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 بصمة الوجه لدخول اإلقامات الجامعية.. وسوار للطلبة لتمديد اقامتهم بعد نهاية العام الدراسي
 

 

 

طريقة جديدة تسمح للطلبة بإتمام ارتباطاتهم  وطني للخدمات الجامعيةالديوان ال استحدث

 الكترونيا، يمكنهم من المبيت داخل األحياء الجامعية، بعد نهاية العام اإلدارية، بمنحهم سوارا

 .الدراسي

 

بالمجلس  وقال النائب حليم بن شريف عضو لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية

إن مدير ديوان  ،”النهار أونالين“يوم اإلثنين، في تصريح خص به الشعبي الوطني، ال

الخدمات الجامعية من كافة  الخدمات الجامعية تعهد خالل جلسة استماع مغلقة برقمنة

 .جوانبها

” سكانير“ وتتم الرقمنة، حسب نفس المصدر، عبر نصب أجهزة الكترونية على شاكلة

 .اء باألحياء الجامعيةللتمييز بين المقيمين الحقيقيين والغرب

بالحي  هذا الجهاز سيسمح بالتعرف على المقيم“وفي هذا اإلطار، قال المتحدث إن 

تصرف أولياء  ، مشيرا إلى أن هذه التقنية ستوضع تحت”الجامعي من خالل بصمة الوجه

 .الطلبة من أجل االطمئنان عليهم

أسئلة  ال في رده علىوأضاف النائب بن شريف أن مدير ديوان الخدمات الجامعية ق

إدارية بعد نهاية  النواب حول مصير الطالب المقيم بالحي الجامعي، المرتبط بالتزامات

آجال إقامتهم بالحي الجامعي بعد  السماح لهؤالء مستقبال بتمديد“العام الدراسي، إنه سيتم 

 .”يوما 15و 10تزويدهم بسوار لفترات تتراوح بين 
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 وج من اإلقامات الجامعية الكترونيا قريباطلب األكل.. الدخول والخر
 

 
 

اإلطعام مشروع آخر في  قال المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين، إن رقمنة مصلحة

 .إلكترونيا مسبقا الحسبان. الذي يسمح للطالب طلب األكل أو وجبته

 

ج من االقامات الجامعية، فأشار هنين، إلى أن والخرو الدخول أما بالنسبة لرقمنة

 .هذا التطبيق سيكون تحت تصرف األولياء

عالي، حّث على رقمنة القطاع، في كل ال التعليم كما أكد، المتحدث، أن وزير

 .مديرية للخدمات على المستوى الوطني 66مدخالته. مشيرا إلى وجود أكثر من 

الجامعية، على أن مصالحه تتجه نحو رقمنة  للخدمات في حين، أكد المدير العام

 كان رقمنة قطاع النقل من خالل تطبيق أول مشروع القطاع. مشيرا إلى أن 

“my bus “.  كاشفا أن نسبة ”. في خمس واليات طالق التطبيقوتم إ“تابعا

 .بالمائة 50تجاوزت  GPS تركيب جهاز
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 الدخول والخروج من اإلقامات الجامعية الكترونيا قريبا
 

 

 

قال المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين، إن رقمنة مصلحة اإلطعام مشروع آخر في 

 .الحسبان. الذي يسمح للطالب طلب األكل أو وجبته إلكترونيا مسبقا

 

ذا والخروج من االقامات الجامعية، فأشار هنين، إلى أن ه أما بالنسبة لرقمنةالدخول 

 .تحت تصرف األولياء التطبيق سيكون 

العالي، حّث على رقمنة القطاع، في كل مدخالته.  كما أكد، المتحدث، أن وزير التعليم 

 .مديرية للخدمات على المستوى الوطني 66مشيرا إلى وجود أكثر من 

اع. الجامعية، على أن مصالحه تتجه نحو رقمنة القط في حين، أكد المدير العام للخدمات 

تابعا  .“ my bus“ أول مشروع كان رقمنة قطاع النقل من خالل تطبيق مشيرا إلى أن 

تجاوزت  GPS كاشفا أن نسبة تركيب جهاز”. وتم إطالق التطبيق في خمس واليات“

 .بالمائة 50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 طلب األكل.. الدخول والخروج من اإلقامات الجامعية الكترونيا قريبا

