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السيد بداري يستعرض مع سفير الهند بالجزائر سبل ترقية التعاون في مجال التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 

 
 

شارك السيد بداري يستعرض مع سفير الهند بالجزائر سبل ترقية التعاون في مجال التعليم العالي  

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, مع سفير  -والبحث العلمي الجزائر 

في مجال  الهند بالجزائر، غوراف أهلوالية, اليوم األحد, سبل ترقية عالقات التعاون بين البلدين

وأوضح نفس المصدر أن المحادثات  .التعليم العالي والبحث العلمي, حسب ما أورده بيان للوزارة

بين الطرفين تمحورت حول "البحث في كيفيات ترقية العالقات الثنائية واالرتقاء بها إلى درجة 

ريع وبرامج التوأمة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واالبتكار" وكذا وضع "مشا

كما تناول اللقاء "سبل "تعزير عالقات التعاون بين شبكة الباحثين التابعين  ."علمية وبحثية مشتركة

وفي هذا الصدد, أبدى الطرف  ."لجامعات البلدين والتشجيع على حركية األساتذة والباحثين والطلبة

برات الهندية الرائدة في مجال الجزائري رغبته في "تطوير هذه العالقات من خالل االستفادة من الخ

يضيف --ومن بين هذه التخصصات  ."المؤسسات الناشئة وتبادل التجارب في تخصصات عدة

الذكاء االصطناعي, علوم الصحة وتعليمية اللغة  ,"تكنولوجيات اإلعالم واالتصال --البيان

والوفود وعقد ملتقيات وفي هذا السياق, أعرب الوزير عن أمله في "تبادل الزيارات  ."االنجليزية

ومؤتمرات مشتركة وتنظيم لقاءات بين مسيري القطاعين في الجزائر والهند لتبادل التجارب بين 

 "البلدين في مجال الحوكمة وأساليب التسيير

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ترقية التعاون في مجال التعليم العالي  السيد بداري يستعرض مع سفير الهند بالجزائر سبل

ميوالبحث العل  
، غوراف بالجزائر الهنداستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, مع سفير 

أهلوالية, اليوم األحد, سبل ترقية عالقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي, 

  .حسب ما أورده بيان للوزارة

دثات بين الطرفين تمحورت حول "البحث في كيفيات ترقية العالقات وأوضح نفس المصدر أن المحا

 "الثنائية واالرتقاء بها إلى درجة التوأمة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واالبتكار

 ."وكذا وضع "مشاريع وبرامج علمية وبحثية مشتركة

ثين التابعين لجامعات البلدين تعزير عالقات التعاون بين شبكة الباح"كما تناول اللقاء "سبل 

 ."والتشجيع على حركية األساتذة والباحثين والطلبة

رغبته في "تطوير هذه العالقات من خالل االستفادة من  الجزائريوفي هذا الصدد, أبدى الطرف 

 ."الرائدة في مجال المؤسسات الناشئة وتبادل التجارب في تخصصات عدة الهنديةبرات الخ

"تكنولوجيات اإلعالم واالتصال, الذكاء االصطناعي,  --يضيف البيان--ومن بين هذه التخصصات 

 ."يمية اللغة االنجليزيةعلوم الصحة وتعل

وفي هذا السياق, أعرب الوزير عن أمله في "تبادل الزيارات والوفود وعقد ملتقيات ومؤتمرات 

لتبادل التجارب بين البلدين في  والهند الجزائرمشتركة وتنظيم لقاءات بين مسيري القطاعين في 

 ."مجال الحوكمة وأساليب التسيير
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السيد بداري يستعرض مع سفير الهند بالجزائر سبل ترقية التعاون في مجال التعليم العالي 

ميوالبحث العل  
 

 

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, مع سفير الهند بالجزائر، غوراف 

أهلوالية, اليوم األحد, سبل ترقية عالقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي, 

 حسب ما أورده بيان للوزارة.

