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اتفاقية التعاون بين الجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تحديد مخطط عمل 

 لتجسيد بنود االتفاقية في صلب لقاء بعنابة

يشكل تحديد مخطط عمل لتجسيد بنود اتفاقية التعاون بين الجامعات الحدودية  -عنابة 

أهم محاور أشغال اللقاء الحضوري األول حول ذات االتفاقية  5+5والتونسية الجزائرية 

الذي انطلقت أشغاله اليوم األربعاء بعنابة بحضور رؤساء جامعات جندوبة وقفصة 

وقابس و صفاقس و القيروان بتونس والطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي وعنابة 

 بالجزائر.

االتفاقية التي أبرمت شهر مارس من السنة الجارية ويهدف مخطط العمل لتجسيد بنود هذه 

التونسية في مجال التعليم العالي -بالعاصمة التونسية في إطار الشراكة الجزائرية 2022

والبحث العلمي إلى تجنيد المؤهالت واإلمكانيات التقنية والمادية المتوفرة على مستوى 

ي على مستوى هذه الجامعات, كما الجامعات المعنية لترقية األداء األكاديمي والبحث

 أوضحه ل/وأج على هامش أشغال هدا اللقاء رئيس جامعة باجي مختار بعنابة محمد مانع.

وأضاف بأن تجنيد المؤهالت واإلمكانيات التقنية من شأنه "تحقيق النقلة النوعية على 

ي تحقيق التنمية المستويين األكاديمي و البحثي بالجامعات الحدودية, مما سيساهم بفعالية ف

المستدامة بالبلدين", موضحا بأن الميادين المرتبطة بالصحة و األمن الغذائي و الطاقوي 

 تحظى باألولوية في هذا السياق.

وسيتم خالل أشغال هذا اللقاء الذي سيدوم يومين التطرق بالمناقشة إلى الجوانب المرتبطة 

واإلشراف المشترك على أطروحات  ببرامج البحث المشتركة و منح الشهادات المشتركة

الدكتوراه, باإلضافة إلى تدعيم الزيارات العلمية والحرص على تحضير قاعدة بيانات 

 لألساتذة الباحثين بكل من الجامعات الجزائرية والتونسية الحدودية, وفق المصدر.

امعة ويرتقب أن يتوج اللقاء الحضوري األول بشأن هذه االتفاقية الذي ينظم من طرف ج

باجي مختار بعنابة بمخطط عمل على المديين القصير والمتوسط يمكن الجامعات الحدودية 

الجزائرية والتونسية من بعث نشاطات أكاديمية و أعمال بحثية يكون لها وقع تنموي, 

 حسبما تمت اإلشارة إليه.

 

 

 

 



 

وزارة التعليم العالي تدعو رؤساء الندوات الجهوية للجامعات إلى تمديد نشاطات الهياكل 

 البيداغوجية والعلمية

, اليوم األربعاء, كافة رؤساء دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -الجزائر 

الندوات الجهوية للجامعات باالتصال مع مديري المؤسسات الجامعية والبحثية, 

إلى العمل وفق اإلمكانات المتاحة إلى تمديد نشاطات المكتبات ومخابر البحث 

 العلمي والحاضنات, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وزير التعليم العالي والبحث  وأوضح ذات المصدر أنه, بناء على توجيهات

العلمي, كمال بداري, القاضية باستغالل أمثل للفضاءات والهياكل البيداغوجية 

والعلمية, وكذا من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على النشاطات البيداغوجية 

والعلمية, تم توجيه "مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات باالتصال 

ات الجامعية والبحثية, تدعوهم إلى العمل وفق اإلمكانات مديري المؤسس  مع

المتاحة إلى تمديد نشاطات المكتبات ومخابر البحث العلمي والحاضنات, 

 سا". 21:00والتدريس في حالة الضرورة, إلى غاية 

"الحرص على تأمين مختلف المرافق,  --يضيف البيان--كما تؤكد المراسلة 

 الجامعية لضمان نقل الطلبة".والتنسيق مع مدراء الخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعميم سياسة "صفر ورق" على مستوى مؤسسات التعليم العالي

   

 

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, تعليمة إلى رؤساء الندوات الجهوية  -الجزائر 

ل الورق في النشر للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي بالتخلي نهائيا عن استعما

واإلعالنات والملصقات واستبدالها باإلعالنات الرقمية, حسب ما أفاد به, اليوم األربعاء, بيان 

 للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته, أنه "في إطار مسعى رقمنة القطاع والتعامالت المختلفة في الوسط الجامعي 

, وجهت مصالح الوزارة الوصية وتعميما لسياسة صفر ورق واالستغناء عن اإلعالنات الورقية

مراسلة للسادة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات باالتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي, 

تدعوهم إلى التخلي نهائيا عن استعمال الورق في النشر واإلعالنات والملصقات, السيما في 

لعام لبعض الفضاءات الجامعية, المؤسسات ذات الطابع البيداغوجي, لما تحدثه من تشويه للمنظر ا

وما ينجم عنها من انطباعات سلبية لدى المرتفقين, واستبدالها حصريا باإلعالنات الرقمية عبر 

المواقع اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي ومختلف حساباتها لشبكات التواصل االجتماعي والبريد 

 اإللكتروني".