  

 
 

قال المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين، إن رقمنة مصلحة اإلطعام مشروع آخر في 

 .الحسبان. الذي يسمح للطالب طلب األكل أو وجبته إلكترونيا مسبقا
 

والخروج من االقامات الجامعية، فأشار هنين، إلى أن هذا التطبيق سيكون تحت  الدخول أما بالنسبة لرقمنة

 .تصرف األولياء

العالي، حّث على رقمنة القطاع، في كل مدخالته. مشيرا إلى وجود أكثر  التعليم وزير كما أكد، المتحدث، أن

 .مديرية للخدمات على المستوى الوطني 66من 

أول  الجامعية، على أن مصالحه تتجه نحو رقمنة القطاع. مشيرا إلى أن  للخدمات في حين، أكد المدير العام

”. وتم إطالق التطبيق في خمس واليات“تابعا  .“ my bus“ تطبيق مشروع كان رقمنة قطاع النقل من خالل

 .بالمائة 50تجاوزت  GPS كاشفا أن نسبة تركيب جهاز

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار لإلطالع على كل اآلخبار على البالي ستور

الجديدة التي أوصت بها وزارة التعليم العالي للحد   اإلجراءات وأعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن

من ظواهر الحوادث باإلقامات الجامعية. حيث أشار فيصل هنين، المدير العام للديوان، إلى وضع في كل جناح 

 .إقامة جامعية مطابخ صغيرة يستفيد منها الطلبة المقيمين

ن هذه المطابخ المجهزة، ستساهم في قضاء الحاجيات اليومية كما أوضح هنين، في تصريح سابق للنهار، أ

، والفرن الكهربائي. والتي ”البوتان“للطلبة في أحسن الظروف. مضيفا، أن العملية هدفها تجنب قارورات الغاز 

 .تؤدي إلى الكثير من األحيان لوقوع حوادث خطيرة وانفجارات

، على أن وضع المطابخ، سيكون في اإلقامات الجديدة التي سيتم استالمها للديوان وبالمقابل، أشار المدير العام

 .مستقبال
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 إجباري في الجامعات بداية من السداسي الثاني” مودل“التعليم عبر منصة 
 

 
 

تعميم تدريس الوحدات عبر منصة  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر رسميا

 .2023-2022الجامعية  بداية من السدسي الثاني للسنة” مودل“
 

الوزارة على ضرورة  على نسخة منها، فقد أكدت” النهار أون الين“وحسب المراسلة التي تحوز 

التعليم  لتعليم عن بعد في مؤسسات شروع في التجسيد الميداني لمسعى القطاع. في مجال إرساءال

 .العالي

عبر نمط التعليم عن  كما أمر الوزير من خالل التعليمة عن تعميم تدريس الوحدات األفقية حصرا

 .بعد. بدءا من السداسي الثاني للسنة الجامعية

بهذه المنصة.  المؤسسات التي لم تتدعمحيز الخدمة لدى “مودل “وأمرت الوزارة بوضع منصة 

بهم في المنصة مع دعوتهم إلى  لتمكين األساتذة الذين يدرسون الوحدات األفقية من حسابات خاصة

 . المنصة والتحكم فيها متابعة التكوين. الذي يسمح لهم باستعمال

المنصة ،ال سيما طرق إستعمال  كما أمر الوزير ،باعداد دليل عملياتي لفائدة األساتذة حول كيفيات

كذلك إلى إنشاء عناوين بريدية إلكترونية مؤسساتية  التسجيل وآليات التقييم عبر الخط. باإلضافة

