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امعي جديد للتكوين في تبون يأمر باستحداث تخصص ج الرئيس

 ميدان تحلية مياه البحر

 
 البحر الرئيس تبون يأمر باستحداث تخصص جامعي جديد للتكوين في ميدان تحلية مياه 

االثنين،  أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خالل ترؤسه، اليوم -الجزائر

وإطارات  لبةاجتماعا لمجلس الوزراء، باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين ط

وأوضح البيان  .الوزراء جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، حسبما افاد به بيان لمجلس

طلبة وإطارات  أن رئيس الجمهورية، أمر "باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين

من تقدم في هذا المجال  جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه،

مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب يوميا  الحيوي"، مشيرا الى أن "الجزائر تنتج أكثر من

وبخصوص إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، ثمن  ."الميدان وهي من الدول الرائدة في هذا

ات المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكان رئيس الجمهورية "كل المجهودات

القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من تذبذب وشح، في  جزائرية، في حماية األمن

وفي هذا السياق، يضيف البيان، "عبر السيد الرئيس عن شكره، لكل  ."الموارد المائية

 ."التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن اإلطارات

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

بمؤسسات  ار: إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية على شكل مكاتب دراساتالبحث واالبتك تثمين

 التعليم العالي

 
 تثمين البحث واالبتكار: إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية على شكل مكاتب

قررت وزارة التعليم العالي والبحث  -الجزائر  بمؤسسات التعليم العالي دراسات

فرعية، على شكل مكاتب دراسات بمؤسسات  العلمي إنشاء مؤسسات اقتصادية

مساعيها الرامية إلى تحويل المعرفة لمنتوج  التعليم العالي، في خطوة تندرج ضمن

ن والبحث واالبتكار, حسب ما التعليم والتكوي قابل للتسويق وتثمين مخرجات

وفي هذا الصدد, وجهت وزارة  .االثنين, في بيان لها أفادت به الوزارة, اليوم

الندوات الجهوية ومن خاللهم إلى  التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى رؤساء

إلى "مضاعفة الجهود في مجال تطوير  مديري مؤسسات التعليم العالي، تدعو فيها

الرؤية واالستراتيجية الجديدة التي  كوين والبحث، عبر االنخراط فيسياسة الت

اقتصادية فرعية، في شكل مكاتب  سطرها القطاع، عن طريق إنشاء مؤسسات

ويندرج هذا القرار في  ."الثروة دراسات بمؤسسات التعليم العالي، من شأنها خلق

ل للتسويق، وتثمين قاب إطار مساعي القطاع الهادفة إلى "تحويل المعرفة لمنتوج

مصادر التمويل، والمساهمة  مخرجات التعليم والتكوين والبحث واالبتكار، وتنويع

 -يتابع البيان-وعليه  .في خلق الثروة ومناصب الشغل", يوضح المصدر ذاته

في تخصصات الهندسة  "يتعين على مؤسسات التعليم العالي، التي تضمن تكوينات

وعلوم الهندسة، أن تشرع  وتسيير تقنيات العمران المعمارية والهندسة المدنية

إلنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية  مباشرة في اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة،

 -حسب الوزارة الوصية-ومن شأن هذا اإلجراء  ."في شكل مكاتب دراسات

من تطوير عروض الخدمات في مجال الخبرات  "تمكين مؤسسات التعليم العالي،

المؤسسات اإلدارية واإلقتصادية العمومية  اسات واالستشارات، تجاهوالدر

من االستجابة لمتطلبات محيطها  والخاصة، وهو ما سيمكنها، دون شك،

 االقتصادي واالجتماعي", وفقا للمصدر ذاته



 
 :جمع أفكار الشباب اإلبتكارية" تحط رحالها بوالية الجلفة" قافلة

 
 

حطت اليوم اإلثنين بجامعة "زيان عاشور" بوالية  -الجلفة  الجلفة تحط رحالها بوالية 

 أفكار الشباب اإلبتكارية" بمبادرة من المنظمة الوطنية للشباب من ذوي الجلفة قافلة "جمع

في الوسط  الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر، و التي تهدف لتشجيع المقاوالتية

و أوضح رئيس المنظمة، جمال معيزة ل)وأج( على هامش افتتاح معرض  .الجامعي

 أن هذه التظاهرة التي تندرج في إطار نشاط حطت بالبهو الخارجي للجامعة القافلة التي

في  مشروع المنظمة الموسوم ب "كفاءة" يهدف لتشجيع المقاوالتية و ريادة األعمال

و أضاف أن هذه المبادرة الممولة من طرف وزارة الشباب والرياضة و  .أوساط الطالب

 وية ترتكز علىوكالة التأمينات، ترمي أيضا ل"بعث ديناميكية إقتصادية ق بمساهمة من

و ستجوب القافلة ضمن برنامجها الذي  ."انخراط الشباب في تأسيس المشاريع الناشئة

والية أخرى من بينها سوق أهراس و قالمة و  11يتواصل إلى غاية نهاية العام الجاري 

ومن شأن هذا النشاط  .الوادي و سيدي بلعباس و وهران الطارف و ورقلة و األغواط و

فكرة مشروع إبتكاري اقترحها  175والية الجلفة و أثمر اليوم فقط عن جمع الذي استهل ب

بعد إتمام مسار كل الواليات المعنية  طالب جامعة "زيان عاشور"، أن يتوج في األخير

و ترتكز  .تكون مشروعا، حسب رئيس المنظمة فكرة إبتكارية صالحة ألن 50باختيار 

التطبيقات و إستغالل  الحديثة المتعلقة بإستحداثاألفكار اإلبتكارية على تلك المجاالت 

طرف لجنة من الخبراء  التكنولوجيا والرقمنة، حيث سيجري تمحيصها و تدقيقها من

لإلشارة، فقد تمثل نشاط القافلة إقامة  .والمختصين و ممثلي هيئات الدعم التابعة للدولة

( مؤسسات 6عة لست )في إبراز نماذج ناج معرض مفتوح بجامعة "زيان عاشور" ساهم

كما خصص جناح الستقبال أفكار المشاريع، و هو ما  فاعلة في ميدان اإلبتكارات العلمية،

تقدموا بإبداعاتهم في عدة مجاالت علمية و أخرى ذات صلة  ثمنه طلبة الجامعة ممن

 .بريادة األعمال
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 األجانب بالجزائر جديدة للتكفل األنجع بالطلبة استراتيجية

 
اإلثنين بالجزائر العاصمة,  كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم

بالطلبة األجانب الذين يزاولون  "عن إطالق استراتيجية جديدة تضمن التكفل "األنجع

وذلك بغية إعطاء "مرئية أكبر" لنظام التعليم  ,دراستهم بالمؤسسات الجامعية الجزائرية

يوم وقال السيد بداري لدى إشرافه على مراسم  .الجزائر العالي والبحث العلمي في

 Student Marhaba) "شعار "ستيودانت مرحبا داي ترحيبي لفائدة طلبة أجانب تحت

Day) استراتيجية جديدة من أجل جذب الطلبة األجانب  بأن قطاعه "عمل على إطالق

الجامعية الجزائرية على المستوى الدولي, وبالتالي تقوية مشاركة  وتقوية مرئية المؤسسة

 --حسب الوزير--وترتكز هذه الخطة  ."العالي والبحث العلميعولمة التعليم  الجزائر في

بينها "تحسين استقبال وتمدرس الطلبة  على عدة برامج "استراتيجية وعملياتية" من

الجزائرية, وإنشاء وسم )البل( تسلمه الوزارة  ضيوف الجزائر بالمؤسسات الجامعية

روف استقبال ومرافقة جزائرية تسعى إلى تحسين ظ الوصية إلى كل مؤسسة جامعية

ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وتحويل المعرفة إلى  :إقرأ أيضا ."الطلبة األجانب

وأضاف ذات المسؤول أن قطاعه يهدف أيضا إلى "مرافقة الطلبة  اقتصادية مشاريع

إطار وصي )أساتذة وإداريين( خالل إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ  األجانب من طرف

