
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2222أكتوبر  26 ليوم  



 

 بداري يقدم عرضا حول واقع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

 

  -الجزائر بداية من الفاتح ديسمبر القادم تعليم عالي: الشروع في التصديق والتوقيع اإللكتروني عبر مؤسسات القطاع

عبر اإللكتروني,  الثالثاء بالجزائر العاصمة, عن الشروع في عملية التصديق والتوقيع أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم

العلمي ووزارة البريد  وخالل مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي والبحث .مؤسسات القطاع, بداية من الفاتح ديسمبر القادم

العملية هو "تبسيط  الحكومية للتصديق والتوقيع اإللكتروني, أوضح السيد بداري أن الهدف من هذه والمواصالت السلكية والالسلكية, ممثلة بالسلطة

وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في سياق "تنفيذ المخطط  ."مستوى مؤسسات التعليم العالي اإلجراءات اإلدارية وضمان الفعالية في تقديم الخدمات على

 ."اصلة في مجال التسيير المؤسساتيالتطورات الح برقمنة القطاع من أجل بلوغ حوكمة راشدة", واصفا ذلك ب"الحتمية التي تفرضها الرئيسي المتعلق

 تريكي, أن هذه االتفاقية تعد "لبنة إضافية في مجال تعزيز التعاون بين من جانبه, أكد وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية, كريم بيبي

 ية رقمنة اإلجراءات اإلدارية وتبسيط بذلك المعامالتالعلمي من توسيع عمل القطاعين", مشيرا إلى أن هذه األخيرة "تسمح لقطاع التعليم العالي والبحث

أعضاء األسرة الجامعية في عدة مجاالت سيما منها ميدان  كما أبرز أن التنسيق والتعاون بين القطاعين, يرمي إلى "مواكبة احتياجات ."اإلدارية

قطاعه الهادفة إلى "تعزيز قدرات الولوج إلى اإلنترنت  شيرا إلى مساعيتوفير البنية التحتية الالزمة التي تشجع على االبتكار", م االتصاالت, من خالل

والبحث العلمي ,عبد  لإلشارة, فقد وقع على االتفاقية كل من األمين العام لوزارة التعليم العالي ."التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى مؤسسات قطاع

 .والتوقيع اإللكتروني, زاهية براهيمي الحكيم بن تليس, ورئيسة السلطة الحكومية للتصديق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

استمعت لجنة التربية بالمجلس الشعبي  -الجزائر  والبحث العلمي : بداري يقدم عرضا حول واقع قطاع التعليم العاليالمجلس الشعبي الوطني العلمي

القطاع ومسعى تحقيق الجودة في التكوين الجامعي,  عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري، تناول واقع الوطني, اليوم الثالثاء، الى

 الجامعة إطارا للتعليم والتنمية واالبداع وخالل هذا العرض، أكد الوزير أن "الرؤية االستشرافية للقطاع تقوم على جعل .للمجلس اد به بيانحسب ما أف

والتطور العالمي العلمي  االمتياز في تخصصات عديدة بالشراكة مع المؤسسات االقتصادية بما يتماشى وذلك من خالل السعي لتطوير أقطاب

األطوار والميادين  وأوضح أنه "في إطار سعي القطاع لتحسين نوعية التعليم والتكوين في مختلف ."تكنولوجي ويلبي حاجيات االقتصاد الوطنيوال

لتعليمات رئيس  عرض تكويني"، مبرزا أنه "تجسيدا 5609تقدمها مختلف المؤسسات الجامعية  والتخصصات, فقد بلغ عدد عروض التكوين الوطنية التي

البيئة  التكوين الوطنية مع مراعاة ضمان االنسجام في توزيع نقاط التكوين ومتطلبات الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, فقد تمت مراجعة خارطة

ر يحفز الطلبة واألساتذة على االبتكا على "خلق نظام قائم على --يضيف الوزير --وفي هذا االطار، عمل القطاع  ."االجتماعية واالقتصادية لكل منطقة

