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 بداري: التفكير في إنشاء كليتين للعلوم الطبية والصيدالنية

 

إعادة النظر في تكوين األطباء المتخصصين مع  

 بداري: التفكير في إنشاء كليتين للعلوم الطبية والصيدالنية
وإعادة النظر في توزيع  أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن مراجعة

والتفكير في إنشاء كليتين للعلوم الطبية والصيدالنية  طة التكوين في العلوم الطبية والصيدالنية،خار

 الكبرى، أو مباشرة إحداث مالحق بكليات الطب، نحو آفاق واعدة في العلوم على مستوى الجزائر

 .الطبية والصيدالنية

وزير التعليم العالي والبحث  ل بداري،ونقال عن بيان لوزارة التعليم العالي، الثالثاء، فقد قام كما

بن يوسف بن خدة، حيث التقى  1بجامعة الجزائر  العلمي، بزيارة تفقدية إلى كليتي الطب والصيدلة

التدريس، وقد تطرق إلى عدة نقاط، منها مرافقة مشروع استحداث  بعميدي الكليتين وأعضاء هيئة

 وإثرائه، وإعادة النظر في تكوين األطباء الغد، ودراسة محتوى دفتر الشروط مدرسة عليا لطب

والصيدالنية، والحد من  المتخصصين، والبحث عن سبل تدعيم التكوين المتخصص في العلوم الطبية

التعليم العالي، إلى تمديد النشاطات البيداغوجية  إلى الخارج. كما تم التطرق من قبل وزير  حركيتهم

ليتي العلوم الطبية والصيدالنية على إنشاء مؤسساتهم وتشجيع طلبة ك ،21:00إلى غاية الساعة 

 .الخاصة

 سامي سعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إعادة النظر في تكوين األطباء المتخصصين والصيادلة

 

 

النظر في تكوين  أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه سيتم إعادة 

حركيتهم إلى  األطباء المختصين والصيادلة، من خالل العمل على الحد من

  .الخارج حسب ما جاء في بيان الوزارة

العلمي،  ير التعليم العالي والبحثوز” كمال بداري“يأتي هذا بعد قام األستاذ  

بن خدة،  بن يوسف 1بزيارة تفقدية إلى كليتي الطب والصيدلة بجامعة الجزائر 

 .حيث التقى بعميدي الكليتين وأعضاء هيئة التدريس

 تتمثل في، مرافقة مشروع استحداث مدرسة وقد تطرق الوزير إلى أربعة نقاط

 عليا لطب الغد، ودراسة محتوى دفتر الشروط وإثرائه، مع إعادة النظر في تكوين

األطباء المتخصصين، والبحث عن سبل تدعيم التكوين المتخصص في العلوم 

 .إلى الخارج والصيدالنية، والحد من حركيتهم الطبية

 إلى جانب مراجعة وإعادة النظر في توزيع خارطة التكوين في العلوم الطبية

مستوى  والصيدالنية، والتفكير في إنشاء كليتين للعلوم الطبية والصيدالنية على

النشاطات  الجزائر الكبرى، أو مباشرة إحداث مالحق بكليات الطب، مع تمديد

الطبية  ، وتشجيع طلبة كليتي العلوم21:00البيداغوجية إلى غاية الساعة 

 .والصيدالنية على إنشاء مؤسساتهم الخاصة يضيف ذات المصدر

 شتوان.س

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 تسهيل تسجيل الطلبة األجانب

 

مديري مؤسسات التعليم  أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

المقترحين من  العالي بتسهيل إجراءات تسجيل الطلبة األجانب،

الثالثة  طرف بلدانهم للدراسة في الجامعات الجزائرية في أطوارها

)ليسانس، ماستر ودكتوراه(، الحاصلين على رخص التسجيل 

المسجلين عبر المنصة الرقمية "بروغراس"،  الوزارية وغير

الحاملين لرخص التسجيل الوزارية.  والطلبة المسجلين عبرها وغير

الرامية الستقطاب أكبر  ويندرج هذا اإلجراء ضمن المقاربة الجديدة

العالي الجزائرية،  للدراسة بمؤسسات التعليمعدد من الطلبة األجانب 

التعاون  في إطار برنامج الحكومة التضامني للمنح الدراسية وبرنامج

 .الثنائي مع عديد البلدان
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  تأكيد على نشر الفكر المقاوالتي وسط الطلبة