 ول إلى مرحلة تسلم الشهادة الجامعية وكذا إلى تدريس بع  التخصصات باللغةاأل اليوم

الطلبة األجانب  حافزا الستضافة أكبر عدد من --كما أكد عليه--اإلنجليزية, مما سيكون 

 تجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت ابتداء من ."بالجزائر

 ن نوفمبر يوما خاصا بالطلبة األجانب, على غرار يومم 14هذه السنة, تخصيص ال

وحسب أرقام مديرية التعاون والتبادل  .ماي من كل سنة 19الطالب الجزائري المصادف ل

ألف طالب  63الجزائر إلى حد اآلن, قدوم ما يفوق  بين الجامعات بالوزارة, ففقد سجلت

دراسة بمختلف مؤسساتها إفريقيا وآسيا وأوروبا لل جنسية من قارات 27ممثلين ل

التكنولوجيا والعلوم الدقيقة يشكل النسبة األعلى في استقطاب  الجامعية, علما بأن ميدان

 وتمثل فئة الطلبة القادمين من الدول العربية أعلى نسبة بالجزائر تليها طلبة .هؤالء الطلبة

بمشاورات مع بع   وكشفت المديرية بالمناسبة عن القيام .الدول االفريقية ثم طلبة آسيا

بالجزائر بغرض "إحياء وتجديد" مذكرات التفاهم الثنائية والبرامج  الممثلين الدبلوماسيين

نوفمبر  14آخر تعديل على اإلثنين,  .التي تسمح باستقبال الطلبة األجانب بالجزائر التنفيذية

2022. 

 
 

 

 



 

 

 أوامر رئاسية باستحداث تخصص جامعي جديد لتكوين الطلبة في ميدان تحلية مياه البحر
 

 
 

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خالل ترؤسه إجتماع لمجلس الوزراء، 

باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه 

 .البحر
اء وكالة وطنية لتحلية المياه، ثمن الرئيس تبون كل المجهودات المبذولة، من مختلف و بشأن إنش

الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية األمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من 

 .تذبذب وشّح، في الموارد المائية

مر الرئيس تبون استحداث تخصص وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج اإلجتماع، فقد أ

جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، 

من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث إن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، 

 .يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان

ذا السياق، عبّر الرئيس عن شكره، لكل اإلطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من وفي ه

 .أجل توفير مياه الشرب للمواطن

ولإلشارة، كانت الحكومة خالل اجتماعها األربعاء الماضي برئاسة الوزير األول أيمن بن عبد 

نية لتحلية الـمياه وتنظيمها الرحمان قد درست مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوط

وسيرها. ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة باالستراتيجية 

 .الوطنية لتطوير الـموارد الـمائية غير التقليدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 وكالة لتحلية المياه وتخّصص جامعي للتكوين في المجال 

 كميليا لوالية تيسمسيلتمجلس الوزراء يقر برنامجا ت
 

 
 

 

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 

الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يتعلق األول بالقضاء العسكري 

ة والمياه والنقل البحري للبضائع، والثاني بالوقاية من الفساد، باإلضافة إلى عروض تتعلق بالتنمي

وكذا البرنامج التكميلي، للتنمية لوالية تيسمسيلت. في مستهل االجتماع توّجه رئيس الجمهورية 

، أعقبه عرض الجزائربجزيل شكره للحكومة، لمساهمتها في إنجاح القمة العربية التي احتضنتها 

جدول األعمال، ثم نشاط الحكومة لألسبوعين األخيرين، من قبل السيد الوزير األول، ليسدي السيد 

  .الرئيس للحكومة توجيهات والتعليمات وأوامر ترتبط بالملفات التي تناولها خالل االجتماع

ه ملف إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، كل المجهودات بالمناسبة ثّمن السيد الرئيس، لدى استعراض

المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية األمن القومي المائي، أمام ما 

يعرفه العالم، من تذبذب وشح في الموارد المائية. وأمر باستحداث تخّصص جامعي جديد، لتكوين 

ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال طلبة وإطارات جزائرية، في 

تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا، وهي من الدول  الجزائرالحيوي، حيث إن 

هذا الميدان، معربا في هذا السياق، عن شكره، لكل اإلطارات التي ساهمت في هذه النقلة  الرائدة في

النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن. وبخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لوالية 

تيسمسيلت، أمر السيد الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنزول إلى الميدان واالستماع، 

كثب للمنتخبين المحليين، وشدّد السيد الرئيس على أن الهدف من بعث هذا البرنامج التكميلي،  عن

هو تحسين حياة المواطن باألساس، وتحقيق توازن تنموي، يضمن لوالية تيسمسيلت، وواليات 

بعث أخرى مواكبة المسار التنموي وطنيا، مؤكدا بان تنمية الوالية يكون، أوال، بفك العزلة وإعادة 

مختلف المشاريع المجمدة بعد عملية إحصاء دقيقة، وإزالة كل العقبات، السيما المشاريع الحيوية 

للمواطن. كما دعا الرئيس إلى رفع حصة والية تيسمسيلت من السكنات الريفية وبعث مشاريع 

على  واستثمارات عمومية، من شأنها التخفيف من حدة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة، مع العمل

 .إنجاز ازدواجية الطرقات
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 الرئيس تبون يأمر باستحداث تخصص جامعي جديد للتكوين في ميدان تحلية مياه البحر

 

 
 

 

مجلس أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خالل ترؤسه، اليوم االثنين، اجتماعا ل

الوزراء، باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه 

 البحر، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.

باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة “وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية، أمر 

وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال 

الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب يوميا وهي من “، مشيرا الى أن ”الحيوي

 ”.الرائدة في هذا الميدانالدول 

كل المجهودات المبذولة، من “وبخصوص إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، ثمن رئيس الجمهورية 

مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية األمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، 

 ”.من تذبذب وشح، في الموارد المائية

عبر السيد الرئيس عن شكره، لكل اإلطارات التي ساهمت في هذه “يضيف البيان، وفي هذا السياق، 

 ”.النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 أوامر رئاسية باستحداث تخصص جامعي جديد لتكوين الطلبة في هذا الميدان

 

 
 

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات 

 .جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر

و بشأن إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، ثمن الرئيس تبون كل المجهودات المبذولة، من مختلف 

ن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية األم

 .تذبذب وشّح، في الموارد المائية

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج االجتماع، أمر الرئيس تبون استحداث تخصص 

جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، 

ا المجال الحيوي، حيث إن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، من تقدم في هذ

 يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان،

وفي هذا السياق، عبّر السيد الرئيس عن شكره، لكل اإلطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، 

 .من أجل توفير مياه الشرب للمواطن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تبون يأمر باستحداث تخصص جامعي جديد في ميدان تحلية مياه البحر
 

 
 

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية 

 مياه البحر

 

حلية المياه، ثمن الرئيس تبون كل المجهودات المبذولة، من مختلف وبشأن إنشاء وكالة وطنية لت

الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية األمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من 

 .تذبذب وشّح، في الموارد المائية

ث تخصص وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج االجتماع، أمر الرئيس تبون استحدا

جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، 

من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث إن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، 

 يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان،

عن شكره، لكل اإلطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من  وفي هذا السياق، عبر الرئيس

 .أجل توفير مياه الشرب للمواطن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الرئيس الجزائري يأمر باستحداث تخصص جامعي جديد

 

 
 

لوزراء مر رئيس الجزائري عبد المجيد تبون خالل ترؤسه اليوم االثنين اجتماعا لمجلس اأ

باستحداث تخصص جامعي جديد لتكوين طلبة وإطارات جزائرية في ميدان تحلية مياه البحر، 

باستحداث تخصص “حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية أمر 

من جامعي جديد لتكوين طلبة وإطارات جزائرية في ميدان تحلية مياه البحر بالنظر إلى ما حققناه 

الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائةألف متر “مشيرا الى أن ” تقدم في هذا المجال الحيوي

 .”مكعب يوميا وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان

كل المجهودات المبذولة من “وبخصوص إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، ثمن رئيس الجمهورية 

جزائرية، في حماية األمن القومي المائي أمام ما يعرفه العالم مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات 

 .”من تذبذب وشح في الموارد المائية

عبر السيد الرئيس عن شكره لكل اإلطارات التيساهمت في هذه “وفي هذا السياق يضيف البيان 