قابلة للتحويل إلى مؤسسة ناشئة  اقتصادية خالقة للثروة ومناصب الشغل من خالل تحديد آليات إعداد مذكرة تخرج تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع

وخلص  ."والمؤسسات الصغيرة لمؤسسات الناشئةبالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة وا أو تمكن من إبداع براءات اختراع, وذلك

 أهم تحديات الجامعة الجزائرية لتحقيق مسعى الجودة ومرئية الشهادات, حيث التأكيد على أن "االنفتاح على المحيط الدولي أضحى يشكل الوزير الى

وأشار الى أن القطاع يعكف حاليا على "فتح حوار  ."عات األجنبيةوالتوأمة مع الجام يسعى القطاع الى تكثيف التبادالت الجامعية وتنويع اتفاقيات التعاون

 ."والبحث العلمي في شتى الميادين والتخصصات الجزائرية بالخارج بغرض بحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم والتكوين بناء ومثمر مع الجالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الطب لطالب التوازن يحقق مشروع" المجرب سقسي

 والنفسية االجتماعية حياته عن معزل في يعيش ال حتى

 بالل رشيدة

 من تمكنت بعدما إيجابية، نتائج تحقيق من وهران، بوالية الطب بكلية الثقافي العلمي النادي أطلقها التي" المجرب سقسي" تجربة تمكنت

 الطبعة نجاح بعد التجربة على القائمون سعى هنا من وانطالقا. والنفسية واالجتماعية والشخصية الجامعية الطالب حياة بين التوازن تحقيق

 بدون االجتماعية الحياة ممارسة وعلى التعلم، على وإقبالهم الطلبة، مردود على إيجابي تأثير لها كان أخرى، طبعات تنظيم إلى األولى،

 منه؟ المرجوة األهداف تتمثل فيم  و ؟"المجرب سقسي" مشروع" قصة هي فما التعليمي؛ المنهاج بضغط الشعور

 مشوارهم خالل الصعوبات من الكثير الطبي، المجال في التخصص اختاروا الذين الطلبة من وغيرهم والصيدلة الطب طلبة من الكثير يواجه

 الجامعية حياتهم بين التوازن تحقيق من يتمكنوا وحتى. فيها التخصص اختاروا التي العلمية المادة خصوصية إلى بالنظر بالجامعة التعليمي

 سنة في الطلبة أسسه الذي العلمي النادي أعضاء فكر" "المساء" مع حديثها معرض في النادي رئيسة قرباجي زينب تقول واالجتماعية

 وعدم التوازن، معادلة تحقيق في منهم، الجدد وخاصة تساعدهم، أن شأنها من التي المشاريع بعض في ومرافقتهم، الطالب لدعم 0606

 ."(المجرب سقسي) مشروع فكان فقط، التعلم على االنغالق بسبب والشخصية االجتماعية حياتهم إهمال

 كل تذليل مفادها ،0606 سنة األولى طبعتها في النادي أطلقها بسيطة فكرة عن عبارة هي" المجرب سقسي" فكرة فإن المتحدثة، وحسب

 في المنخرطون الطلبة يشرف حيث الطب، لتخصص بالنسبة بالجامعة مرة، ألول االلتحاق، عند الجدد الطلبة منها يعاني التي الصعوبات

 .األخطاء نفس في يقعوا ال حتى أسئلتهم كل عن واإلجابة وتوجيههم، الجدد، الطلبة وإرشاد تجربتهم، نقل على الخبرة، أصحاب من النادي

 بنوع الثانية الطبعة إطالق" المتحدثة تردف تم المبادرة، مع للطلبة الكبير التفاعل خالل من األولى الطبعة حققتها التي اإليجابية النتائج وبعد

 العلمية الحياة بين الموازنة على مساعدته خالل من للطالب، والدينية النفسية االجتماعية الحياة باستهداف المشروع ُوّسع حيث التجديد، من

 الدينية، وحتى والنفسية الشخصية عالقاتهم يهملون وكثافته، المنهاج ضغط بسبب أنهم عنهم معروف الطب طلبة أن خاصة والشخصية،