 "في يوم دراسي بجامعة "بوبنيدر

 

 
 

على ضرورة نشر الفكر المقاوالتي بشكل أوسع، ليشمل كل التخصصات  ،بقسنطينة أكد عدد من الخبراء، هذا األسبوع،

يز على روح المقاوالتية واإلبداع وتتم بالنظر إلى مكانة ريادة األعمال في مجال االقتصاد الوطني، والتي تعتمد على الجامعية،

الهندسة  يوم دراسي حول "المقاوالتية وريادة األعمال بالجامعة"، احتضنته كلية الفكر الكالسيكي. أوضح المشاركون في

 ات من الضروري اليوم، نشر الفكر المقاوالتي بشكل أوسع، ليشمل كل، أنه ب"3" قسنطينة "والتعمير بجامعة "صالح بوبنيدر

لمهارات ومعارف إضافية، ليتمكن من  التخصصات الجامعية، حيث شدد المتدخلون، على ضرورة اكتساب الطالب الجامعي

والثقة بالنفس،  واإلبداع الصفات التي يجب أن يتمتع بها رائد األعمال، ومنها المخاطرة الدخول بقوة في عالم الشغل، مبرزين

تطوير نفسها، في ظل إمكانيات النمو الكبيرة، التي تؤهلها  مؤكدين أن المؤسسات الناشئة تعتمد بشكل رئيسي على قدرتها في

  .التنموي المنشود للعب دورها

والوكالة  ،"قاوالتية "أنادمن العديد من المؤسسات، على غرار وكالة دعم وتنمية الم وقد نوه المتدخلون، من أساتذة ومختصين

سواء عبر الصندوق العمومي للقرض المصغر أو غيرها،  الوطنية للقرض المصغر وغيرها، بآليات الدعم التي توفرها الدولة،

والتوجه الجديد للدولة الحالي  واالمتيازات الممنوحة ألصحاب المهن الحرة والحرفيين وكذا الجامعيين، حيث تطرقوا إلى الفرص

 آلياته. من جهته، أشاد مسؤول دار المقاوالتية واالبتكار بجامعة "صالح الذي يعمل على تطوير االقتصاد الوطني وتفعيل

المقاوالتية، في إنعاش وترقية االقتصاد الوطني والنهوض  بوبنيدر"، اسماعيل بن ثلجون، بدور المؤسسات الناشئة والحاملة لفكر

الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها القوة  المتحدث خالل تدخله، أهمية إضفاء بيئة مالئمة لتنمية وتطوير المؤسسات به، حيث أبرز

 .المحركة واألساسية لالقتصاد الوطني

أفكار  والتعمير، أن الهدف من كل هذا، هو تقديم مسؤول دار المقاوالتية، ومسؤول قسم تسيير المشاريع بكلية الهندسة أضاف

اإلقحام الفعلي للطلبة في سوق  القطاعات والمشاريع الناجحة، بما يتماشى مع متطلبات السوق، إضافة إلى للطلبة وتوجيههم إلى

دراسة  وكالة دعم وتنمية المقاوالتية، أو باستغالل مصادر تمويلية أخرى، مؤكدا أن العمل، من خالل إنشاء مشاريع حقيقية عبر

وغرس فيه الثقافة والروح المقاوالتية، مضيفا في نفس  تي يمكن الطالب من اكتساب مهارات ومؤهالت علميةهذا الفكر المقاوال

 .يتناول موضوعه األساسي استحداث المؤسسات التي بدأت تسجل حضورها في الميدان السياق، أن هذا الحدث

بالوالية، في مداخلته، أن التوجه الجديد للوكالة  "تية "أنادالسيد قريدي صادق، ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوال وأوضح

في إطار تمويل  حسنة للشباب، خاصة الطلبة الجامعيين الذين باتوا يتمتعون بامتيازات جديدة، سيمكن من تحقيق مرافقة

رة، فقد عرف اليوم المتوفرة وشروطها لدى الوكالة. لإلشا مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، مشيرا أيضا إلى طرق التمويل

التنظيم، لتمكينهم من  طالب بالجامعة، أودعوا ملفاتهم الخاصة باستحداث مؤسسات ناشئة لدى لجنة 200الدراسي، إحصاء 