 ”.النقلة النوعية من أجل توفير مياه الشرب للمواطن

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 إنشاء مكاتب دراسات على مستوى مؤسسات التعليم العالي

 

 
 

، مراسلة إلى مديري الندوات الجهوية، أمرتهم من خاللها بضرورة وزارة التعليم العالي والبحث العلميوجهت 

 .إنشاء مؤسسات فرعية في شكل مكاتب دراسات

 

الهادفة  القطاع ، في إطار استراتيجية“النهار أون الين “عليها  ويأتي هذا حسب المراسلة التي تحوز

 .إلى تنويع مصادر التمويل والمساهمة في خلق الثروة

، مدعوة ألن تدعم جهودها المبذولة في التعليم العالي والبحث العلميواكدت المراسلة أن مؤسسات 

 .المهام السياسية المنوطة بها على غرار التكوين والبحث

جديدة لها صلة بمجال خلق الثروة عن طريق إنشاء مؤسسات إقتصادية كما يتعين عليها أداء مهام 

 .فرعية

وأكدت المراسلة أنه ينبغي على مؤسسات التعليم العالي، التي تضمن تكوينات في تخصصات 

الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وتسيير تقنيات العمران وعلوم الهندسة، أن تباشر التدابير 

 .مح بإنشاء مؤسسات فرعية في شكل مكاتب دراساتواإلجراءات التي تس

وأكدت المراسلة أن هذا المسعى سيمكن مؤسسة التعليم العالي دون شك، من تطوير عرض الخدمات 

ذات الصلة بالخبرات واالستشارات والدراسات اتجاه المؤسسات العمومية والخاصة، االقتصادية 

 .االجتماعي واإلقتصاديمنها واإلدارية بما يعزز مكانتها في محيطها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%b5/
https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d9%81/


 
 

 هذه خطة وزارة التعليم العالي للتكفل بالطلبة األجانب

 

 
 

” األنجع“كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إطالق إستراتيجية جديدة تضمن التكفل 

” مرئية أكبر“ة. وذلك بغية إعطاء بالطلبة األجانب. الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسات الجامعية الجزائري

 .لنظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر

 

 ”ستيودانت مرحبا داي“كما أشرف بداري، االثنين، على مراسم يوم ترحيبي لفائدة طلبة أجانب تحت شعار 

(Student Marhaba Day). 

تحسين “من بينها ”. يجية وعملياتيةاسترات“على عدة برامج  –حسب الوزير–وفي حين، ترتكز هذه الخطة 

إنشاء وسم )البل( تسلمه الوزارة ”و”. استقبال وتمدرس الطلبة ضيوف الجزائر بالمؤسسات الجامعية الجزائرية

 .”الوصية إلى كل مؤسسة جامعية جزائرية تسعى إلى تحسين ظروف استقبال ومرافقة الطلبة األجانب

مرافقة الطلبة األجانب من طرف إطار “يهدف أيضا إلى  قطاعهأن  ، العاليفي حين، أضاف وزير التعليم 

خالل إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ اليوم األول إلى مرحلة تسلم الشهادة ”. “وصي )أساتذة وإداريين(

حافزا  –كما أكد عليه–إلى تدريس بع  التخصصات باللغة اإلنجليزية، مما سيكون “وكذا ”. الجامعية

 .”بالجزائرالستضافة أكبر عدد من الطلبة األجانب 

مرافقة الطلبة األجانب من طرف إطار “يهدف أيضا إلى  قطاعهأن  ، العاليفي حين، أضاف وزير التعليم 

خالل إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ اليوم األول إلى مرحلة تسلم الشهادة ”. “وصي )أساتذة وإداريين(

حافزا  –ليهكما أكد ع–إلى تدريس بع  التخصصات باللغة اإلنجليزية، مما سيكون “وكذا ”. الجامعية

 .”الستضافة أكبر عدد من الطلبة األجانب بالجزائر

من نوفمبر يوما خاصا  14قررت ابتداء من هذه السنة، تخصيص الـ العاليوتجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعليم 

 .ماي من كل سنة 19بالطلبة األجانب. على غرار يوم الطالب الجزائري المصادف لـ

بالوزارة، فقد سجلت الجزائر إلى حد اآلن، قدوم ما يفوق  الجامعاتبين وحسب أرقام مديرية التعاون والتبادل 

جنسية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا للدراسة بمختلف مؤسساتها الجامعية. علما  27ممثلين لـ .ألف طالب 63

 .أن ميدان التكنولوجيا والعلوم الدقيقة يشكل النسبة األعلى في استقطاب هؤالء الطلبة

 .العربية أعلى نسبة بالجزائر تليها طلبة الدول اإلفريقية ثم طلبة آسيا الدولالقادمين من  كما تمثل فئة الطلبة

إحياء “بالجزائر بغرض  الدبلوماسيينوكشفت المديرية بالمناسبة عن القيام بمشاورات مع بع  الممثلين 

 .مذكرات التفاهم الثنائية. والبرامج التنفيذية التي تسمح باستقبال الطلبة األجانب بالجزائر” وتجديد
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https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85/
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https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85/
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 ألف طالب أجنبي تكّونوا بالجزائر  63

 :أعلن عن استراتيجية جديدة لرفع العدد.. بداري

 
 % أفارقة45من الطلبة الوافدين عرب و  55% 
 دوليا ائريالجزالترويج لنظام التعليم العالي  ❊

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، تبني قطاعه استراتيجية جديدة في ما يتعلق بتكوين واستقبال الطلبة 

من مختلف  الجزائردوليا، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين استقبلتهم  الجزائرياألجانب، لضمان مرئية أكثر لنظام التعليم العالي 

سيم يوم ترحيبي لفائدة الطلبة ألفطالب. في كلمة له بمناسبة إشرافه على مرا62الدول العربية واإلفريقية واآلسيوية، يفوق 

، تحت شعار "ستيودانت مرحبا داي"، قال الوزير إن هذه الجزائريةاألجانب الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسات الجامعية 

ي تهدف إلى رفع عدد الطلبة، يمكن تلخيصها في "تحسين استقبال وتمدرس الطلبة الضيوف ومرافقتهم االستراتيجية العملياتية الت

ختصاصات باللغة اإلنجليزية، إلى جانب ، مع تمكينهم من بع  االبالجزائرمن طرف أساتذة وإطارات إلى غاية نهاية تكوينهم 

 ."استحداث وسم تقدّمه وزارة التعليم العالي لكل مؤسسة جامعية حقّقت إقامة جيدة وتمدرس ممتاز للضيوف األجانب

 1962جنسية، منذ  62استقبلت طلبة من  الجزائرمن جانبه أكد مدير التعاون والتبادل الجامعي بالوزارة الطاهر صحراوي أن 

، فلسطين%، تتصدرها 55أي بنسبة من بلدان عربية  الجزائرألف طالب قادم إلى  63إلى حد اآلن، حيث تم تسجيل ما يفوق 

 النيجر، ماليقدموا من  %45 بالجزائرواليمن، فيما بلغت نسبة الطلبة األفارقة المقيمين  األردن، موريتانياالصحراء الغربية، 

، وتعزيز التعاون في %. لتقوية العالقات مع البلدان الصديقة0,19وبوركينا فاسو. أما طلبة الدول اآلسيوية فلم تتجاوز نسبتهم 

ميدان العلم والمعرفة، قامت الوزارة، حسب صحراوي، بالتشاور مع وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية إلحياء مذكرات 

 .الجزائرالتفاهم والبرامج التنفيذية التي تسمح باستقبال الطلبة األجانب في 

نوفمبر يوما خاصا بالطلبة الضيوف. ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة، تأمر من خاللها  14كما تقرر ترسيخ 

تعاون الثنائي مع بتسجيل الطلبة األجانب بمؤسسات التعليم العالي، في إطار برنامج الحكومة التضامني للمنح الدراسية وبرنامج ال

 "عدد من البلدان. كما أمرت بالعمل على تسهيل إجراءات تسجيل هؤالء الطلبة المقترحين من طرف بلدانهم في األطوار الثالثة

ليسانس، ماستر، دكتوراه"، السيما طلبة الطور األول الحاصلين على رخص التسجيل الوزارية وغير المسجلين عبر المنصة  ّّ