 .إسم مستخدم وكلمة مرور سهلة للتذكر للطلبة لتمكين كل طالب من

بسهولة ووضوح  كما شدّد الوزير على ضرورة تصميم االرضية بطريقة تسمح للطلبة بالولوج

والسنة الجامعية  للدروس عبر تصنيف الطلبة حسب الدفعات ومستوى التكوين والتخصص

 .والمجموعة
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 التعليم عن بعد إجباري في الجامعات بداية من السداسي الثاني”.. مودل“عبر منصة 
 

 
 

 

علنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر رسميا تعميم تدريس الوحدات عبر منصة أ

 .2023-2022بداية من السدسي الثاني للسنة الجامعية ” مودل“
 

ة للجامعات باالتصال مع جاء هذا في مراسلة تلقاها، األحد، رؤساء الندوات الجهوي

لتدريس الوحدات األفقية ” مودل“مديري مؤسسات التعليم العالي بخصوص تفعيل منصة 

 2022/2023حصرا عبر نمط التعليم عن بعد بداء من السداسي الثاني للسنة الجامعية 

والتي تأتي في إطار الشروع في التجسيد الميداني لمسعى القطاع في مجال إرساء التعليم 

ن بعد في مؤسسات التعليم العالي والذي تشرف عليه اللجنة المناقشة بموجب القرار ع

. وأوضحت المراسلة، أنه تطبيقا لتوجيهات الوزير، حيث تقرر تعميم تدريس 1242رقم 

الوحدات األفقية حصرا عبر نمط التعليم عن بعد بداء من السداسي الثاني للسنة الجامعية 

بالمواد التي كل معاملها واحد حسب أساتذة القطاع. ودعت  ويتعلق األمر 2022/2023

المراسلة، مدراء الجامعات اتخاذ كل الترتيبات الالزمة لنجاح هذه العملية، ال سميا وضع 

وتمكين كل   حيز الخدمة لدى المؤسسات التي تتدم بعد بهذه المنصة” مودل“منصة 

ت خالصة بهم في المنصة مع دعوتهم االساتذة الذين يدرسون الوحدات االفقية من حسابا

الى متابعة التكوين الذي يسمح لهمب استعمال المنصة والتحكم فيها، فضال عن اهمية 

إعداد دليل عملياتي لفائدة األساتذة حول كيفيات استعمال المنصة، ال سميا طرق التسجيل 

إنشاء عناوين بريد واليات طرق التسجيل واليات التقييم عبر الخط، مع التاكيد على أهمية 

” رؤقم بطاقة الطالب“إلكترونية مؤسساتية للطلبة لتمكين كل طالب من اسم مستخدم 

وكلمة مرور سهلة للتذكير. كما أمرت رؤساء الجامعات، تصميم األرضية بطريقة تسمح 

للطلبة بالولوج بسهولة ووضوح للدروس عبر تصنيف الطلبة حسب الدفعات ومستوى 

والسنة الجامعية والمجموعة والفوج مع التاكيد على أهمية ايالء التكوين والتخصص 

أهمية قصوى للتحضير الجيد لهذه العملية التي تعتبر أول لبنات تطوير نمط التعليم عن 

 .بعد ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية

 

 

 

 



 

 
 

 التعليم عبر منصة "مودل" إجباري في الجامعات بداية من السداسي الثاني
  

 
 

” مودل“أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر رسميا تعميم تدريس الوحدات عبر منصة 

 .2023-2022بداية من السدسي الثاني للسنة الجامعية 
 

على نسخة منها، فقد أكدت الوزارة على ضرورة ” النهار أون الين“لمراسلة التي تحوز وحسب ا

تعليم ال الشروع في التجسيد الميداني لمسعى القطاع. في مجال إرساء لتعليم عن بعد في مؤسسات

 .العالي

كما أمر الوزير من خالل التعليمة عن تعميم تدريس الوحدات األفقية حصرا عبر نمط التعليم عن 

 .بعد. بدءا من السداسي الثاني للسنة الجامعية

حيز الخدمة لدى المؤسسات التي لم تتدعم بهذه المنصة. “مودل “وأمرت الوزارة بوضع منصة 

الوحدات األفقية من حسابات خاصة بهم في المنصة مع دعوتهم إلى لتمكين األساتذة الذين يدرسون 

