
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022 كتوبرأ 19 ليوم  



 

ماي باص“هذا موعد وضع حيز الخدمة تطبيق ”بداري: ” 

 

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري, اليوم االثنين بالجزائر العاصمة, عن 

بداية من األحد المقبل بهدف تمكين الطلبة من ”, ماي باص“وضع حيز الخدمة تطبيق 

 .التعرف اآلني على شبكة النقل الجامعي

وأوضح السيد بداري, خالل عرض قدمه حول النقل الجامعي أمام لجنة النقل واالتصاالت 

خطوط نقل  10يتعلق برقمنة “السلكية والالسلكية بالمجلس الشعبي الوطني, أن هذا التطبيق 

جامعية تخص جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة 

 .”حافلة للنقل الجامعي 26وذلك على مستوى 

يندرج في  2022سيتم تعميمه قبل نهاية السنة الجارية “وأبرز الوزير أن هذا التطبيق الذي 

 .”حافلة 5749إطار عصرنة القطاع تطوير النقل الجامعي الذي يضم حاليا 

عي يسمح للطلبة من التعرف اآلني على شبكة النقل الجام“وبعد أن أشار إلى أن هذا التطبيق 

العمل من أجل توفير “شدد على ضرورة ”, وتحديد مواعيد وصول حافالت النقل الجامعي

 .”بيئة مناسبة للطالب الجامعي ليتفرغ إلى الدراسة

وبالمناسبة, جدد بداري التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف أعضاء االسرة الجامعية 

التي نسهر على جعلها في خدمة  حوكمة الجامعة الجزائرية“والشريك االجتماعي من أجل 

 .”محيطها االجتماعي واالقتصادي

 

 

 

 

 



 

تركيا: التوقيع على اتفاقية توأمة بين تسع جامعات جزائرية وجامعة اسطنبول-الجزائر  

 

 

 ,إسطنبولمساء اليوم الثالثاء, اتفاقية توأمة بين تسع مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة  ,وتركيا الجزائروقعت 

  .والتركي الجزائريذلك في إطار تقوية العالقات بين قطاعي التعليم العالي و

س التركي وأشرف على توقيع هذه االتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ورئيس المجل

 .للتعليم العالي, إرول أزفار

فرحات عباس  سطيفهواري بومدين وجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان وجامعة  الجزائرومست اتفاقية التوأمة جامعة 

وجامعة مسيلة محمد بوضياف وجامعة سيدي بلعباس جياللي اليابس وجامعة سعيدة طاهر موالي وجامعة معسكر 

 .بن يوسف بن خدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش 1ئرالجزامصطفى سطمبولي وجامعة 

 "التركية تعرف "تطورا هاما وفق ما رسمه رئيسا البلدين-الجزائريةإقرأ أيضا: العالقات 

بالمئة من الحركية التي تخص  4ر55إلى يومنا هذا  2005مناسبة، كشف السيد بداري أنه منذ "وفي كلمة ألقاها بال

أستاذ باحث وطالب  15.500مضيفا أن " ,"تركياكانت نحو  الجزائرالطلبة واألساتذة في إطار المنح التي تمنحها 

 ."تركياتوجهوا نحو 

في طور  126والتركية منها  الجزائريةلجامعات اتفاقية تبادل علمي بين ا 157وقال في هذا السياق, أنه يوجد "

 ."االنجاز

التي منحت شهادة الدكتوراه الفخرية لرئيس الجمهورية, تدخل  إسطنبولوأوضح أن عقد اتفاقية التوأمة مع جامعة 

ة والتي حث من خاللها على تفتح الجامع لتركيافي إطار "تجسيد توجيهات الرئيس تبون خالل زيارته األخيرة 

 ."الجزائرية

أكد الوزير أن  ,بإسطنبولوبعدما أوضح أن هذه االتفاقية ستتوسع خالل المنتدى الذي سينعقد شهر ديسمبر القادم 

والجامعات التركية, من خالل إنشاء  الجزائريالهدف المرجو منها هو "تقوية العالقة بين قطاع التعليم العالي 

نح شهادات مشتركة والحركية بين الفواعل الجامعية في االتجاهين لتحقيق الثالثي عروض تكوين مشتركة وم

 ."وخلق الثروة-االبتكار-+البحث العلمي

 ,"وأشار أيضا إلى وجود بنود في االتفاقية تنص على "تبادل الممارسات الحسنة في مجال التعليم والتكوين العاليين

 .الذي سيجمعه مع ضيفه التركيملفتا أن قضية المنح ستدرس خالل اجتماع 

مشيرا  ,وتركيا الجزائرومن جهته, تطرق رئيس المجلس التركي للتعليم العالي إلى العالقات المشتركة التي تجمع 