المساء" الفرصة للتقرب من بع  الطلبة الذين حضروا فعاليات هذه المناسبة، حيث أكدوا أن ". واغتنمت الرقمية "بروغرس"

 .عليمي الجيد وتكاليفها شبه المجانيةتعد من الوجهات الدراسية المميزة للكثير منهم، بالنظر لنظامها الت الجزائر

 

 تحتفي بطلبتها األجانب قسنطينةجامعات 

، أمس، يوما للترحيب بطلبتها األجانب تحت شعار "ستيودنت مرحبا داي"، تنفيذا قسنطينةخّصصت جامعة صالح بوبنيدر بمدينة 

لتوصيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أقر يوما ترحيبيا بهؤالء الطلبة. وبالمناسبة تم تنظيم حفل على شرف الطلبة 

تهم في كلياتها وجامعات الوالية على غرار جامعة اإلخوة منتوري، وجامعة عبد الحميد مهري األجانب الذين يزاولون دراس

واألمير عبد القادر. وأكد الدكتور رياض حمادوش، نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا، أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة تدخل في 

 280ومختلف الدول اإلفريقية عامة والعربية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن جامعته تستقبل  الجزائرإطار توطيد العالقات بين 

 .والصحراء الغربية وتنزانيا والسينغال وزيمبابوي وفلسطين األردنطالب أجنبي موزعين على كلياتها السبع، أغلبهم من 

يما يزاول البقية دراستهم بباقي طالب، ف 230وأضاف أن كلية الطب هي الشعبة التي تستقطب أكبر عدد من هؤالء البالغ عددهم 

مسجلين  ماليزيينطلبة  5كليات الجامعة. كما أحيت جامعة األمير عبد القادر، للعلوم اإلسالمية هي األخرى، حفال تكريميا لفائدة 

تخصص الدكتوراه وطالبة من الصحراء الغربية تخصص إعالم واتصال  فلسطينتين من في السنة تحضيرية أدب عربي، وطالب

 .لب سنة ثالثة تخّصص اقتصاد بنوك وتأميناتطا األردنومن 

 

 العربية لدراسة اللغة الجزائرقدموا إلى  الصينطلبة من 

، التي نظمت يوما ترحيبيا الستقبالهم. (2 زائرالج) لدراسة اللغة العربية في جامعة أبو القاسم سعد هللا الصينطالبا قدموا من  24

، وأن يستفيدوا من بالجزائرالجدد، وتمنوا لهم إقامة مريحة  الصينيينوحسب بيان للجامعة، فقد رّحب مسؤولو المؤسسة بالطلبة 

العديد من " ،الصينالبرنامج الدراسي المخصص لهم لتعلم اللغة العربية. وسيتلقى الطلبة الذين قدموا من جامعات مختلفة في 

المواد التعليمية لتحسين مستواهم في اللغة العربية". وباإلضافة إلى قواعد النحو والصرف، وتقنيات التعبير، ومفردات اللغة 

 .برنامجا ثقافيا منّوعا"، يضيف البيان" الصينيينوالبالغة، سيتضمن البرنامج التعليمي للطلبة 
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 بداري: استراتيجية جديدة للتكفل األنجع بالطلبة األجانب بالجزائر

 

العاصمة, عن إطالق  بالجزائركشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم اإلثنين 

استراتيجية جديدة تضمن التكفل "األنجع" بالطلبة األجانب الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسات 

أكبر" لنظام التعليم العالي والبحث العلمي في وذلك بغية إعطاء "مرئية  ,الجزائريةالجامعية 

  .الجزائر

وقال بداري لدى إشرافه على مراسم يوم ترحيبي لفائدة طلبة أجانب تحت شعار "ستيودانت مرحبا 

بأن قطاعه "عمل على إطالق استراتيجية جديدة من أجل جذب  (Student Marhaba Day) "داي

على المستوى الدولي, وبالتالي تقوية  الجزائريةالطلبة األجانب وتقوية مرئية المؤسسة الجامعية 

 ."في عولمة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرمشاركة 

على عدة برامج "استراتيجية وعملياتية" من بينها "تحسين  –حسب الوزير–وترتكز هذه الخطة 

وإنشاء وسم )البل( تسلمه  ,الجزائريةبالمؤسسات الجامعية  الجزائراستقبال وتمدرس الطلبة ضيوف 

ية جزائرية تسعى إلى تحسين ظروف استقبال ومرافقة الطلبة الوزارة الوصية إلى كل مؤسسة جامع

 ."األجانب

وأضاف ذات المسؤول أن قطاعه يهدف أيضا إلى "مرافقة الطلبة األجانب من طرف إطار وصي 

)أساتذة وإداريين( خالل إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ اليوم األول إلى مرحلة تسلم الشهادة 

حافزا  –كما أكد عليه–بع  التخصصات باللغة اإلنجليزية, مما سيكون الجامعية وكذا إلى تدريس 

 ."بالجزائرالستضافة أكبر عدد من الطلبة األجانب 

قررت ابتداء من هذه السنة, تخصيص تجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 19المصادف ل الجزائريمن نوفمبر يوما خاصا بالطلبة األجانب, على غرار يوم الطالب  14ال

 .ماي من كل سنة

إلى حد اآلن,  الجزائربين الجامعات بالوزارة, ففقد سجلت وحسب أرقام مديرية التعاون والتبادل 

جنسية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا للدراسة بمختلف  27ألف طالب ممثلين ل 63قدوم ما يفوق 

بأن ميدان التكنولوجيا والعلوم الدقيقة يشكل النسبة األعلى في استقطاب  مؤسساتها الجامعية, علما

 .هؤالء الطلبة

تليها طلبة الدول االفريقية ثم طلبة  بالجزائروتمثل فئة الطلبة القادمين من الدول العربية أعلى نسبة 

 .آسيا

بغرض  بالجزائروكشفت المديرية بالمناسبة عن القيام بمشاورات مع بع  الممثلين الدبلوماسيين 

ة والبرامج التنفيذية التي تسمح باستقبال الطلبة األجانب "إحياء وتجديد" مذكرات التفاهم الثنائي

  .بالجزائر
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 بداري: استراتيجية جديدة للتكفل األنجع بالطلبة األجانب بالجزائر

 

 
 

ي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم اإلثنين بالجزائر العاصمة, عن إطالق استراتيجية جديدة تضمن كشف وزير التعليم العال

” مرئية أكبر“بالطلبة األجانب الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسات الجامعية الجزائرية, وذلك بغية إعطاء  ”األنجع“التكفل 

 .لنظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر

 
 ”ستيودانت مرحبا داي“ل بداري لدى إشرافه على مراسم يوم ترحيبي لفائدة طلبة أجانب تحت شعار وقا

(Student Marhaba Day)  عمل على إطالق استراتيجية جديدة من أجل جذب الطلبة األجانب “بأن قطاعه

ركة الجزائر في عولمة وتقوية مرئية المؤسسة الجامعية الجزائرية على المستوى الدولي, وبالتالي تقوية مشا

 .”التعليم العالي والبحث العلمي

تحسين استقبال “من بينها ” استراتيجية وعملياتية“على عدة برامج  –حسب الوزير–وترتكز هذه الخطة 

وتمدرس الطلبة ضيوف الجزائر بالمؤسسات الجامعية الجزائرية, وإنشاء وسم )البل( تسلمه الوزارة الوصية إلى 

 .”ية جزائرية تسعى إلى تحسين ظروف استقبال ومرافقة الطلبة األجانبكل مؤسسة جامع

مرافقة الطلبة األجانب من طرف إطار وصي )أساتذة “وأضاف ذات المسؤول أن قطاعه يهدف أيضا إلى 

وإداريين( خالل إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ اليوم األول إلى مرحلة تسلم الشهادة الجامعية وكذا إلى تدريس 

حافزا الستضافة أكبر عدد من الطلبة األجانب  –كما أكد عليه–بع  التخصصات باللغة اإلنجليزية, مما سيكون 

 .”بالجزائر

من  14تجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت ابتداء من هذه السنة, تخصيص ال

 .ماي من كل سنة 19لب الجزائري المصادف لنوفمبر يوما خاصا بالطلبة األجانب, على غرار يوم الطا

وحسب أرقام مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالوزارة, ففقد سجلت الجزائر إلى حد اآلن, قدوم ما يفوق 

