
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022 كتوبرأ 25 ليوم  



 

 تعليم عالي: المخطط الرئيسي للرقمنة سيحقق "وثبة نوعية" لفائدة القطاع

 

العاصمة، أن المخطط  بالجزائر أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم االثنين

لين في القطاع، مشيرا الطلبة واألساتذة وكل العام الرئيسي لرقمنة القطاع سيحقق "وثبة نوعية" لفائدة

  .هذا المشروع ابتداء من الفاتح نوفمبر الى أنه سيشرع في تجسيد

 الجزائر و قال الوزير خالل إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات بكلية الطب )جامعة

العالي والبحث العلمي،  أن الهدف من هذا اللقاء هو "تجسيد المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم ,(1

 ."حظوظ نجاح الطلبة والذي ينتظر منه إحداث وثبة نوعية من أجل الرفع من

لبحث "عصرنة االدارة والحوكمة في المجال البيداغوجي وا --مثلما قال--كما ينتظر من هذا المخطط 

 ."العلمي ومختلف الخدمات الجامعية

سيتم تحقيقه  مشروعا 85محاور استراتيجية "يتضمن  7أوضح الوزير أن هذا المخطط الذي يضم  و

داعيا, في ذات السياق, إطارات  ,"2024 في الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر المقبل إلى غاية ديسمبر

 ."على أرض الواقع المشروع القطاع إلى "الحرص على تجسيد هذا

الجامعي الحالي شهد فتح ثالث مؤسسات جامعية جديدة  من جهة أخرى، ذكر السيد بداري أن الموسم

 العليا ألساتذة الصم البكم، والتي أوكلت لها مهمة تكوين أساتذة قادرين على هي المدرسة الوطنية

في الفالحة الصحراوية  مدرسة علياتدريس تالميذ الصم البكم في مرحلة التعليم الثانوي, إضافة الى 

 .وأخرى بوالية أدرار الوادي بوالية

الوزير أن الهدف منها  عن قرار إنشاء لجنة وطنية لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية, أكد و

وتمكينها من تحسين ترتيبها على  الجزائرية وسائل وآليات لتطوير المؤسسات الجامعيةهو البحث عن 

 .المستوى الدولي
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بداري يكشف عن مشروع لتسهيل توظيف حاملي الدكتوراه و يؤكد: المخطط الرئيسي للرقمنة 

 سيحقق وثبة نوعية بقطاع التعليم العالي

 نسعى لتحسين ترتيب الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي *

ير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، أن المخطط الرئيسي للرقمنة سيحقق وثبة نوعية لفائدة الطلبة واألساتذة أكد وز

شهرا، كما كشف  26وكل العاملين في القطاع، مشيرا إلى أنه سيشرع في تجسيد هذا المشروع ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل ويدوم 

 نصوص لمرافقة حاملي شهادة الدكتوراه وتسهيل توظيفهم. بأن قطاعه بصدد إعداد

، بالعاصمة، 1وفي ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات بكلية الطب لجامعة الجزائر 

ع، هو تجسيد المخطط الرئيسي أوضح بداري أن الهدف من عقد هذه الندوة األولى من نوعها منذ توليه اإلشراف على تسيير القطا

لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ينتظر منه كما قال، "إحداث وثبة نوعية من أجل الرفع من حظوظ نجاح الطلبة 

يداغوجي الذي نعتبره أولوية وطنية وأولوية اقتصادية واجتماعية و بيداغوجية، إلى جانب عصرنة اإلدارة و الحوكمة في المجال الب

 والبحث العلمي ومختلف الخدمات الجامعية''. 

مشروعا سيتم تحقيقه في الفترة الممتدة من  85وأشار الوزير إلى أن هذا المخطط الذي يضم سبعة محاور استراتيجية، يتضمن 

سيد هذا المشروع على ، داعيا في ذات السياق، إطارات القطاع إلى الحرص على تج2024الفاتح نوفمبر المقبل إلى غاية ديسمبر 

 أرض الواقع.

كما أبرز بأن انعقاد ذات الندوة يأتي إلبراز وتوضيح الجديد الذي يخص شهادة شركة ناشئة، باإلضافة إلى الورشات التي ستعتمد 

ام التعليم مخرجاتها في صياغة التقرير النهائي الذي سيعتمد كخطة عمل مستقبلية، وقال '' لقد أضفنا إلى الجامعة، إلى جانب مه

ونشر المعرفة والبحث العلمي، إنشاء مؤسسات اقتصادية بسواعد الطلبة الموهوبين بحيث أصبح بإمكانهم من خالل المرافقة التي 

ستمنحها لهم وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تأسيس مؤسسة ناشئة مرتكزة على االبتكار، حيث سيتخرجون حاملين 

ضافة واعدة في سوق األعمال واالقتصاد ومسايرة لركب التنمية المحلية، سيما وأن الحاملين لهذه الشهادة شهادة شركة ناشئة كإ

