادة "البيداغوجية الوطنية ملادة "اللجنة اللجنة اء اء ــأعضأعض  قائمةقائمة  ..22

ّالجامعية املؤسسةلصفةاّاالسماللقب ّوّالرقم

ّبوزريعة-املدرسة العليا لألساتذةئيسـةّرّ يمينة شيكّو السيدة1ّ

2ّجامعة الجزائرخبيروشيش آمالالسيدة عاّل2ّ

2ّجامعة الجزائرّخبيرّعيادي عبد املالك السيد3ّ

ّجامعة خنشلةخبيريرش موس ىعالسيد م4ّ

2ّجامعة قسنطينةّخبيرّزروخي سماعيل السيد5ّ

ّمسيلةجامعة خبيرمممقورة جلوّلالسيد 6ّ

2ّجامعة وهرانّخبيرالسيد حمادة أنوّر7ّ

ّجامعة معسكرّخبيرّكةون مليڤالسيدة ع8ّ

ّغليزان جامعةّخبيربن علي محمد السيد9ّ

ّّ
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 مـؤّرخ فـيمـؤّرخ فـيالال         قــرار رقـمقــرار رقـمبالبال  0022  ممــرقرق  ققــملحملح
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ّّ""اإلنجليزيةاإلنجليزيةاللجنة البيداغوجية الوطنية ملادة "اللجنة البيداغوجية الوطنية ملادة "اء اء ــأعضأعض  قائمةقائمة  ..33

ّالجامعية املؤسسةلصفةاّاالسماللقب ّوّالرقم

ّامعة الشلفجرئيسليلى بوسنة-ىقارة مصطفالسيدة 1ّ

ّخبيرّسخر حياة السيدة م2ّ
-املدرسة العليا لألساتذة

ّبوزريعة

ّجامعة املسيلة ّخبيرّليندة فرنيني-بن عبد الوهابالسيدة 3ّ

1ّجامعة قسنطينةّخبيرّسهلي فتيحة السيدة 4ّ

ّتلمسانجامعة ّخبير ّهاجر نور الدينّوالسيد م5ّ

ّجامعة أدرارّخبير ّنية بشيراالسيد بوه6ّ
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