 . فيها متابعة التكوين. الذي يسمح لهم باستعمال المنصة والتحكم

كما أمر الوزير ،باعداد دليل عملياتي لفائدة األساتذة حول كيفيات إستعمال المنصة ،ال سيما طرق 

ك إلى إنشاء عناوين بريدية إلكترونية مؤسساتية التسجيل وآليات التقييم عبر الخط. باإلضافة كذل

 .للطلبة لتمكين كل طالب من إسم مستخدم وكلمة مرور سهلة للتذكر

كما شدّد الوزير على ضرورة تصميم االرضية بطريقة تسمح للطلبة بالولوج بسهولة ووضوح 

عية للدروس عبر تصنيف الطلبة حسب الدفعات ومستوى التكوين والتخصص والسنة الجام

 .والمجموعة
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 مودل" إجبارية بداية من السداسي الثاني"

 

 
 

تعميم تدريس الوحدات عبر منصة  قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

وذلك تجسيدا لمسعى إرساء  ،2023-2022"مودل" بداية من السداسي الثاني 

أمرت بوضع منصة "مودل"  عن بعد في مؤّسسات التعليم العالي. كما التعليم

األساتذة الذين يدرسون  حيز الخدمة في المؤسسات التي لم تتدعم بها لتمكين

متابعة التكوين الذي  الوحدات األفقية من حسابات خاصة بهم، مع دعوتهم إلى

ملياتي لهذا دليل ع يسمح لهم باستعمال المنصة والتحكم فيها، وسيتم وضع

كل طالب من اسم  الغرض وإنشاء عناوين بريدية إلكترونية مؤسساتية لتمكين

 .مستخدم وكلمة مرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 مدارس عليا جديدة بسيدي عبد هللا

 

 
 

مدارس عليا بالقطب التكنولوجي  4أطلقت وزارة التعليم العالي، مشاريع إنشاء 

حيث سيتم في هذا اإلطار إنجاز  سيدي عبد هللا تحسبا للدخول الجامعي المقبل،

في عالم الروبوتات ومدرسة عليا  المدرسة العليا لألنظمة المسيرة، مدرسة عليا

استحداث مركز بحث في الرياضيات  في عالم النانو التكنولوجيات، إلى جانب

التكنولوجيا، فضال عن إنشاء حاضنة أعمال  -بحث في عالم نانوالمطبقة ومركز 

 .ومدينة علوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 إنشاء أربع مدارس عليا جديدة بسيدي عبد هللا

 

 
 

كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي محمد بوهيشة، أنه 

وع في إعداد أربعة مشاريع إلنشاء أربع تم الشر 2023-2022تحسبا للدخول الجامعي المقبل 

 مدارس عليا بالقطب التكنولوجي سيدي عبد هللا.

وأوضح بوهيشة في تصريح لإلذاعة الوطنية، أنه سيتم إنشاء المدرسة العليا لألنظمة المسيرة سواء 

االت كان بريا أو مائيا أو هوائيا حيث سيكون لهذه األخيرة استعماالت كبيرة مستقبال في كل المج

ولذلك ال يجب أن تكون الجزائر متخلفة في هذا المجاالت مؤكدا السعي إلى وضع لبنة تسمح 

للجزائر بالولوج إلى هذه التكنولوجيا أي وضع نظام بيئي ابتكاري يسمح للطلبة والباحثين من 

 االبتكار في هذا المجال.

تات ومدرسة عليا في عالم وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم إنشاء مدرسة عليا في عالم الروبو

النانو التكنولوجيات إلى جانب استحداث مركز بحث في الرياضيات المطبقة ومركز بحث في عالم 

نانو التكنولوجيا لضمان التفاعل بين الباحثين األساتذة والطلبة، فضال عن إنشاء حاضنة أعمال 

 لجعله قطب امتياز وتحقيق ومدينة علوم لكل ما هو ثقافة علمية على مستوى قطب سيدي عبد هللا

 .حركية بين الجامعات ومراكز البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

لمسابقة "هواوي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  4شركة هواوي تطلق النسخة الـ 

2023/2022". 
 