 السبل عن للكشف مختلفة، مجاالت في مختصون وكذا طلبة عليها يشرف دورات خالل من معهم التواصل حاولنا هذا كل من انطالقا: "تقول

 ."الدراسة على التأثير بدون عادية بصورة حياتهم ليعيشوا المتاحة

 الهدف كان حيث والديني، االجتماعي الجانب على فيها التركيز تم فقد: "المتحدثة فتقول السنة هذه إطالقها تم التي الثالثة للطبعة بالنسبة أما

 النوادي في واالنخراط التطوعي، العمل خالل من اجتماعية، عالقات تكوين من الطالب تمكين االجتماعي، الجانب على التركيز من

 الديني، للجانب بالنسبة أما". التطوعي العمل خالل من للغير مفيدة خدمة تقديم في يساهم وجعله العزلة، من إلخراجه محاولة في الجامعية؛

 في الناجحة تجاربهم عرضوا والذين والتعليمية، الدينية ميوالتهم بين التوافق إجراء من تمكنوا ناجحين، طلبة لنماذج تجارب عرض تم فقد

 .الجامعية الحياة إهمال بدون فيه يرغبون ما تحقيق

 هذا من التخلص سبل عن الكشف على مختصون أشرف حيث القلق؛ على التركيز تم فقد" المتحدثة، تردف النفسي، الجانب يخص ما وفي

. النادي في االنخراط على الكبير توافدهم يعكسه ما وهو الطبلة، من كبيرا استحسانا لقي" المجرب سقسي" مشروع أن إلى مشيرة ،"الشعور

 عن االنعزال يعني ال الجامعية التخصصات بعض اختيار بأن مفادها فكرة ترسيخ إلى ،"المجرب سقسي" مشروع خالل من النادي ويتطلع

 والنفسية االجتماعية حياته يعيش أن من الطالب ليتمكن فرصة، الجامعية الحياة وإنما وحسب، التعلم في الذات وحصر الخارجي، العالم

 إلى الجامعات، مختلف مستوى على الطلبة تدعو بأنها المتحدثة تقول وبالمناسبة. التعلم مع بالموازاة ورغباته هواياته ويمارس والدينية،

 .مختلفة صبغة الجامعية الحياة وتعطي الطلبة، تخدم مبادرات وإطالق مماثلة، لنواد التأسيس

 

 

 

 



 

 "وتطلعات إنجازات عاما، 06 الجزائري اإلعالم" حول ندوة

 الجزائرية للتجربة العلمي التوثيق إلى دعوات

 

 بقسنطينة، أمس أول انعقدت التي ”وتطلعات إنجازات عاما، ستين في الجزائري اإلعالم“ بـ الموسومة الوطنية الندوة في المشاركون اعتبر

 في جاءت أنها مؤكدين ،"الجزائرية المقاومة" جريدة من عدد أول صدور تاريخ وتخليد التعبير، حرية لتعزيز مناسبة أكتوبر 00 تاريخ أن

 واألخالقية؛ االحترافية، هما أساسيين؛ مستويين على الصحفي مهنة في تحول من تفرضه بما المتسارعة، التكنولوجية التحوالت رهان ظل

 مراعاة مع الرأي، في التعدد واحترام اإلعالم، حرية عن الدفاع مقدمتها وفي الصحفية، للممارسة الالزمة الشروط توفير يستدعي ما

 .الجزائري للمجتمع األخالقية الضوابط

 مخبر بمعية بقسنطينة، اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير بجامعة الدين أصول كلية نظمتها التي الندوة أشغال في المشاركون تحدّث

 إلى دعوا حيث الجزائر، في اإلعالم تواجه التي التكنولوجية التحديات عن واالتصال، واإلعالم الدعوة وقسم والدعوية االتصالية الدراسات

 وكسب المواطن، إلى المعلومة وصول لضمان اإلعالم وسائل على أكثر، االنفتاح، خالل من التكنولوجي، التطور مع اإلعالم وسائل تكييف

  .والمجتمع الدولة مقومات حماية وواجب اإلعالمية، الحرية تراعي التي االجتماعية، بالمسؤولية المهنة أهل تقيد أهمية مبرزين ثقته،