 خالقين لمناصب شغل عوض باحثين عن مناصب شغل. -كما ذكر  –المستحدثة سيصبحون 

ضيع تخص االبتكار، بإنشاء وأضاف '' سيتم توجيه خريجي هذه السنة الجامعية، خاصة في أطوار الماستر والدكتوراه نحو موا

مؤسسات ناشئة ''، معربا عن التزام قطاعه بالمحافظة على هذه االبتكارات وتثمينها بوضع براءات اختراع، ما يُمكن المتكون أو 

أقيم فيها  المتعلم في القطاع من الحفاظ على ابتكاراته ومؤهالته التكنولوجية والعلمية، وهو ما يمكن كما قال المؤسسة الجامعية التي

 هذا العمل من مرئية أكثر على المستوى الوطني والدولي.

من شأنها أن تمكن الجزائر من جهة أخرى من تحسين ترتيبها في   كما أكد ممثل الحكومة بهذا الخصوص أن ابتكارات الطلبة

 مختلف المحطات العالمية في مجال االبتكار وفي مجال مرئية وترتيب مؤسساتها الجامعية.

ي سياق ذي صلة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من إنشاء لجنة وطنية لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية وف

 والبحثية، يرمي للبحث عن وسائل وآليات لتطوير المؤسسات الجامعية الجزائرية وتمكينها من تحسين ترتيبها على المستوى الدولي.

ى أن الموسم الجامعي الحالي شهد فتح ثالث مؤسسات جامعية جديدة، هي المدرسة الوطنية العليا من جهة أخرى، أشار بداري إل

ألساتذة الصم البكم، والتي أوكلت لها مهمة تكوين أساتذة قادرين على تدريس التالميذ الصم البكم، في مرحلة التعليم الثانوي، إضافة 

 وادي وأخرى بوالية أدرار.إلى مدرسة عليا في الفالحة الصحراوية بوالية ال

وأبرز بهذا الخصوص بأن المدرسة الوطنية العليا ألساتذة الصم البكم، تعتبر األولى من نوعها على المستويين الوطني واإلفريقي، 

ستوى مؤكدا بأنه سيتم توسيع نشاطات هذه المدرسة خالل الدخول الجامعي المقبل حتى تكون الجزائر رائدة في هذا المجال على الم

 الدولي.

وفي رده عن سؤال متعلق بتوظيف الخريجين الحاملين لشهادة الدكتوراه، أوضح الوزير بأن قطاعه الوزاري بصدد إعداد نصوص 

لمرافقة الخريجين وتسهيل توظيفهم و انخراطهم في الحياة المهنية، مؤكدا بأن هذه النصوص سيتم الكشف عنها خالل األشهر القادمة 

 لمدة.دون أن يحدد ا

الخدمات الجامعية من إطعام ونقل وإقامة تحتاج إلى   وأثناء حديثه عن مشروع عصرنة قطاع الخدمات الجامعية أكد بداري أن

 10تحسين أكثر من خالل رقمنته، مشيرا إلى أن المنصة الرقمية الخاصة بالنقل الجامعي تم إطالقها أمس األول وتخص في البداية 

دا بأنه سيتم توسيع هذه الخدمة تدريجيا لتشمل كل خطوط النقل عبر التراب الوطني قبل نهاية السنة حافلة، مؤك 26  خطوط و

 الجارية لتمكين الطالب من معرفة موقع ووضعية الحافلة التي سيستعملها.

ى تكون كل هذه كما تحدث الوزير عن إعداد خطة لتحسين اإلطعام واإلقامة، تعتمد على إشراك ممثلي الطلبة في مراقبتها حت

 الخدمات في مستوى مرافقة طلبة العلم.

 عبد الحكيم أسابع



 

 تعليم عالي: المخطط الرئيسي للرقمنة سيحقق "وثبة نوعية" لفائدة القطاع

 

العاصمة، أن المخطط  بالجزائر أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم االثنين

لين في القطاع، مشيرا الطلبة واألساتذة وكل العام الرئيسي لرقمنة القطاع سيحقق "وثبة نوعية" لفائدة

  .هذا المشروع ابتداء من الفاتح نوفمبر الى أنه سيشرع في تجسيد

 الجزائر و قال الوزير خالل إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات بكلية الطب )جامعة

العالي والبحث العلمي،  أن الهدف من هذا اللقاء هو "تجسيد المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم ,(1

 ."حظوظ نجاح الطلبة والذي ينتظر منه إحداث وثبة نوعية من أجل الرفع من

لبحث "عصرنة االدارة والحوكمة في المجال البيداغوجي وا --مثلما قال--كما ينتظر من هذا المخطط 

 ."العلمي ومختلف الخدمات الجامعية

سيتم تحقيقه  مشروعا 85محاور استراتيجية "يتضمن  7أوضح الوزير أن هذا المخطط الذي يضم  و

