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 أهم ما جاء في اجتماع الحكومة المنعقد بوالية تيسمسيلت
 

 
 

، اجتماًعا للحكومة، انعقد بمقر 2322نوفمبر  03ترأس الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا األربعاء 

والية تيسمسيلت، خّصص لتجسيد البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره مجلس الوزراء خالل اجتماعه يوم 

 .،لفائدة هذه الوالية2322نوفمبر  27األحد 

 

والذي  1212ديسمبر  21ني من نوعه خارج الجزائر العاصمة بعد الذي عقد بوالية خنشلة يوم يأتي هذا االجتماع الثا

أكتوبر  3خّصص للبرنامج التنموي التكميلي لفائدة هذه الوالية، الذي تّم إقراره على مستوى مجلس الوزراء المنعقد يوم 

1212. 

الحكومي، يصب بالدرجة األولى واألخيرة في خدمة المواطن و إن هذا التقليد الذي سنّه رئيس الجمهورية في منهجية العمل 

 .التكفل به على أحسن وجه، و ذلك بمعاينة متطلباته وحاجياته عن قرب وبمشاركته

، فقد تم ضبط محتوى 1211نوفمبر  21بالفعل، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خالل اجتماع مجلس الوزراء ليوم 

 كميلي بإشراك منتخبي و مواطني و المجتمع المدني لتيسمسيلت،هذا البرنامج الت

، 1211نوفمبر  21خالل الزيارة التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى هذه الوالية، بتاريخ 

 .%12مج األولي بنسبة قطاع وزاري، والتي كلّلت بتسجيل مشاريع جديدة رفعت من قوام البرنا 23بمعية ممثلين عن 

وعليه، فإن الحكومة اليوم قد اجتمعت وحدّدت خارطة الطريق لمباشرة تجسيدهذا البرنامج التنموي وترسيمه ميدانيا وفق 

، والمتعلقة 1211نوفمبر  11و  21األولويات التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية خالل اجتماعي مجلس الوزراء في 

الرامية إلى فك العزلة كتعزيز شبكة الطرقات وازدواجيتها وبعث المشاريع الحيوية للمواطن وكذا أساساًبإنجاز المشاريع 

االستثمارات العمومية التي تتماشى ومقدرات الوالية وطابعها الفالحي والغابي والسياحي خاصة، قصد خلق مناصب شغل 

 .جديدة والدفع بالتنمية الشاملة بها

قطاع حيوي، والذي يتطلب تجسيده تعبئة غالف  21مشروع لفائدة  92حافظة للمشاريع تضم وضمن هذا المنظور تم تحديد 

 :مليار دينار موزع حسب طبيعة البرنامج كالتالي21,73مالي بنحو

مليار دج، معنية برفع  22,19عملية بمبلغ إجمالي يقدر بـ  19و  مليار دج، 97,17عملية جديدة بمبلغ إجمالي يقدر بـ  61

 .عنها التجميد

نوفمبر  11وفيما يلي،محتوى البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة والية تيسمسيلت كما أقّره مجلس الوزراء المنعقد يوم األحد 

1211: 

 :قطاع تكوين والتعليم المهنيين .13

 .سرير على مستوى المركز الوطني العالي للتكوين المهني 72مدرسة داخلية بسعة أشغال انجاز وتجهيز  –

 .انجاز مكاتب إدارية بيداغوجية وخاصة بالخدمات المشتركة على مستوى برج بونعامة وثنية الحد –

 :قطاع التعليم العالي14 .

 .مسكن وظيفي غير قابل للتنازل لفائدة أساتذة التعليم العالي 113انجاز – 

 .إنجاز أشغال تهيئة وتحديث لإلقامات الجامعية بالوالية– 
 :قطاع التربية الوطنية .15

 .حافلة مدرسية توجه لنقل التالميذ المتمدرسين بالمناطق النائية 32تسجيل عملية اقتناء حوالي  –

 .مطاعم عبر الوالية 22قسم توسيعي و  12دراسة و إنجاز و تجهيز  –

ض المرافق اإلدارية الضرورية لضمان السير الحسن لها ويتعلق األمر بكل من إنجاز وتجهيز حي كما تم تسجيل انجاز بع