 .االطالع على المساعي الالزمة، لتجسيد مشاريعهم

 للقضاء على االكتظاظ داخل حجرات التدريس.. اقتراح إنشاء أقسام جديدة ومطاعم مدرسية

إنشاء أقسام توسعة جديدة،  عبد الخالق صيودة، أن مصالحه قدمت طلبا لوزارة التربية الوطنية، من أجل ،قسنطينة والي أعلن

. أوضح 2023-2022ا خالل الدخول المدرسي الحالي اكتظاظا كبير ومطاعم مدرسية بالمؤسسات التربوية، التي سجلت

قسم توسعة جديد بالمتوسطات،  137عن الوالية، أن مصالحه قدمت بالتنسيق مع مديرية التربية، طلبا إلنجاز  المسؤول األول

الدخول على مستوى المقاطعة اإلدارية علي منجلي، التي شهدت خالل  للقضاء على االكتظاظ داخل حجرات التدريس، خاصة

 40آخر، يخص إنشاء أكثر من  لهذه السنة، تسجيل اكتظاظ ملموس على مستوى التعليم المتوسط، فضال عن اقتراح المدرسي

 .للمتمدرسين مطعما مدرسيا، لتوفير الوجبات الساخنة

اعبيد، ومجمعين بعلي ابتدائيات، منها مجمعين بعين  9منها  مؤسسة تربوية جديدة، 12أشار صيودة إلى أن القطاع استفاد من 

 وقسنطينة عين اعبيد، متوسطات في كل من 3بعين السمارة، ومجمع بمسعود بوجريو وغيرها، إضافة إلى  منجلي، ومجمع

مؤسسة، إال  662اإلجمالي للمؤسسات التربوية  ا توسعة، ليصبح بذلك العددقسم 40وعلي منجلي، ونصف داخليتين، فضال عن 

 .بحدة إلى حد الساعة أن مشكل االكتظاظ الزال مطروحا

االحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر، أن مديرية التجهيزات العمومية، تقف  أكد المتحدث خالل إشرافه، مؤخرا، وفي إطار برنامج

إلنجاز مدرسة ابتدائية من الصنف  مشروعا لمدارس ابتدائية عبر الوالية، حيث قام بوضع حجر األساس 17على إنجاز  حاليا

ماليير سنتيم، إلى جانب وضع حجر األساس إلنجاز  8الجنوبية، بأكثر من  مسكن ترقوي مدعم بالتوسعة 3300"د" بحي 
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الغربية، ومتوسطة قريبة منها، بما يقارب  بالتوسعة 20وحدة الجوارية رقم ماليير سنتيم، في ال 10ابتدائية أخرى بقيمة  مدرسة

إجمالية  ، لبناء متوسطة بقيمة7، كما وضع حجر األساس في الوحدة الجوارية 15الجوارية  مليار سنتيم على مستوى الوحدة 28

، وغيرها من المؤسسات التربوية 14ة بالوحدة الجواري "مليارا، واالنطالق في أشغال مجمع مدرسي من صنف "د 22تقدر ب 

جديد ومريح خال  شدد بشأنها صيودة، على ضرورة استكمالها قبل جوان القادم، لضمان دخول مدرسي الجديدة األخرى، التي

 .من االكتظاظ

كانت  ربوية، حيثاألشغال العمومية، في عمليات التوسعة بالعديد من المؤسسات الت من جهتها، باشرت المقاوالت التابعة لمديرية

مليار سنتيم، حيث  2.3أقسام جديدة، بما يقارب  6 العينة من متوسطة "شانعة محمد" بعلي منجلي، التي دشن فيها مشروع إنجاز

حل  -حسب الوالي والمجمعات المدرسية التي تعرف اكتظاظا كبيرا، وهي المشاريع التي من شأنها ستمس العملية المتوسطات

 .الدخول المدرسي القادم مشكلة االكتظاظ في

 إشادة بمجهودات الدولة في العمل اإلغاثي إقليميا ودوليا ..بالجزائر ملتقى وطني حول العمل اإلنساني

الجهود المتميزة للدولة في العمل اإلغاثي إقليميا  ،بالجزائر ساني واإلغاثيثمن المشاركون في الملتقى الوطني حول العمل اإلن