داعيا, في ذات السياق, إطارات  ,"2024 في الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر المقبل إلى غاية ديسمبر

 ."على أرض الواقع المشروع القطاع إلى "الحرص على تجسيد هذا

الجامعي الحالي شهد فتح ثالث مؤسسات جامعية جديدة  من جهة أخرى، ذكر السيد بداري أن الموسم

 العليا ألساتذة الصم البكم، والتي أوكلت لها مهمة تكوين أساتذة قادرين على هي المدرسة الوطنية

في الفالحة الصحراوية  مدرسة علياتدريس تالميذ الصم البكم في مرحلة التعليم الثانوي, إضافة الى 

 .وأخرى بوالية أدرار الوادي بوالية

الوزير أن الهدف منها  عن قرار إنشاء لجنة وطنية لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية, أكد و

وتمكينها من تحسين ترتيبها على  الجزائرية وسائل وآليات لتطوير المؤسسات الجامعيةهو البحث عن 

 .المستوى الدولي
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بداري يكشف عن مشروع لتسهيل توظيف حاملي الدكتوراه و يؤكد: المخطط الرئيسي للرقمنة سيحقق وثبة نوعية بقطاع 

ق وثبة نوعية بداري يكشف عن مشروع لتسهيل توظيف حاملي الدكتوراه و يؤكد: المخطط الرئيسي للرقمنة سيحقالتعليم العالي

 بقطاع التعليم العالي

 

  على المستوى الدولي الجزائرية نسعى لتحسين ترتيب الجامعات *

لفائدة الطلبة واألساتذة وكل العاملين في  وثبة نوعيةالعلمي، كمال بداري، أمس، أن المخطط الرئيسي للرقمنة سيحقق  أكد وزير التعليم العالي والبحث

بأن قطاعه بصدد إعداد نصوص  شهرا، كما كشف 26تجسيد هذا المشروع ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل ويدوم  القطاع، مشيرا إلى أنه سيشرع في

 .لمرافقة حاملي شهادة الدكتوراه وتسهيل توظيفهم

، بالعاصمة، أوضح بداري أن 1 الجزائر إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات بكلية الطب لجامعةوفي ندوة صحفية نشطها على هامش 

التعليم العالي والبحث  يير القطاع، هو تجسيد المخطط الرئيسي لرقمنة قطاعتوليه اإلشراف على تس الهدف من عقد هذه الندوة األولى من نوعها منذ

اقتصادية واجتماعية و  من أجل الرفع من حظوظ نجاح الطلبة الذي نعتبره أولوية وطنية وأولوية العلمي، والذي ينتظر منه كما قال، "إحداث وثبة نوعية

 .''لمجال البيداغوجي والبحث العلمي ومختلف الخدمات الجامعيةا بيداغوجية، إلى جانب عصرنة اإلدارة و الحوكمة في

سيتم تحقيقه في الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر المقبل إلى  مشروعا 85الوزير إلى أن هذا المخطط الذي يضم سبعة محاور استراتيجية، يتضمن  وأشار

 .على أرض الواقع ص على تجسيد هذا المشروع، داعيا في ذات السياق، إطارات القطاع إلى الحر2024 غاية ديسمبر

مخرجاتها في صياغة  الجديد الذي يخص شهادة شركة ناشئة، باإلضافة إلى الورشات التي ستعتمد كما أبرز بأن انعقاد ذات الندوة يأتي إلبراز وتوضيح

العلمي، إنشاء مؤسسات  لقد أضفنا إلى الجامعة، إلى جانب مهام التعليم ونشر المعرفة والبحث '' التقرير النهائي الذي سيعتمد كخطة عمل مستقبلية، وقال

الناشئة، تأسيس  من خالل المرافقة التي ستمنحها لهم وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات اقتصادية بسواعد الطلبة الموهوبين بحيث أصبح بإمكانهم

التنمية  شهادة شركة ناشئة كإضافة واعدة في سوق األعمال واالقتصاد ومسايرة لركب يتخرجون حاملينمؤسسة ناشئة مرتكزة على االبتكار، حيث س

 .خالقين لمناصب شغل عوض باحثين عن مناصب شغل -ذكر  كما –المحلية، سيما وأن الحاملين لهذه الشهادة المستحدثة سيصبحون 

تخص االبتكار، بإنشاء مؤسسات ناشئة ''،  ي أطوار الماستر والدكتوراه نحو مواضيعخريجي هذه السنة الجامعية، خاصة ف وأضاف '' سيتم توجيه

المتعلم في القطاع من الحفاظ على  على هذه االبتكارات وتثمينها بوضع براءات اختراع، ما يُمكن المتكون أو معربا عن التزام قطاعه بالمحافظة

أكثر على المستوى الوطني  يمكن كما قال المؤسسة الجامعية التي أقيم فيها هذا العمل من مرئيةوهو ما  ابتكاراته ومؤهالته التكنولوجية والعلمية،

