
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022 كتوبرأ 17 ليوم  



 

 تدشين مدرسة عليا لمعلمي الصم والبكم
  

 

 

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم االحد ببني مسوس 

  .بالعاصمة, المدرسة العليا لمعلمي الصم والبكم

الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, ووزيرة التضامن  وحضر حفل التدشين كل من وزير التربية

مهورية المكلف بشؤون كوثر كريكو, ومستشار رئيس الج ,الوطني واألسرة وقضايا المرأة

 .العالي, نور الدين غوالي التربية والتعليم

مترشح حامل لشهادة  400تم اختيار " واشار السيد بداري في تصريح للصحافة الى انه

 ."منصب معلم في طور الثانوي للصم والبكم تقدموا للتكوين في 1800ليسانس من بين 

ين المدعوين للتكفل بفئة التالميذ الصم والبكم سترافق المعلم" كما ابرز ان دائرته الوزارية

 ."الى غاية تحصلهم على الشهادة الجامعية و ادماجهم في الحياة المهنية و متابعتهم

ومن جهة اخرى، تحدث الوزير عن استحداث وتخصيص مدرستين للفالحة الصحراوية 

 .في واليتي ادرار والوادي

، حسب الوزير، مذكرا ان االمن الغذائي "الجزائر ويعتبر اختصاصا له "مستقبل واعد في

 ."يمثل "احد االهداف االستراتيجية للبالد
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 ضرورة تفتح المؤسسات الجامعية والبحثية أكثر على المحيط االجتماعي واالقتصادي
أكثر  كمال بداري اليوم السبت بمعسكر على ضرورة تفتح المؤسسات الجامعية والبحثية أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  .والتكوين وربط البحث الجامعي بمتطلبات التنمية قتصادي إلنجاح إصالحات التعليم العاليعلى المحيط االجتماعي واال

الجامعية  إشرافه بجامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر على مراسم االفتتاح الرسمي للسنة وأبرز السيد بداري في كلمته لدى

توافق أفضل وتوزيع أمثل لنقاط عروض التكوين  الجديدة عزم دائرته الوزارية على "مراجعة خارطة التكوينات من أجل

وأنترنت األشياء  االمتياز" و"توجيه التكوينات نحو مهن المستقبل مثل تعليم الذكاء االصطناعي بالمؤسسات الجامعية وأقطاب

الضرورية للتخلي  والتنمية البشرية المستدامة واالنتقال الطاقوي والطب والتحوالت االقتصادية والجيوسياسية وعلم الروبوتات

 ."االحفورية عن الطاقات

بتحويلها لخدمة المحيط االقتصادي واالجتماعي وعلى الخصوص  كما دعا الوزير إلى "تفعيل كل اإلجراءات لتثمين نتائج البحث

عرفة مع وزارة اقتصاد الم لالبتكار والتحويل التكنولوجي " و"مواصلة إنشاء الحاضنات وإبرام اتفاقيات بإنشاء مراكز

بصفة تدريجية النشاطات البحثية التنموية على مستوى المؤسسات  والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة" وكذا "تعزيز

 ."الجامعية والبحثية واالجتماعية مع ترقية إنشاء المؤسسات االقتصادية الفرعية على ذات المؤسسات االقتصادية

 كبديل جزئي للتكوين بالخارج بهدف ترشيد النفقات واستثمارات الدولة في نيةوشدد الوزير على أهمية "تشجيع الحركية الوط

مستوى الوطني من جهة والتقليل من نفقات الدولة  التجهيزات العلمية مثل المنصات التكنولوجية والرصيد الوثائقي المتوفر على

وفي كل أطوار  الطلبة األجانب من مختلف الدول و"تعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي تجاه "بالعملة الصعبة من جهة أخرى

التكوين المشترك الثنائي الدولي على مستوى التكوين في  التكوين وترشيد التكوين االقامي بالخارج وتفضيل اللجوء إلى

