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المدرسة" لكلية الصيدلة على وزارة التعليم -صيدلة: عرض مشروع "المصنع

 العالي قريبا

كشف نائب عميد كلية الصيدلة, عبد الحكيم بوديس, اليوم السبت بالجزائر  -الجزائر

المدرسة" التابع للكلية على وزارة التعليم العالي -العاصمة, عن عرض مشروع "المصنع

السيد بوديس الذي يشغل منصب رئيس الفيدرالية الجزائرية  وأكد .والبحث العلمي قريبا

للصيدلة, خالل عرضه للمشروع بمناسبة الذكرى األولى إلنشاء كلية الصيدلة, أن هذا 

المشروع يتمثل في "وحدة نموذجية بيداغوجية واقتصادية, ستكون قيمة مضافة في 

طنيا وساهمت في تغطية نسبة التكوين وترقية الصناعة الصيدالنية التي أثبتت وجودها و

يضيف --المدرسة" -وقد تبلورت فكرة انشاء هذا "المصنع ."ملموسة لالحتياجات الوطنية

بعد سنة فقط من إنشاء كلية الصيدلة وفصلها عن كلية الطب, "بفضل  --ذات المتحدث

 مجهودات المشرفين عليها واالستفادة من تجربة بعض الكليات األوروبية التي نجحت في

وأضاف في ذات الصدد, أن هذه التجربة الجديدة والفريدة من نوعها  ."هذا المجال

بالجزائر, "ستساهم في تطوير التكوين والبحث العلمي إلى جانب ترقية الصناعة 

الصيدالنية, كما سيتم إدراجها في إطار قانون إنشاء المؤسسات العلمية ذات الطابع العملي 

وحسب ذات المسؤول,  ."اء دليل خاص بهذا المشروعوالتكنولوجي إضافة إلى إنش

"سيحمل هذا المشروع بعد الموافقة عليه من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, 

المدرسة الذي -وسيتربع هذا المصنع .محورا كما سيكون فرعا من فروع الجامعة 12

ج خمس أصناف من , وسيشرع في إنتا2م 2228ستحتضنه كلية الصيدلة ببن عكنون على 

وسيشرف  ."األدوية بين الجافة والحقن والمراهم بعد سنتين من الموافقة عليه وتجسيده

أساتذة جامعيين باحثين  8إطارا وطنيا, من بينهم  18" --حسب البروفسور بوديس-عليه 

إطارات في التنفيذ", مؤكدا "توفر  5تقنيين أخصائيين في المخابر و 5في عدة مجاالت و

المدرسة" بإصدار دليل في اإلرشاد -كما سيقوم هذا "المصنع ."ه الخبرة الوطنيةكل هذ

والتكنولوجيا وحل بعض المشاكل المتعلقة بإنتاج األدوية, إلى جانب الرفع من قدرة اإلنتاج 

وبخصوص  .بفضل ترقية البحث العلمي واقتراح أنواع جديدة من األدوية في هذا اإلطار

ت المسؤول أنه "مضمون في إطار التعاقد مع المخابر الصيدالنية تمويل المشروع, أكد ذا

إلى جانب الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين ومساهمات بعض القطاعات الوزارية 

 "المعنية والجامعات
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

لبحث العلمي وتحويل المعرفة إلى مشاريع تثمين مخرجات ا ضرورة

 اقتصادية

  
 -الجزائر  ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وتحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية

بالجزائر العاصمة,  لعالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم السبتشدد وزير التعليم ا

مجال اإلبتكار لتحويل  على ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وتوجه الطلبة إلى

 .النهوض باالقتصاد الوطني المعرفة إلى منتوج قابل التسويق من أجل المساهمة في

زيارة  لوجيا "هواري بومدين" بمناسبةوخالل لقاء جمعه مع طلبة جامعة العلوم والتكنو

لالستفادة من مخرجات البحث  تفقدية قادته لهذه الجامعة, أكد السيد بداري أنه "حان الوقت

االدراج, وذلك من خالل المساهمة في خلق  العلمي وتجاوز مرحلة حفظ نتائج البحث في

للطلبة من أجل  التسهيالت التي تمنحها السلطات الثروة ومناصب شغل السيما في ظل

وفي هذا الصدد, أشار إلى جملة  ."إلى منتوجات قابلة التسويق تحويل مشاريعهم االبتكارية

إلنشاء مؤسساتهم الناشئة, على غرار توفير  اإلجراءات المتخذة من أجل مرافقة الطلبة

لالستفادة من سجالت تجارية وذلك بعد حصول المشروع  مقرات الحتضان المشاريع وكذا

كما  .اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على وسام من قبل وزارة