لماضيتين، وأنهكت ا خالل فترة جائحة "كورونا"، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم خالل السنتين ودوليا، والذي تضاعف

 .إلى الدراسة والتقييم، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل المجتمعي الدول والمجتمعات، وكانت بالنسبة للجزائر، منعطفا يحتاج

، بالتنسيق مع جمعية "نجدة" اإلغاثية، بالهبة "3" قسنطينة نوه المشاركون خالل هذا الملتقى الذي احتضنته، أول أمس، جامعة

ني، تحت لواء مؤسسات الدولة، سواء أفراد أو جمعيات أو مجتمع مد ،الجزائري الشعبية التضامنية التكافلية التي قادها الشعب

وحتى خالل الكوارث الطبيعية  ،"19-شعبي، ودرك، وشرطة، وحماية مدنية وغيرها، طيلة فترة جائحة "كوفيد من جيش وطني

حيث أكدوا أن العمل  ،...اة الكثيرين، سواء الفيضانات، أو الزالزل، أو الحرائق وغيرهاوأودت بحي ،الجزائر التي عرفتها

أكبر من كل األطراف، بما في ذلك الدولة نفسها، لما يشكله من رافعة  االجتماعي التطوعي في صيغه الحالية، يحتاج إلى اهتمام

الشعوب والمجتمعات األخرى، بالنظر  وازدهار المجتمع داخليا، فضال عن أنه سيكون وسيلة لتعزيز مكانة الدولة لدى في بناء

 .التي قامت والتزال تقوم بها الدولة مع العديد من الدول لألعمال والهبات اإلنسانية واإلغاثية

المجتمع المدني من مختلف جامعات واليات  والخبراء وممثليالمشاركون، خالل هذه المناسبة، من األساتذة والدكاترة  وقد طالب

وغيرها، بتفعيل القوانين التي تسمح بتصنيف الجمعيات في إطار النفع  البليدة ،جيجل ،باتنة ،قالمة الوطن، على غرار جامعة

كما اعتبروا مهمة الجميع في نطاق  الجمعيات والمجتمع المدني للجاهزية، لممارسة العمل الهادف،مع ضرورة إعداد  العام،

 .تقديم اإلسعافات تحتاج إلى معرفة وتكوين، لتفادي أي خلل وانزالق العمل المنظم والمقنن، باعتبار أن عملية

نجاح المجتمع المدني في اإلغاثة  أهم أسس جهته، أكد رئيس جامعة "صالح بوبنيدر"، البروفيسور أحمد بوراس، أن من

وحسن  والتنسيق الجيد مع الجهات الرسمية، ودراسة توزيع العمل على مراحل اإلغاثة، قوة المجتمع المدني، اإلنسانية، هو

روافد  الخيري اإلنساني يمكن أن يكون رافدا من استغالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، موضحا أن قطاع التطوع والعمل

تحقيق الرفاه في  والنهضة وتحقيق االزدهار، مؤكدا أن العمل اإلغاثي اإلنساني جزء من خريطة العمل الوطني في مجال النماء

 .أي دولة

تعد من الدول الرائدة وطنا ودوليا في العمل  الجزائر أما رئيس جمعية "نجدة" اإلنسانية، الدكتور غربي محمد، فأوضح أن

المساهمة في تحقيق األمن  بعمل الجمعيات الخيرية الناشطة في المجال، والتي تهدف كجمعيته، إلى اإلنساني واإلغاثي، حيث نوه

 ، داعيا في هذا السياق، إلى ضرورة االنتقال إلى عملاإلنساني واإلغاثي الصحي للمجتمعات، والعمل على تطوير منظومة العمل

االعتماد على الوسائط الجديدة والتكنولوجيات  احترافي حقيقي، في كل المراحل والوسائل في مجال العمل الخيري، من خالل

 .المتقدمة والرقمنة وغيرها

واإلغاثي، نخبة من األساتذة والدكاترة  نسانيأيام حول العمل اإل 4أثرى فعاليات هذا الملتقى، الذي برمج على مدار  وقد

تنسيق  مختلف جامعات واليات الوطن، من خالل تقديم العديد من المداخالت، على غرار والخبراء، وممثلي المجتمع المدني من

، ومداخلة حول األدوار غير التقليدية جيجل جامعة الجهود المدنية والعسكرية في العمل اإلنساني للدكتور رياض بوزرب من