 ."الدكتوراه

أكبر من خالل وضع نظام معلوماتي  السيد بداري على "مواصلة الرقمنة في القطاع على كل المستويات وبذل مجهودات وأكد

 ."والبحثية والحوكمة مدمج يغطي جميع النشاطات البيداغوجية

قطاع التعليم العالي وتطوير الموارد البشرية العاملة في حقول البحث  وذكر الوزير بان "الدولة الجزائرية دأبت على ترقية

والتأطير وتوفير مناخ اجتماعي ومهني  نوعية التعليم والبحث المختلفة من خالل توفير كل الوسائل الممكنة لتحسين العلمي

 ."جاذبية من اجل تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية لألساتذة الباحثين واعتماد أنظمة أكثر

مية بين مختلف التخصصات العل سعي دائرته الوزارية "إليجاد صيغ للتوافق والتوازن في منظومتنا الجامعية كما أبرز أيضا

 ."واإلنسانية والتي ال تزال بالدنا في حاجة إليها لترقية ثقافتنا وهويتنا والتكنولوجية وكذا تخصصات العلوم االجتماعية

الذي يحدد نظام الدراسات  2022يونيو  5المؤرخ في  208-22صعيد آخر, أبرز السيد بداري أن المرسوم التنفيذي رقم  وعلى

العالي من  العالي والنصوص التطبيقية المرافقة له "سيؤسس لنقلة نوعية في نظام التعليم لتعليموالتكوين للحصول على شهادات ا

والماستر ورفع الكفاءة المعرفية والمهارية لخريجي التعليم  خالل إرساء أنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا في طوري الليسانس

 ."اري وفقا لرؤية مقاوالتية حديثةبعث مسار تكوين المهندس والمهندس المعم العالي وإعادة

ستعمل على "وضع نظام متابعة دائم لتحسين  مجال تحسين الخدمات الجامعية, أشار السيد بداري الى أن دائرته الوزارية وفي

ة تدريجي الجامعية لضمان خدمات الئقة "و"مواصلة عملية تحسين الخدمات الجامعية بصفة الحياة الطالبية على مستوى الخدمات

الخدمات المقدمة للطلبة من حيث المنحة واإليواء  بهدف وضع في المدى القصير نموذج الستعمال الوسائل لتحديث وتحسين

 ."الصحية واإلطعام والنقل والتغطية

الوسط الجامعي ووضع قانون أساسي للطالب الرياضي"  كما حث على "تكثيف وتطوير النشاطات الرياضية والثقافية في

 ."تسيير الجمعيات الطالبية لخلق جو ممارسات جمعوية تشاركية نبيلة شروط وطرائقو"مراجعة 

التجارية وعلوم التسيير االستاذ تشيكو فوزي  مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة تقديم عميد كلية العلوم االقتصادية وشهدت

 ."نحو األجيال القادمة وآفاق الجامعة الجزائرية ومسؤولياتها لدرس افتتاحي بعنوان "تحديات

على تدشين مجمع مخابر البحث  أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة زيارته إلى والية معسكر من جهة أخرى

 األمر بكل من مخبر البحث حول االنظمة البيولوجية وجيوماتيك ومخبر كيمياء المتواجد بكلية العلوم الطبيعية والحياة ويتعلق

والبيئة ومخبر بيو تحويل وهندسة ميكروبيولوجيا  البيوجزئيات والوصالت البيولوجية ومخبر جيوماتيك وايكولوجياوفيزياء 

 ."واألمن الصحي

 .سرير 2.000كما دشن أيضا اإلقامة الجامعية "الشهيد تكفي محمد" التي توفر 

 .واطلع على المشاريع البحثية للطلبة بجامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر



 

تتوج بالمرتبة األولى وطنيا في ترتيب مؤسسة تايمز للتعليم العالي 1جامعة سطيف   
 

بالمرتبة األولى وطنيا في ترتيب مؤسسة تايمز للتعليم العالي  (1سطيف) توجت جامعة فرحات عباس

