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 تبادل الخبرات بين الجامعات الجزائرية والبريطانية محور لقاء بين السيد بداري واللورد ريسبي

 
شكل موضوع التكوين في اللغة اإلنجليزية وتبادل الخبرات في مجال االبتكار والتوأمة بين الجامعات 

ين وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد الجزائرية والبريطانية محور اللقاء الذي جمع, اليوم الثالثاء, ب

كمال بداري ومبعوث الوزير األول البريطاني للعالقات االقتصادية والتجارية مع الجزائر, اللورد ريتشارد 

 .ريسبي

وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن السيد بداري استقبل اللورد ريتشارد ريسبي, 

سبل تعزيز العالقات الثنائية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي, مثل  حيث "بحث الطرفان

تبادل الخبرات في مجال االبتكار والتوأمة بين الجامعات الجزائرية والبريطانية وكذا تعزيز حركية 

 الطلبة واألساتذة في االتجاهين".

ية وتكوين المكونين فيها, خاصة كما تناقش الطرفان أيضا حول الشق المتعلق بتعلم اللغة اإلنجليز

وأن الجامعة الجزائرية مقبلة على فتح عدد من التخصصات األكاديمية بهذه اللغة, على غرار لغة 

 اإلشارة المخصصة لطلبة الصم البكم.

وفي هذا اإلطار, أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي أن "الجزائر تسعى ألن تكون رائدة في 

ي لغة اإلشارة الخاصة بالصم البكم", مشيرا إلى أن "المدرسة العليا للمكونين الصم مجال التكوين ف

 البكم ستستفيد من هذا التكوين باللغة اإلنجليزية'', يضيف المصدر ذاته.

وبعد أن أكد تفتح الجامعة الجزائرية على المحيط الدولي, أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

قبال طلبة الجامعات البريطانية للدراسة في الجزائر في الموسم القادم", حيث إلى أنه "سيتم است

"طلب من الجانب البريطاني بأن يساهم في تحقيق هذا المطلب من خالل وضع اإلمكانيات 

 .والمكانيزمات الضرورية لتحقيق هذا الهدف", وفقا لما تضمنه ذات البيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 رات بين الجامعات الجزائرية والبريطانية محور لقاء بين السيد بداري واللورد ريسبيتبادل الخب

 

شكل موضوع التكوين في اللغة اإلنجليزية وتبادل الخبرات في مجال االبتكار والتوأمة بين 

والبريطانية محور اللقاء الذي جمع, اليوم الثالثاء, بين وزير التعليم العالي  الجزائريةالجامعات 

والبحث العلمي, السيد كمال بداري ومبعوث الوزير األول البريطاني للعالقات االقتصادية 

  .اللورد ريتشارد ريسبي ,الجزائروالتجارية مع 

وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن السيد بداري استقبل اللورد ريتشارد ريسبي, 

حيث "بحث الطرفان سبل تعزيز العالقات الثنائية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي, مثل 

والبريطانية وكذا تعزيز حركية  الجزائريةبتكار والتوأمة بين الجامعات تبادل الخبرات في مجال اال

 ."الطلبة واألساتذة في االتجاهين

كوين المكونين فيها, خاصة كما تناقش الطرفان أيضا حول الشق المتعلق بتعلم اللغة اإلنجليزية وت

مقبلة على فتح عدد من التخصصات األكاديمية بهذه اللغة, على غرار لغة  الجزائريةوأن الجامعة 

 .اإلشارة المخصصة لطلبة الصم البكم

تسعى ألن تكون رائدة في  الجزائر" د وزير التعليم العالي و البحث العلمي أنوفي هذا اإلطار, أك

مشيرا إلى أن "المدرسة العليا للمكونين الصم  ,"مجال التكوين في لغة اإلشارة الخاصة بالصم البكم

 .لبكم ستستفيد من هذا التكوين باللغة اإلنجليزية'', يضيف المصدر ذاتها

على المحيط الدولي, أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  الجزائريةوبعد أن أكد تفتح الجامعة 

في الموسم القادم", حيث  الجزائرنه "سيتم استقبال طلبة الجامعات البريطانية للدراسة في إلى أ

"طلب من الجانب البريطاني بأن يساهم في تحقيق هذا المطلب من خالل وضع اإلمكانيات 

 .وفقا لما تضمنه ذات البيان ,"مكانيزمات الضرورية لتحقيق هذا الهدفوال
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 بالمائة من برامج مشروع "ديجيتاك" بالجزائر 50التعاون األوروبي الجزائري/ورقلة : تجسيد 
 

 
 

)ديجيتاك( بالجزائر بالمائة من مختلف برامج مشروع استحداث قدرات رقمية لضمان الجودة  50تم تجسيد 

أوروبي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج -الذي يعتبر نتاج تعاون جزائري

ايراسموس"، حسبما صرحت به اليوم الثالثاء منسقة المشروع بالجزائر خالل لقاء نظم بجامعة قاصدي "

  .بورقلةمرباح 

 

أن بلوغ هذه "النسبة  ,وهرانوأكدت جبارة نعيمة مرفول، نائب عميد مكلفة بالعالقات الخارجية بجامعة 

تداعيات فيروس كورونا راجع للتنسيق المتواصل المعتبرة" بالرغم من التأخر المسجل للمشروع بسبب 

والجهود المبذولة لمختلف الهيئات المنخرطة في المشروع وكذا اإلرادة القوية لوزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي في تعميم الرقمنة وعصرنة المؤسسات الجامعية بهدف تطوير القطاع الذي تراهن عليه الدولة بشكل 

 .تحقيق قفزة نوعية و التنميةكبير للمساهمة في 

والذي حددت مدته بثالث سنوات، إلى ترسيخ  بوهران 2021كما يهدف هذا المشروع الذي انطلق بداية مارس 