تقييم هذه المؤسسات ومدى مساهمتها في االنتقال الرقمي  وأضاف أن "هذه العملية هي أحد معايير

 الذي هو أحد أهداف القطاع االستراتيجية".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "االلتزام بالنشر الرقمي سيؤدي حتما إلى ترشيد النفقات وتخفيض 

إضافة إلى أن االستغناء عن النشر الورقي سيكون له آثار إيجابية على جمالية المحيط على التكلفة, 

 مستوى المجمعات الجامعية".

 

 

 

 

 

 



 
 جامعة المسيلة تحتضن ندوة حول الدبلوماسية والصحافة الجزائرية

 

  للقمة العربية الجزائر احتفاًء بذكرى أول نوفمبر واحتضان

 الجزائرية ن ندوة حول الدبلوماسية والصحافةتحتض المسيلة جامعة

 ندوة وطنية حول دور كل من الدبلوماسية خالل والصحافة بالمسيلة احتضنت أول أمس جامعة محمد بوضياف

الباحث في تاريخ الثورة  والقضايا الدولية خالل الثور التحريرية التي نشطها البروفيسور احمد حمدي الجزائرية

الندوة التي بادرت إلى تنظيمها كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العميد السابق لكلية العلوم السياسية واإلعالمو

للقمة  الجزائر واحتضان بحوث ودراسات في الميديا الجديدة بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر المجيد ومخبر

السلطات الوالئية المدنية والعسكرية  العربية الجديدة عرفت حضور والي الوالية عبد القادر جالوي بمعية

 .والقضائية وبحضور األساتذة والطلبة

وماسي للعمل الدبل البروفيسور احمد حمدي محاضرة تطرق فيا إلى أن الثورة أولت أهمية قصوى وقدم

( 1956/1962المنشورة في صحيفة المجاهد ) واإلعالمي ويظهر ذلك جليا من خالل دراسة المواد اإلعالمية

األولى مما يعني ويؤكد أن الثورة هي ثورة فكر وحوار وليس كما يدعي  حيث أخذت فيها الدبلوماسية المكانة

عند نشأة  الجزائر اإلعالم بجامعة الكولونيالي بأنّها تمرد عنيف وحرب عمياء ووقف العميد السابق لكلية اإلعالم

لنيل حريته وتصفية االستعمار الفرنسي من خالل مساهمتها  الجزائري في ظل كفاح الشعب الجزائرية الصحافة

الفرنسي ونجحت  ي من خالل تقديم الصورة الحقيقية لالستعمارفي تقوية الوعي السياسي الشعب بشكل فعال داخليا

 .في التمتع الجزائري وتوجيه الرأي العام العالمي نحو مساندة حق الشعب الجزائرية خارجيا في تدويل القضية

ا الدولية والعربية للقضاي الجزائرية وتحدث المدير السابق لمركز البحث في تاريخ الثورة على مساندة الصحافة

من تاريخ الثورة التحريرية  الجزائري العادلة والتي يتعتبر قيمة تاريخية متجذرة يستمدها القلم الصحفي

للقمة العربية تسمية ساحة القطب الجامعي بساحة  الجزائر نالمجيدة.كما تم خالل فعاليات الندوة وبمناسبة احتضا

إحياء  باإلعالم العربية وبحضور الطلبة العرب واألفارقة. لإلشارة تم خالل فعاليات الوحدة العربية والتي تزينت

السابق المجاهد صالح بلقبي في التفاتة رمزية  الندالع الثورة التحريرية المباركة تكريم الدبلوماسي 68ى الالذكر

 وطنية للشاعر الكبير لخضر فلوس كما تم إطالق أول منصة رقمية الكترونية باسم البن الوالية وإلقاء قصيدة

 .من قبل والي الوالية الجزائرية أصدقاء الثورة
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اتفاقية التعاون بين الجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تحديد مخطط عمل لتجسيد بنود االتفاقية في 

 صلب لقاء بعنابة
 

 