البحث في كيفيات ترقية العالقات “تمحورت حول وأوضح نفس المصدر أن المحادثات بين الطرفين 

” الثنائية واالرتقاء بها إلى درجة التوأمة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واالبتكار

 ”.مشاريع وبرامج علمية وبحثية مشتركة“وكذا وضع 

عات البلدين تعزير عالقات التعاون بين شبكة الباحثين التابعين لجام“سبل “كما تناول اللقاء 

 ”.والتشجيع على حركية األساتذة والباحثين والطلبة

تطوير هذه العالقات من خالل االستفادة من “وفي هذا الصدد, أبدى الطرف الجزائري رغبته في 

 ”.الخبرات الهندية الرائدة في مجال المؤسسات الناشئة وتبادل التجارب في تخصصات عدة

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال, الذكاء االصطناعي, “ –انيضيف البي–ومن بين هذه التخصصات 

 ”.علوم الصحة وتعليمية اللغة االنجليزية

تبادل الزيارات والوفود وعقد ملتقيات ومؤتمرات “وفي هذا السياق, أعرب الوزير عن أمله في 

لدين في مشتركة وتنظيم لقاءات بين مسيري القطاعين في الجزائر والهند لتبادل التجارب بين الب

 ”مجال الحوكمة وأساليب التسيير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 لكلية الصيدلة على وزارة التعليم العالي قريبا” المدرسة-المصنع“عرض مشروع 
 
 

 
 

 

التابع للكلية على ” المدرسة-المصنع“كشف نائب عميد كلية الصيدلة، عبد الحكيم بوديس، عن عرض مشروع 

 .العالي والبحث العلمي قريباوزارة التعليم 

وقال بوديس الذي يشغل منصب رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة، خالل عرضه للمشروع بمناسبة الذكرى 

األولى إلنشاء كلية الصيدلة. أن هذا المشروع يتمثل في وحدة نموذجية بيداغوجية وإقتصادية. ستكون قيمة 

الصيدالنية. التي أثبتت وجودها وطنيا وساهمت في تغطية نسبة ملموسة مضافة في التكوين وترقية الصناعة 

 .لإلحتياجات الوطنية

  

قد تبلورت بعد سنة فقط من إنشاء كلية الصيدلة وفصلها ” المدرسة-المصنع“وأضاف بوديس فإن فكرة إنشاء هذا 

ئر ستساهم في تطوير التكوين عن كلية الطب. مشيرا إلى أن هذه التجربة الجديدة والفريدة من نوعها بالجزا

والبحث العلمي إلى جانب ترقية الصناعة الصيدالنية. كما سيتم إدراجها في إطار قانون إنشاء المؤسسات العلمية 

 .ذات الطابع العملي والتكنولوجي. إضافة إلى إنشاء دليل خاص بهذا المشروع

محورا كما  21وزارة التعليم العالي سيحمل  وأشار بوديس إلى أن هذا المشروع وبعد الموافقة عليه من طرف

الذي ستحتضنه كلية الصيدلة ببن عكنون ” المدرسة-المصنع“سيكون فرعا من فروع الجامعة. وسيتربع هذا 

. وسيشرع في إنتاج خمس أصناف من األدوية بين الجافة والحقن والمراهم بعد سنتين من 1م 1112على 

 .الموافقة عليه وتجسيده

تقنيين  5أساتذة جامعيين باحثين في عدة مجاالت. و 2إطارا وطنيا، من بينهم  22على المشروع  كما سيشرف

-المصنع“إطارات في التنفيذ. مؤكدا توفر كل هذه الخبرة الوطنية. كما سيقوم هذا  5أخصائيين في المخابر و

إنتاج األدوية. إلى جانب الرفع بإصدار دليل في اإلرشاد والتكنولوجيا وحل بعض المشاكل المتعلقة ب” المدرسة

 .من قدرة اإلنتاج بفضل ترقية البحث العلمي واقتراح أنواع جديدة من األدوية

وبخصوص تمويل المشروع، أكد بوديس، أنه مضمون في إطار التعاقد مع المخابر الصيدالنية إلى جانب 

 .”المعنية والجامعاتالشركاء االجتماعيين واالقتصاديين ومساهمات بعض القطاعات الوزارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
أستاذ ودعوات إلى مواكبة الرقمنة 161تكريم   

 

 
 