ودة في الجامعات الجزائرية مستقبال، باستخدام وديمومتها بما يضمن الج "ثقافة التسيير العلمي "المناجمنت

وسيط رقمي يسهل جمع البيانات ومعالجتها، حيث يجمع معطيات حول سبعة مجاالت كبرى وهي التكوين 

والتسيير والحوكمة وضمان الجودة والحياة الطالبية والهياكل والعالقات مع القطاع االجتماعي االقتصادي و 

 .حت ذات المنسقةالتعاون الدولي، مثلما أوض

ألف أورو، من أجل تزويد هذا الهيكل  905وقد خصصت المفوضية األوروبية غالفا ماليا للمشروع يقدر ب 

المتخصص والمستقل بوسائل وفريق تقني رفيع المستوى مع االعتماد على خبراء وطنيين ودوليين"، مثلما 

 .أشير إليه

لعالي والبحث العلمي، تسع مؤسسات جامعية جزائرية ممثلة في ويضم هذا المشروع, إضافة إلى وزارة التعليم ا

 (2) سطيفوبسكرة و  ورقلةو  أم البواقيوجامعات  بوهرانجامعات العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف 

و  فرنسا (2( باإلضافة إلى خمس مؤسسات أوروبية وهي جامعة ليون )1)وبجاية ومعسكر وقالمة والجزائر 

، كما ذكره (ايطاليا) "واتحاد جامعات البحر األبيض المتوسط "اينوميد (البرتغال) لشبونةو  (بلجيكا) لييج

 .مراد قريشي ,ورقلةالمنسق المحلي للمشروع بجامعة 

عديد المداخالت من تأطير أكاديميين و  ورقلةبمديرية جامعة وعرف هذا اللقاء الذي نظم بقاعة االجتماعات 

منخرطي المشروع حضوريا وعبر تقنية التحاضر عن بعد، تمحورت حول الجوانب التقنية و الهيكلية والتسيير 

تكوين مكونين محليين و إعداد استمارة لتدوين مختلف احتياجاته المؤسسات اإلداري والتكوين ومنهجية 

 .الجامعية

نوفمبر( من خالل عرض مجاالت التكوين المتاحة  30-29)وستتواصل أشغال هذا اللقاء علي مدار يومين 

ييميه وتنظيم دورة تكوينية لفائدة المكونين من مختلف الجامعات المنخرطة في المشروع وكذا ورشات تق

 .، استنادا لذات المصدر2023للمشروع وإمكانية استحداث مركز بامتياز للجودة قبل نهاية سنة 
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بالمائة من برامج مشروع "ديجيتاك" بالجزائر 50التعاون األوروبي الجزائري/ورقلة : تجسيد   
 

 
 

الجودة )ديجيتاك( بالجزائر  بالمائة من مختلف برامج مشروع استحداث قدرات رقمية لضمان 50تم تجسيد 

أوروبي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج -الذي يعتبر نتاج تعاون جزائري

"ايراسموس"، حسبما صرحت به اليوم الثالثاء منسقة المشروع بالجزائر خالل لقاء نظم بجامعة قاصدي 

 .مرباح بورقلة
 

وأكدت جبارة نعيمة مرفول، نائب عميد مكلفة بالعالقات الخارجية بجامعة وهران, أن بلوغ هذه "النسبة 

المعتبرة" بالرغم من التأخر المسجل للمشروع بسبب تداعيات فيروس كورونا راجع للتنسيق المتواصل 

القوية لوزارة التعليم العالي والبحث والجهود المبذولة لمختلف الهيئات المنخرطة في المشروع وكذا اإلرادة 

العلمي في تعميم الرقمنة وعصرنة المؤسسات الجامعية بهدف تطوير القطاع الذي تراهن عليه الدولة بشكل 

 كبير للمساهمة في تحقيق قفزة نوعية و التنمية.

ات، إلى ترسيخ بوهران والذي حددت مدته بثالث سنو 2021كما يهدف هذا المشروع الذي انطلق بداية مارس 

ثقافة التسيير العلمي "المناجمنت" وديمومتها بما يضمن الجودة في الجامعات الجزائرية مستقبال، باستخدام 

وسيط رقمي يسهل جمع البيانات ومعالجتها، حيث يجمع معطيات حول سبعة مجاالت كبرى وهي التكوين 

ل والعالقات مع القطاع االجتماعي االقتصادي و والتسيير والحوكمة وضمان الجودة والحياة الطالبية والهياك

 التعاون الدولي، مثلما أوضحت ذات المنسقة.

ألف أورو، من أجل تزويد هذا الهيكل  905وقد خصصت المفوضية األوروبية غالفا ماليا للمشروع يقدر بـ 

ودوليين"، مثلما المتخصص والمستقل بوسائل وفريق تقني رفيع المستوى مع االعتماد على خبراء وطنيين 

 أشير إليه.

ويضم هذا المشروع, إضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسع مؤسسات جامعية جزائرية ممثلة 

( 2في جامعات العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران وجامعات أم البواقي و ورقلة وبسكرة و سطيف )

( فرنسا و 2افة إلى خمس مؤسسات أوروبية وهي جامعة ليون )( باإلض1وبجاية ومعسكر وقالمة والجزائر )

لييج )بلجيكا( و لشبونة )البرتغال( واتحاد جامعات البحر األبيض المتوسط "اينوميد" )ايطاليا(، كما ذكره 

     المنسق المحلي للمشروع بجامعة ورقلة, مراد قريشي.

امعة ورقلة عديد المداخالت من تأطير أكاديميين و وعرف هذا اللقاء الذي نظم بقاعة االجتماعات بمديرية ج

منخرطي المشروع حضوريا وعبر تقنية التحاضر عن بعد، تمحورت حول الجوانب التقنية و الهيكلية والتسيير 

اإلداري والتكوين ومنهجية تكوين مكونين محليين و إعداد استمارة لتدوين مختلف احتياجاته المؤسسات 

 الجامعية.