عات الحدودية الجزائرية التعاون بين الجام يشكل تحديد مخطط عمل لتجسيد بنود اتفاقية

اللقاء الحضوري األول حول ذات االتفاقية الذي  أهم محاور أشغال 5+5والتونسية 

 بحضور رؤساء جامعات جندوبة وقفصة وقابس و بعنابة انطلقت أشغاله اليوم األربعاء

  .بالجزائر وعنابة بتونس والطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي القيروان و صفاقس

االتفاقية التي أبرمت شهر مارس من السنة الجارية  ويهدف مخطط العمل لتجسيد بنود هذه

التونسية في مجال التعليم العالي -إطار الشراكة الجزائرية بالعاصمة التونسية في 2022

 د المؤهالت واإلمكانيات التقنية والمادية المتوفرة على مستوىإلى تجني والبحث العلمي

كما  ,الجامعات المعنية لترقية األداء األكاديمي والبحثي على مستوى هذه الجامعات

 .محمد مانع بعنابة أوضحه ل/وأج على هامش أشغال هدا اللقاء رئيس جامعة باجي مختار

على  بأن تجنيد المؤهالت واإلمكانيات التقنية من شأنه "تحقيق النقلة النوعية وأضاف

في تحقيق التنمية  المستويين األكاديمي و البحثي بالجامعات الحدودية, مما سيساهم بفعالية

و األمن الغذائي و الطاقوي  المستدامة بالبلدين", موضحا بأن الميادين المرتبطة بالصحة

 .تحظى باألولوية في هذا السياق

 أشغال هذا اللقاء الذي سيدوم يومين التطرق بالمناقشة إلى الجوانب المرتبطة وسيتم خالل

أطروحات  ببرامج البحث المشتركة و منح الشهادات المشتركة واإلشراف المشترك على

قاعدة بيانات  علمية والحرص على تحضيرالدكتوراه, باإلضافة إلى تدعيم الزيارات ال

 .الحدودية, وفق المصدر لألساتذة الباحثين بكل من الجامعات الجزائرية والتونسية

ويرتقب أن يتوج اللقاء الحضوري األول بشأن هذه االتفاقية الذي ينظم من طرف جامعة 

بمخطط عمل على المديين القصير والمتوسط يمكن الجامعات الحدودية  بعنابة باجي مختار

والتونسية من بعث نشاطات أكاديمية و أعمال بحثية يكون لها وقع تنموي,  الجزائرية

 .تمت اإلشارة إليه حسبما
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 تمديد نشاطات الهياكل البيداغوجية والعلمية الجامعية
أمس األربعاء، كافة رؤساء الندوات الجهوية  دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

المؤسسات الجامعية والبحثية، إلى العمل وفق اإلمكانات  ريللجامعات باالتصال مع مدي

نشاطات المكتبات ومخابر البحث العلمي والحاضنات، حسب ما أفاد به  المتاحة إلى تمديد

  .للوزارة بيان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري،  أوضح المصدر أنّه، بناء على توجيهات

فضاءات والهياكل البيداغوجية والعلمية، وكذا من أجل إضفاء لل القاضية باستغالل أمثل

 جديدة على النشاطات البيداغوجية والعلمية، تّم توجيه "مراسلة إلى رؤساء ديناميكية

تدعوهم  الندوات الجهوية للجامعات باالتصال مع مديري المؤسسات الجامعية والبحثية،

البحث العلمي  شاطات المكتبات ومخابرإلى العمل وفق اإلمكانات المتاحة إلى تمديد ن

 ."سا 21:00والحاضنات، والتدريس في حالة الضرورة، إلى غاية 

"الحرص على تأمين مختلف المرافق، والتنسيق مع  -يضيف البيان  -كما تؤّكد المراسلة 

 ."مديري الخدمات الجامعية لضمان نقل الطلبة

 اتتنصيب لجان محلية لترقية مرئية وتصنيف الجامع

وتصنيف  شرعت وزارة التعليم والبحث العلمي في تنصيب اللجان المحلية لترقية مرئية

وتصنيف  مؤسسات القطاع، وذلك مواصلة لتعزيز الجهود الرامية إلى ترقية مرئية

 .األربعاء، بيان للوزارة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب ما أفاد به، أمس

خمسة أعضاء، من بين األساتذة  حسب المصدر، فإّن هذه اللجان المحلية التي تضم

تتولّى مهام "التنسيق مع اللجنة الوطنية لترقية مرئية  الباحثين والباحثين الدائمين والتقنيين،

 ."التعليم العالي والبحث العلمي وتصنيف مؤسسات

عقب تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية  -البيان  يوضح -ويأتي تنصيب هذه اللجان المحلية 

التعليم العالي والبحث العلمي، من طرف كمال بداري  لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات

والبحث العلمي، األسبوع الماضي، بمركز البحث في اإلعالم العلمي  وزير التعليم العالي