محيطها  أبرز الوزير أن التصور الجديد للجامعة يرتكز على جعلها مؤسسة في خدمة

المبني على  د الوطنياالجتماعي واالقتصادي من خالل مساهمتها في النهوض باالقتصا

وبالمناسبة, عاين السيد  ."اقتصاد المعرفة, واصفا ذلك "أساس خارطة طريق عمل القطاع

وتدوير المادة من أجل تنمية مستدامة  بداري عدة مرافق علمية بالجامعة, منها مخبر تثمين

تكار المنظم كما زار أيضا معرض االب .الفزيائية والكميائية وكذا األرضية التقنية للتحاليل

التي تمحورت حول توفير الدعم المالي وتوفير  من قبل الطلبة أين استمع إلى انشغاالتهم

مثل األلياف الكربونية ومواد إلكترونية تمكنهم من تجسيد  اإلمكانيات والوسائل العلمية

 .مشاريعهم

 

 

 



 
 الخدمات الجامعية: دراسة اللجوء إلى الدعم المباشر

 

 
 

 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على دراسة 

إمكانية اللجوء إلى الدعم المباشر للخدمات الجامعية وذلك بعد إجراء استشارة واسعة مع مختلف 

  في هذا الملف.المتدخلين 

وخالل جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح األسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن 

"الدعم المباشر للخدمات الجامعية يعد من بين الفرضيات التي ستتم دراستها، وذلك بمشاركة مختلف 

 .ة"المتدخلين وفقا لمنهج الحوار والمشاركة الجماعية في تسيير الحياة الجامعي
 

وأبرز في ذات الصدد، أن القطاع "لن يدخر أي جهد في سبيل تحسين اإلطار المعيشي للطالب 

لتمكينه من التفرغ للتحصيل العلمي واالبتكار وسط بيئة مناسبة"، وذلك "تجسيدا لخارطة الطريق 

 .المسطرة للنهوض بالقطاع

 

لقطاع من أجل تحسين مستوى وفي ذات السياق، ذكر الوزير بجملة اإلجراءات التي باشرها ا

الخدمات الجامعية، على غرار إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية للرفع 

ماي باص" لتمكين الطلبة من التعرف اآلني على "من مستوى هاته الخدمات، وكذا اعتماد تطبيق 

  .شبكة النقل الجامعي، فضال عن تحسين خدمات اإلطعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 دعم مالي مباشر لتعويض الخدمات الجامعية 

  :كشف عن استشارة مع مختلف المتدخلين.. بداري
 

 
 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على بحث إمكانية اللجوء إلى دعم مباشر 

  .لفللخدمات الجامعية، بعد إجراء استشارة واسعة مع مختلف المتدخلين في هذا الم

وأوضح الوزير، خالل جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح األسئلة الشفوية، أول 

أمس، أن الدعم المباشر للخدمات الجامعية يعد من بين الفرضيات التي ستتم دراستها، بمشاركة 

برز الوزير، مختلف المتدخلين وفقا لمنهج الحوار والمشاركة الجماعية في تسيير الحياة الجامعية. وأ

أن القطاع لن يدخر أي جهد في سبيل تحسين اإلطار المعيشي للطالب، لتمكينه من التفرغ للتحصيل 

العلمي واالبتكار وسط بيئة مناسبة، تجسيدا لخارطة الطريق المسطرة للنهوض بالقطاع وكذا تنفيذا 

 .ةلتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبرنامج عمل الحكوم

وذّكر الوزير بجملة اإلجراءات التي باشرها القطاع من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية، 

على غرار إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية للرفع من مستوى هذه 

الخدمات، وكذا اعتماد تطبيق "ماي باص" لتمكين الطلبة من التعرف اآلني على شبكة النقل 

 .لجامعي، فضال عن تحسين خدمات اإلطعاما

إقامة جامعية من  66كما أبرز السيد بداري، أن القطاع شرع، كمرحلة أولى، في ترميم جزئي ل

 .ألف طالب 490إقامة جامعية تأوي  466اصل 

وبخصوص إمكانية فتح تخصصات جامعية جديدة، ذكر الوزير بأن ذلك يتطلب إتباع إجراءات 

طلق من مبادرة المؤسسة الجامعية المعنية بتقديم طلب بهذا الخصوص، إلى جانب جديدة تنظيمية تن

التأّكد من مجمل الشروط البيداغوجية والعلمية والهيكلية وكذا احتياجات المحيط االقتصادي 