إلى أن البلدين تجمعهما "حضارة تاريخية مشتركة" وأن الهدف من التوأمة هي "تعزيز العالقات العلمية بين 

 ."بلدينا

ا وأردف قائال: "سوف نعمل على تعزيز العالقة وحركية الطلبة واألساتذة الباحثين ما بين البلدين", في انتظار, كم

 ."قال, "التحدث مع الوزير في قضية المنح وكذا الوسائل التي يجب اتخاذها لتقوية عالقاتنا

في التقييم األخير التي  هي مؤسسات صنفت إسطنبوللإلشارة, فإن الجامعات التي اختيرت إلبرام اتفاق مع جامعة 

 .أنجزته الوزارة
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 جامعات جزائرية وجامعة إسطنبول 9توقيع إتفاقيات توأمة بين 

 

جامعات  9أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الثالثاء، على توقيع إتفاقيات توأمة بين 

 .جزائرية وجامعة إسطنبول التركية

مة له على هامش هذه المناسبة، أن هذه التوأمة جاءت تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية بعد وقال بداري في كل

 .زيارته األخيرة لتركيا

وكشف الوزير أن الهدف من هذه اإلتفاقيات هو العمل على تقوية العالقة العلمية والتكنولوجية واإلبتكارية بين 

السعي لتطبيق الثالوث المتمثل في التعليم والبحث العلمي وخلق الجامعات الجزائرية ونظيرتها التركية، في إطار 

 .مؤسسات إقتصادية على مستوى الجامعات

توأمة أخرى بين جامعات البلدين، سيتم التوقيع عليها قريبًا شهر ديسمبر المقبل   اتفاقياتكما أكد بداري وجود 

 .بمناسبة إنعقاد منتدى الجامعات الجزائرية التركية

بين طلبة  15.500، مؤكدا أن 2005في طور اإلنجاز منذ سنة  127اتفاقية من بينها  157اري أن هناك وأوضح بد

 .في إطار اتفاقيات الشراكة 2005وأساتذة باحثين انتقلوا إلى تركيا منذ 

، واإلرادة أرول أزفار بالعالقات المشتركة بين الجزائر وتركيا  من جهته، أشاد رئيس المجلس التركي للتعليم العالي

 .المشتركة لرئيسّي البلدين لتأكيدها وتطويرها خصوًصا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وأضاف ذات المتحدث: "اليوم سنقوم بإمضاء اتفاقيات شراكة وتوأمة مع الجامعات الجزائرية بما يعزز العالقات 

 ." العلمية بين البلدين

رقي بالعالقات في مجال البحث العلمي بين جامعات الدولتين بما يعزز وكشف المسؤول التركي أنه يتعهد بال

 .حضورهما على المستوى الدولي

 

 

 

 



 

 توقيع اتفاقية توأمة مع جامعة اسطنبول

 في إطار البحث العلمي 2005طالب وأستاذ توجهوا لتركيا منذ  15500بداري: 

 
 

اتفاقية تبادل علمي بين   157الثالثاء عن وجود كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري 

 . اتفاقية هي في طور االنجاز 126 الجامعات الجزائرية والتركية منها

وأفاد بداري في كلمة ألقاها بمناسبة توقيع اتفاقية توأمة بين مؤسسات التعليم العالي الجزائرية ونظيرتها 

إلى يومنا هذا  2005يم العالي التركي، بأنه منذ التركية بحضور سفيرة تركيا بالجزائر ووزير التعل

بالمئة من األساتذة والطلبة من الحركية العلمية نحو تركيا، كما بلغ عدد األساتذة والطلبة   4.55تحصل 

 .15500  في إطار التربص العلمي 2005الذين توجهوا إلى تركيا منذ 

رية وجامعة اسطنبول التي منحت شهادة وكشف بداري عن عقد اتفاقية توأمة بين تسع مؤسسات جزائ

باعتبارها قسم اقتصادي وتكنولوجي وثقافي، مضيفا بأنه سيتبعه   الدكتوراه الفخرية لرئيس الجمهورية

شهر   كذلك اتفاقيات توأمة أخرى خالل انعقاد منتدى الجامعات الجزائرية والتركية في

ولفت ” الة بين الطرفين في كافة المجاالت سنحقق بذلك حركية علمية فع” المقبل، ليصرح   ديسمبر

 ”التعليم , البحث العلمي ، خلق مؤسسات اقتصادية“إلى الهدف الذي يسعى إليه القطاع لتحقيق ثالثية 

أحد األهداف التي سنحقفها معا في مجال انشاء اقطاب تكنولوجية وابتكارية ومنح الشهادات ” وأردف 

 ” ركة بين الجزائر وتركياالمشتركة والقيام بعروض تكوين مشت

وأشار وزير التعليم العالي بأن توقيع التوأمة مع جامعة اسطنبول يأتي في مرحلة هامة جدا وهو انفتاح 