أكتوبر المنصرم،  25المؤرخ في  1400وذلك بموجب القرار الوزاري  والتقني،

 إنشاء اللجنة الوطنية لترقية مرئية، وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث المتضّمن

 .العلمي

 

 



 

 جامعة المسيلة تحتضن ندوة حول الدبلوماسية والصحافة الجزائرية

 

  للقمة العربية الجزائر احتفاًء بذكرى أول نوفمبر واحتضان

 الجزائرية ن ندوة حول الدبلوماسية والصحافةتحتض المسيلة جامعة

 ندوة وطنية حول دور كل من الدبلوماسية خالل والصحافة بالمسيلة احتضنت أول أمس جامعة محمد بوضياف

الباحث في تاريخ الثورة  والقضايا الدولية خالل الثور التحريرية التي نشطها البروفيسور احمد حمدي الجزائرية

الندوة التي بادرت إلى تنظيمها كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العميد السابق لكلية العلوم السياسية واإلعالمو

للقمة  الجزائر واحتضان بحوث ودراسات في الميديا الجديدة بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر المجيد ومخبر

السلطات الوالئية المدنية والعسكرية  العربية الجديدة عرفت حضور والي الوالية عبد القادر جالوي بمعية

 .والقضائية وبحضور األساتذة والطلبة

وماسي للعمل الدبل البروفيسور احمد حمدي محاضرة تطرق فيا إلى أن الثورة أولت أهمية قصوى وقدم

( 1956/1962المنشورة في صحيفة المجاهد ) واإلعالمي ويظهر ذلك جليا من خالل دراسة المواد اإلعالمية

األولى مما يعني ويؤكد أن الثورة هي ثورة فكر وحوار وليس كما يدعي  حيث أخذت فيها الدبلوماسية المكانة

عند نشأة  الجزائر اإلعالم بجامعة الكولونيالي بأنّها تمرد عنيف وحرب عمياء ووقف العميد السابق لكلية اإلعالم

لنيل حريته وتصفية االستعمار الفرنسي من خالل مساهمتها  الجزائري في ظل كفاح الشعب الجزائرية الصحافة

الفرنسي ونجحت  ي من خالل تقديم الصورة الحقيقية لالستعمارفي تقوية الوعي السياسي الشعب بشكل فعال داخليا

 .في التمتع الجزائري وتوجيه الرأي العام العالمي نحو مساندة حق الشعب الجزائرية خارجيا في تدويل القضية

ا الدولية والعربية للقضاي الجزائرية وتحدث المدير السابق لمركز البحث في تاريخ الثورة على مساندة الصحافة

من تاريخ الثورة التحريرية  الجزائري العادلة والتي يتعتبر قيمة تاريخية متجذرة يستمدها القلم الصحفي

للقمة العربية تسمية ساحة القطب الجامعي بساحة  الجزائر نالمجيدة.كما تم خالل فعاليات الندوة وبمناسبة احتضا

إحياء  باإلعالم العربية وبحضور الطلبة العرب واألفارقة. لإلشارة تم خالل فعاليات الوحدة العربية والتي تزينت

السابق المجاهد صالح بلقبي في التفاتة رمزية  الندالع الثورة التحريرية المباركة تكريم الدبلوماسي 68ى الالذكر

 وطنية للشاعر الكبير لخضر فلوس كما تم إطالق أول منصة رقمية الكترونية باسم البن الوالية وإلقاء قصيدة

 .من قبل والي الوالية الجزائرية أصدقاء الثورة
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على كافة مؤسسات التعليم العالي” صفر ورق“تعميم سياسة   

 

الندوات الجهوية للجامعات ومديري  وّجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى رؤساء

استعمال الورق في النشر واإلعالنات والملصقات.  نهائيا عنمؤسسات التعليم العالي. بالتخلي 

 .الرقمية واستبدالها باإلعالنات

القطاع والتعامالت  وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإن اإلجراء يأتي في إطار مسعى رقمنة

 .واإلستغناء عن اإلعالنات الورقية المختلفة في الوسط الجامعي. وتعميما لسياسة صفر ورق

للجامعات باإلتصال  وجهت مصالح الوزارة الوصية مراسلة للسادة رؤساء الندوات الجهوية حيث

نهائيا عن استعمال الورق في النشر  مع مديري مؤسسات التعليم العالي. تدعوهم إلى التخلي

المؤسسات ذات الطابع البيداغوجي. لما تحدثه من تشويه للمنظر  واإلعالنات والملصقات. السيما في

واستبدالها  الفضاءات الجامعية. وما ينجم عنها من انطباعات سلبية لدى المرتفقين، العام لبعض