 .إداري بوالية تيسمسيلت، وكذا إنجاز وتجهيز محكمة بثنية الحد

لرفع هذا وأخيرا، فإنه تقّرر وضع آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج الطموح ابتداء من تاريخ اليوم، وعلى الجميع التجند 

 .التحدي واستكمال المشاريع في آجالها، ولن يتم التسامح في تسجيل أي تأخر في عمليات اإلنجاز
 

 



 

 
 

 الوزير األول: تصنيفات الجامعة مجحفة.. كفانا استنقاصا للكفاءات الجزائرية

 

 
 

  

ر أن المشكل ليس في مجحفة، غي الجامعاتتصنيفات قال الوزير األول أيمن بن عبد الرحمن، أن 

 .من الكفاءات الجزائرية االستنقاصالتصنيف. داعيا إلى عدم 

 

الحكومة الذي انعقد اليوم األربعاء بوالية تيسمسيلت، إلى  اجتماعوأشار الوزير األول على هامش 

، بل يجب فتحها في 1إلى  9أنه ال يجب أن تفتح المكتبات والمخابر في الساعات اإلدارية، أي من 

المساء أيضا. لكي يحس الطلبة بالجزائر الجديدة المبنية على الحرية العلمية، في إطار قيم 

 .المجتمع

ألول، أن تصنيفات الجامعات مجحفة، لكن المشكل ليس في الذي يصنف. كما أضاف الوزير ا

من الكفاءات  االستنقاصداعيا إلى عدم ”. نحن من ال نتواصل مع هذه الشبكات لب”يقول: وتابع 

 .الجزائرية. مؤكدا أنه عند المشاركة في مسابقات دولية، الجزائريين يكونون في المراتب األولى

ن بن عبد الرحمن، على ضرورة تقريب الجامعة من الطالب. واالبتعاد عن أكد الوزير األول أيم

 .الجانب النظري، والتوجه للجانب التطبيقي

مقعد بجامعة تيسمسيلت، أنه يجب إستغالل  1222كما شدّد الوزير األول خالل تدشينه القطب 

وأمر  الصيدالنية.كذلك إلى فتح تخصص بالصناعة  باإلضافةالغطاء النباتي لصناعة األدوية. 

عن الجانب النظري، والتوجه للجانب التطبيقي. باإلضافة كذلك إلى ربط  االبتعادبضرورة 

 .التخصصات في الجامعة مع خصائص والية تيسمسيلت، لخلق مناصب الشغل

رفقة طاقمه  .ووصل الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم األربعاء، إلى تيسمسيلت

 .الوالية  من أجل االجتماع الخاص الذي تقرر تنظيمه فيالحكومي، وهذا 

هذا االجتماع، لدراسة ومناقشة ورقة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي  أعمال وخصص جدول

للتنمية لفائدة والية تيسمسيلت. الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وقام الوزير األول، بتفقد 

 .عقد لقاء مع فعاليات المجتمع المدنيومعاينة عدد من المنشآت في الوالية، كما سي
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 ضرورة إتباع مقاربة جديدة في تسجيل مشاريع قطاع التعليم العالي
 

 
 

شدد الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم األربعاء بتيسمسيلت على ضرورة إتباع مقاربة جديدة 

  .في تسجيل مشاريع قطاع التعليم العالي

آالف مقعد بيداغوجي بجامعة تيسمسيلت في إطار  1وأوضح السيد بن عبد الرحمان خالل إشرافه على تدشين 

زيارة عمل أعقبت ترأسه اجتماعا للحكومة خصص للبرنامج التكميلي لتنمية هذه الوالية، أنه تم انجاز إقامات 

التي تحصي ألف سرير كطاقة  المسيلةجامعية بالوطن لكنها "تعاني من فائض في األسرة" على غرار جامعة 

 ."إضافية، مشددا على "وجوب إتباع مقاربة جديدة في تسجيل مشاريع قطاع التعليم العالي

معة من الطالب واالبتعاد عن الجانب النظري ومن جهة أخرى، دعا الوزير األول إلى "ضرورة تقريب الجا

والتوجه إلى الجانب التطبيقي"، مشددا على ضرورة استغالل الغطاء الغابي الذي تزخر به والية تيسمسيلت 

في استخراج المادة األولية في صناعة األدوية من الزيوت مع ضرورة فتح تخصص صناعة صيدالنية 