نوفمبر( من خالل عرض مجاالت التكوين المتاحة  30-29شغال هذا اللقاء علي مدار يومين )وستتواصل أ

وتنظيم دورة تكوينية لفائدة المكونين من مختلف الجامعات المنخرطة في المشروع وكذا ورشات تقييميه 

 .در ، استنادا لذات المص2023للمشروع وإمكانية استحداث مركز بامتياز للجودة قبل نهاية سنة 
 



 

 
 

 أكاديميون يدعون لتعزيز المقروئية في ظل رهانات الثورة الرقمية
 

 
 

ودورها في اإلقالع المنشود" بحضور رئيس  الجزائرنُظم اليوم بالمجلس الشعبي الوطني ندوة حول "واقع المقروئية في 

 ، وزيرالمجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بلعابد، وزيرة التربية صورية مولوجي

شمي عصاد باإلضافة إلى ، وكذا األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية، سي الهاالتعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري

  .ثلة من األساتذة ودكاترة أثروا الندوة بمداخالتهم تباعا

تستدعي دراسات ميدانية  رالجزائوفي مداخلة مقتضبة، أكدت وزيرة الثقافة صورية مولوجي إلى أن تحديد نسبة المقروئية في 

لخبراء، أما بالنسبة للكتاب فقد أشارت أن المطبوع أو ما بات يعرف ب " التقليدي" كان قد أحدث ثورة فكرية، والكتاب الرقمي 

ن كان نتاجا حتما لعصر الثورة الرقمية الذي يشهده العالم ككل، داعية في السياق ذاته إلى ضرورة مواكبة الطفرة الرقمية ويكو

 .الكتاب جزءا منها

هذا وقامت الوزيرة رفقة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة، بتكريم الروائي عز الدين جالوجي بعد فوزه بجائزة 

للتربية والعلوم والثقافة  المتحدة األمم"كتارا" للرواية العربية في الدورة الثامنة للجائزة، التي أعلن عن نتائجها من مقر منظمة 

 .، ألول مرة في تاريخ جوائز الرواية العربيةباريس)اليونسكو( بالعاصمة الفرنسية 

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور جمال يحياوي مدير المركز الوطني للكتاب في مداخلته تحت عنون " القراءة في زمن الرقمنة" 

ة والهواتف الذكية بسبب هيمنة وسائل أن الرقمنة باتت واقعا مفروضا على الجميع فأبناؤنا أصبحوا رهينة اللوحات االلكتروني

التواصل االجتماعي واستحواذ رنات الهاتف المحمول على العقول، مبرزا أن اإلنسان أصبح في خضم ثورة تقنية جديدة، شمل 

تاب مفعولها أنظمة الحياة والمعرفة، األمر الذي ولد ازدهارا ال مثيل له في المجال المعرفي، كما نوه في هذا الصدد أن الك

الرقمي بات أحد أبرز مظاهره، حيث تتجه التقنية الرقمية إلنتاج حوامل جديدة للتخزين المعرفي تفوق ما حملته آالف الخزانات 

 .والكتب الرقمية

وأضاف يحياوي أن التحول إلى الرقمنة لطالما كانت مصدر خوف كبير وسببا لالرتياب، متسائال إن كانت قراءة الكتب 

دية بدأت تفقد من أهميتها، قائال: ربما يرى البعض أن جائحة كورونا والحظر الذي فرض كانت لحظة فاصلة بالطريقة التقلي

تحول معارض الكتاب إلى الرقمية وساهم في انتشار البيع  2021حفزت االبتكار في مجال معارض الكتب والدليل شهدت سنة 

 .االلكتروني وكذا انتشار منصات القراءة

 "ز األستاذ والكاتب والمترجم عبد الرحمن قعودة في مداخلته بعنوان " المقروئية باألمازيغية، طموح وتحدياتومن جانبه، أبر

أنه الخوض في موضوع الكتابة باألمازيغية يسترعي منه مقدمة تاريخية كونها جزء ال يتجزأ من هويتنا، مشيرا إلى وجود عدة 

 .مصادر قديمة قد سلطت الضوء على الموضوع

لغات وقد قام بترجمة عدة كتب عالمية إلى األمازيغية ولم  5أشار إلى التحديات التي واجهته حيث قال أنه ككاتب يكتب ب  كما

يجد صعوبة تذكر في األمر، ما قابله تفاعل كبير من القارئ وعشاق األدب األمازيغي وهو ما لمسناه خالل معرض الكتاب 

، وبحسب المتحدث فإنه وجد دعما كبيرا من المسؤولين حيث يهدف الخروج من النطاق الجغرافي الضيق الجزائراألخير في 

 .والوصول إلى أكبر عدد من القراء

قبل رئيس المجلس، عرض روبورتاج حول المكتبة  وتجدر اإلشارة إلى برنامج هذه الندوة تضمن بعد افتتاح أشغالها من

البرلمانية عقبه إلقاء أربعة محاضرات حول الموضوعات التالية: "القراءة في زمن الرقمنة"، "القراءة والمقروئية، تحديات 

عام إلى التلقي ثورة المعلومات"، "المقروئية باألمازيغية، طموح وتحديات" و"تجربتي اإلبداعية وعالم القراءة من التلقي ال

 ."األكاديمي
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كاديميون يدعون لتعزيز المقروئية في ظل رهانات الثورة الرقميةأ  
 

 
 

بحضور رئيس ” واقع المقروئية في الجزائر ودورها في اإلقالع المنشود“نُظم اليوم بالمجلس الشعبي الوطني ندوة حول 

المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بلعابد، وزيرة التربية صورية مولوجي، وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، وكذا  األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية، سي الهاشمي عصاد باإلضافة إلى 