التعليم العالي ومختلف حساباتها  حصريا باإلعالنات الرقمية عبر المواقع اإللكترونية لمؤسسات

 .اإللكتروني عي والبريدلشبكات التواصل االجتما

مساهمتها في اإلنتقال  وأضاف البيان، أن هذه العملية هي أحد معايير تقييم هذه المؤسسات ومدى

 .الرقمي الذي هو أحد أهداف القطاع االستراتيجية

ترشيد النفقات وتخفيض  إلى أن اإللتزام بالنشر الرقمي سيؤدي حتما إلى ولفتت الوزارة في بيانها

سيكون له آثار إيجابية على جمالية المحيط على  إضافة إلى أن اإلستغناء عن النشر الورقيالتكلفة. 

 .مستوى المجمعات الجامعية

 

 

 

 

 



 

على مستوى مؤسسات التعليم العالي و البحث ” صفر ورق“تعميم سياسة 

 العلمي

 

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, تعليمة إلى رؤساء 

الجهوية للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي بالتخلي  الندوات

الورق في النشر واإلعالنات والملصقات  نهائيا عن استعمال

بيان للوزارة، اليوم  واستبدالها باإلعالنات الرقمية. وأوضح

المختلفة في  في إطار مسعى رقمنة القطاع والتعامالت“أنه  األربعاء,

 الوسط الجامعي وتعميما لسياسة صفر ورق واالستغناء عن

 .اإلعالنات الورقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 !! صفر ورق" في قطاع التعليم العالي ... منع كل أنواع النشر واإلعالنات والملصقات الورقية"

 

 
 

 

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, تعليمة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومديري مؤسسات 

التعليم العالي بالتخلي نهائيا عن استعمال الورق في النشر واإلعالنات والملصقات واستبدالها باإلعالنات 

 اليوم األربعاء, بيان للوزارة. الرقمية, حسب ما أفاد به,

وأوضح المصدر ذاته, أنه "في إطار مسعى رقمنة القطاع والتعامالت المختلفة في الوسط الجامعي وتعميما 

لسياسة صفر ورق واالستغناء عن اإلعالنات الورقية, وجهت مصالح الوزارة الوصية مراسلة للسادة رؤساء 

مديري مؤسسات التعليم العالي, تدعوهم إلى التخلي نهائيا عن استعمال  الندوات الجهوية للجامعات باالتصال مع

الورق في النشر واإلعالنات والملصقات, السيما في المؤسسات ذات الطابع البيداغوجي, لما تحدثه من تشويه 

ها حصريا للمنظر العام لبعض الفضاءات الجامعية, وما ينجم عنها من انطباعات سلبية لدى المرتفقين, واستبدال

باإلعالنات الرقمية عبر المواقع اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي ومختلف حساباتها لشبكات التواصل 

 االجتماعي والبريد اإللكتروني".

وأضاف أن "هذه العملية هي أحد معايير تقييم هذه المؤسسات ومدى مساهمتها في االنتقال الرقمي الذي هو أحد 

 اتيجية".أهداف القطاع االستر

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن "االلتزام بالنشر الرقمي سيؤدي حتما إلى ترشيد النفقات وتخفيض التكلفة, إضافة 

إلى أن االستغناء عن النشر الورقي سيكون له آثار إيجابية على جمالية المحيط على مستوى المجمعات 

 الجامعية".

 

 

 

 

 

 



 

 ات التعليم العاليعلى مستوى مؤسس” صفر ورق“تعميم سياسة 

 

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, تعليمة إلى رؤساء الندوات الجهوية  –الجزائر 

للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي بالتخلي نهائيا عن استعمال الورق في النشر 

لصقات واستبدالها باإلعالنات الرقمية, حسب ما أفاد به, اليوم األربعاء, بيان واإلعالنات والم

 للوزارة.

في إطار مسعى رقمنة القطاع والتعامالت المختلفة في الوسط الجامعي “وأوضح المصدر ذاته, أنه 

وتعميما لسياسة صفر ورق واالستغناء عن اإلعالنات الورقية, وجهت مصالح الوزارة الوصية 

لة للسادة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات باالتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي, مراس

تدعوهم إلى التخلي نهائيا عن استعمال الورق في النشر واإلعالنات والملصقات, السيما في 

المؤسسات ذات الطابع البيداغوجي, لما تحدثه من تشويه للمنظر العام لبعض الفضاءات الجامعية, 

ينجم عنها من انطباعات سلبية لدى المرتفقين, واستبدالها حصريا باإلعالنات الرقمية عبر  وما

المواقع اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي ومختلف حساباتها لشبكات التواصل االجتماعي والبريد 