واالجتماعي، مستدال في ذلك بإدراج تخصص بيطرة على مستوى جامعة "محمد بوضياف" بوالية 

 .المسيلة

وبشأن االستعانة باألساتذة المتقاعدين في مؤسسات التعليم العالي، أشار إلى أن القطاع يحصي حاليا 

هذا  أستاذا متقاعدا متعاقدا موزعين عبر مختلف المؤسسات الجامعية، موضحا أن اللجوء إلى 96

النمط من التوظيف يتم في حالة تسجيل نقص في التأطير البيداغوجي أو بهدف االستفادة من 

 .خبرتهم

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9


 
 

 ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وتحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية

 

 
 

العاصمة, على  بالجزائرشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم السبت 

ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وتوجه الطلبة إلى مجال اإلبتكار لتحويل المعرفة إلى منتوج 

  .قابل التسويق من أجل المساهمة في النهوض باالقتصاد الوطني

طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين" بمناسبة زيارة تفقدية قادته وخالل لقاء جمعه مع 

أكد السيد بداري أنه "حان الوقت لالستفادة من مخرجات البحث العلمي وتجاوز  ,لهذه الجامعة

مرحلة حفظ نتائج البحث في االدراج, وذلك من خالل المساهمة في خلق الثروة ومناصب شغل 

هيالت التي تمنحها السلطات للطلبة من أجل تحويل مشاريعهم االبتكارية إلى السيما في ظل التس

 ."منتوجات قابلة التسويق

أشار إلى جملة اإلجراءات المتخذة من أجل مرافقة الطلبة إلنشاء مؤسساتهم  ,وفي هذا الصدد

وذلك بعد الناشئة, على غرار توفير مقرات الحتضان المشاريع وكذا لالستفادة من سجالت تجارية 

حصول المشروع على وسام من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات 

 .المصغرة

كما أبرز الوزير أن التصور الجديد للجامعة يرتكز على جعلها مؤسسة في خدمة محيطها االجتماعي 

واصفا  ,المعرفة واالقتصادي من خالل مساهمتها في النهوض باالقتصاد الوطني المبني على اقتصاد

 ."ذلك "أساس خارطة طريق عمل القطاع

وبالمناسبة, عاين السيد بداري عدة مرافق علمية بالجامعة, منها مخبر تثمين وتدوير المادة من أجل 

 .تنمية مستدامة وكذا األرضية التقنية للتحاليل الفزيائية والكميائية

أين استمع إلى انشغاالتهم التي تمحورت حول كما زار أيضا معرض االبتكار المنظم من قبل الطلبة 

توفير الدعم المالي وتوفير اإلمكانيات والوسائل العلمية مثل األلياف الكربونية ومواد إلكترونية 

 .تمكنهم من تجسيد مشاريعهم

 

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

 
 

 بداري يؤكد على ضرورة توجيه الطلبة إلى مجال اإلبتكار وخلق مناصب شغل
 

 
 

العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على ضرورة تثمين مخرجات  شدد وزير التعليم

البحث العلمي وتوجه الطلبة إلى مجال اإلبتكار لتحويل المعرفة إلى منتوج قابل التسويق 

من أجل المساهمة في النهوض باالقتصاد الوطني، مشيرا المراحل األساسية ، الواجب 

مؤسسة ناشئة والحصول على شهادة تخرج القيام بها من قبل الطالب الجامعي إلنشاء 

  ""ستارت أب

 

وخالل لقاء جمعه مع طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين" بمناسبة زيارة 

تفقدية قادته لهذه الجامعة, أكد بداري أنه "حان الوقت لالستفادة من مخرجات البحث 

ك من خالل المساهمة في خلق العلمي وتجاوز مرحلة حفظ نتائج البحث في االدراج, وذل

الثروة ومناصب شغل السيما في ظل التسهيالت التي تمنحها السلطات للطلبة من أجل 

 ."تحويل مشاريعهم االبتكارية إلى منتوجات قابلة التسويق

و أشار إلى جملة اإلجراءات المتخذة من أجل مرافقة الطلبة إلنشاء مؤسساتهم الناشئة, 

الحتضان المشاريع وكذا لالستفادة من سجالت تجارية وذلك بعد على غرار توفير مقرات 

حصول المشروع على وسام من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 

والمؤسسات المصغرة، مبرزا أن التصور الجديد للجامعة يرتكز على جعلها مؤسسة في 

هوض باالقتصاد الوطني خدمة محيطها االجتماعي واالقتصادي من خالل مساهمتها في الن

 ."المبني على اقتصاد المعرفة, واصفا ذلك "أساس خارطة طريق عمل القطاع

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 بداري يؤكد على ضرورة توجيه الطلبة إلى مجال اإلبتكار وخلق مناصب شغل