 العالم جامعة في 500لتصبح وألول مرة ضمن أفضل  2023ترتيب الجامعات العالمية طبعة  المختصة في

  .وفقا لذات التصنيف, حسبما أكده رئيس ذات الجامعة, محمد الهادي لطرش

بأن هذه األخيرة "تعتبر أول  , 1 سطيف وأوضح البروفيسور لطرش خالل ندوة صحفية نشطها بجامعة

أحسن جامعة على المستوى  500-401ترتيبها ضمن الفئة  مرتبة حيث تمجامعة جزائرية تصل إلى هذه ال

 ."خالل السنة الفارطة 600-501ضمن فئة  العالمي بعد أن كانت

إلى ترتيب مؤسسة تايمز  2018منذ أن انضمت جامعة فرحات عباس سنة " و استنادا لذات المسؤول, فإنه

األخيرة تقدمت  العالي, لوحظ تحسن سريع في رتبة الجامعة حيث أنه في غضون السنوات األربع للتعليم

 ."الدول المتقدمة مرتبة متجاوزة بذلك العديد من الجامعات في 400بأكثر من 

مغاربيا  على المستوى اإلقليمي تبوأ ذات الصرح العلمي المرتبة األولى بأنه 1 سطيف و ذكر رئيس جامعة

ترتيب تايمز للتعليم العالي فضال  جامعة األولى في 1.000حيث أنها الجامعة الوحيدة التي ظهرت ضمن 

أفريقيا و جامعة  جنوب جامعات من 3المرتبة الخامسة خلف  عن حصولها في المستوى اإلفريقي على

 .واحدة من غرب أفريقيا

من خالل هذا الترتيب أحد أهدافها االستراتيجية و هو  1 سطيف و حسب ذات المتحدث, فقد حققت جامعة

 ."أدائها األكاديمي كما و نوعا فضال عن زيادة البزوغ دوليا "تحسين

البحث العلمي األكاديمي  ( إلى دمج2022-1978سنة من الوجود )  40تهدف ذات الجامعة بعد أكثر من  و

االقتصادي, حسب السيد لطرش الذي أضاف بأن الجامعة  و التطوير التكنولوجي مع المحيط االجتماعي و

االقتصادي  من خالل الجمع بين نقاط قوتها و الفرص المتاحة التي يوفرها المحيط ية بناءة" تبنت استراتيج

 ."و االجتماعي الغني و الديناميكي

 العالي المجاالت الرئيسية الثالث للنشاط األكاديمي و هي التدريس و البحث و و يغطي ترتيب تايمز للتعليم

 .المسؤول ضل الجامعات في العالم, حسب ذاتالتأثير المجتمعي كما يوفر قائمة شاملة ألف

االعتبار حجم و كثافة أنشطة الجامعة في  و يعتبر هذا التصنيف العالمي للجامعات الوحيد الذي يأخذ بعين

مجاالت تم إدراجها بعناية لتقيس نتائج  5مؤشرا في  13إذ يستخدم  جميع مهامها الرئيسية خاصة البحثية

الرؤية الدولية, مثلما أشير  على غرار التعليم و البحث العلمي و االستشهادات و المؤسسات األكاديمية أداء

 . إليه
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  أنماط تكوين عالمية في الليسانس والماستر قريبا

 :بداري عرض خطة عمله لدى إشرافه على افتتاح السنة الجامعية..