 .ثلة من األساتذة ودكاترة أثروا الندوة بمداخالتهم تباعا

دت وزيرة الثقافة صورية مولوجي إلى أن تحديد نسبة المقروئية في الجزائر تستدعي دراسات ميدانية وفي مداخلة مقتضبة، أك

كان قد أحدث ثورة فكرية، والكتاب الرقمي ” التقليدي” لخبراء، أما بالنسبة للكتاب فقد أشارت أن المطبوع أو ما بات يعرف بـ 

 عالم ككل، داعية في السياق ذاته إلى ضرورة مواكبة الطفرة الرقمية ويكونكان نتاجا حتما لعصر الثورة الرقمية الذي يشهده ال

 .الكتاب جزءا منها

هذا وقامت الوزيرة رفقة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة، بتكريم الروائي عز الدين جالوجي بعد فوزه بجائزة 

ن نتائجها من مقر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة للرواية العربية في الدورة الثامنة للجائزة، التي أعلن ع” كتارا“

 .)اليونسكو( بالعاصمة الفرنسية باريس، ألول مرة في تاريخ جوائز الرواية العربية

” القراءة في زمن الرقمنة” وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور جمال يحياوي مدير المركز الوطني للكتاب في مداخلته تحت عنون 

قمنة باتت واقعا مفروضا على الجميع فأبناؤنا أصبحوا رهينة اللوحات االلكترونية والهواتف الذكية بسبب هيمنة وسائل أن الر

التواصل االجتماعي واستحواذ رنات الهاتف المحمول على العقول، مبرزا أن اإلنسان أصبح في خضم ثورة تقنية جديدة، شمل 

الذي ولد ازدهارا ال مثيل له في المجال المعرفي، كما نوه في هذا الصدد أن الكتاب مفعولها أنظمة الحياة والمعرفة، األمر 

الرقمي بات أحد أبرز مظاهره، حيث تتجه التقنية الرقمية إلنتاج حوامل جديدة للتخزين المعرفي تفوق ما حملته آالف الخزانات 

 .والكتب الرقمية

مصدر خوف كبير وسببا لالرتياب، متسائال إن كانت قراءة الكتب  وأضاف يحياوي أن التحول إلى الرقمنة لطالما كانت

بالطريقة التقليدية بدأت تفقد من أهميتها، قائال: ربما يرى البعض أن جائحة كورونا والحظر الذي فرض كانت لحظة فاصلة 

وساهم في انتشار البيع تحول معارض الكتاب إلى الرقمية  2021حفزت االبتكار في مجال معارض الكتب والدليل شهدت سنة 

 .االلكتروني وكذا انتشار منصات القراءة

” المقروئية باألمازيغية، طموح وتحديات” ومن جانبه، أبرز األستاذ والكاتب والمترجم عبد الرحمن قعودة في مداخلته بعنوان 

أ من هويتنا، مشيرا إلى وجود عدة أنه الخوض في موضوع الكتابة باألمازيغية يسترعي منه مقدمة تاريخية كونها جزء ال يتجز

 .مصادر قديمة قد سلطت الضوء على الموضوع

لغات وقد قام بترجمة عدة كتب عالمية إلى األمازيغية ولم  5كما أشار إلى التحديات التي واجهته حيث قال أنه ككاتب يكتب بـ 

مازيغي وهو ما لمسناه خالل معرض الكتاب يجد صعوبة تذكر في األمر، ما قابله تفاعل كبير من القارئ وعشاق األدب األ

األخير في الجزائر، وبحسب المتحدث فإنه وجد دعما كبيرا من المسؤولين حيث يهدف الخروج من النطاق الجغرافي الضيق 

 .والوصول إلى أكبر عدد من القراء

، عرض روبورتاج حول المكتبة وتجدر اإلشارة إلى برنامج هذه الندوة تضمن بعد افتتاح أشغالها من قبل رئيس المجلس

القراءة والمقروئية، تحديات “، ”القراءة في زمن الرقمنة“البرلمانية عقبه إلقاء أربعة محاضرات حول الموضوعات التالية: 

تجربتي اإلبداعية وعالم القراءة من التلقي العام إلى التلقي ”و” المقروئية باألمازيغية، طموح وتحديات“، ”ثورة المعلومات

.ألكاديميا ” 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 منع أساتذة الجامعات شغل منصبين بالهيئات العلمية
 

 
 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منع أساتذة الجامعات شغل منصبين مختلفين في عهدة واحدة 

  .على مستوى الهيئات العلمية

عن مديرية التكوين في الدكتوراه ،  2022نوفمبر  28الصادرة بتاريخ  764وجاء هذا في المراسلة رقم 

بخصوص العضوية ضمن تشكيلة الهيئات العلمية ، سواء في نفس الهيئة أو في هيئتين مختلفتين، حيث رفعت 

وزارة التعليم العالي اللبس عن جملة من اإلشكاالت التي تعيشها عديد الهيئات العلمية بمختلف مؤسسات التعليم 

 . العالي والبحث العلمي

وضحت وزارة التعليم العالي، بخصوص إمكانية الجمع بين عهدتين انتخابيتين أو أكثر لتمثيل في الهيئات وأ

العلمية، أنه من المستحسن الحرص على إشراك أمثل لجميع األساتذة ضمن تشكيلة الهيئات العلمية وفي حالة 

ة تمثيل األساتذة فيها حال مؤقتا لتفادي عدم اكتمال النصاب القانوني إلحدى الهيئات العلمية قد تكون ازدواجي

 .وقوع هاته الهيئات في حالة انسداد قانوني

وأضافت الوزارة، أنه واستنادا إلى ردود كتابية من قبل مديرية الدراسات القانونية حول موضوع العضوية في 

أداء عهدة قابلة للتجديد وبالتالي  الهيئات العلمية، تعد عضوية تمثيلية بالنسبة لألساتذة الذين يتم انتخابهم من أجل