وتقوية كل نقاط القوة وإضعاف نقاط   التعليم العالي والبحث العلمي كحتمية من أجل الرفع من نوعيته

 نولوجية واقتصاديةالضعف، من أجل الوصول يقول إلى قوة علمية وتك

االتفاقية كذلك تأتي ونحن الجزائريون واألتراك لدينا جزء كبير من :” وتابع وزير التعليم العالي 

 .“وعليه يجب أن نكثف التعاون من أجل مواجهة التحديات” التاريخ المشترك

 

 

  



 

تركيا: التوقيع على اتفاقية توأمة بين تسع جامعات جزائرية -الجزائر

 سطنبولوجامعة ا

 

وقعت الجزائر وتركيا, مساء اليوم الثالثاء, اتفاقية توأمة بين تسع مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة إسطنبول, وذلك  –الجزائر 

 في إطار تقوية العالقات بين قطاعي التعليم العالي الجزائري والتركي.

لعلمي, كمال بداري, ورئيس المجلس التركي للتعليم العالي, وأشرف على توقيع هذه االتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث ا

 إرول أزفار.

ومست اتفاقية التوأمة جامعة الجزائر هواري بومدين وجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان وجامعة سطيف فرحات عباس وجامعة مسيلة 

معسكر مصطفى سطمبولي وجامعة محمد بوضياف وجامعة سيدي بلعباس جياللي اليابس وجامعة سعيدة طاهر موالي وجامعة 

 بن يوسف بن خدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش. 1الجزائر

 

بالمئة من الحركية التي تخص الطلبة واألساتذة  4ر55إلى يومنا هذا  2005“وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، كشف السيد بداري أنه منذ 

 ”.أستاذ باحث وطالب توجهوا نحو تركيا 15.500“مضيفا أن ”, حو تركيافي إطار المنح التي تمنحها الجزائر كانت ن

 ”.في طور االنجاز 126اتفاقية تبادل علمي بين الجامعات الجزائرية والتركية منها  157“وقال في هذا السياق, أنه يوجد 

تجسيد “رئيس الجمهورية, تدخل في إطار وأوضح أن عقد اتفاقية التوأمة مع جامعة إسطنبول التي منحت شهادة الدكتوراه الفخرية ل

 ”.توجيهات الرئيس تبون خالل زيارته األخيرة لتركيا والتي حث من خاللها على تفتح الجامعة الجزائرية

وبعدما أوضح أن هذه االتفاقية ستتوسع خالل المنتدى الذي سينعقد شهر ديسمبر القادم بإسطنبول, أكد الوزير أن الهدف المرجو 

تقوية العالقة بين قطاع التعليم العالي الجزائري والجامعات التركية, من خالل إنشاء عروض تكوين مشتركة ومنح “منها هو 

 ”.وخلق الثروة-االبتكار-شهادات مشتركة والحركية بين الفواعل الجامعية في االتجاهين لتحقيق الثالثي +البحث العلمي

ملفتا أن قضية ”, تبادل الممارسات الحسنة في مجال التعليم والتكوين العاليين“ى وأشار أيضا إلى وجود بنود في االتفاقية تنص عل

 المنح ستدرس خالل اجتماع الذي سيجمعه مع ضيفه التركي.

ومن جهته, تطرق رئيس المجلس التركي للتعليم العالي إلى العالقات المشتركة التي تجمع الجزائر وتركيا, مشيرا إلى أن البلدين 

 ”.تعزيز العالقات العلمية بين بلدينا“وأن الهدف من التوأمة هي ” ضارة تاريخية مشتركةح“تجمعهما 

التحدث مع “في انتظار, كما قال, ”, سوف نعمل على تعزيز العالقة وحركية الطلبة واألساتذة الباحثين ما بين البلدين“وأردف قائال: 

 ”.تقوية عالقاتناالوزير في قضية المنح وكذا الوسائل التي يجب اتخاذها ل

 لإلشارة, فإن الجامعات التي اختيرت إلبرام اتفاق مع جامعة إسطنبول هي مؤسسات صنفت في التقييم األخير التي أنجزته الوزارة.

 



 

 تفاقية توأمة بين تسع جامعات جزائرية من ضمنها جامعة فرحات عباس وجامعة اسطنبولا

 
 

ليم العالي الجزائري والتركي.وقعت مساء اليوم في إطار تقوية العالقات بين قطاعي التع
الجزائر وتركيا، اتفاقية توأمة بين تسع مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة   الثالثاء

 إسطنبول.