 

  تحويل الجامعة إلى مؤسسة اجتماعية تساهم في بناء االقتصاد❊

 تحسين الخدمات الجامعية وشروط جديدة لتسيير التنظيمات الطالبية❊

الوزارية تعمل من أجل تحويل الجامعة إلى مؤسسة اجتماعية تساهم في  ت، بأن دائرتهوزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس السب أكد

 .هو في تغير دائم وسريع االقتصاد الوطني، من خالل انفتاحها على المحيط التعليمي والبحث الدولي الذي بناء

ستعمل على  للسنة الجامعية إن "الجامعات الجزائرية بمعسكر على مراسم االفتتاح الرسمي "قال الوزير لدى إشرافه بجامعة "مصطفى اسطمبولي

 إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون". وأضاف أن هدف قطاعه هو "أن إبرام اتفاقيات وتوأمة مع نظيراتها من الجامعات العالمية وهذا في

للغات األجنبية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وله سعة التحليل"،  يكون المتخرج من الجامعة الجزائرية مواطنا مبتكرا يمارس التواصل عبر معرفته

 ."وهذا يتحقق بالتعاون والشراكة مع الجماعات المحلية وزارته إلى "جعل الجامعة قاطرة للتنمية المحلية تستجيب لمتطلبات المجتمع مبرزا سعي

إلنجاح إصالحات التعليم العالي والتكوين وربط  االجتماعي واالقتصادي ضرورة تفتح المؤسسات الجامعية والبحثية على المحيط وشدد الوزير على

توافق أفضل وتوزيع أمثل لنقاط عروض  التنمية، مبرزا عزم دائرته الوزارية على "مراجعة خارطة التكوينات من أجل البحث الجامعي بمتطلبات

وأنترنت األشياء والطب والتحوالت  مهن المستقبل مثل تعليم الذكاء االصطناعي االمتياز وتوجيه التكوينات نحو التكوين بالمؤسسات الجامعية وأقطاب

 ."االحفورية والتنمية البشرية المستدامة واالنتقال الطاقوي الضرورية للتخلي عن الطاقات االقتصادية والجيوسياسية وعلم الروبوتات

والتحويل  بتحويلها لخدمة المحيط االقتصادي واالجتماعي بإنشاء مراكز لالبتكار ودعا بداري إلى تفعيل كل اإلجراءات لتثمين نتائج البحث

 اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وكذا تعزيز النشاطات التكنولوجي ومواصلة إنشاء الحاضنات وإبرام اتفاقيات مع وزارة

 .المؤسسات االقتصادية الفرعية تماعية وترقية إنشاءالبحثية التنموية على مستوى المؤسسات االقتصادية واالج

التجهيزات العلمية مثل المنصات  كبديل جزئي للتكوين بالخارج بهدف ترشيد النفقات واستثمارات الدولة في كما أبرز أهمية "تشجيع الحركية الوطنية

التعليم العالي تجاه الطلبة األجانب  لعملة الصعبة، وتعزيز جاذبية مؤسساتجهة، والتقليل من نفقات الدولة با التكنولوجية والرصيد الوثائقي المتوفر من

 .مستوى التكوين في الدكتوراه اإلقامي بالخارج وتفضيل اللجوء إلى التكوين المشترك الثنائي الدولي على في كل أطوار التكوين وترشيد التكوين

الحوكمة، مذكرا أن  علوماتي مدمج يغطي جميع النشاطات البيداغوجية والبحثية وخالل وضع نظام م وأكد بداري على مواصلة رقمنة القطاع ،من

الوسائل الممكنة  الموارد البشرية العاملة في حقول البحث العلمي المختلفة، من خالل توفير الدولة دأبت على ترقية قطاع التعليم العالي وتطوير

 . ومهني لألساتذة الباحثين اجتماعيلتحسين نوعية التعليم والبحث والتأطير وتوفير مناخ 

 .كما أبرز سعي الوزارة إليجاد صيغ للتوافق بين مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية وتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية

العالي والنصوص التطبيقية والتكوين للحصول على شهادات التعليم  الذي يحدد نظام الدراسات 208-22أشار الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي  و

جديدة معتمدة عالميا في طوري الليسانس والماستر ورفع  سيؤسس لنقلة نوعية في نظام التعليم العالي من خالل إرساء أنماط تكوين" المرافقة له