ال يمكن لنفس األستاذ شغل منصبين مختلفين في عهدة واحدة في نفس الوقت سواء في نفس الهيئة أو في هيئتين 

 .مختلفتين

كما أشار ذات المصدر ، أنه باإلضافة إلى ذلك وفي إرسال آخر من مديرية الشؤون القانونية في ردها عن نفس 

بأن عضوية ممثلي األساتذة المنتخبين في الهيئات العلمية للقسم تتنافى مع شغل منصب عالي الموضوع، وذلك 

 .وظيفي او هيكلي وبالتالي ال يمكن ألي منهم أن يعوض الممثلين المنتخبين عن األساتذة

لكلية" وشددت وزارة التعليم العالي، أن الجمع بين منصبين ال يمكن أن يتم بحكم الصفة "رئيس قسم، عميد ا

فالمنصب العالي يفرض على صاحبه مهام ال تتناسب مع التمثيل االنتخابي لمصالح شريحة من الموظفين، وإن 

كان هذا التمثيل يتم في هيئة علمية، وهذا الجمع يتنافى مع ممارسة مهام أخرى تمثيلية ذات طابع بيداغوجي 

افيا، مع ضرورة الفصل بين العمل اإلداري المخول وعلمي على مستوى الهيئات العلمية ، إذ يعد هذا األمر متن

للمصالح اإلدارية والنشاط البيداغوجي والعلمي، في إطار تمثيلي لشريحة من الموظفين المخول للهيئات 

 .العلمية

 

وعليه تؤكد الوزارة الوصية ، أن شغل منصب عالي ذو طابع وظيفي أو هيكلي لدى المؤسسة الجامعية ال 

 .شح لالنتخاب في الرتبة األصلية لتمثيل النظراء مهما كانت الهيئة المترشح فيهايتماشى مع التر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 منع أساتذة الجامعات شغل منصبين بالهيئات العلمية
 

 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منع أساتذة الجامعات شغل منصبين مختلفين في عهدة واحدة 

 .ت العلميةعلى مستوى الهيئا
 

عن مديرية التكوين في الدكتوراه ،   2022نوفمبر  28الصادرة بتاريخ  764المراسلة رقم   وجاء هذا في

بخصوص العضوية ضمن تشكيلة الهيئات العلمية ، سواء في نفس الهيئة أو في هيئتين مختلفتين، حيث رفعت 

شها عديد الهيئات العلمية بمختلف مؤسسات التعليم وزارة التعليم العالي اللبس عن جملة من اإلشكاالت التي تعي

 . العالي والبحث العلمي

وأوضحت وزارة التعليم العالي، بخصوص إمكانية الجمع بين عهدتين انتخابيتين أو أكثر لتمثيل في الهيئات 

في حالة العلمية، أنه من المستحسن الحرص على إشراك أمثل لجميع األساتذة ضمن تشكيلة الهيئات العلمية و

عدم اكتمال النصاب القانوني إلحدى الهيئات العلمية قد تكون ازدواجية تمثيل األساتذة فيها حال مؤقتا لتفادي 

 .وقوع هاته الهيئات في حالة انسداد قانوني

واستنادا إلى ردود كتابية من قبل مديرية الدراسات القانونية حول موضوع العضوية في   وأضافت الوزارة، أنه

ئات العلمية، تعد عضوية تمثيلية بالنسبة لألساتذة الذين يتم انتخابهم من أجل أداء عهدة قابلة للتجديد وبالتالي الهي

ال يمكن لنفس األستاذ شغل منصبين مختلفين في عهدة واحدة في نفس الوقت سواء في نفس الهيئة أو في هيئتين 

 .مختلفتين

لك وفي إرسال آخر من مديرية الشؤون القانونية في ردها عن نفس كما أشار ذات المصدر ، أنه باإلضافة إلى ذ

الموضوع، وذلك بأن عضوية ممثلي األساتذة المنتخبين في الهيئات العلمية للقسم تتنافى مع شغل منصب عالي 

 .وظيفي او هيكلي وبالتالي ال يمكن ألي منهم أن يعوض الممثلين المنتخبين عن األساتذة

” رئيس قسم، عميد الكلية“م العالي، أن الجمع بين منصبين ال يمكن أن يتم بحكم الصفة وشددت وزارة التعلي

فالمنصب العالي يفرض على صاحبه مهام ال تتناسب مع التمثيل االنتخابي لمصالح شريحة من الموظفين، وإن 

ذات طابع بيداغوجي  كان هذا التمثيل يتم في هيئة علمية، وهذا الجمع يتنافى مع ممارسة مهام أخرى تمثيلية

وعلمي على مستوى الهيئات العلمية ، إذ يعد هذا األمر متنافيا، مع ضرورة الفصل بين العمل اإلداري المخول 

للمصالح اإلدارية والنشاط البيداغوجي والعلمي، في إطار تمثيلي لشريحة من الموظفين المخول للهيئات 

 .العلمية

  

غل منصب عالي ذو طابع وظيفي أو هيكلي لدى المؤسسة الجامعية ال وعليه تؤكد الوزارة الوصية ، أن ش

 .يتماشى مع الترشح لالنتخاب في الرتبة األصلية لتمثيل النظراء مهما كانت الهيئة المترشح فيه
 

 

 

 

 



 

 
 

فضاء للطلبة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مؤسسات ناشئة 260تخصيص   
 

 
0  

قال نائب عميد جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، المكلّف بالدراسات، نور الدين باليتم، 

فضاء لفائدة الطلبة الجامعيين لتمكنيهم من تطوير أفكارهم المبتكرة وتجسيدها من  260أنه تم تخصيص 

 .خالل إنشاء مؤسسات ناشئة

ه مديرية الصناعة لوالية الجزائر، إحتفاال بفعاليات األسبوع وقال باليتم، خالل يوم إعالمي نظمت