 .بجامعة الوالية

الوزير األول إلى "ضرورة تغيير نمط سير المكتبات الجامعية من خالل فتح أبوابها لما  ومن جانب آخر، دعا

 ."بعد الساعة الرابعة بعد الظهر إلى غاية منتصف الليل واالبتعاد عن الساعات اإلدارية

كما  -صلب ويستجيب لكل المعايير" وبالتالي الجزائريوأبرز السيد بن عبد الرحمان بأن "النظام التكويني 

خالل مشاركتهم في المسابقات  الجزائريينألن  الجزائريةوالكفاءات  الجزائر"كفانا استنقاصا من جهود  -قال

 ."الدولية يحوزن المراتب األولى

آالف مقعد بيداغوجي  1لإلشارة استمع الوزير األول بالمناسبة الى عرض قدمه مدير جامعة تيسمسيلت حول 

 1ر7فاق  ماليالمخصص الحتضان معهدي الفالحة والغابات واآلداب واللغات حيث رصد لتجسيده غالف 

 .مليار دج

ويضم هذا المرفق البيداغوجي مكتبتين وجناحين بيداغوجيين ومكاتب لألساتذة وآخر لإلدارة وقاعة 

 .للمحاضرات

وكان الوزير األول ترأس خالل الصبيحة بمقر والية تيسمسيلت اجتماعا للحكومة لدراسة ومناقشة ورقة 

 .والية والذي أقره مجلس الوزراء يوم األحد الماضيالطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لهذه ال

 ماليوقد أعلن السيد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي عقب اختتام اجتماع الحكومة عن تخصيص غالف 

ا في إطار تجسيد البرنامج التكميلي لتنمية والية مشروعا تنموي 22مليار دج لتجسيد قرابة  222قدره 

 .تيسمسيلت
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 ضرورة إتباع مقاربة جديدة في تسجيل مشاريع قطاع التعليم العالي
 

 
 

شدد الوزير األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم األربعاء بتيسمسيلت على ضرورة إتباع مقاربة 

 .التعليم العاليجديدة في تسجيل مشاريع قطاع 
آالف مقعد بيداغوجي بجامعة  1وأوضح السيد بن عبد الرحمان خالل إشرافه على تدشين 

تيسمسيلت في إطار زيارة عمل أعقبت ترأسه اجتماعا للحكومة خصص للبرنامج التكميلي لتنمية 

على غرار  هذه الوالية، أنه تم انجاز إقامات جامعية بالوطن لكنها "تعاني من فائض في األسرة"

جامعة المسيلة التي تحصي ألف سرير كطاقة إضافية، مشددا على "وجوب إتباع مقاربة جديدة 

 في تسجيل مشاريع قطاع التعليم العالي".

ومن جهة أخرى، دعا الوزير األول إلى "ضرورة تقريب الجامعة من الطالب واالبتعاد عن 

دا على ضرورة استغالل الغطاء الغابي الذي الجانب النظري والتوجه إلى الجانب التطبيقي"، مشد

تزخر به والية تيسمسيلت في استخراج المادة األولية في صناعة األدوية من الزيوت مع ضرورة 

 فتح تخصص صناعة صيدالنية بجامعة الوالية.

ومن جانب آخر، دعا الوزير األول إلى "ضرورة تغيير نمط سير المكتبات الجامعية من خالل 

ها لما بعد الساعة الرابعة بعد الظهر إلى غاية منتصف الليل واالبتعاد عن الساعات فتح أبواب

 اإلدارية".

وأبرز السيد بن عبد الرحمان بأن "النظام التكويني الجزائري صلب ويستجيب لكل المعايير" 

ن خالل "كفانا استنقاصا من جهود الجزائر والكفاءات الجزائرية ألن الجزائريي -كما قال -وبالتالي

 مشاركتهم في المسابقات الدولية يحوزن المراتب األولى".

آالف  1لإلشارة استمع الوزير األول بالمناسبة الى عرض قدمه مدير جامعة تيسمسيلت حول 

مقعد بيداغوجي المخصص الحتضان معهدي الفالحة والغابات واآلداب واللغات حيث رصد 

 مليار دج. 1ر7لتجسيده غالف مالي فاق 

م هذا المرفق البيداغوجي مكتبتين وجناحين بيداغوجيين ومكاتب لألساتذة وآخر لإلدارة ويض

 وقاعة للمحاضرات.