اشرف كل من وزير التعليم العالي والبحث   مراسيم توقيع االتفاقية تمت تحت اشراف
 .عالي، إرول أزفارالعلمي، كمال بداري، ورئيس المجلس التركي للتعليم ال

اتفاقية التوأمة شملت جامعة الجزائر هواري بومدين وجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان وجامعة 
سطيف فرحات عباس وجامعة مسيلة محمد بوضياف وجامعة سيدي بلعباس جياللي اليابس 

بن  1وجامعة سعيدة طاهر موالي وجامعة معسكر مصطفى سطمبولي وجامعة الجزائر

 .ة ،والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراشيوسف بن خد

استاذ باحث وطالب توجهوا  15500للتذكير فان االتفاقية جاءت بناءا على تسجيل ازيد من 

 في التقييم االخير .  التوأمة مست الجامعات التي صنفت الى تركيا ، وان اتفاقية 

  عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف

 

 

 

 



 

  ة بين جامعات جزائرية وجامعة إسطنبولتفاقيات توأم

 
 

أشرف وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، كمال بداري، اليوم الثالثاء، على توقيع اتفاقيات توأمة 

 .بولبين مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة اسطن

 

وقال بداري في كلمته، إن هذه التوأمة تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد زيارته األخيرة 

لتركيا، حيث دعا لتكثيف العالقات البيداغوجية والتعليمية مع الجانب التركي، كما تأتي في مرحلة هامة وحتمية من 

 .قوية نقاط القوة من أجل قوة علمية تكنولوجية واقتصادية، يُضيف الوزيرأجل الرفع من نوعية التعليم العالي وت

وأشار الوزير بداري إلى أن االتفاقية تهدف إلى مواجهة مختلف التحديات التي لها عالقة مع التعليم العالي والبحث 

 .العلمي، خاصة وأن البلدين يملكان تاريخا مشتركا

، مؤكدا أن 2005في طور اإلنجاز منذ سنة  127اتفاقية من بينها  157وكشف وزير التعليم العالي، أن هناك 

 .في إطار اتفاقيات الشراكة 2005بين طلبة وأساتذة باحثين انتقلوا إلى تركيا منذ  15.500

المنتدى المشترك بيننا، ونهدف لتقوية ستكون هناك اتفاقيات أخرى خالل انعقاد “كما قال الوزير كمال بداري، إنه 

العالقة العلمية والتكنولوجيا واإلبتكارية حتى نجعل من الثالوث الذي نسعى لتطبيقه وهو التعليم والبحث العلمي 

وخلق مؤسسات اقتصادية على مستوى الجامعات لنحققها معا مع تركيا وفي مجال منح الشهادات المشتركة والقيام 

 .”شتركةبعروض تكوينية م

ومن جهته، تطّرق رئيس مجلس التعليم العالي التركي، إلى العالقات المشتركة التي تجمع الجزائر وتركيا، مضيفا: 

تجمعنا حضارة تاريخية مشتركة، ال شك أن تلك العالقات تم التأكيد عليها من طرف الرئيسان التركي والجزائري “

 .”ي والبحث العلميلالستمرار فيها خاصة في ميدان التعليم العال

اليوم سنقوم باتفاقيات شراكة وتوأمة مع الجامعات الجزائرية لتعزيز العالقات العلمية بين “وأوضح المتحدث أن 

 .”البلدين، وسنعمل معا على تقوية حضور جامعات البلدين على المستوى الدولي
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جزائرية وجامعة اسطنبولتركيا: التوقيع على اتفاقية توأمة بين تسع جامعات -الجزائر  

 

 

تسع مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة مساء اليوم الثالثاء, اتفاقية توأمة بين  ,وتركيا الجزائروقعت 

  .والتركي الجزائريوذلك في إطار تقوية العالقات بين قطاعي التعليم العالي  ,إسطنبول

وأشرف على توقيع هذه االتفاقية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ورئيس 

 .المجلس التركي للتعليم العالي, إرول أزفار

 سطيفهواري بومدين وجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان وجامعة  الجزائرومست اتفاقية التوأمة جامعة 

فرحات عباس وجامعة مسيلة محمد بوضياف وجامعة سيدي بلعباس جياللي اليابس وجامعة سعيدة 

بن يوسف بن خدة والمدرسة  1الجزائروالي وجامعة معسكر مصطفى سطمبولي وجامعة طاهر م

 .الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش

 "التركية تعرف "تطورا هاما وفق ما رسمه رئيسا البلدين-الجزائريةإقرأ أيضا: العالقات 

بالمئة من الحركية  4ر55إلى يومنا هذا  2005وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، كشف السيد بداري أنه منذ "

مضيفا أن  ,"تركياكانت نحو  الجزائرنحها التي تخص الطلبة واألساتذة في إطار المنح التي تم

 ."تركياأستاذ باحث وطالب توجهوا نحو  15.500"