 
 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"،  أطلقت شركة "هواوي الجزائر"، النسخة الرابعة من "مسابقة هواوي

 .الجزائريين، حسب ما أفاد به يوم االثنين بيان لذات الشركة موجهة للطلبة 2023-2022لموسم 

 

اوي" في "تطوير و أوضح ذات المصدر, أن تنظيم هذه المسابقة يندرج في إطار مساهمة "هو

 النظام البيئي لمواهب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتلبية متطلبات التحول الرقمي".

على ثالث مراحل, مرحلة وطنية أولى,  --حسب الشركة--و يتم تنظيم هذه المسابقة العالمية 

ة الثالثة تنظيم المرحل دولة,في حين يتم 29وأخرى إقليمية تخص شمال إفريقيا وذلك بمشاركة 

 واألخيرة في الصين ,بينما تجرى المسابقة النهائية الوطنية للجزائر مطلع يناير المقبل.

و أشار البيان إلى أن مسابقة "هواوي لتكنولوجيا", تتماشى "بشكل كامل مع منظور الشركة لتعزيز 

 الجزائر". مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحلية, وذلك خدمة لتنمية المواهب في

و بعد أن أكدت الشركة على "اهتمامها الخاص لنقل المعرفة والمهارات في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت للطلبة والمواهب الجزائرية", ذكرت بالتعاون الذي يجمعها بوزارة التعليم 

اتفاقية شراكة بين الطرفين ومن المتوقع أن يرتفع  43العلمي, حيث تم التوقيع على العالي والبحث 

   2023 .عدها خالل عام

من جهة أخرى, أشارت هواوي الجزائر إلى أنها تعاونت في إطار برنامج "أكاديمية هواوي 

 طالب 45000جامعة حول العالم لصالح أكثر من  900لتكنولوجيا المعلومات" مع "أكثر من 

طالبا ,احتلت المراكز  15سنويا" ,الفتة في هذا الصدد, إلى أن ثالث فرق جزائرية مكونة من 

و  2019دولة وذلك بمناسبة تنظيم طبعات  100فريقا مشاركا من حوالي  81األولى من بين 

 .لهذه المسابقة الدولية 2022و  2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

فضاء للطلبة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مؤسسات  260جامعة هواري بومدين: تخصيص 

 ناشئة

 
 

بباب الزوار )الجزائر العاصمة( لفائدة  فضاء بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين 260تم تخصيص 

سسات ناشئة، حسبما أفكارهم المبتكرة وتجسيدها من خالل إنشاء مؤ الطلبة الجامعيين لتمكنيهم من تطوير

 بالي االثنين بالجزائر العاصمة، نائب عميد الجامعة المكلف بالدراسات، نور الدين أكده اليوم

 

وأوضح السيد بالي، خالل يوم إعالمي نظمته مديرية الصناعة لوالية الجزائر احتفاال بفعاليات 

"دار العلوم" بالجامعة،  األسبوع العالمي للمقاوالتية، أن هذه الفضاءات المقامة على مستوى

مجهزة بمختلف العتاد التكنولوجي الالزم لفائدة الطلبة الراغبين في التخرج بشهادة مقرونة بإنشاء 

 مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع، أو ما يسمى ب"شهادة مؤسسة ناشئة".

 27في  المؤرخ 1275ويأتي هذا االجراء تبعا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 

، والمتضمن تحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة 2022سبتمبر 

 مؤسسة ناشئة.

ووفقا لذات المسؤول، فإن الطلبة المسجلين في هذا اإلطار سيحظون بمرافقة تقنية من قبل ثالثة 
مويل التي حاضنات على مستوى الجامعة كما يمكنهم االستفادة من مختلف أجهزة الدعم والت

 وضعتها الدولة.

من تكوينات على مستوى مختلف المؤسسات الصناعية والتي  -حسب السيد بالي-كما سيستفيدون 

 قد تستغل حلولهم المبتكرة وفقا الحتياجاتها.