جنسية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا للدراسة بمختلف مؤسساتها الجامعية, علما  27ألف طالب ممثلين ل 63

 .لوجيا والعلوم الدقيقة يشكل النسبة األعلى في استقطاب هؤالء الطلبةبأن ميدان التكنو

 .وتمثل فئة الطلبة القادمين من الدول العربية أعلى نسبة بالجزائر تليها طلبة الدول االفريقية ثم طلبة آسيا

إحياء “وكشفت المديرية بالمناسبة عن القيام بمشاورات مع بع  الممثلين الدبلوماسيين بالجزائر بغرض 

 .مذكرات التفاهم الثنائية والبرامج التنفيذية التي تسمح باستقبال الطلبة األجانب بالجزائر” وتجديد

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 استراتيجية جديدة للتكفل األنجع بالطلبة األجانب بالجزائر

 

العاصمة, عن إطالق  بالجزائركشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم اإلثنين 

استراتيجية جديدة تضمن التكفل "األنجع" بالطلبة األجانب الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسات 

وذلك بغية إعطاء "مرئية أكبر" لنظام التعليم العالي والبحث العلمي في  ,الجزائريةالجامعية 

  .الجزائر

فائدة طلبة أجانب تحت شعار "ستيودانت وقال السيد بداري لدى إشرافه على مراسم يوم ترحيبي ل

بأن قطاعه "عمل على إطالق استراتيجية جديدة من  (Student Marhaba Day) "مرحبا داي

على المستوى الدولي, وبالتالي  الجزائريةأجل جذب الطلبة األجانب وتقوية مرئية المؤسسة الجامعية 

 ."في عولمة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرتقوية مشاركة 

اتية" من بينها "تحسين على عدة برامج "استراتيجية وعملي --حسب الوزير--وترتكز هذه الخطة 

وإنشاء وسم )البل( تسلمه  ,الجزائريةبالمؤسسات الجامعية  الجزائراستقبال وتمدرس الطلبة ضيوف 

الوزارة الوصية إلى كل مؤسسة جامعية جزائرية تسعى إلى تحسين ظروف استقبال ومرافقة الطلبة 

 ."األجانب

 إقرأ أيضا: ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وتحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية

فقة الطلبة األجانب من طرف إطار وصي وأضاف ذات المسؤول أن قطاعه يهدف أيضا إلى "مرا

)أساتذة وإداريين( خالل إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ اليوم األول إلى مرحلة تسلم الشهادة 

حافزا  --كما أكد عليه--الجامعية وكذا إلى تدريس بع  التخصصات باللغة اإلنجليزية, مما سيكون 

 ."بالجزائرالستضافة أكبر عدد من الطلبة األجانب 

تجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت ابتداء من هذه السنة, تخصيص 

 19المصادف ل الجزائريمن نوفمبر يوما خاصا بالطلبة األجانب, على غرار يوم الطالب  14ال

 .ماي من كل سنة

إلى حد اآلن,  الجزائروحسب أرقام مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالوزارة, ففقد سجلت 

جنسية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا للدراسة بمختلف  27ألف طالب ممثلين ل 63قدوم ما يفوق 

مؤسساتها الجامعية, علما بأن ميدان التكنولوجيا والعلوم الدقيقة يشكل النسبة األعلى في استقطاب 

 .هؤالء الطلبة

تليها طلبة الدول االفريقية ثم طلبة  بالجزائرن من الدول العربية أعلى نسبة وتمثل فئة الطلبة القادمي

 .آسيا

بغرض  بالجزائروكشفت المديرية بالمناسبة عن القيام بمشاورات مع بع  الممثلين الدبلوماسيين 

"إحياء وتجديد" مذكرات التفاهم الثنائية والبرامج التنفيذية التي تسمح باستقبال الطلبة األجانب 

 .بالجزائر
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تثمينا للبحث واالبتكار: إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية على شكل مكاتب دراسات بمؤسسات 

 التعليم العالي
 

 إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية، على شكل مكاتب دراسات بمؤسسات التعليم ررت وزارة التعليم العالي والبحث العلميق

للتسويق وتثمين مخرجات التعليم والتكوين  العالي، في خطوة تندرج ضمن مساعيها الرامية إلى تحويل المعرفة لمنتوج قابل

  .ة، االثنين، في بيان لهاالوزار والبحث واالبتكار، حسب ما أفادت به

مديري  العالي والبحث العلمي مذكرة إلى رؤساء الندوات الجهوية ومن خاللهم إلى وفي هذا الصدد، وجهت وزارة التعليم

سياسة التكوين والبحث، عبر االنخراط في الرؤية  مؤسسات التعليم العالي، تدعو فيها إلى "مضاعفة الجهود في مجال تطوير

بمؤسسات  سطرها القطاع، عن طريق إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية، في شكل مكاتب دراسات ية الجديدة التيواالستراتيج

 ."التعليم العالي، من شأنها خلق الثروة

مخرجات التعليم والتكوين  إطار مساعي القطاع الهادفة إلى "تحويل المعرفة لمنتوج قابل للتسويق، وتثمين ويندرج هذا القرار في

 .والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل"، يوضح المصدر ذاته ث واالبتكار، وتنويع مصادر التمويل،والبح

الهندسة المعمارية والهندسة  "يتعين على مؤسسات التعليم العالي، التي تضمن تكوينات في تخصصات -البيان يتابع-وعليه 

 باشرة في اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة، إلنشاء مؤسساتأن تشرع م المدنية وتسيير تقنيات العمران وعلوم الهندسة،

 ."اقتصادية فرعية في شكل مكاتب دراسات

 "تمكين مؤسسات التعليم العالي، من تطوير عروض الخدمات في مجال -الوصية حسب الوزارة-ومن شأن هذا اإلجراء 

العمومية والخاصة، وهو ما سيمكنها، دون شك، من  صاديةالخبرات والدراسات واالستشارات، تجاه المؤسسات اإلدارية واإلقت

 .االقتصادي واالجتماعي"، وفقا للمصدر ذاته االستجابة لمتطلبات محيطها

 بالجزائر بداري: إستراتيجية جديدة للتكفل األنجع بالطلبة األجانب..

العاصمة، عن إطالق استراتيجية جديدة تضمن التكفل  بالجزائر كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اإلثنين

م ، وذلك بغية إعطاء "مرئية أكبر" لنظام التعليالجزائرية "األنجع" بالطلبة األجانب الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسات الجامعية

 .الجزائر العالي والبحث العلمي في

 Student Marhaba) "ستيودانت مرحبا داي" بداري لدى إشرافه على مراسم يوم ترحيبي لفائدة طلبة أجانب تحت شعار وقال

Day) الجزائرية استراتيجية جديدة من أجل جذب الطلبة األجانب وتقوية مرئية المؤسسة الجامعية ى إطالقبأن قطاعه "عمل عل 

 ."في عولمة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائر على المستوى الدولي، وبالتالي تقوية مشاركة

 على عدة برامج "استراتيجية وعملياتية" من بينها "تحسين استقبال وتمدرس الطلبة ضيوف –حسب الوزير–وترتكز هذه الخطة 

 ، وإنشاء وسم )البل( تسلمه الوزارة الوصية إلى كل مؤسسة جامعية جزائرية تسعى إلىالجزائرية بالمؤسسات الجامعية الجزائر

 ."تحسين ظروف استقبال ومرافقة الطلبة األجانب

وصي )أساتذة وإداريين( خالل  ذات المسؤول أن قطاعه يهدف أيضا إلى "مرافقة الطلبة األجانب من طرف إطار وأضاف

 مرحلة تسلم الشهادة الجامعية وكذا إلى تدريس بع  التخصصات باللغة إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ اليوم األول إلى

 ."بالجزائر األجانب حافزا الستضافة أكبر عدد من الطلبة –كما أكد عليه–اإلنجليزية، مما سيكون 

من نوفمبر يوما خاصا  14السنة، تخصيص ال اإلشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت ابتداء من هذه تجدر

 .ماي من كل سنة 19المصادف ل الجزائري الطالب بالطلبة األجانب، على غرار يوم

ألف طالب  63إلى حد اآلن، قدوم ما يفوق  الجزائر رة، ففقد سجلتوحسب أرقام مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالوزا

التكنولوجيا والعلوم  وآسيا وأوروبا للدراسة بمختلف مؤسساتها الجامعية، علما بأن ميدان جنسية من قارات إفريقيا 27ممثلين ل

تليها  بالجزائر وتمثل فئة الطلبة القادمين من الدول العربية أعلى نسبة .الدقيقة يشكل النسبة األعلى في استقطاب هؤالء الطلبة

 بالجزائر لبة آسيا. وكشفت المديرية بالمناسبة عن القيام بمشاورات مع بع  الممثلين الدبلوماسيينطلبة الدول االفريقية ثم ط

 .بالجزائر باستقبال الطلبة األجانببغرض "إحياء وتجديد" مذكرات التفاهم الثنائية والبرامج التنفيذية التي تسمح 
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إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية على شكل مكاتب دراسات بمؤسسات  :تثمينا للبحث واالبتكار

 التعليم العالي

 
 

فرعية، على شكل مكاتب دراسات بمؤسسات التعليم  قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مؤسسات اقتصادية

التعليم والتكوين  مساعيها الرامية إلى تحويل المعرفة لمنتوج قابل للتسويق وتثمين مخرجات العالي، في خطوة تندرج ضمن

 .بيان لها رة، االثنين، فيوالبحث واالبتكار، حسب ما أفادت به الوزا

رؤساء الندوات الجهوية ومن خاللهم إلى مديري  وفي هذا الصدد، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى

في الرؤية  مضاعفة الجهود في مجال تطوير سياسة التكوين والبحث، عبر االنخراط“فيها إلى  مؤسسات التعليم العالي، تدعو

اقتصادية فرعية، في شكل مكاتب دراسات بمؤسسات  ية الجديدة التي سطرها القطاع، عن طريق إنشاء مؤسساتواالستراتيج

 .”خلق الثروة التعليم العالي، من شأنها

لمنتوج قابل للتسويق، وتثمين مخرجات التعليم والتكوين  تحويل المعرفة“ويندرج هذا القرار في إطار مساعي القطاع الهادفة إلى 

 .ذاته ، يوضح المصدر”وتنويع مصادر التمويل، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل ث واالبتكار،والبح

تكوينات في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة  يتعين على مؤسسات التعليم العالي، التي تضمن“ -يتابع البيان-وعليه 

الالزمة، إلنشاء مؤسسات  باشرة في اتخاذ التدابير واإلجراءاتالعمران وعلوم الهندسة، أن تشرع م المدنية وتسيير تقنيات

 .”اقتصادية فرعية في شكل مكاتب دراسات

العالي، من تطوير عروض الخدمات في مجال  تمكين مؤسسات التعليم“ -حسب الوزارة الوصية-ومن شأن هذا اإلجراء 

شك، من  صادية العمومية والخاصة، وهو ما سيمكنها، دونتجاه المؤسسات اإلدارية واإلقت الخبرات والدراسات واالستشارات،

 .ذاته ، وفقا للمصدر”االستجابة لمتطلبات محيطها االقتصادي واالجتماعي

 بداري: إستراتيجية جديدة للتكفل األنجع بالطلبة األجانب بالجزائر..

مة، عن إطالق استراتيجية جديدة تضمن التكفل العاص كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اإلثنين بالجزائر

لنظام التعليم ” مرئية أكبر“ الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسات الجامعية الجزائرية، وذلك بغية إعطاء بالطلبة األجانب” األنجع“

 .العالي والبحث العلمي في الجزائر

 Student Marhaba) ”ستيودانت مرحبا داي“ تحت شعاروقال بداري لدى إشرافه على مراسم يوم ترحيبي لفائدة طلبة أجانب 

Day)  الجزائرية  استراتيجية جديدة من أجل جذب الطلبة األجانب وتقوية مرئية المؤسسة الجامعية عمل على إطالق“بأن قطاعه

 .”التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي، وبالتالي تقوية مشاركة الجزائر في عولمة

تحسين استقبال وتمدرس الطلبة ضيوف “بينها  من” استراتيجية وعملياتية“على عدة برامج  –حسب الوزير–وترتكز هذه الخطة 

جزائرية تسعى إلى  الجزائرية، وإنشاء وسم )البل( تسلمه الوزارة الوصية إلى كل مؤسسة جامعية الجزائر بالمؤسسات الجامعية

 .”ة األجانبتحسين ظروف استقبال ومرافقة الطلب

طرف إطار وصي )أساتذة وإداريين( خالل  مرافقة الطلبة األجانب من“وأضاف ذات المسؤول أن قطاعه يهدف أيضا إلى 

 األول إلى مرحلة تسلم الشهادة الجامعية وكذا إلى تدريس بع  التخصصات باللغة إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ اليوم

 .”األجانب بالجزائر حافزا الستضافة أكبر عدد من الطلبة –ليهكما أكد ع–اإلنجليزية، مما سيكون 

من نوفمبر يوما خاصا  14هذه السنة، تخصيص ال تجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت ابتداء من

 .ماي من كل سنة 19الطالب الجزائري المصادف ل بالطلبة األجانب، على غرار يوم

ألف طالب  63الجزائر إلى حد اآلن، قدوم ما يفوق  يرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالوزارة، ففقد سجلتوحسب أرقام مد

التكنولوجيا والعلوم  إفريقيا وآسيا وأوروبا للدراسة بمختلف مؤسساتها الجامعية، علما بأن ميدان جنسية من قارات 27ممثلين ل

وتمثل فئة الطلبة القادمين من الدول العربية أعلى نسبة بالجزائر تليها  .هؤالء الطلبةالدقيقة يشكل النسبة األعلى في استقطاب 

بمشاورات مع بع  الممثلين الدبلوماسيين بالجزائر  الدول االفريقية ثم طلبة آسيا. وكشفت المديرية بالمناسبة عن القيام طلبة

 .األجانب بالجزائر فيذية التي تسمح باستقبال الطلبةمذكرات التفاهم الثنائية والبرامج التن ”إحياء وتجديد“بغرض 
 

 

 



 
 

Le Président Tebboune ordonne la création d'une nouvelle spécialité 

académique en matière de dessalement de l'eau de mer 

 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la 

réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, de créer une nouvelle spécialité 

académique pour la formation d'étudiants et cadres algériens en matière de 

dessalement de l'eau de mer, indique un communiqué du Conseil des ministres 

 

 
 

Le Président Tebboune a ordonné "la création d'une nouvelle spécialité 

académique pour la formation d'étudiants et cadres algériens dans le 

domaine du dessalement de l'eau de mer, compte tenu des progrès réalisés 

dans ce secteur vital", indiquant que "l'Algérie produit plus de 2.700.000 

m3/j, devenue pays pionnier en la matière", note la même source. 

Concernant la création d'une agence nationale de dessalement de l'eau de 

mer, il s'est félicité "des efforts consentis par les différents partenaires 

nationaux et avec des moyens algériens, en termes de préservation de la 

sécurité hydrique nationale face au stress hydrique". 

A ce propos, le Président Tebboune "a adressé ses remerciements à tous les 

cadres qui ont contribué à opérer ce bond qualitatif pour assurer 

l'approvisionnement des citoyens en eau potable", lit-on dans le 

communiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nouvelle stratégie pour une prise en charge efficace des étudiants 

étrangers en Algérie 

 

 
 

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

Baddari a annoncé, lundi à Alger, le lancement d'une nouvelle stratégie pour une 

prise en charge "efficace" des étudiants étrangers en Algérie, dans l'objectif de 

donner "plus de visibilité" au système algérien d'enseignement supérieur et de 

recherche scientifique. 
 

M.Baddari qui présidait une cérémonie d'accueil en l'honneur des étudiants étrangers sous le 

slogan "Student Marhaba Day" a indiqué que son secteur avait lancé une nouvelle stratégie pour 

attirer les étudiants étrangers et renforcer la visibilité de l'université algérienne au niveau 

international. 

Le plan repose sur plusieurs mesures "stratégiques et pratiques" dont "l'amélioration de la qualité 

d'accueil et de scolarisation des étudiants étrangers aux universités algérienne et la création d'un 

label délivré par la tutelle à tout établissement universitaire visant à améliorer les conditions 

d'accueil et l'accompagnement de ces étudiants". 