وكان الوزير األول ترأس خالل الصبيحة بمقر والية تيسمسيلت اجتماعا للحكومة لدراسة 

قره مجلس ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لهذه الوالية والذي أ

 الوزراء يوم األحد الماضي.

وقد أعلن السيد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي عقب اختتام اجتماع الحكومة عن تخصيص 

مشروعا تنمويا في إطار تجسيد البرنامج  22مليار دج لتجسيد قرابة  222غالف مالي قدره 

 .التكميلي لتنمية والية تيسمسيلت
 

 

 

 



 
 

 "عنصرا قادرا على "االبتكار خطوات متسارعة لجعل الطالب
 

 
 

 ملتقيات وأبواب مفتوحة للطلبة لتسهيل االحتكاك بالباحثين وتبادل الخبرات 

 الجزائرإشراك الطالب وجعله قاطرة لتحقيق التنمية االقتصادية في  *

مدير مخبر البحث في دراسات اإلعالم  تبسةأبرز البروفيسور رضوان بلخيري، أستاذ اإلعالم بجامعة 

من  الجزائريينطلبة والمجتمع، التدابير الجديدة التي تقوم بها وزارة التعليم العالي في إطار تطوير كفاءات ال

 . خالل المشاريع المستحدثة، عبر التركيز على تنظيم مختلف الجامعات لملتقيات وأبواب مفتوحة للطلبة

ة يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأكد رضوان بلخيري في تصريح ل"االتحاد" ، أن جهود كبير

ككل بمختلف مخرجاتها  الجزائريةبداري كمال وطاقمه ، في تحقيق نتائج ملموسة ، تكون خادمة للجامعة 

على إشراك جميع مكونات األسرة الجامعية في بناء وتشييد جامعة جزائرية سواء طالب أو أستاذ، والعمل 

رقمية ذات تصنيف عالمي، يمكن لها أن تنافس الجامعات العالمية سواء من حيث التكوين أو البحث العلمي ، 

ين هو ما الحظناه مؤخرا من حصول عديد األساتذة والباحثين على مراتب أولى عالميا في مختلف المياد"و 

 .يقول المتحدث–والمجاالت البحثية." 

وأوضح مدير مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع، أنه تسير وزارة التعليم العالي بخطوات متسارعة 

تسابق فيها االلتحاق بالركب لالندماج في االقتصاد الناشئ من خالل إشراك الطالب وجعل منه قاطرة لتحقيق 

، حيث منذ تولي األستاذ بداري كمال زمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الجزائرالتنمية االقتصادية في 

ى المحلي أو ، الذي بدوره اتجه مباشرة إلى إثارة جملة من القضايا ذات االهتمام الواسع سواء على المستو

حتى العالمي، جاعال من الجامعة بكافة مخرجاتها عنصرا فاعال وفعاال في خلق الثروة من خالل إصدار جملة 

من التعليمات وتشكيل عدة لجان حتى تواكب وتسهر على تطبيق مختلف القرارات الوزارية التي أصدرها 

 .الوزير

، "شهادة مؤسسة ناشئة/ شهادة 1211سبتمبر  11ي المؤرخ ف 2117وأكد بلخيري، "لعل أهمها القرار رقم 

براءة اختراع " والذي يرمي إلى جعل الطالب الجامعي ال يقتصر على التكوين النظري فقط بل أن يكون 

 .عنصرا قادر على إنشاء مؤسسة وتقديم أفكار متطورة خادمة للبيئة االقتصادية خاصة

جنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال إنشاء الل -يضيف محدثنا -وقد رافق هذا القرار

الجامعية، التي بدورها تعمل على مرافقة تنفيذ هذا القرار ، من خالل عقد عدة اجتماعات على مستوى مختلف 

مؤسسات التعليم العالي وإشراك الطالب في ذلك قصد التعريف على أهم الخطوات ومراحل إنشاء مؤسسة أو 

 .ة اختراعتقديم براء

 

 ملتقيات وأبواب مفتوحة للطلبة لتسهيل االحتكاك بالباحثين وتبادل الخبرات

 