، البروفيسور ضيف عبد السالم، عن قرار إعادة االعتبار وتفعيل مراكز 01 باتنةكشف مدير جامعة 

اللّغات االجنبية الموجودة بكل كليات الجامعة، والمجهزة بأحدث تقنيات التعلم والتلقين الخاصة تعليم 

باللّغات، السيما اإلنجليزية منها يؤطرها أساتذة مختصون، حيث أعلن عن إعادة فتحها لمواكبة 

  ..التوجه الجديد للوزارة لترقية البحث العلمي واحالل النوعية

عوته لألساتذة بمواكبة التطورات العلمية المتسارعة في مجال الرقمنة والتحكم جدّد مدير الجامعة د

أستاذ تمت ترقيتهم إلى رتبتي أستاذ تعليم  262في تكنولوجيا االعالم واالتصال، خالل حفل تكريم 

، في إطار تعزيز مكانة اللغة اإلنجليزية في التعليم والتكوين 1212عالي وأستاذ محاضر أ، دورة 

 .سات التعليم العالي، ومتابعة لتقييم مسعى تكوين األساتذة في اللغة اإلنجليزيةبمؤس

، تتوفر على مراكز للتعليم المكثف للغات، وأقسام تكوين اللغة 01 باتنةوأشار ضيف، أن جامعة 

البا مسؤوليها بالتكفل باستغاللها في تكوين األساتذة، حيث سيتعين عليها الشروع في اإلنجليزية، مط

تدريس المواد التي يشرف عليها أساتذة اللغة اإلنجليزية، بدءا من السنة الجامعية الجارية، ليصبحوا 

للغة على قدر من التحكم في هذه اللغة، أو من أجل تأهيلهم وتحضيرهم لتدريس مختلف المقاييس با

 .االنجليزية

وتأتي هذه القرارات الجيدة، عقب تعيين الوزير كمال بداري على رأس القطاع، والذي أبان عن 

لها، والتي قطعت أشواطا كبيرة عندما كان الوزير مديرا  المسيلةرغبة قّوية في تعميم تجربة جامعة 

في تعزيز استعمال اللغة االنجليزية أكاديميا باقتراحها تكوين األساتذة في تخصص اللغة االنجليزية، 

من خالل السماح لهم بالتسجيل في الليسانس، إذ القت هذه التجربة استحسان األسرة الجامعية 

 .مؤسسات الجامعيةوتفاعلت معها األصوات الُمنادية بتعميمها في كل ال

وبالموازاة مع نشاطات الجامعة، أحيت كلية العلوم اإلسالمية، ذكرى رحيل الدكتور الطاهر حليس، 

من خالل فعاليات اليوم اإلعالمي الموسوم الدكتور الطاهر حليس "سيرة ومسيرة"، والذي اغتالته 

من الدكاترة الذين سنة خلت، بحضور رفقاء الراحل وأسرته وعدد  12أيادي اإلرهاب، قبل 

عاصروه وعملوا معه، والذين أدلوا بشهاداتهم في حّق الرجل وقد تم بالمناسبة تدشين قاعة 

للمحاضرات الكبرى باسم المرحوم، وتنظيم معرض للصور وعرض شريط وثائقي يحكي مسيرة 

الهياكل الراحل، باإلضافة لمداخالت رفاقه في الدرب، كما كانت الفرصة سانحة لتسمية عدد من 

 .الجامعية بأسماء أساتذة رحلوا عنا تاركين بصمتهم العلمية الخالدة
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 إنشاء لجنة وطنية لتحسين الخدمات الجامعية

 

 
 

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إنشاء لجنة وطنية لتحسين الخدمات 

  .الجامعية

باب وأوضح وزير التعليم العالي، في تصريح إعالمي، على هامش زيارته التفقدية إلى جامعة 

غرار اإليواء، النقل بالعاصمة، أن مصالحه تتطلع لتحسين مستوى الخدمات الجامعية على  الزوار

 .واإلطعام الموجه للطلبة سيما المقيمين

كما أبدى بداري، تفاؤله بتحقيق نتائج وصفها ب "المرضية" خالل األشهر القادمة، قائال: "نتطلع 