بالجامعة، مجهزة ” دار العلوم“العالمي للمقاوالتية، أن هذه الفضاءات المقامة على مستوى 

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

 .، أو ما يسمى بشهادة مؤسسة ناشئةناشئة أو براءة إختراع

والمتضمن تحديد كيفيات إعداد  .ويأتي هذا اإلجراء تبعا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة مؤسسة ناشئة. مشيرا إلى أن الطلبة المسجلين في هذا 

ت على مستوى الجامعة. كما يمكنهم اإلستفادة اإلطار سيحظون بمرافقة تقنية من قبل ثالثة حاضنا

من مختلف أجهزة الدعم والتمويل التي وضعتها الدولة. كما سيستفيدون من تكوينات على مستوى 

 .مختلف المؤسسات الصناعية والتي قد تستغل حلولهم المبتكرة وفقا إلحتياجاتها

ن هذه الفضاءات بغرض تجسيد ولفت المسؤول أيضا إلى إمكانية استفادة الطلبة المتخرجين م

 .مشاريعهم المبتكرة

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

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

 .2023جوان 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ديوان الخدمات الجامعية.. نشاطات متنوعة وأيام تحسيسية توعوية
 

 
 

المكثفة من أيام تحسيسية وتوعوية، ورياضة نشاطاته المتنوعة و يواصل الديوان الوطني للخدمات الجامعية

على معاينة  للطلبة وضمان راحتهم لتمكينهم من التحصيل الدراسي الجيد، كما يعمل الديوان وثقافية خدمة

  .المرافق باإلقامات الجامعية والخدمات المقدمة للطلبة

 06غرب أول أمس، بزيارة تفقدية لإلقامة الجامعية معالمة  الجزائر وقام منصف قليل مدير الخدمات الجامعية

للطلبة، وذلك  العشاء ، حيث تم معاينة جل المرافق باإلقامة ،ووقف على سيرورة تقديم الوجبة أثناء تقديم وجبة

العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية ،  تنفيذا لتعليمات فيصل هنين المكلف بتسيير شؤون المديرية

 . غرب الجزائر إقامات مديرية الخدمات الجامعية بخصوص الزيارات الميدانية لمختلف

 السنغال استقبال وفد من الطلبة الدوليين القادمين من *

 الدولي هواري بومدين، قام فيصل هنين المكلف بتسيير شؤون المديرية العامة الجزائر وعلى مستوى مطار

، وذلك ضمن غالالسن من دولة للديوان الوطني للخدمات الجامعية باستقبال وفد من الطلبة الدوليين القادمين

 .إطار التعاون والتبادل الجامعي، أين تم التكفل بهم في مختلف الجوانب المتعلقة بالخدمات الجامعية

 "حملة بشعار "شجرة لكل مواطن *

وفي اطار الحملة الوطنية للتشجير .نظمت اإلقامة الجامعية  الشلف 1954نوفمبر  01وباإلقامة الجامعية ذكور 

حملة تشجير داخل االقامة تحت شعار )شجرة لكل مواطن( وهذا بمشاركة أعوان  بالشلف 1954أول نوفمبر 

الجامعية، وتم  وبحضور مدير اإلقامة عمال االقامة والطلبة وإطارات مديرية الخدمات بالشلف إدارة الغابات

اقباال واستحسان من طرف الطلبة وعمال  غرس شجيرات من مختلف األنواع واألصناف وشهدت هذه الحملة

 .االقامة

 وم تحسيسي حول اإلدماني *

وعمال بتوصيات الجهات الوصية والسيما جانب  سوق أهراس وباإلقامة الجامعية مقران الطاهر بوالية

 النشاطات باإلقامة وتحت تأطير مديرية الخدمات الجامعيةالمقيمات نظمت مصلحة  اإلحاطة النفسية بالطالبات

يوم تحسيسي تحت عنوان اإلدمان وذلك بحضور أطباء  سوق أهراس بالتنسيق مع مديرية الصحة لوالية

 . نفسانيين حيث تم الطرق الى عديد النقاط المرتبطة بالموضوع

 إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني *

شرق وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والموافق ل  الجزائر أما بمديرية الخدمات الجامعية

عة المتعددة الرياضات شرق أول أمس، بالقا الجزائر نوفمبر من كل سنة نظمت مديرية الخدمات الجامعية 29

 .(لبلدية المحمدية دورة رياضية في كرة الطائرة ) إناث ، ذكور

اليوم العالمي لداء السكري  إطار النشاطات التحسيسية التي تنظمها مصلحة النشاطات الثقافية و بمناسبة وفي

هذا المرض المنتشر  الوقاية الصحية يوم تحسيسي حول مخاطر نوفمبر من كل عام نظم فرع 14الموافق ليوم 

  . درقانة سبل الوقاية منه و لقد قام بتنشيطه الفريق الطبي لوحدة الطب الوقائي إلقامة بكثرة في بالدنا و

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

 
 

نوعة وأيام تحسيسية توعويةديوان الخدمات الجامعية.. نشاطات مت  

  

 
 

 

والمكثفة من أيام تحسيسية وتوعوية، ورياضة  يواصل الديوان الوطني للخدمات الجامعية نشاطاته المتنوعة

 الدراسي الجيد، كما يعمل الديوان على معاينة راحتهم لتمكينهم من التحصيل وثقافية خدمة للطلبة وضمان

 .المرافق باإلقامات الجامعية والخدمات المقدمة للطلبة
 

أثناء تقديم وجبة  06تفقدية لإلقامة الجامعية معالمة  وقام منصف قليل مدير الخدمات الجامعية الجزائر غرب أول أمس، بزيارة

تنفيذا لتعليمات فيصل هنين  ووقف على سيرورة تقديم الوجبة للطلبة، وذلكمعاينة جل المرافق باإلقامة ، العشاء ، حيث تم