 الهيئات في األكاديميين بإشراك طالبوا حيث الجزائرية، اإلعالمية للتجربة العلمي التوثيق ضرورة على الندوة، أشغال في المشاركون وأجمع

 التجربة وخصوصية مسار إبراز جانب إلى ،"المكتوبة الصحافة وسلطة المهنة، أخالقيات ومجلس البصري، السمعي سلطة“ الصحفية؛

 من( ولجان مجالس) باإلعالم المعنية الهيئات في واإلعالميين والمختصين األكاديميين مشاركة إلى دعوا كما. الجزائر في البصرية السمعية

 خالل من الخاصة المؤسسات وسائل إلزام إلى إضافة واحد، قانون في اإلعالمية التشريعات توحيد على مشددين المنتخبين، ممثليهم خالل

 .للمتفوقين شغل مناصب وبعرض المتخصصين، للطلبة تدريبية فترات بإتاحة والعمومية، الشروط، دفتر

 أن ،"واإلنجازات التحديات االستقالل، بعد لجزائرا في المطبوعة الصحافة" بـ المعنونة مداخلته في دليو فضيل الدكتور أوضح جهته، ومن

 التحديات من العديد عاش الجزائر في اإلعالم أن المتدخل أكد كما. الدولية التحوالت عن معزولة تكون ال بلد، أي في الصحافة ممارسة

 اللغوي الرصيد نستغل لم أننا خاصة االستقالل، بعد الجزائر في للصحافة كبيرا هاجسا يُعد والذي اللغة، تحدي رأسها وعلى والصعوبات،

 تعددية يعيش كان الجزائري اإلعالم أن ،3 قسنطينة - بوبنيدر صالح جامعة من المتدخل وأضاف. االستقالل قبل موجودا كان الذي الهام

 وسيلة أو دولة أي تشهدها لم إعالمية وحرية تعددية، عرفت التسعينات، بداية في الجزائر أن إلى مشيرا السياسية، األحادية فترة في إعالمية

 في مؤكدا الجزائري، اإلعالم حققها التي المكتسبات على أثرت البالد، بها مرت التي األمنية التحديات أن إال العربي، الوطن في إعالمية

 التحديات إلى إضافة السياسي، النظام بتبعية وثيقا ارتباطا مرتبطة سياسية، تحديات واجهت الجزائر في الصحافة أن السياق، ذات

 .والتوزيع اإلشهار مداخيل وتراجع الورقية، الصحافة إنتاج كلفة بارتفاع المرتبطة االقتصادية،

 ،"المستقبل وتطلعات الماضي، مكاسب: الجزائر في البصرية السمعية التجربة" مداخلته في الجامعة ذات من بوزيان الدين نصر الدكتور أما

 من االستفادة أهمية على أكد حيث والتنظيمية، واالجتماعية المهنية المكتسبات تشمل والتي تحقيقها، تم التي اإلعالمية المكتسبات أبرز فقد

 وروح الوطنية اللحمة تعزيز في الوطني اإلعالم دور وتعزيز اإلعالمية، الممارسة لترقية المستقبلية، التطلعات خدمة في المسار هذا

 الكاذبة األخبار استخدام إلى اللجوء عبر الوطنية، بالمصالح اإلضرار إلى تهدف التي الخارجية المساعي وجه في والوقوف ،االنتماء

 .بها لالضطالع الجزائر تسعى التي والدولية، اإلقليمية األدوار على والتشويش والمغرضة،

 

 



 

 

 فتح حوار مع الجالية الجزائرية لتطوير التعليم والتكوين

 

التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري. حيث تناول واقع القطاع  استمعت لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض قدمه وزير

التعليم العالي، إلى أن القطاع يعكف حاليا على فتح  تحقيق الجودة في التكوين الجامعي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأشار وزير ومسعى

 .”الجالية الجزائرية بالخارج بناء ومثمر مع حوار

مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي في شتى الميادين  في إلى بحث سبل التعاون  في حين، يهدف الحوار مع الجالية الجزائرية،