، بأن هذه اللجنة جاءت في  تبسةمن جهة أخرى يرى البروفيسور رضوان بلخيري أستاذ اإلعالم بجامعة 

لما يعيشه العالم اليوم من تطور وديناميكية غير مسبوقة في إشراك الطالب الجامعي في الحياة  وقتها نظرا

االقتصادية ، وخلق الثروة ، وتزامنت هذه اللقاءات مع تنظيم مختلف الجامعات لملتقيات وأبواب مفتوحة 

ؤسسات ناشئة والتعرف للطلبة قصد تعريفهم بمختلف التخصصات والمجاالت التي يمكن لهم إقتراح إنشاء م

على مختلف الطرق القانونية لمتابعة ابتكاراتهم؛ ولعل هاته الفعاليات تفتح المجال للطلبة واالساتذة لالحتكاك 

بمختلف التجارب الناجحة في ذات المجال وتبادل الخبرات بين األساتذة المكونين وحتى بين الطلبة من أنشؤوا 

 .مؤسسات سابقة
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إن مثل هذه القرارات والتي نثمنها ونرى بأنها تعود بالفائدة على الطالب لكسب  " وأكد رضوان بلخيري

مهارات جديدة خاصة إذا كان حامل ألفكار قابلة للتجسيد ميدانيا، من جهة أخرى نجد الوزارة الوصية عملت 

وهذا قصد اللحاق على تشكيل اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، 

على المستوى الدولي، من خالل تعداد البحوث  الجزائريةبركب الجامعات العالمية وتعزيز مرئية الجامعات 

ت عالمية ذات تصنيف دولي، وهو ما يزيد من المنشورة لألساتذة والباحثين وتشجيعهم على النشر في مجال

 ."الجزائريةتصنيف الجامعات 

ل، وجدد المتحدث قائال" ان مثل هاته القرارات هي جريئة وغير مسبوقة لم يشهدها قطاع التعليم العالي من قب

في ظل سياسة وبرنامج الوزير الرامي إلى رقمنة القطاع وتذليل الصعاب أمام األساتذة والطلبة على حد 

سواء، فمثل هذه القرارات وبالنظر إلى العمل الدؤوب الذي تقوم به هذه اللجان منذ تنصيبها نجدها تعقد لقاءات 

تنفيذ مختلف القرارات الصادرة ومرافقة دورية على مختلف الندوات الجهوية للجامعات قصد متابعة مدى 

 ."المؤسسات على تجسيدها ميدانيا

هذا وأوضح "أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى كادر بشري مؤهل ويتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

حتى نحقق نتائج ميدانية ملموسة، كما ان رؤية الوزير ترمي إلى العمل ميدانيا على شقين ، شق يتعلق 

الطالب لجعل منه عنصرا منتجا في المجتمع وقادر على االبتكار، وشق يتعلق بالمكونين وهم فئة األساتذة من ب

خالل تقديم تحفيزات مادية لهم جراء مرافقتهم لهؤالء الطلبة، وحتى على صعيد الجانب الخدماتي من جانب 

قل للمؤسسات وإلغاء مختلف التعامالت رقمنة جميع الخدمات التي يحتاجها األستاذ قصد تخفيف العبء والتن

 ".الورقية
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 ”االبتكار“خطوات متسارعة لجعل الطالب عنصرا قادرا على 

 البروفيسور بلخيري يبرز لـ"االتحاد" آليات تطوير الكفاءات وخلق الثروة

 
 وتبادل الخبراتملتقيات وأبواب مفتوحة للطلبة لتسهيل االحتكاك بالباحثين   

 إشراك الطالب وجعله قاطرة لتحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر 

أبرز البروفيسور رضوان بلخيري، أستاذ اإلعالم بجامعة تبسة مدير مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع، التدابير  

ة الجزائريين من خالل المشاريع المستحدثة، عبر الجديدة التي تقوم بها وزارة التعليم العالي في إطار تطوير كفاءات الطلب

 . التركيز على تنظيم مختلف الجامعات لملتقيات وأبواب مفتوحة للطلبة
 

بداري كمال   ، أن جهود كبيرة يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي” االتحاد”وأكد رضوان بلخيري في تصريح لـ

كون خادمة للجامعة الجزائرية ككل بمختلف مخرجاتها سواء طالب أو أستاذ، والعمل في تحقيق نتائج ملموسة ، ت وطاقمه ، 

على إشراك جميع مكونات األسرة الجامعية في بناء وتشييد جامعة جزائرية رقمية ذات تصنيف عالمي، يمكن لها أن تنافس 

مؤخرا من حصول عديد األساتذة والباحثين هو ما الحظناه “الجامعات العالمية سواء من حيث التكوين أو البحث العلمي ، و 

 .يقول المتحدث–” على مراتب أولى عالميا في مختلف الميادين والمجاالت البحثية.