Et d'ajouter que son secteur visait également à "accompagner les étudiants étrangers par un cadre 

de la tutelle (enseignants et administrateurs) depuis leur premier jour à l'université jusqu'à la 

remise du diplôme outre l'enseignement de quelques filières en Anglais incitant ainsi grand 

nombre d'étudiants étrangers à suivre leur cursus en Algérie". 

Il convient de rappeler que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique avait décidé, à partir de cette année, de consacrer une journée pour les étudiants 

étrangers, à l'instar de la Journée de l'étudiant algérien coïncidant avec le 19 mai de chaque année.  

Selon les chiffres de la Direction de coopération et d'échange entre les universités au ministère, 

l'Algérie a enregistré à ce jour, l'arrivée de plus de 63.000 étudiants de 27 nationalités des 

continents africain, asiatique et européen pour étudier dans ses différents établissements 

universitaires, les technologies et les sciences exactes étant les spécialités les plus prisées. 

La catégorie des étudiants venant des Etats arabes représente le taux le plus élevé, suivie des 

étudiants africains, puis asiatiques. 

La direction a fait état, à l'occasion, de concertations en cours avec certains représentants 

diplomatiques en Algérie, en vue de "relancer et renouveler" les mémorandums d'entente 

bilatérale et les programmes exécutifs qui permettent d'accueillir les étudiants étrangers en 

Algérie. 

 

 



 

 
 

Valorisation de la recherche et de l'innovation : ouverture de bureaux 

d'études affiliés à des entreprises économiques 
 

 

 
 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé 

l'ouverture de bureaux d'études affiliés à des entreprises économiques au sein des 

établissements d'enseignement supérieur dans le cadre des efforts visant à transformer 

le savoir en produit commercialisable et à valoriser les résultats de l'enseignement, de 

la formation, de la recherche et de l'innovation, a indiqué lundi le ministère dans un 

communiqué 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adressé 

une note aux responsables des conférences régionales et, à travers eux, aux directeurs 

des établissements d'enseignement supérieur, les appelant à "redoubler d'efforts pour 

développer la politique de formation et de recherche en adhérant à la nouvelle 

stratégie du secteur par l'ouverture, dans les établissements d'enseignement supérieur, 

de bureaux d'études affiliés à des entreprises économiques en vue de créer de la 

richesse". 

Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à "transformer le 

savoir en produit commercialisable, valoriser les résultats de l'enseignement, de la 

formation, de la recherche et de l'innovation, diversifier les sources de financement et 

contribuer à la création de richesses et d'emplois", a précisé la même source. 

A ce titre, "les établissements d'enseignement supérieur assurant des formations en 

architecture, en génie civil, en gestion des techniques  urbaines et en sciences de 

l'ingénieur sont tenus d'entreprendre, sans délai, les démarches nécessaires pour 

l'ouverture de bureaux d'études affiliés à des entreprises économiques", selon le 

communiqué. 

Cette mesure permettra aux établissements d'enseignement supérieur de développer 

des offres de services en matière d'expertise, d'études et de conseil en direction des 

administrations et des entreprises économiques publiques et privées et de répondre 

ainsi aux exigences de leur environnement économique et social, selon le ministère de 

tutelle. 

 

 



 
 

Valorisation de la recherche et de l’innovation : 

ouverture de bureaux d’études affiliés à des 

entreprises économiques 

 

ALGER- Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé 

l’ouverture de bureaux d’études affiliés à des entreprises économiques au sein des 

établissements d’enseignement supérieur dans le cadre des efforts visant à transformer le 

savoir en produit commercialisable et à valoriser les résultats de l’enseignement, de la 

formation, de la recherche et de l’innovation, a indiqué lundi le ministère dans un 

communiqué. 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adressé une note aux 

responsables des conférences régionales et, à travers eux, aux directeurs des établissements 

d’enseignement supérieur, les appelant à « redoubler d’efforts pour développer la politique de 

formation et de recherche en adhérant à la nouvelle stratégie du secteur par l’ouverture, dans les 

établissements d’enseignement supérieur, de bureaux d’études affiliés à des entreprises 

économiques en vue de créer de la richesse ». 

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à « transformer le savoir en 

produit commercialisable, valoriser les résultats de l’enseignement, de la formation, de la 

recherche et de l’innovation, diversifier les sources de financement et contribuer à la création de 

richesses et d’emplois », a précisé la même source. 

A ce titre, « les établissements d’enseignement supérieur assurant des formations en architecture, 

en génie civil, en gestion des techniques  urbaines et en sciences de l’ingénieur sont tenus 

d’entreprendre, sans délai, les démarches nécessaires pour l’ouverture de bureaux d’études affiliés 

à des entreprises économiques », selon le communiqué. 

Cette mesure permettra aux établissements d’enseignement supérieur de développer des offres de 

services en matière d’expertise, d’études et de conseil en direction des administrations et des 

entreprises économiques publiques et privées et de répondre ainsi aux exigences de leur 

environnement économique et social, selon le ministère de tutelle.     

 

 



 

Valorisation de la recherche et de l'innovation : ouverture de 

bureaux d'études affiliés à des entreprises économiques 

 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a 

décidé l'ouverture de bureaux d'études affiliés à des entreprises économiques 

au sein des établissements d'enseignement supérieur dans le cadre des 

efforts visant à transformer le savoir en produit commercialisable et à 

valoriser les résultats de l'enseignement, de la formation, de la recherche et 

de l'innovation, a indiqué lundi le ministère dans un communiqué.  

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a 

adressé une note aux responsables des conférences régionales et, à travers 

eux, aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur, les 

appelant à "redoubler d'efforts pour développer la politique de formation et 

de recherche en adhérant à la nouvelle stratégie du secteur par l'ouverture, 

dans les établissements d'enseignement supérieur, de bureaux d'études 

affiliés à des entreprises économiques en vue de créer de la richesse". 

Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à 

"transformer le savoir en produit commercialisable, valoriser les résultats de 

l'enseignement, de la formation, de la recherche et de l'innovation, 

diversifier les sources de financement et contribuer à la création de richesses 

et d'emplois", a précisé la même source. 

A ce titre, "les établissements d'enseignement supérieur assurant des 

formations en architecture, en génie civil, en gestion des techniques 

urbaines et en sciences de l'ingénieur sont tenus d'entreprendre, sans délai, 

les démarches nécessaires pour l'ouverture de bureaux d'études affiliés à des 

entreprises économiques", selon le communiqué. 

Cette mesure permettra aux établissements d'enseignement supérieur de 

développer des offres de services en matière d'expertise, d'études et de 

conseil en direction des administrations et des entreprises économiques 

publiques et privées et de répondre ainsi aux exigences de leur 

environnement économique et social, selon le ministère de tutelle. 

 

 



 

Université : Ouverture de bureaux d’études affiliés à 

des entreprises économiques 

  Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

a décidé l’ouverture de bureaux d’études affiliés à des entreprises 

économiques au sein des établissements d’enseignement supérieur dans le 

cadre des efforts visant à transformer le savoir en produit commercialisable 

et à valoriser les résultats de l’enseignement, de la formation, de la 

recherche et de l’innovation, a indiqué hier le ministère dans un 

communiqué.Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique a adressé une note aux responsables des conférences régionales 

et, à travers eux, aux directeurs des établissements d’enseignement 

supérieur, les appelant à « redoubler d’efforts pour développer la politique 

de formation et de recherche en adhérant à la nouvelle stratégie du secteur 

par l’ouverture, dans les établissements d’enseignement supérieur, de 

bureaux d’études affiliés à des entreprises économiques en vue de créer de 

la richesse ». Ainsi, « les établissements d’enseignement supérieur assurant 

des formations en architecture, en génie civil, en gestion des techniques 

urbaines et en sciences de l’ingénieur sont tenus d’entreprendre, sans délai, 

les démarches nécessaires pour l’ouverture de bureaux d’études affiliés à 

des entreprises économiques.Cette mesure permettra aux établissements 

d’enseignement supérieur de développer des offres de services en matière 

d’expertise, d’études et de conseil en direction des administrations et des 

entreprises économiques publiques et privées et de répondre ainsi aux 

exigences de leur environnement économique et social, note la même 

source.   