 ."التية حديثةلرؤية مقاو والمهارية للمتخرجين وإعادة بعث مسار تكوين المهندس والمهندس المعماري وفقا الكفاءة المعرفية

الخدمات الجامعية  الى العمل على وضع نظام متابعة دائم لتحسين الحياة الطالبية، على مستوى وبخصوص تحسين الخدمات الجامعية، أشار بداري

السياق على  حاثا فيتدريجية، من حيث المنحة واإليواء واإلطعام والنقل والتغطية الصحية،  لضمان خدمات الئقة، و تحسين الخدمات الجامعية بصفة

 ووضع قانون أساسي للطالب الرياضي ومراجعة شروط وطرائق تسيير الجمعيات ضرورة تكثيف النشاطات الرياضية والثقافية في الوسط الجامعي

 .الطالبية لخلق جو ممارسات جمعوية تشاركية نبيلة

 ."الجزائرية ومسؤولياتها نحو األجيال القادمة "تحديات وآفاق الجامعة السنة الجامعية الجديدة تقديم درس افتتاحي بعنوان وشهدت مراسم افتتاح

العلوم الطبيعية والحياة، ويتعلق األمر بكل من  والبحث العلمي، بالمناسبة، على تدشين مجمع مخابر البحث المتواجد بكلية وأشرف وزير التعليم العالي

البيولوجية ومخبر جيوماتيك وايكولوجيا والبيئة  كيمياء وفيزياء البيوجزئيات والوصالتالبيولوجية وجيوماتيك ومخبر  مخبر البحث حول االنظمة

 .سرير 2000التي توفر  "ميكروبيولوجيا واألمن الصحي. كما دشن اإلقامة الجامعية "الشهيد تكفي محمد ومخبر بيو تحويل وهندسة

 



 

 

 تدشين مدرسة عليا لمعلمي الصم والبكم
  

 

 

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم االحد ببني مسوس 

  .بالعاصمة, المدرسة العليا لمعلمي الصم والبكم

الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, ووزيرة التضامن  وحضر حفل التدشين كل من وزير التربية

مهورية المكلف بشؤون كوثر كريكو, ومستشار رئيس الج ,الوطني واألسرة وقضايا المرأة

 .العالي, نور الدين غوالي التربية والتعليم

مترشح حامل لشهادة  400تم اختيار " واشار السيد بداري في تصريح للصحافة الى انه

 ."منصب معلم في طور الثانوي للصم والبكم تقدموا للتكوين في 1800ليسانس من بين 

ين المدعوين للتكفل بفئة التالميذ الصم والبكم سترافق المعلم" كما ابرز ان دائرته الوزارية

 ."الى غاية تحصلهم على الشهادة الجامعية و ادماجهم في الحياة المهنية و متابعتهم

ومن جهة اخرى، تحدث الوزير عن استحداث وتخصيص مدرستين للفالحة الصحراوية 

 .في واليتي ادرار والوادي

، حسب الوزير، مذكرا ان االمن الغذائي "الجزائر ويعتبر اختصاصا له "مستقبل واعد في

 ."يمثل "احد االهداف االستراتيجية للبالد
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 من "األسبوع اللغة اإليطالية في العالم" تنطلق اليوم 22طبعة ال ال

 

ل "األسبوع اللغة اإليطالية في العالم"،  22الطبعة ال  ،بالجزائر تنطلق اليوم بالمعهد الثقافي اإليطالي

أكتوبر الجاري، وسطر له برنامجا ثريا من الندوات  22يستمر إلى غاية  مقرر أنالذي من ال

  .حول اللغة اإليطالية والعروض

وفق بيان  ،بالجزائر ويولي البرنامج المسطر لهذه التظاهرة التي تنظم بالتنسيق مع السفارة االيطالية

ويظهر ذلك من خالل الشعار الذي تم  للجهة المنظمة، اهتماما خاصا لعالقة الشباب باللغة اإليطالية