 .”والتخصصات

وذلك من خالل طالسعي لتطوير   ”.بداعواإل االستشرافية للقطاع تقوم على جعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية الرؤية“ أكد بداري، أن كما 

والتكنولوجي ويلبي حاجيات  بما يتماشى والتطور العالمي العلمي”. “بالشراكة مع المؤسسات االقتصادية أقطاب االمتياز في تخصصات عديدة

 .”االقتصاد الوطني

والتخصصات, فقد بلغ عدد عروض  والميادين األطوار في إطار سعي القطاع لتحسين نوعية التعليم والتكوين في مختلف“في حين، أوضح أنه 

الجمهورية، عبد المجيد  تجسيدا لتعليمات رئيس“مبرزا أنه ”. عرض تكويني 5609المؤسسات الجامعية  التكوين الوطنية التي تقدمها مختلف

 بيئة االجتماعيةمراعاة ضمان االنسجام في توزيع نقاط التكوين ومتطلبات ال مع”. “تبون, فقد تمت مراجعة خارطة التكوين الوطنية

 .”واالقتصادية لكل منطقة

”. خالقة للثروة طلبة واألساتذة على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصاديةيحفز ال االبتكار خلق نظام قائم على“كما عمل القطاع على 

وذلك ”. للتحويل إلى مؤسسة ناشئة أو تمكن من إبداع براءات اختراع ومناصب الشغل من خالل تحديد آليات إعداد مذكرة تخرج قابلة

 .”سسات الصغيرةالمكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤ المنتدبة مع الوزارة بالتعاون“

أهم تحديات الجامعة الجزائرية لتحقيق مسعى الجودة ومرئية  االنفتاح على المحيط الدولي أضحى يشكل“التأكيد على أن   وخلص الوزير إلى

 .”والتوأمة مع الجامعات األجنبية يتطلع القطاع الى تكثيف التبادالت الجامعية وتنويع اتفاقيات التعاون“ حيث”. الشهادات
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https://www.ennaharonline.com/%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%8a%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d8%a8/
https://www.ennaharonline.com/%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%8a%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d8%a8/


 

 

 

 من خالل مشاريع وبرامج تكوين وبحث مشتركة وإبرام اتفاقيات توأمة

 بداري يؤكد استعداد الجزائر لتقوية الشراكة مع اليمن في مجال البحث العلمي

الطرف الجزائري للعمل على تقوية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي  العلمي، كمال بداري، عن استعدادأعرب وزير التعليم العالي والبحث 

المجال العلمي واألكاديمي وتبادل الخبرات والتجارب  العلمي في الجزائر ونظيراتها في اليمن من أجل تعزيز التعاون الثنائي في والبحث

 .الحسنة

الوزارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن  الي والبحث العلمي، كمال بداري، بمقروقد استقبل وزير التعليم الع

والبحث العلمي. كما تطرق الطرفان، إلى واقع  استعرض معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم العالي مبارك، وقد

التاريخية األخوية بين البلدين والشعبين.  يم العالي والبحث العلمي واالرتقاء بها إلى مستوى العالقاتمجال التعل عالقات التعاون والتبادل في

البعثات الطالبية في عدد  اليمني، بدعم الجزائر ووقوفها إلى جانب اليمن والمساهمة في تكوين الكثير من والشعبين. وقد نوه وزير الخارجية

التعاون بين  العلمي. من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني، على ضرورة توسيع آفاق ليم العالي والبحثكبير من القطاعات، ال سيما التع

 مشاريع وبرامج تكوين وبحث مشتركة وإبرام اتفاقيات توأمة بين المؤسسات البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي السميا من خالل

أكد، على أهمية الشروع في التحضيرات الالزم لعقد الدورة الحادية  الخبرات وتعزيز التعاون القائم. كما الجامعية الجزائرية واليمنية لتبادل

 .الوزارية المشتركة برئاسة وزيري التعليم العالي في البلدين عشر للجنة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