الوطني للخدمات الجامعية ، بخصوص الزيارات الميدانية لمختلف إقامات  المكلف بتسيير شؤون المديرية العامة للديوان

 . الخدمات الجامعية الجزائر غرب مديرية

 السنغال استقبال وفد من الطلبة الدوليين القادمين من 

بتسيير شؤون المديرية العامة للديوان الوطني  وعلى مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، قام فيصل هنين المكلف

والتبادل الجامعي، أين  من الطلبة الدوليين القادمين من دولة السنغال، وذلك ضمن إطار التعاون للخدمات الجامعية باستقبال وفد

 .الجامعية تلف الجوانب المتعلقة بالخدماتتم التكفل بهم في مخ

  شجرة لكل مواطن“حملة بشعار” 

للتشجير .نظمت اإلقامة الجامعية أول نوفمبر  الشلف وفي اطار الحملة الوطنية 1954نوفمبر  01وباإلقامة الجامعية ذكور 

بالشلف  وان إدارة الغاباتاالقامة تحت شعار )شجرة لكل مواطن( وهذا بمشاركة أع بالشلف حملة تشجير داخل 1954

الجامعية، وتم غرس شجيرات من مختلف األنواع  وبحضور مدير اإلقامة عمال االقامة والطلبة وإطارات مديرية الخدمات

 .اقباال واستحسان من طرف الطلبة وعمال االقامة واألصناف وشهدت هذه الحملة

 يوم تحسيسي حول اإلدمان 

الوصية والسيما جانب اإلحاطة النفسية  بوالية سوق أهراس وعمال بتوصيات الجهات وباإلقامة الجامعية مقران الطاهر

الصحة  النشاطات باإلقامة وتحت تأطير مديرية الخدمات الجامعية بالتنسيق مع مديرية بالطالبات المقيمات نظمت مصلحة

يث تم الطرق الى عديد النقاط المرتبطة نفسانيين ح لوالية سوق أهراس يوم تحسيسي تحت عنوان اإلدمان وذلك بحضور أطباء

 . بالموضوع

 اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إحياء 

نوفمبر من  29للتضامن مع الشعب الفلسطيني والموافق لـ  أما بمديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرق وبمناسبة اليوم العالمي

المحمدية دورة رياضية  رق أول أمس، بالقاعة المتعددة الرياضات لبلديةالخدمات الجامعية الجزائر ش كل سنة نظمت مديرية

 .(في كرة الطائرة ) إناث ، ذكور

 14بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري الموافق ليوم  وفي إطار النشاطات التحسيسية التي تنظمها مصلحة النشاطات الثقافية و

بالدنا و سبل الوقاية  وم تحسيسي حول مخاطر هذا المرض المنتشر بكثرة فيفرع الوقاية الصحية ي نظم   نوفمبر من كل عام

  . الوقائي إلقامة درقانة منه و لقد قام بتنشيطه الفريق الطبي لوحدة الطب

 

 
 

 

 



 

 

 

Une semaine pour l'entrepreneuriat  

Annaba 
 

 
 

En présence des membres des différentes composantes universitaires, notamment les 

porteurs d'idées d'entreprises émergentes, l'université Badji Mokhtar d'Annaba vient 

de lancer un cycle de formations.  

Le concept s'inscrit dans le cadre des soutenances de thèses de fin de cursus. Dans ce 

contexte, il est fait état de 340 projets (certificats-créations d'entreprises). Ces 

journées de sensibilisation s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la semaine de 

l'entrepreneuriat approuvée par l'université. Après avoir présenté et débattu leurs 

projets devant un Comité scientifique, les étudiants pourront obtenir un certificat et 

un diplôme d'établissement émergent, et le «label» projet innovant, à condition que 

la direction des incubateurs universitaires accompagne ces projets. Au registre des 

travaux de l'événement, ils ont été animés par des experts de la Faculté des sciences 

économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion, sous la 

supervision du doyen du département. La rencontre a été caractérisée par des débats 

riches et constructifs, en plus d'explications suffisantes, en réponses aux 

interrogations des étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les participants ont 

souligné que plus de 100 000 étudiants bénéficient d'une formation en 

entrepreneuriat par l'incubateur des start-up. Organisée en collaboration avec la 

direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, 

cette campagne tend à consolider l'esprit d'entrepreneuriat chez les étudiants. Lors de 

cette rencontre, plusieurs sujets ont été évoqués, dont la création d'entreprises, 

l'obtention d'un label start-up, la propriété intellectuelle, le financement, l'incubation 

accélérée et la croissance rapide des start-tup. Il est à noter que la préparation de 

cette semaine du partenariat a fait l'objet de plusieurs mois de préparation, 

notamment après un accord-cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique, le ministère de l'Economie de la connaissance, des 

Start-up et des Microentreprises, les institutions émergentes et les petites entreprises 

qui viendraient en appui à l'implantation d'entreprises émergentes en milieu 

universitaire. Cette action de sensibilisation intervient, également, à l'occasion de la 

Semaine internationale de l'entrepreneuriat, dont le but vise à inciter les étudiants à 

s'engager dans l'entrepreneuriat et l'innovation et à bénéficier des dispositifs mis en 

place par les pouvoirs publics, afin de répondre aux besoins croissants de l'économie 

algérienne, à travers des entreprises créatrices de richesse et d'emplois. 
 



 

 
 

Ouargla/coopération Algéro-européenne: réalisation de 50% du projet 

"Digitech" en Algérie 
 

 
 

 

Un taux de 50% des différents programmes du projet "Digitech" pour le développement qualitatif du numérique 

en Algérie a été concrétisé à la faveur de la coopération Algéro-européenne dans le secteur de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre des programmes "Erasmus", a-t-on appris mardi de la 

coordinatrice du projet en Algérie lors d'une rencontre tenue à Ouargla.  