 

 
 

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي 

وتوجه الطلبة إلى مجال اإلبتكار لتحويل المعرفة إلى منتوج قابل التسويق من أجل المساهمة في 

النهوض باالقتصاد الوطني، مشيرا المراحل األساسية ، الواجب القيام بها من قبل الطالب الجامعي 

 ”ستارت أب“إلنشاء مؤسسة ناشئة والحصول على شهادة تخرج 

  

بمناسبة زيارة تفقدية قادته  ”هواري بومدين“جامعة العلوم والتكنولوجيا  وخالل لقاء جمعه مع طلبة

حان الوقت لالستفادة من مخرجات البحث العلمي وتجاوز مرحلة حفظ “لهذه الجامعة, أكد بداري أنه 

نتائج البحث في االدراج, وذلك من خالل المساهمة في خلق الثروة ومناصب شغل السيما في ظل 

تمنحها السلطات للطلبة من أجل تحويل مشاريعهم االبتكارية إلى منتوجات قابلة  التسهيالت التي

 .”التسويق

و أشار إلى جملة اإلجراءات المتخذة من أجل مرافقة الطلبة إلنشاء مؤسساتهم الناشئة, على غرار 

توفير مقرات الحتضان المشاريع وكذا لالستفادة من سجالت تجارية وذلك بعد حصول المشروع 

لى وسام من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مبرزا أن ع

التصور الجديد للجامعة يرتكز على جعلها مؤسسة في خدمة محيطها االجتماعي واالقتصادي من 

أساس “واصفا ذلك  ,خالل مساهمتها في النهوض باالقتصاد الوطني المبني على اقتصاد المعرفة

 ”ريق عمل القطاعخارطة ط

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  "بداري:"حان الوقت لالستفادة من مخرجات البحث العلمي

 وتوجه الطلبة إلى مجال اإلبتكار لتحويل المعرفة إلى منتوج قابل التسويق

 

 
 

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على 

البحث العلمي وتوجه الطلبة إلى مجال اإلبتكار لتحويل المعرفة إلى منتوج ضرورة تثمين مخرجات 

  .قابل التسويق من أجل المساهمة في النهوض باالقتصاد الوطني

وخالل لقاء جمعه مع طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين" بمناسبة زيارة تفقدية قادته 

ت لالستفادة من مخرجات البحث العلمي وتجاوز مرحلة حفظ لهذه الجامعة، أكد بداري أنه "حان الوق

نتائج البحث في االدراج، وذلك من خالل المساهمة في خلق الثروة ومناصب شغل السيما في ظل 

التسهيالت التي تمنحها السلطات للطلبة من أجل تحويل مشاريعهم االبتكارية إلى منتوجات قابلة 

 ."التسويق

ى جملة اإلجراءات المتخذة من أجل مرافقة الطلبة إلنشاء مؤسساتهم وفي هذا الصدد، أشار إل

الناشئة، على غرار توفير مقرات الحتضان المشاريع وكذا لالستفادة من سجالت تجارية وذلك بعد 

حصول المشروع على وسام من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات 

 .المصغرة

لتصور الجديد للجامعة يرتكز على جعلها مؤسسة في خدمة محيطها االجتماعي كما أبرز الوزير أن ا

واالقتصادي من خالل مساهمتها في النهوض باالقتصاد الوطني المبني على اقتصاد المعرفة، 

أساس خارطة طريق عمل القطاع". وبالمناسبة، عاين بداري عدة مرافق علمية "واصفا ذلك 

دوير المادة من أجل تنمية مستدامة وكذا األرضية التقنية للتحاليل بالجامعة منها مخبر تثمين وت

 .الفزيائية والكميائية

 

 

 

 

 

 

 



 
 ”حان الوقت لالستفادة من مخرجات البحث العلمي”بداري:

 

 
 

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على 

حث العلمي وتوجه الطلبة إلى مجال اإلبتكار لتحويل المعرفة إلى منتوج ضرورة تثمين مخرجات الب

 .قابل التسويق من أجل المساهمة في النهوض باالقتصاد الوطني
 

بمناسبة زيارة تفقدية قادته  ”هواري بومدين“وخالل لقاء جمعه مع طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا 

الستفادة من مخرجات البحث العلمي وتجاوز مرحلة حان الوقت ل“لهذه الجامعة، أكد بداري أنه 

حفظ نتائج البحث في االدراج، وذلك من خالل المساهمة في خلق الثروة ومناصب شغل السيما في 