 126 والتركية منها الجزائريةاتفاقية تبادل علمي بين الجامعات  157وقال في هذا السياق, أنه يوجد "

 ."في طور االنجاز

التي منحت شهادة الدكتوراه الفخرية لرئيس  إسطنبولوأوضح أن عقد اتفاقية التوأمة مع جامعة 

والتي حث من  لتركيايارته األخيرة الجمهورية, تدخل في إطار "تجسيد توجيهات الرئيس تبون خالل ز

 ."الجزائريةخاللها على تفتح الجامعة 

أكد  ,بإسطنبوله االتفاقية ستتوسع خالل المنتدى الذي سينعقد شهر ديسمبر القادم وبعدما أوضح أن هذ

والجامعات  الجزائريالوزير أن الهدف المرجو منها هو "تقوية العالقة بين قطاع التعليم العالي 

التركية, من خالل إنشاء عروض تكوين مشتركة ومنح شهادات مشتركة والحركية بين الفواعل 

 ."وخلق الثروة-االبتكار-الجامعية في االتجاهين لتحقيق الثالثي +البحث العلمي

إلى وجود بنود في االتفاقية تنص على "تبادل الممارسات الحسنة في مجال التعليم  وأشار أيضا

 .ملفتا أن قضية المنح ستدرس خالل اجتماع الذي سيجمعه مع ضيفه التركي ,"والتكوين العاليين

 الجزائرومن جهته, تطرق رئيس المجلس التركي للتعليم العالي إلى العالقات المشتركة التي تجمع 

مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما "حضارة تاريخية مشتركة" وأن الهدف من التوأمة هي "تعزيز  ,وتركيا

 ."العالقات العلمية بين بلدينا

وأردف قائال: "سوف نعمل على تعزيز العالقة وحركية الطلبة واألساتذة الباحثين ما بين البلدين", في 

 ."انتظار, كما قال, "التحدث مع الوزير في قضية المنح وكذا الوسائل التي يجب اتخاذها لتقوية عالقاتنا

هي مؤسسات صنفت في التقييم  إسطنبولبرام اتفاق مع جامعة لإلشارة, فإن الجامعات التي اختيرت إل

 .األخير التي أنجزته الوزارة
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 مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة اسطنبول التركية 9توقيع اتفاقية توأمة بين 

 
 

أشرف كل من كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئيس المجلس التركي للتعليم العالي, إرول أزفار،وسعادة سفير 

اء، على التوقيع على اتفاقية توأمة بين تسع مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة تركيا بالجزائر والوفد المرافق لهما، مساء اليوم الثالث

 .إسطنبول, وذلك في إطار تقوية العالقات بين قطاعي التعليم العالي الجزائري والتركي

جسيدا لتعليمات رئيس وأكد الوزير بداري، في كلمته اإلفتتاحية بالمناسبة، أن توقيع اتفاقية التوأمة هذه، بين الجزائر وتركيا يأتي ت

الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أثناء زيارته لجمهورية تركيا اإلسالمية في شهر ماي الفارط، والتي دعا فيها إلى تكثيف وتوسيع 

اتفاقيات التوأمة بين المؤسسات الجامعية الجزائرية وجامعة اسطنبول العريقة ، والتي هي قطب علمي وتكنولوجي واقتصادي 

 .افي، وكذلك اتفاقيات التوأمة مع مختلف الجامعات في العالموثق

 . 2022ماي  17إلى  15وللعلم فإن جامعة اسطنبول قد منحت الدكتوراه الفخرية للسيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته لتركيا من 

والتكنولوجيا الجزائر العاصمة،  وقد أبرمت اتفاقية التوأمة مع جامعة اسطنبول التركية،وكل من جامعة هواري بومدين للعلوم

وجامعة مسيلة محمد بوضياف وجامعة جياللي اليابس سيدي  1وجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان وجامعة فرحات عباس سطيف 

بن يوسف بن خدة والمدرسة  1بلعباس وجامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة وجامعة مصطفى سطمبولي بمعسكر وجامعة الجزائر

 .لمتعددة التقنيات بالحراش ،الجزائر العاصمةالوطنية ا

التركية تعرف تطورا كبيرا في جميع المجاالت ، وخصوصا في جانب البحث العلمي -وفي هذا السياق فإن العالقات الجزائرية

 .والتطوير التكنولوجي واإلبتكار وفقا للسياسة التي رسمها رئيسا البلدين

إلى  2005وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته، التي ألقاها بالمناسبة، بأنه منذ  وفي سياق متصل أكد السيد كمال بداري

 .بالمائة من حركية األساتذة والطلبة في إطار المنح إلى الخارج كانت نحو تركيا 4.55يومنا هذا 