 ، وتجربة العمل اإلنساني فيالبليدة للجيوش، حالة التدخل لإلغاثة في الكوارث الطبيعية للدكتور سفيان بوسنان من جامعة

 .، عرض تجربة نجدة للعمل اإلنساني للدكتور محمد غربيالجزائر

من المشاركين، على غرار جناح خاص  ات الملتقى، أبوابا مفتوحة للعديدفقد عرف بهو كلية الطب، تزامنا مع فعالي لإلشارة،

مناورة  جمعية "نجدة" اإلنسانية، مع جناح خاص بمديرية الحماية المدنية، التي قدمت بعمل وحدات الجيش الشعبي الوطني، وكذا

ربة عن طريق "الفرقة السينوتقنية"، إذ الكالب المد تمثلت في إسعاف ضحايا منكوبين ومفقودين تحت الردوم، حيث تم استعمال

لتقديم مختلف عتاد  من خلية اإلعالم واالتصال بمديرية الحماية المدنية، أن التظاهرة كانت فرصة صرح المالزم فاتح شبيرة،

يكونوا على  بفرقة التسلق وفرقة الغطس، مشيرا إلى أن الطلبة ال بد أن الحماية المدنية المستخدم في التدخالت، خاصة ما تعلق

 .بأبحديات التدخل األولي إلسعاف الضحايا دراية
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 وزير التعليم العالي يأمر بتسهيل تسجيل الطلبة األجانب
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 وزير التعليم العالي يأمر بتسهيل تسجيل الطلبة األجانب

 

 
 

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مديري مؤسسات التعليم العالي بتسهيل 

إجراءات تسجيل الطلبة األجانب المقترحين من طرف بلدانهم للدراسة في الجامعات الجزائرية في 

 (أطوارها الثالث )ليسانس، ماستر،دكتوراه

ة منها، أنه تنفيذا للمقاربة الجديدة الرامية على نسخ” سبق برس“وجاء في تعليمة وزارية تحوز 

الستقطاب أكبر عدد من الطلبة األجانب للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية وذلك في إطار 

 .برنامج الحكومة التضامني للمنح الدراسية وبرنامج التعاون الثنائي مع عديد البلدان

ين على رخص التسجيل الوزارية وغير المسجلين وركزت التعليمة على طلبة الطور األول الحاصل

، والطلبة المسجلين عبرها وغير الحاملين لرخص التسجيل ”بروغراس“عبر المنصة ارقمية 

 .الوزارية

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 تسهيل إجراءات تسجيل الطلبة األجانب للدراسة في الجزائر
 

 
 

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مديري مؤسسات التعليم العالي 

بتسهيل إجراءات تسجيل الطلبة األجانب المقترحين من طرف بلدانهم للدراسة في 

 (ر،دكتوراهالجامعات الجزائرية في أطوارها الثالث )ليسانس، ماست

وجاء في تعليمة وزارية، أنه تنفيذا للمقاربة الجديدة الرامية الستقطاب أكبر عدد من الطلبة 

األجانب للدراسة بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية وذلك في إطار برنامج الحكومة 

 .التضامني للمنح الدراسية وبرنامج التعاون الثنائي مع عديد البلدان

لى طلبة الطور األول الحاصلين على رخص التسجيل الوزارية وغير وركزت التعليمة ع

، والطلبة المسجلين عبرها وغير الحاملين ”بروغراس“المسجلين عبر المنصة ارقمية 

 .لرخص التسجيل الوزارية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 امعيةبداري يأمر بتسجيل الطلبة األجانب بالمؤسسات الج

 

 
 

أمرت من خاللها بضرورة تسجيل الطلبة األجانب. بمؤسسات التعليم   ، مراسلةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهت

 . الوزير كمال بداري  العالي وهذا، تنفيذا لتوجيهات

 

أن هذه العملية تدخل في   على نسخة منها” النهار اون الين“وأكدت المراسلة التي تحوز 

دة. الرامية إلستقطاب أكبر عدد من الطلبة األجانب للدراسة بمؤسسات إطار المقاربة الجدي

العالي الجزائرية. في إطار برنامج الحكومة التضامني للمنح الدراسية وبرنامج التعاون 

 . الثنائي مع عدد من البلدان

وأمرت الوزارة مؤسسات التعليم العالي بالعمل على تسهيل إجراءات تسجيل الطلبة 

”. ليسانس ،ماستر ،دكتوراه“في األطوار الثالث   المقترحين من طرف بلدانهماألجانب. 