 .والدولي

من جهة أخرى من تحسين ترتيبها في مختلف المحطات العالمية  الجزائر كما أكد ممثل الحكومة بهذا الخصوص أن ابتكارات الطلبة من شأنها أن تمكن

 .في مجال االبتكار وفي مجال مرئية وترتيب مؤسساتها الجامعية

 لجنة وطنية لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية، يرمي للبحث سياق ذي صلة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من إنشاء وفي

 .وتمكينها من تحسين ترتيبها على المستوى الدولي الجزائرية وآليات لتطوير المؤسسات الجامعية عن وسائل

جامعية جديدة، هي المدرسة الوطنية العليا ألساتذة الصم البكم،  ؤسساتجهة أخرى، أشار بداري إلى أن الموسم الجامعي الحالي شهد فتح ثالث م من

التعليم الثانوي، إضافة إلى مدرسة عليا في الفالحة الصحراوية  لها مهمة تكوين أساتذة قادرين على تدريس التالميذ الصم البكم، في مرحلة والتي أوكلت

 .وأخرى بوالية أدرار الوادي بوالية

من نوعها على المستويين الوطني واإلفريقي، مؤكدا بأنه سيتم  بهذا الخصوص بأن المدرسة الوطنية العليا ألساتذة الصم البكم، تعتبر األولى وأبرز

 .رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي الجزائر حتى تكونهذه المدرسة خالل الدخول الجامعي المقبل  توسيع نشاطات

وص لمرافقة الخريجين الوزير بأن قطاعه الوزاري بصدد إعداد نص رده عن سؤال متعلق بتوظيف الخريجين الحاملين لشهادة الدكتوراه، أوضح وفي

 .األشهر القادمة دون أن يحدد المدة و انخراطهم في الحياة المهنية، مؤكدا بأن هذه النصوص سيتم الكشف عنها خالل وتسهيل توظيفهم

تحتاج إلى تحسين أكثر من خالل  الخدمات الجامعية أكد بداري أن الخدمات الجامعية من إطعام ونقل وإقامة وأثناء حديثه عن مشروع عصرنة قطاع

مؤكدا بأنه سيتم  حافلة، 26خطوط و  10بالنقل الجامعي تم إطالقها أمس األول وتخص في البداية  رقمنته، مشيرا إلى أن المنصة الرقمية الخاصة

الحافلة التي  طالب من معرفة موقع ووضعيةالوطني قبل نهاية السنة الجارية لتمكين ال توسيع هذه الخدمة تدريجيا لتشمل كل خطوط النقل عبر التراب

 .سيستعملها

الخدمات في مستوى  واإلقامة، تعتمد على إشراك ممثلي الطلبة في مراقبتها حتى تكون كل هذه كما تحدث الوزير عن إعداد خطة لتحسين اإلطعام

  .مرافقة طلبة العلم
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Mybus  خطوط 10على مستوى  

 
للنقل الجامعي،  3MyBusي لتطبيق العلمي عن اإلطالق الرسم أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

خطوط حاليا. قبل أن يوّسع إلى جميع الخطوط الوطنية،  10خدماته على مستوى  حيث سيقدم التطبيق

الرمز المربع الظاهر في  نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة. ويمكن تحميل التطبيق عبر مسح مع

 .للتطبيقات، حسب ما أوضحته الوزارة صورة البيان، في انتظار نشره على متجر غوغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التجديد واالبتكار ُمقاربة جديدة للجامعة تتبنّى

 توراه قريبانصوص تنظيمية لمرافقة حاملي الدك

 أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ان خيار رقمنة قطاع التعليم العالي استراتيجي يهدف إلى تطوير أداء الجامعات

الرئيسي للرقمنة سيكون بمثابة وثبة نوعية نحو تحسين الخدمات المقدمة.. الشقّين البيداغوجي ، مشيرا إلى أن المخطط الجزائرية

 .والخدماتي

من الندوة، هو لقاء الفواعل الجامعية للخروج  بداري خالل إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعة أمس، ان الهدف قال

 .لتطوير القطاع، وتجسيد المخطط الرئيسي لرقمتنهأرض الواقع  بآليات تعمل على تجسيدها على

تتبنى  تحمل على عاتقها عهدا جديدا وهو تحقيق طموحات المجتمع وفق مقاربة جديدة الجزائر الوزير قال في مداخلته ان الجامعة

واالجتماعي مفيدا أن الهدف األسمى الذي تصبو إليه  جديد واالبتكار تأخذ بالجامعة لتكون القاطرة في محيطها االقتصاديالت

تعمل على  خالل إنشاء مؤسسات ناشئة وتحويل الطالب من متخرج بطال إلى صاحب مؤسسة منتجة مصالحه هو خلق الثروة من

 .توظيف أشخاص آخرين

من الجامعة لمرتاديها تكوينا مفيدا وذا جودة يكون بمثابة جواز سفر نحو الدخول بقوة في العالم وشدد على ضرورة ان تض