 .في طور االنجاز 126كية، منها اتفاقية تبادل علمي بين الجامعات الجزائرية والتر 157وقال في هذا السياق, أنه يوجد 

وأوضح أن عقد اتفاقية التوأمة مع جامعة إسطنبول التي منحت شهادة الدكتوراه الفخرية لرئيس الجمهورية, تدخل في إطار تجسيد 

 توجيهات الرئيس تبون خالل زيارته األخيرة لتركيا والتي حث من خاللها على تفتح الجامعة الجزائرية على المحيط الدولي

 .والشركاء العلميين الدوليين واإلرتقاء بها إلى درجة التوأمة مع مختلف جامعات العالم

كما أضاف في كلمته بأن اتفاقية التوأمة هذه ستتوسع خالل منتدى الجامعات الجزائرية التركية، الذي سينعقد شهر ديسمبر القادم 

تعزيز العالقة بين قطاع التعليم العالي الجزائري والجامعات التركية, بإسطنبول, وأكد بأن الهدف المتوخى منها هو تقوية وتدعيم و

من خالل إنشاء عروض تكوين مشتركة ومنح شهادات مشتركة والحركية بين الفواعل الجامعية في االتجاهين لتحقيق الثالثي 

 .(البحث العلمي ،االبتكار، وخلق الثروة)

تبادل الممارسات اإليجابية، في مجال التعليم والتكوين العاليين والبحث العلمي, “على وأشار أيضا إلى وجود بنود في االتفاقية تنص 

 .كما واصل قائال بأن مسألة المنح سيتم التطرق إليها خالل اجتماعه بنظيره التركي

شيرا إلى أن البلدين ومن جهته, تطرق رئيس المجلس التركي للتعليم العالي إلى العالقات المشتركة التي تجمع الجزائر وتركيا, م

 .تجمعهما حضارة تاريخية مشتركة وأن الهدف من التوأمة هو تعزيز العالقات العلمية بين بلدينا

كما أشار في تدخله على أنه سيجري العمل على تعزيز العالقة وحركية الطلبة واألساتذة الباحثين ما بين البلدين, في انتظار, كما 

 .لة المنح وكذا الوسائل التي يجب اتخاذها لتقوية عالقاتناقال, التحدث مع الوزير في مسأ

وبعد التوقيع على اإلتفاقية جرى لقاء ثنائي بين الوزيرين، وبحضور وفدي البلدين تم التطرق فيه إلى كل المسائل ذات اإلهتمام 

 .لتكنولوجي واإلبتكارالمشترك، وبحث سبل تطوير العالقات وترقيتها وتطويرها في مجال البحث العلمي والتطوير ا
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 التوقيع على اتفاقية توأمة بين تسع جامعات جزائرية وجامعة اسطنبول

 

أبرمت الجزائر وتركيا اتفاقية توأمة بين تسع مؤسسات جامعية جزائرية وجامعة إسطنبول، وذلك في 

 إطار تقوية العالقات بين قطاعي التعليم العالي الجزائري والتركي

 

هذه االتفاقية، مساء اليوم الثالثاء، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشرف على توقيع 

 كمال بداري، ورئيس المجلس التركي للتعليم العالي، إرول أزفار

 

وشملت اتفاقية التوأمة جامعة الجزائر هواري بومدين وجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان وجامعة سطيف 

بوضياف وجامعة سيدي بلعباس جياللي اليابس وجامعة سعيدة فرحات عباس وجامعة مسيلة محمد 

بن يوسف بن خدة والمدرسة  1طاهر موالي وجامعة معسكر مصطفى سطمبولي وجامعة الجزائر

 الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التوقيع على اتفاقية توأمة بين تسع جامعات جزائرية وجامعة اسطنبول

 

وجامعة إسطنبول، وذلك في إطار تقوية  أبرمت الجزائر وتركيا اتفاقية توأمة بين تسع مؤسسات جامعية جزائرية

 .الجزائري والتركي العالقات بين قطاعي التعليم العالي

التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري،  يوم الثالثاء، كل من وزيروأشرف على توقيع هذه االتفاقية، مساء ال

 .العالي، إرول أزفار ورئيس المجلس التركي للتعليم

بتلمسان وجامعة سطيف فرحات عباس  وشملت اتفاقية التوأمة جامعة الجزائر هواري بومدين وجامعة أبوبكر بلقايد

بلعباس جياللي اليابس وجامعة سعيدة طاهر موالي وجامعة معسكر  وجامعة مسيلة محمد بوضياف وجامعة سيدي

 .بالحراش بن يوسف بن خدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 1وجامعة الجزائر مصطفى سطمبولي

بالمئة من الحركية التي تخص الطلبة  4ر55إلى يومنا هذا  2005“وكشف بداري،في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنه منذ 

