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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
 جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي 

 لجنة تحسين مرئية و تصنيف الجامعة 
 2022 ديسمبر 19تبسة في 

 
 05محضر اجتماع رقم 

 
التاسعة  عام ألفين و اثنين و عشرين، على الساعة    عشرة من شهر ديسمبر منالتاسع  في  

النصف صباحا  رقم  ،  و  التكنولوجيا،  05بالمدرج  و  العلوم  بكلية  الموجود  لجنة ،  أعضاء  اجتمع 
التبسي   العربي  الشيخ  الشهيد  جامعة  تصنيف  و  مرئية  و مع  تبسة،    –ترقية  العلوم  كلية  أساتذة 

 عمال التالي: األ  لجدو   جلمن أال المكتبة،  التكنولوجيا، و مهندسي مركز االنظمة، و عم
 جدول األعمال: 

 (،الواقع و اآلفاق)  تبسة  –حول مرئية و تصنيف جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي  عرضأوال/ 
 . QSثانيا/ مخطط العمل االستعجالي من أجل مرئية جامعة تبسة ضمن تصنيف 

 متفرقات،  /ثالثا
 : الحاضرون 

 أنظر بطاقة االمضاءات المرفقة،
 

الجيد  العمل على  الذي ذكر بأهمية  ،  عميد الكليةبعد الترحيب بالحاضرين من طرف السيد  
، و ذكر عالمية العالمي في مختلف التصنيفات اللتحقيق مرئية الجامعة و كذلك لتحسين الترتيب  

 . واجب كل منتسبي الجامعة، كل من موقعهبأن العمل على مرئية و تصنيف الجامعة هو 
للسيد رئيس   الكلمة  أحال  ل لجنة  الثم  الجامالمحلية  الذي شكر  ترقية مرئية و تصنيف  عة، 

، المكتبة، و عمال مركز األنظمةبرمجة و تحضير اللقاء مع األساتذة و عمال  على    العميدالسيد  
   ، ثم تحول مباشرة لتقديم عرض عن مرئية و تصنيف الجامعة
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 (،الواقع و اآلفاق)  تبسة  –حول مرئية و تصنيف جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي  أوال/ عرض
قدمها أعضاء    قدم التي  العروض  اللجنة عرضا تضمن ملخصا عن مختلف  السيد رئيس 

 اللجنة الوطنية لترقية مرئية و تصنيف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي، حيث: 
مركزا  العلمي  البحث  و  العالي  التعليم  مؤسسات  تريب  آفاق  و  لواقع  البداية  في  تطرق 

تبسة، ثم تابع تقديم عرض ملخص    –يخ العربي التبسي  الحديث عن وضعية جامعة الشهيد الش
 عن العروض التي سبق تقديمها ضمن اجتماع اللجنة الجهوية لجامعات الشرق، كما يلي: 

1- Sur la politique sectorielle pour la promotion de la visibilité des  EESRS,                                         
                                                     (A. Hakim Harik CRUE, 28 11 2022) 
2- Le classement Times Higher Education (THE): Une vitrine des  
    performances des EESRS,             (M. Hamidouche CRUE, 28 11 2022) 
3- Classement Quacquarelli Symonds (QS) Présentation et actions, 
                                                (Prof. BORDJIBA Tarik CRUE, 28 11 2022) 
4. Stratégies de l'amélioration de la visibilité des établissements de  
     l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,                                                                    

 
 . QSثانيا/ مخطط العمل االستعجالي من أجل مرئية جامعة تبسة ضمن تصنيف 

تم عرض مخطط عمل استعجالي اعتمادا على توصيات أعضاء اللجنة الوطنية لترقية مرئية و  
 ي،  تصنيف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلم

السمعة   بـاستبيان  المتعلقة  البيانات  جمع  لضرورة  المستعجلة  العناية  و  االهتمام  توجيه  تم  و 
العمل،   لدى أصحاب  السمعة  استبيان  و   Academic contact et Emplyerاألكاديمية 

contact 
ل) محددة  بيانات  جمع  في  المشاركة  الجامعية  األسرة  جميع  على  يتعين  من  400حيث   )

الشخصيات األكاديمية  ( من  400جمع البيانات المحددة سلفا حول )أصحاب العمل، و كذلك  
واحد   الوطن ألن صوت كل  خارج  الباحثين من  التركيز على  الوطن مع  داخل و خارج  من 

األكاديمي من داخل الوطن، مع التنبيه المتكرر على أنه    مرات صوت الباحث  8منهم يعادل  
 باحثين المنتمين لدول االتحاد األوربي كحالة حصرية، اليجب الحصول المسبق على موافقة 

و إرسالها   QSكما أمر السيد المدير بضرورة الحرص على جمع البيانات المطلوبة لتصنيف  
 امعة تبسة في التصنيفات القادمة،في الوقت المناسب، حتى ال تفوت الفرصة على ج 
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 ثالثا/ متفرقات، 
الموقع   - تفحص  أجل رفع جاذبية  األنترنت، من  تدفق  نوعية  األساتذة تحسين  السادة  اقترح 

 . الرسمي للجامعة
اقترح االساتذة كذلك العمل على جعل موقع الجامعة، سريع التحميل، و أن تتم رقمنة جميع   -

 المعامالت اإلدارية.  
العلمية و غيرها من   - بالتظاهرات  المتعلقة  البيانات  إدراج  تمكينهم من  المكتبة  اقترح عمال 

مستودع   في  المقترح DSpaceالبيانات  هذا  دراسة  ضرورة  على  االتفاق  تم  حيث  مع    ، 
 مركز االنظمة و نيابة المديرية المعنية،  

 

مرئية و تصنيف    ترقيةتمت مناقشة و إثراء مخطط العمل االستعجالي الذي يستهدف  
الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية و في التصنيف الوطني، و تم التركيز خصوصا 

 . QSو   THEعلى تحسين ترتيب الجامعة وفق تصنيف 
 

 . الحادية عشرة و نصف صباحافي نفس اليوم على الساعة رفعت الجلسة قد و 