والشباب"، وسيتضمن البرنامج تقديم سلسلة من الندوات و  اتخاذه لهذه الطبعة "اللغة االيطالية

 .2 الجزائر جامعة المحاضرات على مستوى

من المهرجان الدولي للموسيقى السمفونية،  12في الدورة ال  ايطاليا وعلى هامش التظاهرة ستشارك

 أكتوبر الجاري، من خالل مشاركة أوركسترا 20اوبرا بوعالم بسايح إلى غاية  الذي تحتضنه دار

أنشطة وعروض من تنشيط طالب المدارس  بالجزائر توسكانا، كما سينطم المعهد الثقافي اإليطالي

 .الثانوية باإلضافة إلى موائد مستديرة مخصصة لألدب اإليطالي وعروض أفالم

االيطالية للشؤون  من قبل الوزارة 2000ينظم "أسبوع اللغة اإليطالية في العالم" منذ سنة  لإلشارة،

وكذا المعاهد الثقافية اإليطالية، حيث يعد  ة الدبلوماسية والقنصليةالخارجية والتعاون الدولي والشبك

 .اإليطالية من خالل دعائم و وسائط مختلفة برنامجا ثقافيا يعنى بنشر اللغة
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 دأسبوع اللغة اإليطالية بالجزائر بداية من يوم غ

 "تحت شعار "اللغة االيطالية والشباب

 
 

ألسبوع اللغة اإليطالية في  22الطبعة  بالجزائر تنظم السفارة اإليطالية والمعهد الثقافي اإليطالي

االيطالية والشباب"، حيث تتضمن  تحت شعار "اللغة أكتوبر الجاري، 22إلى  17العالم، من 

الندوات والعروض حول اللغة اإليطالية. وحسب المنظمين، سيتم إطالق  التظاهرة برنامجا ثريا من

أكتوبر حيث ستتخلله  17البرنامج الذي يولي اهتماما خاصا لعالقة الشباب باللغة اإليطالية يوم  هذا

  .2 الجزائر سلسلة من الندوات والمحاضرات على مستوى جامعة

أكتوبر في الطبعة  18أوركسترا توسكانا" االيطالية يوم " وفي إطار برنامج هذا األسبوع، تشارك

 .الجزائر أكتوبر بأوبرا 20الى  15الدولي للموسيقى السمفونية، المقرر تنظيمه من  للمهرجان 12ال

وعروض من تنشيط طالب المدارس الثانوية، أنشطة  بالجزائر كما ينظم المعهد الثقافي اإليطالي

مخصصة لألدب اإليطالي وعروض أفالم. للتذكير، ينظم "أسبوع اللغة  باإلضافة إلى موائد مستديرة

والتعاون الدولي  من قبل الوزارة االيطالية للشؤون الخارجية 2000في العالم" منذ سنة  اإليطالية

اإليطالية، حيث تعنى التظاهرة الثقافية بنشر  اهد الثقافيةوالشبكة الدبلوماسية والقنصلية وكذا المع

 .ووسائط مختلفة اللغة اإليطالية من خالل دعائم
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بالمرتبة األولى وطنيا في ترتيب مؤسسة تايمز للتعليم العالي  (1سطيف) توجت جامعة فرحات عباس

 العالم جامعة في 500لتصبح وألول مرة ضمن أفضل  2023ترتيب الجامعات العالمية طبعة  المختصة في

  .وفقا لذات التصنيف, حسبما أكده رئيس ذات الجامعة, محمد الهادي لطرش

بأن هذه األخيرة "تعتبر أول  , 1 سطيف وأوضح البروفيسور لطرش خالل ندوة صحفية نشطها بجامعة

أحسن جامعة على المستوى  500-401ترتيبها ضمن الفئة  مرتبة حيث تمجامعة جزائرية تصل إلى هذه ال