APN : Baddari présente un exposé sur la réalité du secteur de l&#039;Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique ALGER- La Commission de l'Education de l'Assemblée populaire nationale (APN) a entendu mardi un 
exposé du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, qui a évoqué la 
réalité du secteur et la démarche visant à atteindre la qualité dans la formation universitaire, a indiqué un 
communiqué de l'APN. Au cours de cette présentation, le ministre a affirmé que "la vision prospective du secteur 
repose sur l'idée de faire de l'université un cadre d'éducation, de développement et de créativité, en cherchant à 
développer des pôles d'excellence dans de nombreuses spécialités en partenariat avec les entreprises économiques, 
en adéquation avec le développement scientifique et technologique mondial afin de répondre aux besoins de 
l'économie nationale". "Dans le cadre de l'effort du secteur pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la 
formation dans les différents cycles, domaines et spécialités, le nombre d'offres nationales de formation proposées 
par les différents établissements universitaires a atteint 9.065 offres de formation", a expliqué le ministre, soulignant 
"qu'en concrétisation des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la nomenclature de 
formation a été révisée, en tenant compte d'assurer la cohérence dans la répartition des points de formation et les 
exigences de l'environnement socio-économique de chaque région". Dans ce cadre, le secteur a œuvré à "créer un 
système basé sur l'innovation, motivant les étudiants et les enseignants à transformer leurs idées innovantes en des 
projets créateurs de richesse et d'emplois à travers la définition de mécanismes d'élaboration de thèses adaptables 
en start-up, à même d'avoir un brevet d'invention, en coopération avec le ministère délégué chargé de l'Economie de 
la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises", a ajouté le ministre. Le ministre a conclu en affirmant que 
"l'ouverture sur l'environnement international est devenu le défi le plus important de l'Université algérienne en vue 
de permettre la visibilité des diplômes", ajoutant que "le secteur vise à densifier les échanges universitaires et 
diversifier les accords de coopération et de jumelage avec les universités étrangères". Il a également indiqué que le 
secteur s'attèle actuellement à "ouvrir un dialogue constructif et fructueux avec la communauté algérienne à 
l'étranger afin de chercher les voies de coopération dans le domaine du développement de l'enseignement, la 

formation et la recherche scientifique dans divers domaines et spécialités". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé, mardi à Alger, le 

lancement de l'opération de certification et de signature électroniques à travers les établissements du secteur à 

compter du 1er décembre. Lors de la cérémonie de signature d'un accord-cadre entre le ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Poste et des Télécommunications, représenté par 

l'Autorité gouvernementale de certification électronique (AGCE), M. Baddari a fait savoir que cette opération visait à 

"simplifier les procédures administratives et garantir plus d'efficacité des prestations offertes au niveau des 

établissements d'enseignement supérieur". Cette opération s'inscrit dans le cadre de "la mise en œuvre du plan 

principal visant la numérisation du secteur afin d'atteindre la bonne gouvernance", qualifiant cela d'"impératif 

imposé par l'évolution enregistrée dans le domaine de la gestion institutionnelle". Pour sa part, le ministre de la 

Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi-Triki, a affirmé que cet accord constituait un "jalon supplémentaire 

dans le domaine du renforcement de la coopération entre les deux secteurs", soulignant que l'accord en question 

"permettra au secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'élargir l'opération de 

numérisation des procédures administratives et la simplification des transactions administratives". Après avoir 

souligné que la coordination et la coopération entre les deux secteurs avaient pour objectif de "répondre aux besoins 

de la famille universitaire dans nombre de domaines, notamment la communication à travers la mise en place de 

l'infrastructure nécessaire favorisant l'innovation", M. Bibi-Triki a relevé les efforts de son secteur visant "le 

renforcement des capacités d'accès à internet au niveau des établissements de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique". Il convient de noter que l'accord a été signé par le SG du ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelhakim Bentellis et la présidente de l'AGCE, Mme Zahia Brahimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kamel Baddari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : « Faire de l’université la 

locomotive de développement économique » 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a exposé ce mardi la vision 

stratégique de son secteur pour la période 2022-0604 devant la commission de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l’APN. 