الحاصلين على رخص التسجيل الوزارية وغير المسجلين عبر   ال سيما طلبة الطور األول

 ”. بروغرس“المنصة الرقمية 
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 بداري يأمر مديري الجامعات بتسهيل تسجيل الطلبة األجانب

 
مديري مؤسسات التعليم العالي ” كمال بداري، ” بحث العلمي أمر وزير التعليم العالي وال

بتسهيل إجراءات تسجيل الطلبة األجانب المقترحين من طرف بلدانهم للدراسة في 

 (الجامعات الجزائرية في أطوارها الثالث )ليسانس، ماستر،دكتوراه

قاربة الجديدة أنه تنفيذا للم” ، 2022نوفمبر  9وجاء في تعليمة وزارية اليوم األربعاء 

الرامية الستقطاب أكبر عدد من الطلبة األجانب للدراسة بمؤسسات التعليم العالي 

الجزائرية وذلك في إطار برنامج الحكومة التضامني للمنح الدراسية وبرنامج التعاون 

 ”.الثنائي مع عديد البلدان

وزارية وغير وركزت التعليمة على طلبة الطور األول الحاصلين على رخص التسجيل ال

، والطلبة المسجلين عبرها وغير الحاملين ”بروغراس“المسجلين عبر المنصة ارقمية 

 .لرخص التسجيل الوزارية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قرار الدراسة بالجامعات إلى التاسعة ليال حيز التنفيذ دخول 

 

مختلف جامعات الوطن في تنفيذ تعليمة وزارة التعليم العالي  شرعت

وكانت  العلمي القاضية بتمديد الدراسة بالجامعات الى التاسعة ليال. والبحث

التعليم العالي مطلع شهر نوفمبر الجاري قد وجهت مراسلة إلى  وزارة

الجهوية أمرتهم من خاللها بضرورة استغالل الهياكل  رؤساء الندوات

غاية التاسعة ليال .وجاء في المراسلة التي تحمل  يداغوجية والعلمية إلىالب

 … أنه من أجل 1618رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بعد مراسلة  قرار الدراسة بالجامعات إلى التاسعة ليال حيز التنفيذ دخول 

 وزارة التعليم العالي األخيرة

 
. 

شرعت مختلف جامعات الوطن في تنفيذ تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث 

وكانت وزارة التعليم  العلمي القاضية بتمديد الدراسة بالجامعات الى التاسعة ليال.

نوفمبر الجاري قد وجهت مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية العالي مطلع شهر 

أمرتهم من خاللها بضرورة استغالل الهياكل البيداغوجية والعلمية إلى غاية 

أنه من أجل إضفاء  1618وجاء في المراسلة التي تحمل رقم . التاسعة ليال

ت التعليم ديناميكية جديدة على النشاط البيداغوجي والعلمي بمختلف هياكل مؤسسا

العالي والبحث العلمي. أطلب منكم تمديد نشاطات المكتبات ومخابر البحث 

والحاضنات ، وكذا التدريس في حالة الضرورة وحسب إمكاناتكم إلى غاية 

وشددت الوزارة في ذات التعليمة على ضرورة تأمين مختلف  .التاسعة ليال

ات الجامعية لضمان نقل المرافق والطلبة الحاضرين والتنسيق مع مدراء الخدم

 الطلبة مساء.

 عادل أمين

 



 

 

 

أستاذ وباحث منتظر لتنشيط فعاليات الحدث العلمي الذي تحتضنه جامعة 

 نوفمبر 19الصالون األول للعلوم االجتماعية انطالقا من  2وهران 

 

 
 