 ."لتحسين الموجود بالوسائل المتاحة

ة التي يعتمدها بالمقابل، لم يستبعد مسؤول القطاع إقرار الدعم المالي المباشر للطلبة ضمن الخط

 .قطاعه لإلرتقاء بقطاع الخدمات الجامعية

ويطرح نقاش منذ سنوات في األوساط الجامعية حول التخلي على فكر مجانية االيواء واالطعام 

 .والنقل مقابل توجيه المخصصات المالية في شكل منح مباشرة للطلبة

ينار يوميا إلطعام الطالب الواحد، في د 022كما تشير األرقام الرسمية، أن الوزارة تنفق ما قيمته 

دينار يوميا، لنقل  052مطاعم المؤسسات الجامعية واإلقامات الجامعية عبر الوطن، وما قيمته 

 .الطالب الواحد، عبر حافالت النقل الجامعي، دون احتساب تكاليف االيواء والمنح
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 إنشاء لجنة وطنية لتحسين الخدمات الجامعية
 

 
 

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إنشاء لجنة وطنية لتحسين الخدمات 

 .الجامعية

 
وأوضح وزير التعليم العالي، في تصريح إعالمي، على هامش زيارته التفقدية إلى جامعة باب 

واء، النقل الزوار بالعاصمة، أن مصالحه تتطلع لتحسين مستوى الخدمات الجامعية على غرار اإلي

 .واإلطعام الموجه للطلبة سيما المقيمين

نـتطلع “خالل األشهر القادمة، قائال: ” المرضية“كما أبدى بداري، تفاؤله بتحقيق نتائج وصفها بـ 

 .”لتحسين الموجود بالوسائل المتاحة

يعتمدها بالمقابل، لم يستبعد مسؤول القطاع إقرار الدعم المالي المباشر للطلبة ضمن الخطة التي 

 .قطاعه لإلرتقاء بقطاع الخدمات الجامعية

ويطرح نقاش منذ سنوات في األوساط الجامعية حول التخلي على فكر مجانية االيواء واالطعام 

 .والنقل مقابل توجيه المخصصات المالية في شكل منح مباشرة للطلبة

ميا إلطعام الطالب الواحد، في دينار يو 022كما تشير األرقام الرسمية، أن الوزارة تنفق ما قيمته 

دينار يوميا، لنقل  052مطاعم المؤسسات الجامعية واإلقامات الجامعية عبر الوطن، وما قيمته 

 .الطالب الواحد، عبر حافالت النقل الجامعي، دون احتساب تكاليف االيواء والمنح

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Baddari évoque avec l'ambassadeur de l'Inde la promotion de la 

coopération bilatérale 

 

 
 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari a évoqué avec l'ambassadeur d'Inde en 

Algérie, Gaurav Ahluwalia, les voies de promotion des relations de 

coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, a indiqué un communiqué du ministère. 
 

"Les discussions entre le deux parties ont porté sur la recherche des moyens à même 

de promouvoir et de hisser les relations bilatérales en vue de sceller des jumelages 

dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique et de 

l'innovation" et "de lancer des projets et des programmes scientifiques et de recherche 

communs", précise la même source. 

Les deux parties ont également abordé "les voies de renforcer les relations de 

coopération entre le réseau des chercheurs des universités des deux pays et 

d'encourager la dynamique des enseignants, des chercheurs et des étudiants", ajoute le 

communiqué. 

A ce titre, la partie algérienne a exprimé sa volonté de "développer ces relations, à 

travers la mise à profit de l'expérience indienne pionnière en matière de start-up et 

l'échange d'expériences dans diverses spécialités".    

Parmi ces spécialités, figurent notamment "les technologies de l'information et de la 

communication (TIC), l'intelligence artificielle, les sciences médicales et la didactique 

de la langue anglaise". 

Dans ce sens, le ministre a exprimé le souhait de renforcer davantage les relations 

bilatérales à travers "l'échange de visites et de délégations, l'organisation conjointe de 

colloques et de conférences et la tenue de rencontres entre les responsables des deux 

secteurs en Algérie et en Inde afin d'échanger les expériences et les expertises en 

matière de gouvernance et de méthodes de gestion" 

 


