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أأكد ػىل ثدريس ظلبة امس نة ا ألوىل من قبل أأساثذة ذوي خربة
شيذور يشدّ د ػىل حتسني مس خوى امخؼلمي يف اجلامؼات

أأمر وزير امخؼلمي امؼايل وامبحر امؼلمي مشس ادلين شيذور مدراء مؤسسات امخؼلمي امؼايل بخوفري وسائل ثؼلمي أأمثل
نلعلبة وخاصة يف امس نة ا ألوىل من املسار اجلامؼي وىذا من خالل اس ناد امليمة ألساثذة ذوي خربة نلمسامهة يف
حتسني مس خوى ومردودية امعلبة يف اجلامؼات.
ويف ثؼلمية مس خؼجةل حتمل رمق  252ذكر اموزير رؤساء امندوات اجليوية نلجامؼات ومدراء املؤسسات اجلامؼية
بؾفال اجلاهب امكيفي نلخؼلمي ػىل مس خوى اجلامؼات قائال“ :سامهت اجلامؼة اجلزائرية منذ الاس خقالل يف حكوين
أالف امعلبة ػىل مدار مخس غقود اكمةل واقذضت امرضورة أهذاك نلرتكزي ػىل اجلاهب اممكي مع اؾفال اجلاهب
امكيفي اذلي مافئت يخدىور مع مر امس نني”.
و أأردف“ :اهنا مدغوون اميوم نلخفكري حول ما هنذظره من خامؼة امغد ودورىا امرايدي يف حمنية امبالد” ومفت
املسؤول ا ألول غن امقعاع اىل امخحدايت اميت يشيدىا امؼامل اميوم وامخعور امخكنومويج املذىل احلاصل واذلي حيمت
ػىل اجلامؼة حكوين ظلبة واظارات امغد وجيؼليا يف حاةل حتدي ورىان مصناػة ظلبة و أأحصاب قرار قادرين ػىل رفع
امخحدايت اميت ثواهجيم سواء ػىل مس خوى امدس يري أأو ػىل املس خوى امخكنومويج.
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وشدد اموزير ػىل رضورة اػادة امنظر يف كيفية امخؼلمي وثقدمي ادلروس قائال“ :اهنا معامبون من الن بػادة امنظر
ميس فقط يف حمخوايت امربامج بل وبخلصوص يف كيفية ثقدمي امخؼلمي” و أأكد يف امس ياق ػىل ادلور احملوري اذلي
يلؼبو ا ألس خاذ يف ىذه امؼملية بقوهل” بالضافة اىل حتيني مؼارفو بس مترار ،فيو معامب كذكل بخعوير قدراثو
امبيداؾوحية بصفة دامئة ميمتكن من ثبليؽ أأفضل ثؼلمي ممكن”.
و أأضاف “جيب أأن يمت ذكل غند بداية املسارات ادلراس ية نلعلبة ،حير ثوفر هلم اجلامؼة قاػدة مؼرفية صلبة
جسمح هلم خبوض ا ألظوار ا ألخرى ملسارمه اجلامؼي بيرس”.
وظلب يف امس ياق من مدراء مؤسسات امخؼلمي امؼايل امسير ػىل ثنفيذ ىذه امخؼلمية وامخفكري يف لك اموسائل
امكفيةل مخحسني امخؼلمي يف اجلامؼات خاصة بمنس بة معلبة امس نة أأوىل من خالل اس ناد ىذا امخؼلمي ألساثذة ذوي
خربة وكفاءة.
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