وأوضح مدير مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع، أنه تسير وزارة التعليم العالي بخطوات متسارعة تسابق فيها 

الناشئ من خالل إشراك الطالب وجعل منه قاطرة لتحقيق التنمية االقتصادية في االلتحاق بالركب لالندماج في االقتصاد 

زمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الذي بدوره اتجه مباشرة إلى إثارة  الجزائر ، حيث منذ تولي األستاذ بداري كمال 

العالمي، جاعال من الجامعة بكافة مخرجاتها  جملة من القضايا ذات االهتمام الواسع سواء على المستوى المحلي أو حتى

عنصرا فاعال وفعاال في خلق الثروة من خالل إصدار جملة من التعليمات وتشكيل عدة لجان حتى تواكب وتسهر على تطبيق 

 .مختلف القرارات الوزارية التي أصدرها الوزير

” شهادة مؤسسة ناشئة/ شهادة براءة اختراع “  ،1211سبتمبر  11المؤرخ في   2117لعل أهمها القرار رقم “وأكد بلخيري، 

والذي يرمي إلى جعل الطالب الجامعي ال يقتصر على التكوين النظري فقط بل أن يكون عنصرا قادر على إنشاء مؤسسة 

 .وتقديم أفكار متطورة خادمة للبيئة االقتصادية خاصة

لتنسيقية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال الجامعية، التي إنشاء اللجنة الوطنية ا -يضيف محدثنا -وقد رافق هذا القرار

بدورها تعمل على مرافقة تنفيذ هذا القرار ، من خالل عقد عدة اجتماعات على مستوى مختلف مؤسسات التعليم العالي 

 .وإشراك الطالب في ذلك قصد التعريف على أهم الخطوات ومراحل إنشاء مؤسسة أو تقديم براءة اختراع

 لتقيات وأبواب مفتوحة للطلبة لتسهيل االحتكاك بالباحثين وتبادل الخبراتم 

جاءت في وقتها نظرا لما   من جهة أخرى يرى البروفيسور رضوان بلخيري أستاذ اإلعالم بجامعة تبسة ، بأن هذه اللجنة 

لحياة االقتصادية ، وخلق الثروة ، غير مسبوقة في إشراك الطالب الجامعي في ا  يعيشه العالم اليوم من تطور وديناميكية

وتزامنت هذه اللقاءات مع تنظيم مختلف الجامعات لملتقيات وأبواب مفتوحة للطلبة قصد تعريفهم بمختلف التخصصات 

والمجاالت التي يمكن لهم إقتراح إنشاء مؤسسات ناشئة والتعرف على مختلف الطرق القانونية لمتابعة ابتكاراتهم؛ ولعل هاته 

يات تفتح المجال للطلبة واالساتذة لالحتكاك بمختلف التجارب الناجحة في ذات المجال وتبادل الخبرات بين األساتذة الفعال

 .المكونين وحتى بين الطلبة من أنشؤوا مؤسسات سابقة

ت جديدة إن مثل هذه القرارات والتي نثمنها ونرى بأنها تعود بالفائدة على الطالب لكسب مهارا” رضوان بلخيري   وأكد

من جهة أخرى نجد الوزارة الوصية عملت على تشكيل اللجنة الوطنية   خاصة إذا كان حامل ألفكار قابلة للتجسيد ميدانيا،

لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، وهذا قصد اللحاق بركب الجامعات العالمية وتعزيز مرئية 

وى الدولي، من خالل تعداد البحوث المنشورة لألساتذة والباحثين وتشجيعهم على النشر في الجامعات الجزائرية على المست

 .”مجالت عالمية ذات تصنيف دولي، وهو ما يزيد من تصنيف الجامعات الجزائرية

ان مثل هاته القرارات هي جريئة وغير مسبوقة لم يشهدها قطاع التعليم العالي من قبل، في ظل سياسة ” وجدد المتحدث قائال