 .االقتصادي

معترفا في ذات الوقت انه عرف بعض النقائص  قال الوزير أنه كان مرضيا إلى حد ما، 2022/2023تقيمه للدخول الجامعي  وعند

 .الجامعي المقبل التي وجب تعديلها مع الدخول

الماضية، والتي بالرغم من تدهور الوضع الصحي جراء جائحة كورونا، إال انه  كما نّوه الوزير بالنجاح الذي عرفته السنة الجامعية

 .السنة الجامعية منع السنة البيضاء من خالل الدراسة عن بعد واستخدام الرقمنة في إنجاح تم

 لموسم الحال بثالث مؤسسات جامعية جديدة وهي المدرسة العليا للصم والبكما ولفت الوزير الى ان قطاع التعليم العالي تعزز خالل

 .واألخرى بأدرار الوادي لتكوين أساتذة لتدريس هذه الفئة، ومدرسة عليا للفالحة بوالية

مضيفا أنها ستمكن من عصرنة  عترف الوزير أنها تعيش اختالالت وظيفية ال يمكن التغاضي عنهاملف الرقمنة ا وبخصوص

 .بما تتيحه من التبسيط الذي سيحقق الفعالية ال محالة اإلدارة والرفع من مستوى أداء األساتذة والطلبة

وتحسين الخدمات بمختلف اشكالها  لى تبسيطوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى من خالل رقمة القطاع ا» وتابع بداري

 .واألستاذ وفروعها التي تقدم للمتعلم والموظف والمكون

اجل ترسيخ الرقمنة بحكمة في مؤسسات التعليم العالي مع  وأضاف الوزير أنه من الضروري تحديد األهداف التي يجب وضعها من

 .في منظومة التعليم العالي الالزمة والمناسبة لتحقيقها من خالل دمجها توفير الشروط

الشق البيداغوجي او الشق البحثي  مخطط الوزارة للرقمنة حسب بداري وثبة نوعية نحو تحسين هذه الخدمات سواء في وسيشكل

نوفمبر القادم  01مشروعا، سيتم تجسيده في الفترة الممتدة ما بين  85استراتيجية ويتضمن  محاور 07العلمي مشيرا الى انه يضم 

 .2024لى غاية ديسمبر وا

الدكتوراه وتوظيفهم  العلمي، كمال بداري، أنه سيتم تنظيم نصوص تنظيمية لمرافقة حاملي شهادة كشف وزير التعليم العالي والبحث

 .في القطاع أو خارجه

 .الدكتوراهوقال الوزير في رده على سؤال الصحافة إنه في األشهر القليلة القديمة سيكون هناك الجديد فيما يخص فئة 

قال الوزير ان الهدف منها البحث عن الوسائل والميكانيزمات التي تثمن  الجزائرية وبالنسبة للجنة الوطنية لتحسين ترتيب الجامعات

السيما  فال يمكن للجزائر يؤكد الوزير ان تبقى غير مرئية على المستوى الدولي ،الجزائر يواقع المؤسسات الجامعية والبحثية ف

 .المستوى الدولي وهي تملك كل الوسائل والمواد التي تمكنها من تحسين ترتيبنا على
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  ة سيحقق "وثبة نوعية" لفائدة القطاعتعليم عالي: المخطط الرئيسي للرقمن

  

 
لعاصمة، أن المخطط الرئيسي لرقمنة القطاع سيحقق ا بالجزائر أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم االثنين

هذا المشروع ابتداء من الفاتح  الطلبة واألساتذة وكل العاملين في القطاع، مشيرا الى أنه سيشرع في تجسيد "وثبة نوعية" لفائدة

  .نوفمبر

أن الهدف من هذا اللقاء هو  ,(1 الجزائر ةو قال الوزير خالل إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات بكلية الطب )جامع

 العالي والبحث العلمي، والذي ينتظر منه إحداث وثبة نوعية من أجل الرفع من "تجسيد المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم

 ."طلبةحظوظ نجاح ال

"عصرنة االدارة والحوكمة في المجال البيداغوجي والبحث العلمي ومختلف الخدمات  --مثلما قال--كما ينتظر من هذا المخطط 

 ."الجامعية

سيتم تحقيقه في الفترة الممتدة من الفاتح  مشروعا 85محاور استراتيجية "يتضمن  7أوضح الوزير أن هذا المخطط الذي يضم  و

المشروع على  داعيا, في ذات السياق, إطارات القطاع إلى "الحرص على تجسيد هذا ,"2024 إلى غاية ديسمبر نوفمبر المقبل

 ."أرض الواقع

العليا  الجامعي الحالي شهد فتح ثالث مؤسسات جامعية جديدة هي المدرسة الوطنية من جهة أخرى، ذكر السيد بداري أن الموسم

تدريس تالميذ الصم البكم في مرحلة التعليم الثانوي, إضافة  ها مهمة تكوين أساتذة قادرين علىألساتذة الصم البكم، والتي أوكلت ل