ولفت المسؤول أيضا إلى إمكانية استفادة الطلبة المتخرجين من هذه الفضاءات بغرض تجسيد 
 مشاريعهم المبتكرة.

هته، كشف نائب عميد الجامعة المكلف بالعالقات الخارجية، عز الدين شافع، أن تخرج أول ومن ج

دفعة للطلبة المتحصلين على "شهادة مؤسسة ناشئة" أو "شهادة براءة اختراع" سيكون في شهر 

 .2023يونيو 

و مختلف أما مدير الصناعة لوالية الجزائر، عمر بايو، فقد حث الطلبة الجامعيين على التوجه نح

 .آليات المرافقة، على غرار "شهادة مؤسسة ناشئة" لتقليص معدل الشباب المتخرج البطال

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Lancement de la 4ème édition de la "Huawei ICT compétition" dédiée 

aux étudiants. 
 

 
 

La quatrième édition du concours international "Huawei ICT Compétition 

2022-2023" dédié aux étudiants algériens a été lancée lundi, indique l'entreprise 

Huawei Algérie spécialisée dans les télécommunications dans un communiqué. 
 

Cette nouvelle édition, organisée en faveur des étudiants algériens, issus de 

plus de 43 universités et instituts de l’Enseignement supérieur, "vise à 

contribuer au développement de l’écosystème de talents en technologies de 

l'information et de la communication (TIC) et faire face aux impératifs de 

la transformation digitale". 

Huawei Algérie a invité les étudiants intéressés à s'inscrire à cette 

compétition mondiale organisée en trois étapes: "une première étape 

nationale, une seconde étape régionale (Afrique du Nord, avec 29 pays) 

et une dernière étape qui se déroule en Chine". 

La finale en Algérie de ce concours est prévue pour le début du mois de 

janvier prochain, relève Huawei, qui note que "la compétition a déjà suscité 

un fort engouement de la part des étudiants algériens". 

L'entreprise affirme que "Huawei ICT Competition s'inscrit pleinement 

dans la perspective de l'entreprise de promouvoir les compétences locale en 

matière de TIC, et ce, au service de développement des talents en Algérie, 

ajoutant qu'elle porte "une attention particulière au transfert des 

connaissances et compétences ces TIC en faveur des étudiants et talents 

algériens". 

Huawei, qui a signé un accord de partenariat avec le ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a coopéré, dans le 

cadre de son programme "Huawei ICT Academy" avec plus de 900 

universités à travers le monde en faveur de plus de 45.000 étudiants par an. 

Durant les éditions de 2019, 2020 et 2022 de "Huawei ICT Competition", 

trois équipes algériennes composées de 15 étudiants ont eu la première 

place parmi les 81 équipes participantes venant de près de 100 pays. 



 

 
 

Enseignement supérieur: L'eau et l'agriculture, premiers bénéficiaires 

de la recherche scientifique. 
 

Selon Mohamed Bouhicha, Directeur général de la recherche scientifique et du développement 

technologique (DGRSDT) au ministère de l'Enseignement supérieur, qui était l'invité de la radio 

nationale Chaine 1, le secteur «récolte les fruits de notre système de recherche scientifique». 

«Nous avons pu, lors de la dernière décennie, instaurer un système de recherche scientifique 

intégré assurant la durabilité des entités de recherche, pour orienter vers une valorisation des 

résultats des activités de recherche. Nous récoltons maintenant les fruits de ce système, car nous 

disposons d'entités de recherche complètes et homogènes en phase avec la politique nationale en 

matière de développement durable et général», a-t-il déclaré.  

Ces «efforts» ont permis, selon lui, «des investissements considérables» dans les «centres de 

recherche» et l'instauration d'une «infrastructure technologique qui répond à la plupart des 

besoins des chercheurs». «Une infrastructure qui n'existait pas auparavant», ce qui fait que 

«durant les deux dernières années», la recherche scientifique «commence à avoir de l'effet sur 

son environnement socio-économique», affirme encore l'intervenant. 