 ."خالل السنة الفارطة 600-501ضمن فئة  العالمي بعد أن كانت

إلى ترتيب مؤسسة تايمز  2018منذ أن انضمت جامعة فرحات عباس سنة " و استنادا لذات المسؤول, فإنه

األخيرة تقدمت  العالي, لوحظ تحسن سريع في رتبة الجامعة حيث أنه في غضون السنوات األربع للتعليم

 ."الدول المتقدمة مرتبة متجاوزة بذلك العديد من الجامعات في 400بأكثر من 

مغاربيا  على المستوى اإلقليمي تبوأ ذات الصرح العلمي المرتبة األولى بأنه 1 سطيف و ذكر رئيس جامعة

ترتيب تايمز للتعليم العالي فضال  جامعة األولى في 1.000حيث أنها الجامعة الوحيدة التي ظهرت ضمن 

أفريقيا و جامعة  جنوب جامعات من 3المرتبة الخامسة خلف  عن حصولها في المستوى اإلفريقي على

 .واحدة من غرب أفريقيا

من خالل هذا الترتيب أحد أهدافها االستراتيجية و هو  1 سطيف و حسب ذات المتحدث, فقد حققت جامعة

 ."أدائها األكاديمي كما و نوعا فضال عن زيادة البزوغ دوليا "تحسين

البحث العلمي األكاديمي  ( إلى دمج2022-1978سنة من الوجود )  40تهدف ذات الجامعة بعد أكثر من  و

االقتصادي, حسب السيد لطرش الذي أضاف بأن الجامعة  و التطوير التكنولوجي مع المحيط االجتماعي و

االقتصادي  من خالل الجمع بين نقاط قوتها و الفرص المتاحة التي يوفرها المحيط ية بناءة" تبنت استراتيج

 ."و االجتماعي الغني و الديناميكي

 العالي المجاالت الرئيسية الثالث للنشاط األكاديمي و هي التدريس و البحث و و يغطي ترتيب تايمز للتعليم

 .المسؤول ضل الجامعات في العالم, حسب ذاتالتأثير المجتمعي كما يوفر قائمة شاملة ألف

االعتبار حجم و كثافة أنشطة الجامعة في  و يعتبر هذا التصنيف العالمي للجامعات الوحيد الذي يأخذ بعين

مجاالت تم إدراجها بعناية لتقيس نتائج  5مؤشرا في  13إذ يستخدم  جميع مهامها الرئيسية خاصة البحثية

الرؤية الدولية, مثلما أشير  على غرار التعليم و البحث العلمي و االستشهادات و المؤسسات األكاديمية أداء

 . إليه
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 من "األسبوع اللغة اإليطالية في العالم" تنطلق اليوم 22طبعة ال ال

 

ل "األسبوع اللغة اإليطالية  22الطبعة ال  ،بالجزائر تنطلق اليوم بالمعهد الثقافي اإليطالي

أكتوبر الجاري، وسطر له برنامجا  22يستمر إلى غاية  مقرر أنفي العالم"، الذي من ال

  .حول اللغة اإليطالية ثريا من الندوات والعروض

 ،بالجزائر ويولي البرنامج المسطر لهذه التظاهرة التي تنظم بالتنسيق مع السفارة االيطالية

ويظهر ذلك من  وفق بيان للجهة المنظمة، اهتماما خاصا لعالقة الشباب باللغة اإليطالية

والشباب"، وسيتضمن البرنامج  خالل الشعار الذي تم اتخاذه لهذه الطبعة "اللغة االيطالية

 .2 الجزائر جامعة تقديم سلسلة من الندوات و المحاضرات على مستوى

من المهرجان الدولي للموسيقى  12في الدورة ال  ايطاليا وعلى هامش التظاهرة ستشارك

أكتوبر الجاري، من خالل  20اوبرا بوعالم بسايح إلى غاية  السمفونية، الذي تحتضنه دار