 .وأخرى بوالية أدرار الوادي في الفالحة الصحراوية بوالية الى مدرسة عليا

الوزير أن الهدف منها هو البحث عن وسائل وآليات  اء لجنة وطنية لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية, أكدعن قرار إنش و

  .على المستوى الدولي وتمكينها من تحسين ترتيبها الجزائرية لتطوير المؤسسات الجامعية
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ر بخصوص توظيف حاملي الدكتوراههذا ما قاله الوزي  

 

تنظيم نصوص تنظيمية لمرافقة  كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه سيتم

 .خارجه حاملي شهادة الدكتوراه. وتوظيفهم في القطاع أو

هامش افتتاح الندوة الوطنية  على” النهار اون الين“في إجابته على سؤال   وقال وزير التعليم العالي،

 .”هناك الجديد فيما يخص فئة الدكتوراه إنه في األشهر القليلة القديمة سيكون“للجامعات 

ترفا في ذات حد ما. مع قال الوزير انه كان مرضي إلى 2022/2023وبالنسبة لتقييم الدخول الجامعي 

 .الدخول الجامعي المقبل الوقت انه عرف بعض النقائص التي وجب تعديلها مع

نوفمبر القادم الى غاية  1التي تبناها والممتدة من  االستراتيجية وصب وزير التعليم العالي اهتمامه على

 والمتمثلة في اعطاء دفع قوي للجامعة الجزائرية ومحاولة تطويرها. خاصة فيما . 2024ديسمبر 

 .بر الموضوع االساسي في هذه االستراتيجية الجديدةيخص الرقمنة التي تعت

التي يجب وضعها من اجل ترسيخ الرقمنة بحكمة  االهداف واضاف الوزير انه من الضروري تحديد

توفير الشروط الالزمة والمناسبة لتحقيقها من خالل دمجها في منظومة  في مؤسسات التعليم العالي مع

 . العالي التعليم

الشهادات الجامعية. لكن  رج مجموعة من حامليواضاف الوزير ان الموسم الجامعي الماضي شهد تخ

الجامعي الحالي تم فتح  الموسم من الطلبة خالل ذالك العدد لم يكن كافي. ومن أجل استقطاب عدد اكبر

ألساتذة الصم البكم. والمدرستين العاليتين في الفالحة  ثالث مؤسسات جامعية متمثلة في المدرسة العليا

 .الوادي وادرار الصحراوية بواليتي
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يوضح بخصوص توظيف حاملي الدكتوراهوزير التعليم العالي   

 

 

تنظيمية لمرافقة  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه سيتم تنظيم نصوص كشف

 .توظيفهم في القطاع أو خارجهحاملي شهادة الدكتوراه. و

افتتاح الندوة الوطنية  على هامش” النهار اون الين“وزير التعليم العالي، في إجابته على سؤال  وقال

 .”الجديد فيما يخص فئة الدكتوراه إنه في األشهر القليلة القديمة سيكون هناك“للجامعات 

انه كان مرضي إلى حد ما. معترفا في ذات  قال الوزير 2022/2023 وبالنسبة لتقييم الدخول الجامعي

 .بعض النقائص التي وجب تعديلها مع الدخول الجامعي المقبل الوقت انه عرف

القادم الى غاية  نوفمبر 1التعليم العالي اهتمامه على االستراتيجية التي تبناها والممتدة من  وصب وزير

لجزائرية ومحاولة تطويرها. خاصة فيما ا . والمتمثلة في اعطاء دفع قوي للجامعة 2024ديسمبر 

 .االساسي في هذه االستراتيجية الجديدة يخص الرقمنة التي تعتبر الموضوع

تحديد االهداف التي يجب وضعها من اجل ترسيخ الرقمنة بحكمة  واضاف الوزير انه من الضروري

في منظومة  من خالل دمجهاالتعليم العالي مع توفير الشروط الالزمة والمناسبة لتحقيقها  في مؤسسات

 . التعليم العالي

شهد تخرج مجموعة من حاملي الشهادات الجامعية. لكن  واضاف الوزير ان الموسم الجامعي الماضي

 ومن أجل استقطاب عدد اكبر من الطلبة خالل الموسم الجامعي الحالي تم فتح .ذالك العدد لم يكن كافي

والمدرستين العاليتين في الفالحة  .العليا ألساتذة الصم البكم ثالث مؤسسات جامعية متمثلة في المدرسة

 .الصحراوية بواليتي الوادي وادرار

 

 

 

 



 

 

 ”Mybus“ اإلطالق الرسمي ألول تطبيق خاص بالنقل الجامعي

 

MyBus.. تطبيق للطلبة من أجل التعرف على شبكة النقل الجامعي 

، لتمكين الطلبة من التعرف اآلني (MyBus) ”ماي باص“كشف وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن إطالق تطبيق إلكتروني 
 .على شبكة النقل الجامعي

كما أوضح الوزير أّن هذا التطبيق سيدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر، ويتعلق برقمنة عشرة خطوط نقل جامعية. تخص جامعة العلوم 
لوجيا هواري بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة. على أن يتم تعميم العمل بهذا التطبيق على المستوى الوطني مطلع سنة والتكنو
2023. 