Une vision qui vise de faire de l’université la locomotive de l’économie nationale et en même temps un lieu de savoir 

multidisciplinaire, conformément à l’engagement 41 du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

Le ministre a souligné que son département œuvre à faire de l’université une véritable institution économique à 

«valeur ajoutée» et «créatrice de richesse», en plus d’être un espace de pensée, d’innovation et de créativité. Dans 

cette optique, Baddari a annoncé la création cette année d’un nouveau diplôme universitaire dédié aux start-up. 

Celui-ci, a-t-il expliqué, consiste à orienter les mémoires de fin d’études des étudiants de master ou de doctorat vers 

des sujets ayant un lien étroit avec le développement local. Il a ajouté que son département met à la disposition de 

ces étudiants ses plateformes technologiques pour les aider dans l’élaboration de leurs thèses. « La création du 

diplôme de brevet d’invention aura pour effet d’améliorer la productivité de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique », a-t-il soutenu, rappelant la politique visant à accompagner l’université dans son ouverture 

sur son environnement économique et social. 

Par ailleurs, le ministre a rappelé que son département œuvre sans relâche à l’amélioration de la visibilité et de la 

notoriété de l’Université algérienne au niveau mondial et la faire progresser dans le classement mondial, chose qui 

passe impérativement par l’exploitation de toutes ses potentialités et l’introduire dans une meilleure 

dynamique.«Cet objectif sera réalisé durant le prochain semestre», a-t-il promis. Kamel Baddari a annoncé, aussi, 

avoir présenté le schéma directeur de numérisation du secteur. Il a expliqué que le schéma comprend 7 axes 

stratégiques, 16 programmes ou objectifs stratégiques et 85 projets. «Il s’étend jusqu’en décembre 0614. Il s’articule 

autour de la stratégie de l’Etat dans le domaine de la recherche scientifique ainsi que les besoins des citoyens en 

matière de sécurité alimentaire, énergétique et de la santé», a-t-il conclu. 

Le ministre a fait savoir qu’il sera question de présenter des projets pour la création d’écoles supérieures pour les 

métiers d’avenir. Il a indiqué qu’il sera procédé à partir de janvier prochain à l’orientation de toutes les thèses de 

doctoral vers les sujets en relation avec la sécurité alimentaire, énergétique et la santé afin de faire de l’Université 

algérienne une université citoyenne. 

Amokrane H. 

 



 

Enseignement supérieur : la certification et la signature électroniques en vigueur à 

compter du 1er décembre 

 

 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé, mardi à 

Alger, le lancement de l’opération de certification et de signature électroniques à travers les établissements 

du secteur à compter du 1er décembre. 

Lors de la cérémonie de signature d’un accord-cadre entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique et le ministère de la Poste et des Télécommunications, représenté par l’Autorité 

gouvernementale de certification électronique (AGCE), M. Baddari a fait savoir que cette opération visait à 

« simplifier les procédures administratives et garantir plus d’efficacité des prestations offertes au niveau des 

établissements d’enseignement supérieur ». 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de « la mise en œuvre du plan principal visant la numérisation du 

secteur afin d’atteindre la bonne gouvernance », qualifiant cela d' »impératif imposé par l’évolution 

enregistrée dans le domaine de la gestion institutionnelle ». 

Pour sa part, le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi-Triki, a affirmé que cet 

accord constituait un « jalon supplémentaire dans le domaine du renforcement de la coopération entre les 

deux secteurs », soulignant que l’accord en question « permettra au secteur de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique d’élargir l’opération de numérisation des procédures administratives et la 

simplification des transactions administratives ». 

Après avoir souligné que la coordination et la coopération entre les deux secteurs avaient pour objectif de 

« répondre aux besoins de la famille universitaire dans nombre de domaines, notamment la communication à 

travers la mise en place de l’infrastructure nécessaire favorisant l’innovation », M. Bibi-Triki a relevé les 

efforts de son secteur visant « le renforcement des capacités d’accès à internet au niveau des établissements 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ». 

Il convient de noter que l’accord a été signé par le SG du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Abdelhakim Bentellis et la présidente de l’AGCE, Mme Zahia Brahimi. 
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