 ”.اإللكتروني

ا في االنتقال الرقمي هذه العملية هي أحد معايير تقييم هذه المؤسسات ومدى مساهمته“وأضاف أن 

 ”.الذي هو أحد أهداف القطاع االستراتيجية

االلتزام بالنشر الرقمي سيؤدي حتما إلى ترشيد النفقات وتخفيض “ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن 

التكلفة, إضافة إلى أن االستغناء عن النشر الورقي سيكون له آثار إيجابية على جمالية المحيط على 

 ”.ات الجامعيةمستوى المجمع

 

 

 

 



 

 على جميع مؤسسات التعليم العالي” صفر ورق“تعميم سياسة 

 

إلى رؤساء الندوات  اخبار عربية ..وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة -الجزائر 

نهائيا عن استعمال الورق في النشر  الجهوية للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي بالتخلي

 .. على جميع مؤسسات التعليم العالي” صفر ورق“تعميم سياسة  ...نات والملصقاتواإلعال

 . التفاصيل من المصدر الجزائر تايمز في المدونة او الخبر التالي

للجامعات ومديري  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, تعليمة إلى رؤساء الندوات الجهوية وجهت

النشر واإلعالنات والملصقات  مؤسسات التعليم العالي بالتخلي نهائيا عن استعمال الورق في

 .به, اليوم األربعاء, بيان للوزارة واستبدالها باإلعالنات الرقمية, حسب ما أفاد

الجامعي مسعى رقمنة القطاع والتعامالت المختلفة في الوسط  في إطار“وأوضح ذات المصدر , أنه 

 صفر ورق واالستغناء عن اإلعالنات الورقية, وجهت مصالح الوزارة الوصية وتعميما لسياسة

 ,التعليم العالي مراسلة للسادة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات باالتصال مع مديري مؤسسات

في واإلعالنات والملصقات, السيما  تدعوهم إلى التخلي نهائيا عن استعمال الورق في النشر

تحدثه من تشويه للمنظر العام لبعض الفضاءات الجامعية,  المؤسسات ذات الطابع البيداغوجي, لما

 انطباعات سلبية لدى المرتفقين, واستبدالها حصريا باإلعالنات الرقمية عبر وما ينجم عنها من

تماعي والبريد التواصل االج المواقع اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي ومختلف حساباتها لشبكات

 .”اإللكتروني

هذه العملية هي أحد معايير تقييم هذه المؤسسات ومدى مساهمتها في االنتقال الرقمي “وأضاف أن 

 .”الذي هو أحد أهداف القطاع االستراتيجية

النفقات وتخفيض  االلتزام بالنشر الرقمي سيؤدي حتما إلى ترشيد“الوزارة في بيانها إلى أن  ولفتت

آثار إيجابية على جمالية المحيط على  ضافة إلى أن االستغناء عن النشر الورقي سيكون لهالتكلفة, إ

 .”مستوى المجمعات الجامعية

 على جميع مؤسسات التعليم العالي” صفر ورق“ونشير الى ان هذه هي تفاصيل تعميم سياسة 

 

https://new.sahafahn.net/news14846590.html


 
تمديد نشاطات الهياكل وزارة التعليم العالي تدعو رؤساء الندوات الجهوية للجامعات إلى 

 البيداغوجية والعلمية

 

رؤساء الندوات الجهوية  دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم األربعاء, كافة

والبحثية, إلى العمل وفق اإلمكانات  للجامعات باالتصال مع مديري المؤسسات الجامعية

ومخابر البحث العلمي والحاضنات, حسب ما أفاد به  اتالمتاحة إلى تمديد نشاطات المكتب

 .بيان للوزارة

العلمي, كمال  وأوضح ذات المصدر أنه, بناء على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث

والعلمية, وكذا من أجل  بداري, القاضية باستغالل أمثل للفضاءات والهياكل البيداغوجية

مراسلة إلى “والعلمية, تم توجيه  ت البيداغوجيةإضفاء ديناميكية جديدة على النشاطا

مديري المؤسسات الجامعية والبحثية,   مع رؤساء الندوات الجهوية للجامعات باالتصال

المتاحة إلى تمديد نشاطات المكتبات ومخابر البحث  تدعوهم إلى العمل وفق اإلمكانات

 .”سا 21:00والتدريس في حالة الضرورة, إلى غاية  ,العلمي والحاضنات

الحرص على تأمين مختلف المرافق, والتنسيق مع “ –يضيف البيان–كما تؤكد المراسلة 

 .”مدراء الخدمات الجامعية لضمان نقل الطلبة

 

 

 

 

  

 