أنشطة وعروض  بالجزائر توسكانا، كما سينطم المعهد الثقافي اإليطالي مشاركة أوركسترا

من تنشيط طالب المدارس الثانوية باإلضافة إلى موائد مستديرة مخصصة لألدب اإليطالي 

 .وعروض أفالم

االيطالية  من قبل الوزارة 2000ينظم "أسبوع اللغة اإليطالية في العالم" منذ سنة  لإلشارة،

وكذا المعاهد الثقافية  ة الدبلوماسية والقنصليةللشؤون الخارجية والتعاون الدولي والشبك

اإليطالية من خالل دعائم و وسائط  اإليطالية، حيث يعد برنامجا ثقافيا يعنى بنشر اللغة

 .مختلفة
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Inauguration d'une Ecole supérieure des enseignants pour les sourds-

muets 

 

ALGER- Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel 

Baddari, a inauguré dimanche à Beni-Messous (Alger), l'Ecole nationale supérieure des 

enseignants pour les sourds-muets. 

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du ministre de l'Education nationale, 

Abdelhakim Belaabed, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 

femme, Kaoutar Krikou et du conseiller du Président de la République chargé de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur, Noureddine Ghouali. 

Dans une déclaration à la presse, M. Baddari a indiqué que "400 candidats licenciés ont été retenus 

sur les 1.800 ayant postulé à la formation de poste d'enseignants du secondaire pour les sourds-

muets". 

Il a précisé que son département ministériel "accompagnera ces enseignants appelés à prendre en 

charge la catégorie des élèves sourds-muets et de les suivre jusqu’à l'obtention du diplôme 

universitaire et leur insertion dans la vie professionnelle". 

Par ailleurs, le ministre est revenu sur la création, cette année, de deux écoles dédiées à  l’agriculture 

saharienne dans les wilayas d’Adrar et d’El-Oued. 

Il s'agit d'une discipline qui a "un avenir prometteur en Algérie", a-t-il assuré, rappelant que la 

sécurité alimentaire constitue "l’un des objectifs stratégiques du pays". 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elle sera chargée de former les enseignants des sourds-

muets : L’ENSSM ouvre ses portes aujourd’hui 

 

 

Elle sera chargée de former les enseignants des sourds-muets  

L’ENSSM ouvre ses portes aujourd’hui 

Le ministre de l’enseignement supérieur, M. Kamel Bidari procédera ce 

dimanche à Béni Messous, à l’inauguration de l’école nationale supérieure de 

formation des enseignants des sourds-muets (ENSSM) en compagnie de 

certains membres du gouvernement. La création de cette école a été décidée 

par le président de la République l’année dernière et un décret exécutif à cet 

effet a été promulgué le 25 décembre 2021. Le président Tebboune avait alors 

mis en avant l’importance d’une école nationale pour la formation des 

enseignants spécialisés dans l’apprentissage des sourds-muets tout en œuvrant 

à conférer à cet établissement une dimension africaine et arabe dans ce 

domaine. Il avait également insisté, sur « la nécessité de prendre en charge 

toutes les franges de la société, notamment les personnes aux besoins 

spécifiques afin de garantir une éducation et un apprentissage adaptés à 

travers l’ensemble des wilayas des pays ». Il est à préciser que l’accès à cette 

école passe à travers la participation à un Concours national, sur diplômes, 

pour les candidats titulaires d’une licence (bac +3) ou d’un diplôme étranger 

reconnu équivalent. Dans ce sens, en août dernier, le ministère de 

l’enseignement supérieur avait ouvert un premier concours en Master pour la 

formation des enseignants du cycle secondaire, dans la spécialité du handicap 

auditif. À la faveur de la formation des enseignants spécialisés, cette école 

permettra aux sourds-muets de suivre des études dans l’enseignement 

secondaire et de répondre aux besoins du ministère de l’Education nationale 

au profit de cette catégorie. 

H.Y. 

 