ظل التسهيالت التي تمنحها السلطات للطلبة من أجل تحويل مشاريعهم االبتكارية إلى منتوجات قابلة 

 .”التسويق

ملة اإلجراءات المتخذة من أجل مرافقة الطلبة إلنشاء مؤسساتهم وفي هذا الصدد، أشار إلى ج

الناشئة، على غرار توفير مقرات الحتضان المشاريع وكذا لالستفادة من سجالت تجارية وذلك بعد 

حصول المشروع على وسام من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات 

 .المصغرة

ور الجديد للجامعة يرتكز على جعلها مؤسسة في خدمة محيطها االجتماعي كما أبرز الوزير أن التص

واالقتصادي من خالل مساهمتها في النهوض باالقتصاد الوطني المبني على اقتصاد المعرفة، 

وبالمناسبة، عاين بداري عدة مرافق علمية ”. أساس خارطة طريق عمل القطاع“واصفا ذلك 

ر المادة من أجل تنمية مستدامة وكذا األرضية التقنية للتحاليل بالجامعة منها مخبر تثمين وتدوي

 .الفزيائية والكميائية

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 انتهى عهد حفظ نتائج البحث في األدراج

 

 صناعة الثروة ومناصب شغل وجعل االبتكارات منتوجات قابلة للتسويق 

العاصمة، على  شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس، بالجزائر

ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وتوجه الطلبة إلى مجال االبتكار لتحويل المعرفة 

 .إلى منتوج قابل للتسويق من أجل المساهمة في النهوض باالقتصاد الوطني

، بمناسبة زيارة «هواري بومدين»خالل لقاء جمعه مع طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا 

حان الوقت لالستفادة من مخرجات البحث »الجامعة، أكد بداري أنه تفقدية قادته لهذه 

العلمي وتجاوز مرحلة حفظ نتائج البحث في األدراج، وذلك من خالل المساهمة في 

صناعة الثروة ومناصب شغل، السيما في ظل التسهيالت التي تمنحها السلطات للطلبة من 

 .«لة للتسويقأجل تحويل مشاريعهم االبتكارية إلى منتوجات قاب

في هذا الصدد، أشار إلى جملة اإلجراءات المتخذة من أجل مرافقة الطلبة إلنشاء 

مؤسساتهم الناشئة، على غرار توفير مقرات الحتضان المشاريع وكذا االستفادة من 

سجالت تجارية وذلك بعد حصول المشروع على وسام من قبل وزارة اقتصاد المعرفة 

 .سسات المصغرةوالمؤسسات الناشئة والمؤ

كما أبرز الوزير، أن التصور الجديد للجامعة يرتكز على جعلها مؤسسة في خدمة محيطها 

االجتماعي واالقتصادي، من خالل مساهمتها في النهوض باالقتصاد الوطني المبني على 

 .«أساس خارطة طريق عمل القطاع»اقتصاد المعرفة، واصفا ذلك 

فق علمية بالجامعة، منها مخبر تثمين وتدوير المادة من وبالمناسبة، عاين بداري عدة مرا

 .أجل تنمية مستدامة وكذا األرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكميائية

كما زار أيضا معرض االبتكار المنظم من قبل الطلبة، أين استمع إلى انشغاالتهم التي 

مية مثل األلياف الكربونية تمحورت حول توفير الدعم المالي واإلمكانات والوسائل العل

 .موالمواد إلكترونية التي تمكنهم من تجسيد مشاريعه

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 لتحسين تسيير الخدمات الجامعية اللجوء إلى الدعم المباشر

 

 
 

 لتحسين تسيير الخدمات الجامعية

 السلطات تدرس إمكانية اللجوء إلى الدعم المباشر 

مي كمال بداري يوم الخميس بالجزائر العاصمة على دراسة أكد وزير التعليم العالي والبحث العل

إمكانية اللجوء إلى الدعم المباشر للخدمات الجامعية وذلك بعد إجراء استشارة واسعة مع مختلف 

 .المتدخلين في هذا الملف

وخالل جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح األسئلة الشفوية أوضح الوزير أن 

ر للخدمات الجامعية يعد من بين الفرضيات التي ستتم دراستها وذلك بمشاركة مختلف الدعم المباش

 . المتدخلين وفقا لمنهج الحوار والمشاركة الجماعية في تسيير الحياة الجامعية

وأبرز في ذات الصدد أن القطاع لن يدخر أي جهد في سبيل تحسين اإلطار المعيشي للطالب لتمكينه 

العلمي واالبتكار وسط بيئة مناسبة وذلك تجسيدا لخارطة الطريق المسطرة من التفرغ للتحصيل 