 
وزارة التعليم العالي تدعو رؤساء الندوات الجهوية للجامعات 

 إلى تمديد نشاطات الهياكل البيداغوجية والعلمية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم األربعاء, كافة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات  :  الجزائر 

الجامعية والبحثية, إلى العمل وفق اإلمكانات المتاحة إلى تمديد نشاطات  باالتصال مع مديري المؤسسات

 المكتبات ومخابر البحث العلمي والحاضنات, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

والبحث العلمي, كمال بداري, وأوضح ذات المصدر أنه, بناء على توجيهات وزير التعليم العالي 

القاضية باستغالل أمثل للفضاءات والهياكل البيداغوجية والعلمية, وكذا من أجل إضفاء ديناميكية 

مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية “جديدة على النشاطات البيداغوجية والعلمية, تم توجيه 

تدعوهم إلى العمل وفق اإلمكانات  مديري المؤسسات الجامعية والبحثية,  للجامعات باالتصال مع

المتاحة إلى تمديد نشاطات المكتبات ومخابر البحث العلمي والحاضنات, والتدريس في حالة 

 ”.سا 21:00الضرورة, إلى غاية 

الحرص على تأمين مختلف المرافق, والتنسيق مع مدراء “ –يضيف البيان–كما تؤكد المراسلة 

 ”.بةالخدمات الجامعية لضمان نقل الطل

 

 

 
 



 

في حالة الضرورة: تمديد نشاطات المكتبات ومخابر البحث والتدريس إلى 

 غاية التاسعة ليال

 

  على مستوى مؤسسات التعليم العالي” صفر ورق“سياسة تعميم 

الجهوية للجامعات باالتصال مع  دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، األربعاء، كافة رؤساء الندوات

وفق اإلمكانات المتاحة إلى تمديد نشاطات المكتبات ومخابر  مديري المؤسسات الجامعية والبحثية، إلى العمل

 .والحاضنات، حسب ما أفاد به بيان للوزارة يالبحث العلم

العلمي، كمال بداري، القاضية  وأوضح ذات المصدر أنه، بناء على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث

والعلمية، وكذا من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على النشاطات  باستغالل أمثل للفضاءات والهياكل البيداغوجية

مديري   مع مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات باالتصال“والعلمية، تم توجيه  البيداغوجية

المتاحة إلى تمديد نشاطات المكتبات ومخابر  المؤسسات الجامعية والبحثية، تدعوهم إلى العمل وفق اإلمكانات

 يضيف–ؤكد المراسلة كما ت”. سا 21:00والتدريس في حالة الضرورة، إلى غاية  البحث العلمي والحاضنات،

 .”الجامعية لضمان نقل الطلبة الحرص على تأمين مختلف المرافق، والتنسيق مع مدراء الخدمات“ –البيان

 على مستوى مؤسسات التعليم العالي” صفر ورق“تعميم سياسة  ..

يري مؤسسات الجهوية للجامعات ومد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة إلى رؤساء الندوات

الورق في النشر واإلعالنات والملصقات واستبدالها باإلعالنات  التعليم العالي بالتخلي نهائيا عن استعمال

 .ما أفاد به، األربعاء، بيان للوزارة الرقمية، حسب

في الوسط الجامعي وتعميما  في إطار مسعى رقمنة القطاع والتعامالت المختلفة“وأوضح المصدر ذاته، أنه 

الورقية، وجهت مصالح الوزارة الوصية مراسلة للسادة رؤساء  ياسة صفر ورق واالستغناء عن اإلعالناتلس

نهائيا عن استعمال  للجامعات باالتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي، تدعوهم إلى التخلي الندوات الجهوية

طابع البيداغوجي، لما تحدثه من تشويه المؤسسات ذات ال الورق في النشر واإلعالنات والملصقات، السيما في

واستبدالها حصريا  الفضاءات الجامعية، وما ينجم عنها من انطباعات سلبية لدى المرتفقين، للمنظر العام لبعض

التعليم العالي ومختلف حساباتها لشبكات التواصل  باإلعالنات الرقمية عبر المواقع اإللكترونية لمؤسسات

 .”كترونياإلل االجتماعي والبريد

في االنتقال الرقمي الذي هوأحد  هذه العملية هي أحد معايير تقييم هذه المؤسسات ومدى مساهمتها“وأضاف أن 

االلتزام بالنشر الرقمي سيؤدي حتما إلى ترشيد “في بيانها إلى أن  ولفتت الوزارة”. أهداف القطاع االستراتيجية

إيجابية على جمالية المحيط  اء عن النشر الورقي سيكون له آثاروتخفيض التكلفة، إضافة إلى أن االستغن النفقات

 .”على مستوى المجمعات الجامعية

 



 

Convention de coopération entre les universités algéro-tunisiennes: 

élaborer le plan de mise en œuvre 

ANNABA- L’élaboration du plan de mise en œuvre de la convention de 

coopération entre les universités frontalières algéro-tunisiennes 5+5 a 

constitué mercredi à Annaba le principal thème des travaux de la 

réunion des recteurs des universités tunisiennes de Jendouba, Gafsa, 

Gabès, Sfax et Kairouan et algériennes d’El Tarf, Tébessa, Souk Ahras, 

El Oued et Annaba. 

