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للقاء ا نظم ت مديرية التعاون والتبادل الجامعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

بجامعة   "Label Study in Algeria"وسم أدرس بالجزائر حول:الجهوي شرق 

 .1سطيف 

 ، اللقاء الجهوي حول2023 مارس 16 الخميسيوم الفرحات عباس  1احتضنت جامعة سطيف 

جامعي مديرية التعاون والتبادل المن تنظيم ، "Label Study in Algeriaوسم "أدرس بالجزائر"

ممثل  إشرافب، وتأطير الندوة الجهوية لجامعات الشرق، وذلك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ات الشرقية لجامع، األمين الدائم للندوة الجهوعثمانحاري ساألستاذ التعاون والتبادل الجامعي  مديرية

سسات بوالشعر مرزوق، مدير جامعة بسكرة األستاذ محمود دبابش ممثال عن مدراء المؤاألستاذ 

الشرق،  امعاتالجامعية شرق، األستاذ رشيد حمدي واألستاذ مراد قريشي ممثلين عن الندوة الجهوية لج

و  رق،معية شنواب المديرين المكلفين بالعالقات الخارجية والتعاون للمؤسسات الجاوبحضور السادة: 

 .مديري الخدمات الجامعية لناحية الشرق

قاء ذا اللفي العرض المقدم خالل ه األستاذ رشيد حمدي واألستاذ مراد قريشي حيث تطرق كل من

طالب  63000الجزائر ، حيث استقبلت 1962منذ سنة  إلى الجانب التاريخي الستقبال الطلبة الدوليين

ن خالل مى استراتيجيات تكريس وسم أدرس بالجزائر جنسية مختلفة، كما تم التطرق إل 62دولي من 

 هدفيه، حيث آليات التوجيالتنسيق والتعاون، آليات عدة معايير متمثلة في: عروض التكوين، الجودة، 

، ابها عالميترتيووتحسين مرئيتها زيادة تدويل مؤسسات التعليم العالي،   إلى "أدرس بالجزائر"وسم 

 .تعزيز سبل التعاون وتوطيدها، استقطاب الطلبة الدوليين  ومرافقتهم 

الحصول على وسم " أدرس بالجزائر" من طرف المؤسسات الجامعية  وفيما يتعلق بشروط

 23إلى  15التي استوفت من  عيةالجام مؤشرا، حيث أن المؤسسات 40تم تحديد  والمقبولة، المترشحة

سم ومؤشرا تتحصل على  39إلى  24بالجزائر"، والتي استوفت من  "أدرسمؤشرا تتحصل على وسم 

أدرس تتحصل على وسم " (مؤشرا 40حققت كل المؤشرات ) والتي ، "بنجمة واحدة "أدرس بالجزائر

 ."تينبالجزائر بنجم

 ، وع أعالهفي ما يخص الموض شرقالندوة الجهوية لجامعات ال انعقاد هذهأن  تجدر اإلشارة إلى

 ، حيثCRUO وغرب CRUCالندوتين الجهويتين لجامعات الشرق   انعقادمع  تزامني كانت بشكل

افة سجيل كاإلجابة عن األسئلة المطروحة وتواختتم هذا اللقاء بعد فتح النقاش العام للحاضرين، 

 االنشغاالت واالقتراحات المقدمة.

 