للنهوض بالقطاع وكذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبرنامج عمل 

 . الحكومة

وفي ذات السياق ذكر الوزير بجملة اإلجراءات التي باشرها القطاع من أجل تحسين مستوى 

ية على غرار إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية للرفع من الخدمات الجامع

مستوى هاته الخدمات وكذا اعتماد تطبيق ماي باص لتمكين الطلبة من التعرف اآلني على شبكة 

 .النقل الجامعي فضال عن تحسين خدمات اإلطعام

إقامة  66أولى في ترميم جزئي ل وفي سياق متصل أبرز السيد بداري أن القطاع شرع كمرحلة

 490.000إقامة جامعية يقيم بها  466جامعية مشيرا إلى أن شبكة الخدمات الجامعية الوطنية تضم 

 . طالب

وبخصوص إمكانية فتح تخصصات جديدة ذكر الوزير بأّن ذلك يتطلب اتباع إجراءات جديدة 

يم طلب بهذا الخصوص إلى جانب التأكد تنظيمية تنطلق من مبادرة المؤسسة الجامعية المعنية بتقد

من مجمل الشروط البيداغوجية والعلمية والهيكلية وكذا احتياجات المحيط االقتصادي واالجتماعي 

 .المسيلةمستدال في هذا الصدد بإدراج تخصص بيطرة على مستوى جامعة محمد بوضياف بوالية 

وبشأن االستعانة باألساتذة المتقاعدين في مؤسسات التعليم العالي أشار إلى أن القطاع يحصي حاليا 

أستاذا متقاعدا متعاقدا موزعين عبر مختلف المؤسسات الجامعية موضحا أن اللجوء إلى هذا  96

 في التأطير البيداغوجي أو بهدف االستفادة من خبرتهمالنمط من التوظيف يتم في حالة تسجيل نقص 

. 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9


 

 
 

 لتحسين تسيير الخدمات الجامعية اللجوء إلى الدعم المباشر

 

 
 

 لتحسين تسيير الخدمات الجامعية

  السلطات تدرس إمكانية اللجوء إلى الدعم المباشر
 

جزائر العاصمة على دراسة إمكانية اللجوء أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم الخميس بال

 .إلى الدعم المباشر للخدمات الجامعية وذلك بعد إجراء استشارة واسعة مع مختلف المتدخلين في هذا الملف

وخالل جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح األسئلة الشفوية أوضح الوزير أن الدعم المباشر 

ن الفرضيات التي ستتم دراستها وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين وفقا لمنهج الحوار للخدمات الجامعية يعد من بي

 . والمشاركة الجماعية في تسيير الحياة الجامعية

وأبرز في ذات الصدد أن القطاع لن يدخر أي جهد في سبيل تحسين اإلطار المعيشي للطالب لتمكينه من التفرغ 

اسبة وذلك تجسيدا لخارطة الطريق المسطرة للنهوض بالقطاع وكذا للتحصيل العلمي واالبتكار وسط بيئة من

 . تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبرنامج عمل الحكومة

وفي ذات السياق ذكر الوزير بجملة اإلجراءات التي باشرها القطاع من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية 

لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية للرفع من مستوى هاته الخدمات وكذا  على غرار إنشاء لجنة وطنية

اعتماد تطبيق ماي باص لتمكين الطلبة من التعرف اآلني على شبكة النقل الجامعي فضال عن تحسين خدمات 

 .اإلطعام

ة جامعية مشيرا إقام 66وفي سياق متصل أبرز السيد بداري أن القطاع شرع كمرحلة أولى في ترميم جزئي ل

 . طالب 490.000إقامة جامعية يقيم بها  466إلى أن شبكة الخدمات الجامعية الوطنية تضم 

وبخصوص إمكانية فتح تخصصات جديدة ذكر الوزير بأّن ذلك يتطلب اتباع إجراءات جديدة تنظيمية تنطلق من 

التأكد من مجمل الشروط البيداغوجية مبادرة المؤسسة الجامعية المعنية بتقديم طلب بهذا الخصوص إلى جانب 

والعلمية والهيكلية وكذا احتياجات المحيط االقتصادي واالجتماعي مستدال في هذا الصدد بإدراج تخصص بيطرة 

 .على مستوى جامعة محمد بوضياف بوالية المسيلة

أستاذا  96ع يحصي حاليا وبشأن االستعانة باألساتذة المتقاعدين في مؤسسات التعليم العالي أشار إلى أن القطا

متقاعدا متعاقدا موزعين عبر مختلف المؤسسات الجامعية موضحا أن اللجوء إلى هذا النمط من التوظيف يتم في 