في تصريح سابق ترمي إلى تحسين مستوى الخدمات الجامعية. وذلك بهدف تمكين  الجامعي كما أبرز بداري أّن رقمنة شبكة النقل
 .”من أجل تحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطالب“القطاع يعمل الطلبة من التفرغ للدراسة، مضيفا أن 

 ، عاين الوزير مختلف هياكل هذه المنشأة،”غرب العاصمة“وبالقطب التكنولوجي الجامعي، بسيدي عبد هللا 

ل تسريع من خال”. غرب العاصمة“استدراك التأخر المسجل بالقطب التكنولوجي الجامعي، بسيدي عبد هللا “وشدّد على ضرورة 
 .”وتيرة اإلنجاز والمتابعة المستمرة من أجل احترام اآلجال الخاصة باستالم هذا المشروع الهام في أقرب وقت ممكن
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https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89/


 

 للنقل الجامعي ”MyBus“ إطالق التطبيق

 

 .للنقل الجامعي ”MyBus“ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اإلطالق الرسمي لتطبيق

ة، مع خطوط حاليا. قبل أن يوّسع إلى جميع الخطوط الوطني 10وسيقدم التطبيق خدماته على مستوى 
 .نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة

ويمكن تحميل التطبيق عبر مسح الرمز المربع الظاهر في صورة البيان، في انتظار نشره على متجر 
 غوغل للتطبيقات،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ”Mybus“ رسميا..إطالق أول تطبيق خاص بالنقل الجامعي

 

 

للنقل  ”MyBus“ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اإلطالق الرسمي لتطبيق

 .الجامعي

أن يوّسع  خطوط حاليا. قبل 10قدم التطبيق خدماته على مستوى وحسب بيان الوزارة، سي

 .المقبلة إلى جميع الخطوط الوطنية، مع نهاية السنة الحالية وبداية السنة

انتظار نشره  ويمكن تحميل التطبيق عبر مسح الرمز المربع الظاهر في صورة البيان، في

ما أوضحته  حسب http://apps.mesrs.dz/mybus.apkعلى متجر غوغل للتطبيقات، 

 .الوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enseignement supérieur: le plan principal de numérisation réalisera un bond qualitatif 

 

ALGER - Le plan principal de numérisation du secteur de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique permettra la réalisation d'un "bond qualitatif" au profit des étudiants, 

des enseignants et de l'ensemble du personnel, a affirmé lundi le ministre du secteur, Kamal 

Baddari qui a annoncé le lancement de ce projet pour le 1er novembre prochain. 

Supervisant l'ouverture des travaux de la Conférence nationale des universités à la faculté de 

médecine (Université d'Alger 1), le ministre a indiqué que cette rencontre avait pour objectif "la 

concrétisation du plan principal de numérisation du secteur de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, qui devrait réaliser un bond qualitatif à même d'accroitre les chances de 

réussite des étudiants". 

Ce plan devrait aussi, selon le ministre, "moderniser l'administration et la gouvernance dans le 

domaine pédagogique, la recherche scientifique, mais aussi des différents services universitaires". 

Prévoyant sept (7) axes stratégiques, le plan en question "comprend 85 projets à réaliser entre le 1er 

novembre prochain et décembre 2024", a précisé M. Baddari qui a invité les cadres du secteur "à 

veiller à traduire ce projet sur le terrain". 

Evoquant l'année universitaire en cours, il a rappelé qu'elle avait été marquée par l'inauguration de 

trois nouveaux établissements universitaires. Il s'agit de l'Ecole nationale supérieure des enseignants 

pour les sourds-muets, chargée de former des enseignants pour les élèves sourds-muets du cycle 

secondaire, et deux écoles supérieures dédiées à l’agriculture saharienne dans les wilayas d’El-Oued 

et d’Adrar. 

S'agissant de la décision de créer une commission nationale pour l'amélioration du classement des 

établissements universitaires et de recherche, le ministre a affirmé que son objectif était de chercher 

les moyens et les mécanismes du développement des établissements universitaires algériens et leur 

permettre d'améliorer leur classement sur le plan international. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algérie/Yémen: renforcer la coopération dans le domaine de 

l'enseignement supérieur 

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

Baddari, a passé en revue lundi, avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des 

Expatriés, Ahmed Awad bin Mubarak, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans 

le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, M. Baddari a indiqué que lors des 

entretiens, "les moyens de renforcer le partenariat entre les établissements de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique en Algérie et leurs homologues au Yémen ont été passés en 

revue afin de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine". 