ل للعلوم االجتماعية وهذا على مدار محمد بن أحمد الصالون األو (2نظم جامعة وهران )ت

 نوفمبر الجاري وسيحتضن مجمع الدكتور طالب مراد سليم 19انطالقا من الـ  ثالث أيام

(IGMO) القائمون  سابقا فعاليات الحدث العلمي الذي يعتبر ثمرة لسلسلة مجهودات قدمها

ز البحث مرك بالتنسيق مع ”GRAS”على وحدة البحث في العلوم االجتماعية والصحة

مركز الدراسات  ،”CRASC ” العلمي والتقني في علم اإلنسان االجتماعي والثقافي

الطابع الدولي في طبعته  ، ويهدف هذا الصرح العلمي ذو”CEMA“ المغاربية بالجزائر

وشرح مختلف الظواهر االجتماعية،  األولى إلى إبراز أهمية العلوم االجتماعية في فهم

المختصين، الطلبة وعامة المواطنين. وتشرف على  ت التفاعلية بينوفتح المجال للمناقشا

لجنة علمية يترأسها البروفيسور محمد مبتول المنسق  تأطير أنشطة ومجريات الصالون

باحثا  135فكرة تنظيمه كما يعرف الصالون مشاركة أزيد من  العلمي للتظاهرة وصاحب

طن ومن خارجه قادمون من مجال ، من داخل الو 11مختصون في  وأستاذ جامعي

األمريكية ، الكاميرون ، تونس وفرنسا . وسيشهد برنامجا علميا أكاديميا  الواليات المتحدة

 يتخلله محاضرات، جلسات علمية، عروض وثائقية، مائدة مستديرة مع الفنانين ثري

للكتاب  والمسرحيين، تكريمات لقامات فقدتهم جامعة وهران إضافة إلى إقامة معرض

الشهاب ، دار حبر  عارضا إلى جانب دار نشر وطنية ، نذكر منهم 14مشاركة أزيد من ب

ومناقشة المؤلفين المشاركين  ، دار ميم ، وغيرها كما سيتم تنظيم جلسات بيع بالتوقيع

لهذا الحدث الفكري إلى خلق مساحة  آلخر إصداراتهم . وتسعى اللجنة العلمية المنظمة

وجهات النظر حول موضوع الطبعة من خالل  تواصل ما بين الدكاترة والطلبة لتبادل

 . والتجارب الميدانية مقاربة أكاديمية أساسها البحوث
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تعليق مهام مدير إقامة جامعية بالمسيلة

 ..وفاة طالبة صحراوية

 

تعليق مهام مدير اإلقامة  قرر الديوان الوطني للخدمات الجامعية،

 .الجامعية محمد بن بولعيد بالمسيلة

وأوضح بيان الديوان أن قراره جاء عقب حادثة وفاة طالبة صحراوية 

 .زينبو محمد سالم عبد هللا صعقا بالكهرباء

 كما أعلن ديوان الخدمات الجامعية، عن إيفاد لجنة تحقيق إلى اإلقامة

لطالبة الصحراوية. وأضاف ذات الجامعية للتقصي في ظروف وفاة ا

 .على ضوء نتائج التحقيق سيتم اتخاذ اإلجراءات النهائية البيان، إنه

 

 

 

 

 



 
 تعليق مهام مدير اإلقامة الجامعية محمد بن بولعيد بالمسيلة

 

بن أمر الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بتعليق مهام مدير اإلقامة الجامعية محمد 

 .بولعيد بالمسيلة

وحسب مصادر النهار أونالين، فإن قرار ديوان الخدمات الجامعية جاء بعد حادثة وفاة 

 .طالبة صحراوية صعقا بالكهرباء

كما أعلن ديوان الخدمات الجامعية، عن إيفاد لجنة تحقيق إلى اإلقامة الجامعية للتقصي في 

 .ظروف وفاة الطالبة الصحراوية

 .وأضاف ذات الديوان، إنه على ضوء نتائج التحقيق سيتم اتخاذ اإلجراءات النهائية

 

 

 

 

 

 



 
APN: séance plénière jeudi consacrée aux questions orales 

ALGER - L'Assemblée populaire nationale (APN) 

tiendra jeudi une séance plénière consacrée à 35 

questions orales posées à sept ministres, a indiqué un 

communiqué de l'APN. 

"Ces questions sont adressées au ministre de la Santé (5 

questions), au ministre du Travail, de l'Emploi et de la 

Sécurité sociale (5), au ministre de la Culture et des Arts 

(5), au ministre de l'Energie et des Mines (5), au ministre 

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique (5), au ministre de la Formation et de 

l'Enseignement professionnels (5) et au ministre de 

l'Agriculture et du Développement rural (5)", selon la 

même source. 

 
 