Le plan de mise en œuvre de cette convention signée en mars dernier à 

Tunis dans le cadre du partenariat algéro-tunisien dans le secteur de 

l’Enseignement supérieur vise à mobiliser les potentialités et ressources 

existant au sein de ces institutions universitaires pour promouvoir les 

performances académiques et de recherche scientifique, a indiqué l’APS en 

marge de la rencontre le recteur de l’Université Badji-Mokhtar, Mohamed 

Manaâ. 

La mobilisation des potentialités et moyens techniques, a ajouté le même 

responsable, "permettra de faire un bond qualitatif sur les plans académique 

et de recherche dans ces universités frontalières au service du 

développement durable des deux pays". 

La réunion de deux jours abordera les aspects liés aux programmes de 

recherche communs, la délivrance de certificats et le co-encadrement des 

thèses doctorales, le renforcement des échanges de visite et l’élaboration 

d’une base de données des enseignants chercheurs de ces universités, est-il 

indiqué. 

Cette première rencontre devra adopter un plan de travail pour le court et le 

moyen termes qui favorisera les activités académiques et de recherche à 

impact sur le développement, a-t-on encore indiqué. 

 

 

 

 



 

Généralisation de la politique "zéro papier" au niveau des 

établissements d'enseignement supérieur 

 

ALGER - Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique a instruit les présidents des conférences régionales des universités et 

les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur de renoncer 

définitivement à l'utilisation du papier dans la publication, publicités et affiches 

et de les remplacer par des publicités numériques, a indiqué, mercredi, un 

communiqué du ministère. 

"Dans le cadre de la démarche de numérisation du secteur et des différentes 

opérations en milieu universitaire et de généralisation de la politique du zéro papier, 

les services du ministère ont adressé une note aux présidents des conférences 

régionales des universités, en liaison avec les directeurs d'établissements 

d'enseignement supérieur, pour les appeler à renoncer définitivement à l'utilisation du 

papier dans la publication, les publicités et les affiches, notamment dans les 

établissements à caractère pédagogique, en raison du paysage défiguré de certains 

espaces universitaires, et les impressions négatives sur les usagers, et à les remplacer 

exclusivement par des publicités numériques via les sites électroniques des 

établissements d'enseignement supérieur, leurs différents comptes sur les réseaux 

sociaux et le courrier électronique", selon la même source. 

"Cette opération est l'un des critères d'évaluation de ces établissements et du niveau 

de leur contribution à la transition numérique, qui constitue l'un des objectifs 

stratégiques du secteur", a ajouté le communiqué. 

Le ministère a souligné que "l'engagement en faveur de l'édition numérique aboutira 

inévitablement à la rationalisation des dépenses et à la réduction des coûts, d'autant 

que l'abandon de l'édition papier aura des effets positifs sur l'environnement au niveau 

des complexes universitaires", précise le communiqué. 

 

 



 

Les présidents des conférences régionales des universités 

invités à prolonger les activités des structures 

pédagogiques et scientifiques 

ALGER - Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique a appelé, mercredi, l'ensemble des présidents des 

conférences régionales, à prendre attache avec les directeurs des 

établissements universitaires et de la recherche et à œuvrer, selon les 

moyens disponibles, au prolongement des activités des bibliothèques et 

des laboratoires de recherche scientifique et des incubateurs, a indiqué 

un communiqué du ministère. 

Conformément aux orientations du ministre de l'Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, portant exploitation optimale 

des espaces et structures pédagogiques et scientifiques et dans l'objectif de 

conférer une nouvelle dynamique aux activités pédagogiques et 

scientifiques, "une correspondance a été envoyée aux présidents des 

conférences régionales des universités, à l'effet de prendre attache avec les 

directeurs des établissements universitaires et de la recherche, les appelant à 

œuvrer, selon les moyens disponibles, au prolongement des activités des 

bibliothèques, des laboratoires de recherche scientifique et des incubateurs 

et à enseigner en cas de nécessité, jusqu'à 21:00", a précisé la même source. 

La correspondance, ajoute le communiqué, "insiste sur la sécurisation des 

structures et la coordination avec les directeurs des œuvres universitaires, en 

vue de garantir le transport aux étudiants". 

 