"Le taux de programmes réalisé, en dépit des retombées de la pandémie de Coronavirus, est le fruit de la 

coordination et des efforts des différents organismes impliqués dans le projet, la volonté du secteur de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la numérisation des institutions universitaires pour 

le développement du secteur, fer de lance de l'Etat pour la réalisation d'un développement de qualité", a souligné 

la coordinatrice du projet et vice-doyenne chargée des relations extérieures à l'université d'Oran, Djebara Naïma 

Merfoul. 

Ce projet, lancé en mars de 2021 à Oran pour une durée de trois ans, a-t-elle soutenu, a pour objectif d'ancrer la 

culture du management à l'effet de consacrer, à l'avenir, le volet qualité dans les institutions universitaires 

algériennes à la faveur d'un outil numérique facilitant la collecte et le traitement des données. 

Ces données sont axées, a expliqué Mme Merfoul, autour de sept grands domaines, en l'occurrence la formation, 

la gestion et la bonne gouvernance, l'amélioration de la vie estudiantine et des structures universitaires, le 

raffermissement des relations socio-économiques et la coopération internationale. 

Pour ce faire, une subvention de 905 mille euros a été allouée par la commission européenne pour l'encadrement 

de ce projet en équipe technique appuyée par des experts nationaux et étrangers, et son équipement en moyens 

nécessaires, a ajouté la même source. 

De son côté, le coordinateur local du projet à l'université d'Ouargla, Mourad Korichi, a affirmé que le projet en 

question cible, outre le ministère de l'Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, neuf (9) 

institutions universitaires, dont les sciences et techniques Mohamed Boudiaf d'Oran, d'Oum El-Bouaghi, 

Ouargla, Sétif 2, Bejaïa, Mascara, Guelma et Alger, d'une part, et cinq (5) institutions européennes, dont Lyon 2 

(France), Liège (Belgique), Lisbonne (Portugal) et l'Union des Universités de le Méditerranée (UNIMED) en 

Italie. 

Cette rencontre qui a pour cadre, deux jours durant, la salle de réunion du rectorat de l'université d'Ouargla, a été 

riche en communications et exposés ayant trait aux volets techniques et structurels, la gestion administrative, la 

méthodologie de formation des formateurs, l'établissement des fichiers faisant le point sur les besoins des 

institutions universitaires. 

Les travaux de cette rencontre devront également aborder les domaines de la formation disponibles, 

l'organisation des sessions de formation en direction des formateurs des différentes universités adhérentes au 

projet, la mise en place des ateliers d'évaluation du projet et l'éventuelle création, avant fin 2023, d'un centre de la 

qualité, a indiqué le coordinateur du projet à Ouargla. 
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Ouargla/coopération Algéro-européenne: réalisation de 50% du projet 

"Digitech" en Algérie 
 

 

 
Un taux de 50% des différents programmes du projet "Digitech" pour le développement 

qualitatif du numérique en Algérie a été concrétisé à la faveur de la coopération Algéro-

européenne dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans 

le cadre des programmes "Erasmus", a-t-on appris mardi de la coordinatrice du projet en 

Algérie lors d’une rencontre 
 

"Le taux de programmes réalisé, en dépit des retombées de la pandémie de Coronavirus, est le fruit de la 

coordination et des efforts des différents organismes impliqués dans le projet, la volonté du secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la numérisation des institutions universitaires pour 

le développement du secteur, fer de lance de l’Etat pour la réalisation d'un développement de qualité", a souligné 

la coordinatrice du projet et vice-doyenne chargée des relations extérieures à l’université d’Oran, Djebara Naïma 

Merfoul. 

Ce projet, lancé en mars de 2021 à Oran pour une durée de trois ans, a-t-elle soutenu, a pour objectif d'ancrer 

la culture du management à l’effet de consacrer, à l’avenir, le volet qualité dans les institutions universitaires 

algériennes à la faveur d’un outil numérique facilitant la collecte et le traitement des données. 

Ces données sont axées, a expliqué Mme Merfoul, autour de sept grands domaines, en l’occurrence la formation, 

la gestion et la bonne gouvernance, l’amélioration de la vie estudiantine et des structures universitaires, le 

raffermissement des relations socio-économiques et la coopération internationale. 

Pour ce faire, une subvention de 905 mille euros a été allouée par la commission européenne pour l’encadrement 

de ce projet en équipe technique appuyée par des experts nationaux et étrangers, et son équipement en moyens 

nécessaires, a ajouté la même source. 

De son côté, le coordinateur local du projet à l’université d’Ouargla, Mourad Korichi, a affirmé que le projet en 

question cible, outre le ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, neuf (9) 

institutions universitaires, dont les sciences et techniques Mohamed Boudiaf d’Oran, d’Oum El-Bouaghi, 

Ouargla, Sétif 2, Bejaïa, Mascara, Guelma et Alger, d’une part, et cinq (5) institutions européennes, dont Lyon 2 

(France), Liège (Belgique), Lisbonne (Portugal) et l’Union des Universités de le Méditerranée (UNIMED) en 

Italie. 

Cette rencontre qui a pour cadre, deux jours durant, la salle de réunion du rectorat de l’université d’Ouargla, a été 

riche en communications et exposés ayant trait aux volets techniques et structurels, la gestion administrative, la 

méthodologie de formation des formateurs, l’établissement des fichiers faisant le point sur les besoins des 

institutions universitaires. 

Les travaux de cette rencontre devront également aborder les domaines de la formation disponibles, 

l’organisation des sessions de formation en direction des formateurs des différentes universités adhérentes au 

projet, la mise en place des ateliers d’évaluation du projet et l’éventuelle création, avant fin 2023, d’un centre de 

la qualité, a indiqué le coordinateur du projet à Ouargla. 

 

 

 

 

 