أستاذ باحث وطالب  15.500“، الفتا إلى أن ”الجزائر كانت نحو تركيا اتذة في إطار المنح التي تمنحهاواألس

في طور  126والتركية منها  اتفاقية تبادل علمي بين الجامعات الجزائرية 157نحو تركيا، كما يوجد  توجهوا

 .”اإلنجاز

المشتركة التي تجمع الجزائر وتركيا، مشيرا  لعالقاتومن جهته, تطرق رئيس المجلس التركي للتعليم العالي إلى ا

 تعزيز العالقات العلمية بين“وأن الهدف من التوأمة هي ” تاريخية مشتركة حضارة“إلى أن البلدين تجمعهما 

 .”بلدينا

انتظار ، في ”واألساتذة الباحثين ما بين البلدين سوف نعمل على تعزيز العالقة وحركية الطلبة“وتابع أزفار بقوله: 

 .”المنح وكذا الوسائل التي يجب اتخاذها لتقوية عالقاتنا التحدث مع الوزير في قضية“

 

 

 

 

 

 



 

 اتفاقيات توأمة بين جامعات جزائرية وجامعة إسطنبول

 

الثالثاء، على توقيع اتفاقيات توأمة بين مؤسسات  أشرف وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، كمال بداري، اليوم

 .اسطنبول جامعية جزائرية وجامعة

الجمهورية عبد المجيد تبون بعد زيارته األخيرة  وقال بداري في كلمته، إن هذه التوأمة تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس

وحتمية من  العالقات البيداغوجية والتعليمية مع الجانب التركي، كما تأتي في مرحلة هامة عا لتكثيفلتركيا، حيث د

 .قوة علمية تكنولوجية واقتصادية، يُضيف الوزير أجل الرفع من نوعية التعليم العالي وتقوية نقاط القوة من أجل

التي لها عالقة مع التعليم العالي والبحث  لتحدياتوأشار الوزير بداري إلى أن االتفاقية تهدف إلى مواجهة مختلف ا

 .تاريخا مشتركا العلمي، خاصة وأن البلدين يملكان

، مؤكدا أن 2005اإلنجاز منذ سنة  في طور 127اتفاقية من بينها  157وكشف وزير التعليم العالي، أن هناك 

 .ر اتفاقيات الشراكةفي إطا 2005إلى تركيا منذ  بين طلبة وأساتذة باحثين انتقلوا 15.500

المنتدى المشترك بيننا، ونهدف لتقوية  ستكون هناك اتفاقيات أخرى خالل انعقاد“كما قال الوزير كمال بداري، إنه 

العلمي  واإلبتكارية حتى نجعل من الثالوث الذي نسعى لتطبيقه وهو التعليم والبحث العالقة العلمية والتكنولوجيا

مجال منح الشهادات المشتركة والقيام  ستوى الجامعات لنحققها معا مع تركيا وفيوخلق مؤسسات اقتصادية على م

 .”بعروض تكوينية مشتركة

المشتركة التي تجمع الجزائر وتركيا، مضيفا:  ومن جهته، تطّرق رئيس مجلس التعليم العالي التركي، إلى العالقات

 التأكيد عليها من طرف الرئيسان التركي والجزائريال شك أن تلك العالقات تم  تجمعنا حضارة تاريخية مشتركة،“

 .”لالستمرار فيها خاصة في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي

الجزائرية لتعزيز العالقات العلمية بين  اليوم سنقوم باتفاقيات شراكة وتوأمة مع الجامعات“وأوضح المتحدث أن 

 .”دين على المستوى الدوليجامعات البل البلدين، وسنعمل معا على تقوية حضور

 

 

 

 

 



 

Algérie-Turquie: signature d'un accord de jumelage entre neuf universités 

algériennes et l'Université d'Istanbul 

 

ALGER - L'Algérie et la Turquie ont signé mardi un accord de jumelage entre neuf établissements 

universitaires algériens et l'Université d'Istanbul, dans le cadre du renforcement des relations entre les deux 

secteurs de l'Enseignement supérieur algérien et turc. 

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Kamel Baddari, et le président du Conseil de l'enseignement supérieur de la République de Turquie, Erol Ozvar. 

L'accord de jumelage concerne les universités algériennes de l'USTHB "Houari Boumediene" d'Alger, de Tlemcen, 

de Sétif, de M'sila, de Sidi Bel Abbes, de Saida, de Mascara et d'Alger 1 "Benyoucef Benkheda", ainsi que l'Ecole 

nationale Polytechnique (ENP) d'El Harrach. 

Dans une allocution à cette occasion, M. Baddari a fait savoir que "depuis 2005 à ce jour, 4,55% de la mobilité 

d'étudiants et d'enseignants dans le cadre des bourses accordées par l'Algérie était vers la Turquie", ajoutant que 

"15.500 enseignants chercheurs et étudiants sont partis en Turquie". 