 

 

 

 

 



 

Afin de créer de la richesse: Le ministère de l’Enseignement 

supérieur décide la création de bureaux d’études affiliés à des 

entreprises économiques 

 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a 

décidé l’ouverture de bureaux d’études affiliés à des entreprises 

économiques au sein des établissements d’enseignement supérieur, dans le 

cadre des efforts visant à transformer le savoir en produit commercialisable 

et à valoriser les résultats de l’enseignement, de la formation, de la 

recherche et de l’innovation, a annoncé, aujourd’hui, le ministère dans un 

communiqué. 

Dans une note adressée aux responsables des conférences régionales et, à 

travers eux, aux directeurs des établissements d’enseignement supérieur, le 

ministère a appelé à «redoubler d’efforts pour développer la politique de 

formation et de recherche en adhérant à la nouvelle stratégie du secteur en 

vue de créer de la richesse». 

«A ce titre, les établissements d’enseignement supérieur assurant des 

formations en architecture, en génie civil, en gestion des techniques 

urbaines et en sciences de l’ingénieur sont tenus d’entreprendre, sans délai, 

les démarches nécessaires pour l’ouverture de bureaux d’études affiliés à 

des entreprises économiques», précise le communiqué, poursuivant que 

cette mesure permettra aux établissements d’enseignement supérieur de 

«développer des offres de services en matière d’expertise, d’études et de 

conseil en direction des administrations et des entreprises économiques 

publiques et privées et de répondre ainsi aux exigences de leur 

environnement économique et social, selon le ministère de tutelle». 

 

 



 
Etudiants étrangers en Algérie: Lancement d’une nouvelle stratégie pour une prise en 

charge «plus efficace» 

  

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Kamel Baddari a révél, aujourd’hui, le lancement d’une nouvelle stratégie 

qui garantit la prise en charge «la plus efficace» des étudiants étrangers qui 

étudient dans les établissements universitaires algériens, afin de donner une 

«plus grande visibilité» au système de l’enseignement supérieur et de 

recherche scientifique en Algérie, mais aussi de renforcer la visibilité de 

l’établissement universitaire algérien au niveau international et renforcer la 

participation de l’Algérie à la mondialisation de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. 

Supervisant les cérémonies d’accueil des étudiants étrangers sous le slogan 

«Student Marhaba Day», Baddari a déclaré que ce plan repose sur plusieurs 

programmes «stratégiques et opérationnels», dont «l’amélioration de 

l’accueil et de l’enseignement des étudiants invités en Algérie dans les 

établissements universitaires algériens, et la mise en place d’un label remis 

par la tutelle à chaque établissement universitaire algérien qui œuvre à 

améliorer les conditions d’accueil et d’accompagnement des étudiants 

étrangers». 

Baddari a fait savoir que son département vise également à «accompagner 

les étudiants étrangers par un cadre tutélaire composé de professeurs et 

d’administrateurs, durant leur séjour à l’établissement universitaire jusqu’à 

l’obtention du diplôme universitaire», estimant que ainsi qu’enseigner 

certaines spécialités en anglais sera «une incitation à accueillir le plus grand 

nombre d’étudiants étrangers en Algérie». 

Selon les chiffres de la Direction de la Coopération et des Echanges entre 

les Universités du Ministère, l’Algérie dénombre à ce jour la venue de plus 

de 63.000 étudiants représentant 27 nationalités des continents d’Afrique, 

d’Asie et d’Europe, précisant que le domaine de la technologie et des 

sciences exactes constitue le pourcentage le plus élevé pour attirer ces 

étudiants. 

 

 



 

Etudiants étrangers en Algérie : une nouvelle stratégie 

d’accompagnement annoncée 

 

Les étudiants étrangers en Algérie sont de plus en plus nombreux. Une 

nouvelle stratégie d’accompagnement est élaborée afin d’améliorer 

l’accueil et la prise en charge des préoccupations de cette population 

estudiantine, estimée à 63 milles étudiant(e)s. 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Kamel Badari, a annoncé la mise en œuvre d’une nouvelle feuille de route 

qui traduit « un label algérien » pour toute les universités du pays à l’objet 

de « cadrer le nombre d’étudiants étrangers en continuelle augmentation ». 

Le ministre de l'Enseignement supérieur s'exprimant au micro de la chaine 3 

des étudiants étranger en Algérie  

M. Badari explique que ce projet offrira « plus de visibilité à l’université à 

l’échelle internationale pour que l’Algérie devienne un acteur important 

dans la mondialisation de l’enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique. » 

Ledit label, souligne le ministre, permet à l’enseignement supérieur 

l’apprentissage de certaines disciplines en langues étrangères. Et « en outre 

un accompagnement par des référents les étudiants étrangers ».   

Radio Algérie Multimédia     

 



 

Nouvelle stratégie pour accompagner efficacement les étudiants 

étrangers en Algérie 

 

 
 

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

annoncé lundi à Alger le lancement d’une nouvelle stratégie « efficace » d’accompagnement des 

étudiants étrangers en Algérie, dans le but de donner « plus de visibilité » au système 

d’enseignement supérieur algérien. et la recherche scientifique. 

M.Baddari, qui a présidé une cérémonie d’accueil en l’honneur des étudiants étrangers sous le 

slogan « Marhaba Student Day » a indiqué que son secteur a lancé une nouvelle stratégie pour 

attirer les étudiants étrangers et renforcer la visibilité de l’université algérienne au niveau 

international. 

Le plan repose sur plusieurs mesures « stratégiques et pratiques », dont « l’amélioration de la 

qualité de l’accueil et de la formation des étudiants étrangers dans les universités algériennes et la 

création d’un label délivré par l’autorité de tutelle de tout établissement universitaire visant à 

améliorer les conditions d’accueil et d’accompagnement de ces étudiants ». 

Et d’ajouter que son secteur visait également à « accompagner les étudiants étrangers avec un 

cadre d’encadrement (enseignants et administrateurs) du premier jour d’université jusqu’à 

l’obtention du diplôme, en plus d’enseigner certains cours en anglais, incitant ainsi un grand 

nombre d’étudiants étrangers à assister à. leur parcours en Algérie ». 

Rappelons que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé, 

à partir de cette année, de consacrer une journée aux étudiants étrangers, comme la Journée des 

étudiants algériens qui coïncide avec le 19 mai de chaque année. 

Selon les chiffres de la Direction de la coopération et des échanges interuniversitaires au sein du 

ministère, l’Algérie a enregistré à ce jour la venue de plus de 63.000 étudiants de 27 nationalités 

des continents africain, asiatique et européen pour étudier dans ses différentes institutions 

universitaires, les technologies et les sciences exactes étant les spécialités les plus populaires. 

La catégorie des étudiants des pays arabes représente le taux le plus élevé, suivi des étudiants 

africains puis asiatiques. 

La direction a parfois fait état de consultations en cours avec certains représentants diplomatiques 

algériens en vue de « faire revivre et renouveler » des protocoles d’accord bilatéraux et des 

programmes exécutifs permettant l’admission d’étudiants étrangers en Algérie. 
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Student marhaba Day : Baddadri préside une 

cérémonie pour l’accueil des étudiants étrangers 

 

  

 

Student marhaba Day   

Baddadri préside une cérémonie pour l’accueil des étudiants étrangers   

Le ministre de l’enseignement supérieur présidera ce lundi 14 novembre, au 

siège du ministère la cérémonie de la consécration d’une journée « student 

marhaba Day ». Une journée qui sera réservée à l’accueil des étudiants 

étrangers inscrits dans les établissements universitaires algériens. Kamel 

Baddari, faut-il le rappeler, a toujours souligné l’importance d’encourager la 

formation des étudiants à l’étranger, outre la conclusion de conventions de 

jumelage entre les différents établissements universitaires algériens et des 

établissements à l’étranger en vue d’échanger les étudiants et les 

expériences en matière d’enseignement et de formation. A noter que sur 

plusieurs pages facebook des universités algériennes, une invitation a été 

lancée aux étudiants étrangers pour assister à une journée de bienvenue sous 

le slogan «Marhaba day » qui aura lieu également aujourd’hui localement 

comme cela est le cas pour l’université d’Oran 2 qui organise cet événement 

au niveau de l’auditorium Touati Aziz M’hamed de la faculté de droit et des 

sciences politique. 

H.Y. 

 