M. Bouhicha explique que deux secteurs, l'eau et l'agriculture, ont bénéficié des efforts du 

secteur de recherche scientifique. «Des mécanismes ont été instaurés pour subvenir aux besoins 

nationaux, en particulier les secteurs prioritaires, comme la sécurité alimentaire, énergétique et 

hydrique, ainsi que la santé du citoyen», dit-il. 

«En 2021-2022 ont été lancés les «programmes nationaux de recherche». Au titre de l'année 

2021, ont été adoptés et mis en œuvre 124 projets de recherche sur les 800 présentés. Ces projets 

ont un aspect pratique, car ils répondent à des problématiques rencontrées sur le terrain. En 2022, 

79 autres projets de recherche ont été adoptés sur plus de 900 projets proposés. Ces projets 

sélectionnés répondent notamment à des besoins d'acteurs économiques du pays», explique 

encore M. Bouhicha. 

Interrogé sur les missions de la «commission sectorielle permanente de la recherche 

scientifique», installée au début du mois en cours, le DGRSDT estime que cette commission est 

une des plus importantes du secteur. «Elle est formée de 100 membres de différentes spécialités, 

dont des opérateurs économiques. Elle est considérée comme l'instance suprême en termes de 

construction institutionnelle de la recherche scientifique au sein de ce département ministériel. 

Son rôle est de proposer des éléments de la politique nationale de recherche scientifique, veille à 

appliquer cette politique qu'elle évalue également», explique l'intervenant. Selon lui, cette 

commission a également pour rôle de proposer une «valorisation des résultats de recherche» et 

de «rechercher des financements». 

Interrogé sur l'apport des opérateurs économiques au sein de cette commission, l'intervenant 

explique que leur rôle est «très important», particulièrement «pour les opérateurs du secteur 

privé». «Nous travaillons en ce moment sur des partenariats entre des chercheurs et des 

opérateurs économiques. Nous avons même lancé, récemment, à l'attention de tous les opérateurs 

économiques de nous faire part de toutes les problématiques qu'ils rencontrent au sein de leurs 

secteurs», affirme Mohamed Bouhicha. 
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aux étudiants. 
 

 
 

La quatrième édition du concours international "Huawei ICT Compétition 2022-

2023" dédié aux étudiants algériens a été lancée lundi, indique l'entreprise Huawei 

Algérie spécialisée dans les télécommunications dans un communiqué.  

Cette nouvelle édition, organisée en faveur des étudiants algériens, issus de plus de 

43 universités et instituts de l'Enseignement supérieur, "vise à contribuer au 

développement de l'écosystème de talents en technologies de l'information et de la 

communication (TIC) et faire face aux impératifs de la transformation digitale". 

Huawei Algérie a invité les étudiants intéressés à s'inscrire à cette compétition 

mondiale organisée en trois étapes: "une première étape nationale, une seconde étape 

régionale (Afrique du Nord, avec 29 pays) et une dernière étape qui se déroule en 

Chine". 

La finale en Algérie de ce concours est prévue pour le début du mois de janvier 

prochain, relève Huawei, qui note que "la compétition a déjà suscité un fort 

engouement de la part des étudiants algériens". 

L'entreprise affirme que "Huawei ICT Competition s'inscrit pleinement dans la 

perspective de l'entreprise de promouvoir les compétences locale en matière de TIC, 

et ce, au service de développement des talents en Algérie, ajoutant qu'elle porte "une 

attention particulière au transfert des connaissances et compétences ces TIC en 

faveur des étudiants et talents algériens". 

Huawei, qui a signé un accord de partenariat avec le ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, a coopéré, dans le cadre de son programme 

"Huawei ICT Academy" avec plus de 900 universités à travers le monde en faveur 

de plus de 45.000 étudiants par an. 

Durant les éditions de 2019, 2020 et 2022 de "Huawei ICT Competition", trois 

équipes algériennes composées de 15 étudiants ont eu la première place parmi les 81 

équipes participantes venant de près de 100 pays. 

 

 

 

 