Le ministre a fait état, dans ce cadre, de "157 accords prévoyant des échanges scientifiques entre les universités 

algériennes et turques, dont 126 en cours de réalisation". 

Il a également expliqué que l'accord de jumelage avec l'Université d'Istanbul, qui a décerné le titre de docteur honoris 

causa au président de la République, s'inscrivait dans le cadre de "la concrétisation des directives du Président 

Tebboune lors de sa dernière visite en Turquie, portant sur l'ouverture nécessaire de l'Université algérienne". 

Indiquant que cet accord sera élargi lors du forum prévu en décembre à Istanbul, le ministre a souligné que l'objectif 

escompté était "le renforcement des relations entre les deux secteurs de l'enseignement supérieur algérien et turc, à 

travers la mise en place d'offres de formation, la délivrance de diplômes conjoints et la mobilité entre les 

universitaires dans les deux sens afin de réaliser la tripartite +recherche scientifique - innovation - création de 

richesse+". 

Plus explicite, M. Baddari a rappelé les clauses incluses dans l'accord, lesquelles prévoient "l'échange de bonnes 

pratiques dans le domaine de l'enseignement et de la formation supérieurs", expliquant, cependant, que le dossier des 

bourses sera examiné lors d'une autre réunion avec le responsable turc. 

De son côté, le président du Conseil turc de l'enseignement supérieur a passé en revue les relations entre l'Algérie et 

la Turquie, affirmant que les deux pays partagent une "civilisation commune" et que le jumelage avait pour objectif 

"le renforcement des relations scientifiques entre nos deux pays". 

Et de poursuivre "Nous œuvrerons à la consolidation des relations et à la promotion de la mobilité des étudiants et des 

chercheurs entre les deux pays", en attendant, a-t-il dit, "d'échanger avec le ministre sur la question des bourses et des 

moyens en mesure de renforcer davantage nos relations". 

A noter que les universités sélectionnées pour conclure l'accord avec l'Université d'Istanbul sont des établissements 

classés dans la dernière évaluation élaborée par le ministère. 

 



 

Algérie-Turquie : signature d'un accord de jumelage entre neuf universités 

algériennes et l'Université d'Istanbul 

 

L'Algérie et la Turquie ont signé mardi un accord de jumelage entre neuf établissements 

universitaires algériens et l'Université d'Istanbul, dans le cadre du renforcement des relations 

entre les deux secteurs de l'Enseignement supérieur algérien et turc. 

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Kamel Baddari, et le président du Conseil de l'enseignement supérieur de la 

République de Turquie, Erol Ozvar. 

L'accord de jumelage concerne les universités algériennes de l'USTHB «Houari Boumediene» 

d'Alger, de Tlemcen, de Sétif, de M'sila, de Sidi Bel Abbes, de Saida, de Mascara et d'Alger 1 

«Benyoucef Benkheda», ainsi que l'Ecole nationale Polytechnique (ENP) d'El Harrach. 

Dans une allocution à cette occasion, M. Baddari a fait savoir que «depuis 2005 à ce jour, 4,55% de 

la mobilité d'étudiants et d'enseignants dans le cadre des bourses accordées par l'Algérie était vers la 

Turquie», ajoutant que «15.500 enseignants chercheurs et étudiants sont partis en Turquie». 

Le ministre a fait état, dans ce cadre, de «157 accords prévoyant des échanges scientifiques entre les 

universités algériennes et turques, dont 126 en cours de réalisation». 

Il a également expliqué que l'accord de jumelage avec l'Université d'Istanbul, qui a décerné le titre de 

docteur honoris causa au président de la République, s'inscrivait dans le cadre de «la concrétisation 

des directives du Président Tebboune lors de sa dernière visite en Turquie, portant sur l'ouverture 

nécessaire de l'Université algérienne». 

Indiquant que cet accord sera élargi lors du forum prévu en décembre à Istanbul, le ministre a 

souligné que l'objectif escompté était «le renforcement des relations entre les deux secteurs de 

l'enseignement supérieur algérien et turc, à travers la mise en place d'offres de formation, la 

délivrance de diplômes conjoints et la mobilité entre les universitaires dans les deux sens afin de 

réaliser la tripartite -recherche scientifique - innovation - création de richesse». 

 

 

 

 



 

Algérie-Turquie: signature d'un accord de 

jumelage entre neuf universités algériennes et 

l'Université d'Istanbul 
 

ALGER,  

L'Algérie et la Turquie ont signé mardi 

unaccord de jumelage entre neuf 

établissements universitaires algériens 

etl'Université d'Istanbul, dans le cadre 

du renforcement des relations entreles 

deux secteurs 

 

 

 

 