Le ministre a également évoqué les démarches visant à "activer dans les meilleurs délais les 

commissions mixtes entre les deux pays, ainsi qu'à œuvrer pour l'octroi de bourses au profit des 

étudiants yéménites en Algérie". 

Pour sa part, le chef de la diplomatie yéménite a souligné la nécessité "d'élargir les horizons de la 

coopération entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, notamment en prévoyant la conclusion de projets de jumelage entre les 

établissements universitaires pour échanger les expériences et renforcer la coopération 

existante", mettant l'accent sur "les relations fraternelles et historiques qui unissent les deux 

pays". 

Par ailleurs, M. Awad bin Mubarak a exprimé son "grand optimisme" quant au succès du sommet 

arabe, que l'Algérie abritera les 1er et 2 novembre. 

La convocation de ce sommet "coïncide avec la commémoration par l'Algérie du 68e anniversaire du 

déclenchement de la Révolution du 1er novembre, qui a inspiré de nombreux peuples arabes", a 

ajouté le ministre yéménite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enseignement supérieur: Bientôt une agence pour 

évaluer la qualité de la gestion 

 

Une agence d’assurance qualité et d’accréditati on de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique est sur le point d’être mise en place 

par le ministère de tutelle, a annoncé, hier à l’Université Mouloud Mammeri 

de Tizi-Ouzou, un responsable du même ministère. Intervenant à l’ouverture 

de la Conférence régionale de dissémination de la région Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enseignement supérieur: Bientôt une agence pour évaluer la 

qualité de la gestion 

 
 

Une agence d’assurance qualité et d’accréditation de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique est sur le point d’être mise en place par le ministère de 

tutelle, a annoncé, hier à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, un responsable 

du même ministère. Intervenant à l’ouverture de la Conférence régionale de 

dissémination de la région Centre, dans le cadre du Projet de coopération international 

«l’Enseignement supérieur en Algérie à l’heure de la gouvernance ESAGOV», la sous-

directrice des programmes de coopération universitaire et de la recherche, Samira 

Chader, a indiqué que «la règlementation régissant cette agence est en cours 

d’élaboration au niveau du ministère». 

La mission de cette agence, a-t-elle expliqué, est d’«évaluer la gestion du 

fonctionnement de chaque établissement universitaire et d’intervenir pour 

prendre les mesures nécessaires», tel que préconisé dans le cadre du projet de 

réforme de l’enseignement supérieur. Celui-ci, a-t-elle ajouté, est «un projet 

structurant visant le renforcement des capacités de l’enseignement supérieur 

en matière d’amélioration de la qualité de formation pédagogique et de la 

recherche scientifique, dans le but d’atteindre l’autonomie de chaque 

établissement». Le projet vise également, a-t-elle soutenu, à «faire de 

l’Université la locomotive du développement socio-économique et à adapter 

la gestion de chaque établissement de manière à répondre aux besoins de son 

environnement socio-économique immédiat». Concernant le projet de 

coopération avec l’Union européenne, le Professeur Mohand Saïd Belkaid, 

vice-recteur chargé des relations extérieures à l’UMMTO, a souligné, lors de 

la conférence, que «ce programme vise à introduire la bonne gouvernance 

dans un cadre de qualité et d’approche participative». Seize universités, 12 

algériennes et 4 européennes, participent au programme de développement de 

la gestion des établissements universitaires financé par l’Union européenne. 

Maya B. 

https://lejourdalgerie.com/wp-content/uploads/2021/03/Enseignement-superieur.jpg


 

Algérie/Yémen: renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement 

supérieur 
 

 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel 

Baddari, a passé en revue lundi, avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des 

Expatriés, Ahmed Awad bin Mubarak, les moyens de renforcer la coopération bilatérale 

dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, M. Baddari a indiqué que lors 

des entretiens, "les moyens de renforcer le partenariat entre les établissements de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie et leurs homologues 

au Yémen ont été passés en revue afin de renforcer la coopération bilatérale dans ce 

domaine". 

Le ministre a également évoqué les démarches visant à "activer dans les meilleurs délais 

les commissions mixtes entre les deux pays, ainsi qu'à œuvrer pour l'octroi de bourses 

au profit des étudiants yéménites en Algérie". 

Pour sa part, le chef de la diplomatie yéménite a souligné la nécessité "d'élargir les 

horizons de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, notamment en prévoyant la conclusion de 

projets de jumelage entre les établissements universitaires pour échanger les expériences 

et renforcer la coopération existante", mettant l'accent sur "les relations fraternelles et 

historiques qui unissent les deux pays". 

Par ailleurs, M. Awad bin Mubarak a exprimé son "grand optimisme" quant au succès 

du sommet arabe, que l'Algérie abritera les 1er et 2 novembre. 

La convocation de ce sommet "coïncide avec la commémoration par l'Algérie du 68e 

anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre, qui a inspiré de 

nombreux peuples arabes", a ajouté le ministre yéménite. 