 . حالة تسجيل نقص في التأطير البيداغوجي أو بهدف االستفادة من خبرتهم

 

 



 
 

 القطاع بصدد دراسة الدعم المباشر للخدمات الجامعية

 

 
 

التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن إنشاء لجنة وطنية لتقديم المقترحات وتنفيذها لتحسين كشف وزير 

الخدمات الجامعية، سواء ما تعلق باإلقامة، اإلطعام أو النقل، مشيرا إلى دراسة إمكانية اللجوء إلى الدعم المباشر 

وفقا لمنهج الحوار والمشاركة الجماعية التي تصب لتحسين تسيير الخدمات الجامعية بمساهمة مختلف المتدخلين 

  .في مصلحة ترقية خدمات القطاع

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية، على عدد من أعضاء 

مات الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه يبذل جهودا كبيرة لتحسين األوضاع على مستوى اإلقا

الجامعية خالل األشهر القادمة، وهو ما اعتبره من بين األهداف الرئيسية التي تندرج في إطار برنامج رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا الى أن جميع المقترحات والمالحظات المسجلة سيتم أخذها بعين االعتبار 

 .يشي للطلبةلصالح القطاع ولن يدخر أي جهد في سبيل تحسين اإلطار المع

وأضاف، أن وزارة التعليم تسعى الى العمل على تحسين جانب الخدمات في مجال اإلطعام، مؤكدا أنه تم إنشاء 

لجنة وطنية ستقوم بمهام تقديم اقتراحات من أجل تنفيذها على أرض الواقع، خاصة وأن اللجنة سيشارك فيها 

 .ن ظروف إقامة الطلبة والنقل ونوعية الوجباتأعضاء من ممثلي الطلبة، وسيكون لها دور هام في تحسي

وفي رده على انشغال أحد النواب حول الدعم المباشر، اعتبر أنه من بين الحلول المقترحة في إطار تحسين 

خدمات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن األمر سيناقش مع ممثلي الطلبة والعمال والقائمين على 

 .ي وسيتم تقديم جميع اقتراحاتهم التي تصب في مصلحة تحسين قطاع الخدماتالنشاط البيداغوج

حافلة لنقل الطلبة ويحرص على ضمان تنقلهم في أحسن  5745وبخصوص النقل أوضح أن القطاع يوفر 

الظروف، مبرزا أهمية التطبيق الرقمي المستحدث "حافلتي"، الذي سيمكن الطلبة من معرفة الحافالت التي 

ت تصرفهم، موضحا أن العملية ستعمم على كل الحافالت المتواجدة عبر الوطن قبل نهاية السنة وضعت تح

 .الجارية

وفيما يتعلق بانشغال النائب ميلودي رشيد عن حزب جبهة التحرير الوطني، والمتعلق بالحاجة للتعاقد مع أساتذة 

قاعدين، ذكر الوزير أن عدد األساتذة في تخصصات متوفرة وتوقيف العمل بنظام التعاقد مع األساتذة المت

أستاذ تابع للقطاع، موضحا أنه في إطار  64000أستاذا باحثا متعاقدا من أصل  96المتعاقدين ال يتعدى 

االستقاللية البيداغوجية للمؤسسات الجامعية، تقرر األخيرة التعاقد مع أساتذة متقاعدين حسب احتياجاتها وطبقا 

 .التأكيد أن القطاع بصدد معالجة مشكل الدكاترة غير الموظفين طبقا للمعطياتلمعايير خاصة، وحرص على 

 

 

 

 

 



 

 
 

 بداري: هذه مراحل إنشاء مؤسسة ناشئة للطلبة الجامعيين
 

 
 

المراحل األساسية. ،الواجب القيام بها من  مال بداري عنكشف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،ك

 . ” ستارت أب“ناشئة والحصول على شهادة تخرج  قبل الطالب الجامعي إلنشاء مؤسسة

 
الطلبة، أن إنشاء  كما قال الوزير، أثناء الكلمة التي ألقاها اليوم بجامعة باب الزوار أمام

 . إلى منتوج إبتكاري وتتطور وتتحولالمؤسسة يبدأ بفكرة.، هذه األخيرة تتبلور 

يقدم إلى  ومن خالل تطور هذه الفكرة يضيف الوزير، يتم إنشاء المخطط التجاري، الذي

 . مبتكر وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. التي تمنحهم وسام مشروع

هم منح وبعد حصولهم على الوسام يمكنهم كراء فضاء ينتجون فيه أفكارهم، بفضله يتم

والخروج  سجل تجاري، ينشطون به لمدة سنة داخل الجامعة. إلى غاية تحسين ظروفهم

العاملة بعد  من الجامعة إلى مكان آخر يوسعون فيه فكرتهم. ويعملون على توظيف يد

 . نجاح مشروعهم المعرفي اإلقتصادي

أخذ على ست وأضاف الوزير من خالل كلمته أن جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار

 .وتسويقه عاتقها األفكار المعرفية واإلبتكارية. وتحويل المنتوج المبتكر

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
La Faculté de pharmacie a tracé sa voie pour le savoir et le développement 

 

 
 

Le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Abdelhakim Bentellis, a affirmé samedi à Alger que 

la Faculté de pharmacie, créée il y a une année, a tracé sa voie pour le savoir 

et le développement . 
 

En marge d'une Journée d'étude, organisée par la Faculté de pharmacie à l'occasion du 1er 

anniversaire de sa création, M. Bentellis a précisé que cette faculté, anciennement département de 

la Faculté de médecine de l'Université d'Alger, a tracé sa voie pour le savoir et le développement, 

saluant les efforts des personnels enseignant, technique et administratif pour relever le défi. 

Le responsable s'est également félicité de l'hommage rendu par la faculté aux enseignants 

retraités, saluant leur apport dans la formation et la publication de recherches scientifiques à 

l'échelle internationale. Ils sont "la fierté de l'université algérienne", a-t-il dit. 

M. Bentellis a, par ailleurs, annoncé l'organisation prochaine d'une rencontre avec les facultés de 

pharmacie d'universités africaines, dans le cadre du partenariat avec les facultés étrangères, 

estimant que se sera l'occasion pour la Faculté de pharmacie algérienne de renforcer sa place au 

niveau régional et international. 

Le doyen de la Faculté de pharmacie, Reda Djidjik, a fait savoir que la célébration du premier 

anniversaire de la création de la faculté était placée sous le thème "Ethique et déontologie 

pharmaceutiques : enjeux et défis". 

Dans une intervention sur la déontologie pharmaceutique, le président du Conseil national de 

l'Ordre des pharmaciens (CNOP), Noureddine Mettioui, a insisté sur la nécessité pour les 

praticiens de s'inscrire au conseil afin de protéger leurs droits mais aussi d'organiser et de 

promouvoir la profession. 

M. Mettioui a, à cet égard, rappelé les lois régissant la pharmacie, dans les secteurs public et 

privé, et la contribution du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à la proposition et à 

l'amendement des lois. 

 
 



 
 

Nécessité de valoriser les résultats de la recherche scientifique et de transformer le 

savoir en projets 

 

 
 

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

Baddari, a affirmé samedi à Alger la nécessité de valoriser les résultats de la 

recherche scientifique et d'orienter les étudiants vers l'innovation pour la 

transformation du savoir en produits commercialisables, contribuant ainsi à la relance 

de l'économie nationale. 
 

Lors d'une rencontre l'ayant réuni avec les étudiants de l'Université des sciences et la technologie 

"Houari Boumediene" (USTHB) dans le cadre d'une visite d'inspection, M. Baddari a souligné 

"qu'il est temps de bénéficier des résultats de la recherche scientifique et de dépasser le stade de 

l'archivage des résultats de la recherche, à travers la contribution à la création de richesses et des 

postes d'emploi, notamment à la lumière des facilités offertes par les autorités aux étudiants dans 

le but de les encourager à transformer leurs projets innovateurs en produits commercialisables". 

Le ministre a cité, dans ce sens, une série de mesures prises pour accompagner l'étudiant dans la 

création de sa propre start-up, comme la garantie des locaux devant abriter les projets et l'accès au 

registre du commerce, et ce après l'obtention de la médaille de la start-up décernée par le ministère 

de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises. 

La nouvelle vision de l'université tend à en faire un établissement au service de son 

environnement socio-économique, à la faveur de sa contribution à la relance de l'économie 

nationale, basée sur l'économie du savoir, a-t-il soutenu, précisant qu'il s'agit de "la base de la 

feuille de route du secteur". 

A cette occasion, le ministre a inspecté plusieurs structures scientifiques à l'USTHB, dont le 

laboratoire valorisation et recyclage de la matière pour le développement durable et le plateau 

technique d'analyses physico-chimiques. 

1. Baddari a également visité le Salon de l'innovation organisé par les étudiants et a écouté 

leurs préoccupations liées essentiellement au soutien financier et à la garantie des moyens 

scientifiques, comme la fibre de carbone et les produits électroniques indispensables à la 

réalisation de leurs projets. 

 

 