وبرنامج الوزير الرامي إلى رقمنة القطاع وتذليل الصعاب أمام األساتذة والطلبة على حد سواء، فمثل هذه القرارات وبالنظر 

هذه اللجان منذ تنصيبها نجدها تعقد لقاءات دورية على مختلف الندوات الجهوية للجامعات إلى العمل الدؤوب الذي تقوم به 

 .”قصد متابعة مدى تنفيذ مختلف القرارات الصادرة ومرافقة المؤسسات على تجسيدها ميدانيا

صال حتى نحقق مثل هذه القرارات تحتاج إلى كادر بشري مؤهل ويتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالت  أن“هذا وأوضح 

نتائج ميدانية ملموسة، كما ان رؤية الوزير ترمي إلى العمل ميدانيا على شقين ، شق يتعلق بالطالب لجعل منه عنصرا منتجا 

في المجتمع وقادر على االبتكار، وشق يتعلق بالمكونين وهم فئة األساتذة من خالل تقديم تحفيزات مادية لهم جراء مرافقتهم 

حتى على صعيد الجانب الخدماتي من جانب رقمنة جميع الخدمات التي يحتاجها األستاذ قصد تخفيف العبء لهؤالء الطلبة، و

 ”.والتنقل للمؤسسات وإلغاء مختلف التعامالت الورقية



 
 

 الوزير األول: ضرورة إتباع مقاربة جديدة في تسجيل مشاريع قطاع التعليم العالي
 

 
 

األول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم األربعاء بتيسمسيلت على ضرورة إتباع مقاربة جديدة شدد الوزير 

  .في تسجيل مشاريع قطاع التعليم العالي

آالف مقعد بيداغوجي بجامعة تيسمسيلت في إطار  1وأوضح السيد بن عبد الرحمان خالل إشرافه على تدشين 

ة خصص للبرنامج التكميلي لتنمية هذه الوالية، أنه تم انجاز إقامات زيارة عمل أعقبت ترأسه اجتماعا للحكوم

التي تحصي ألف سرير كطاقة  المسيلةجامعية بالوطن لكنها "تعاني من فائض في األسرة" على غرار جامعة 

 ."مشددا على "وجوب إتباع مقاربة جديدة في تسجيل مشاريع قطاع التعليم العالي إضافية،

ومن جهة أخرى، دعا الوزير األول إلى "ضرورة تقريب الجامعة من الطالب واالبتعاد عن الجانب النظري 

سمسيلت والتوجه إلى الجانب التطبيقي"، مشددا على ضرورة استغالل الغطاء الغابي الذي تزخر به والية تي

في استخراج المادة األولية في صناعة األدوية من الزيوت مع ضرورة فتح تخصص صناعة صيدالنية 

 .بجامعة الوالية

ومن جانب آخر، دعا الوزير األول إلى "ضرورة تغيير نمط سير المكتبات الجامعية من خالل فتح أبوابها لما 

 ."واالبتعاد عن الساعات اإلدارية بعد الساعة الرابعة بعد الظهر إلى غاية منتصف الليل

 -كما قال -صلب ويستجيب لكل المعايير" وبالتالي الجزائريوأبرز السيد بن عبد الرحمان بأن "النظام التكويني 

خالل مشاركتهم في المسابقات الدولية  الجزائريينألن  الجزائريةوالكفاءات  الجزائر"كفانا استنقاصا من جهود 

 ."يحوزن المراتب األولى

آالف مقعد بيداغوجي  1لإلشارة استمع الوزير األول بالمناسبة الى عرض قدمه مدير جامعة تيسمسيلت حول 

 1ر7فاق  ماليالمخصص الحتضان معهدي الفالحة والغابات واآلداب واللغات حيث رصد لتجسيده غالف 

 .مليار دج

ويضم هذا المرفق البيداغوجي مكتبتين وجناحين بيداغوجيين ومكاتب لألساتذة وآخر لإلدارة وقاعة 

 .للمحاضرات

و كان الوزير األول ترأس خالل الصبيحة بمقر والية تيسمسيلت اجتماعا للحكومة لدراسة ومناقشة ورقة 

 .لوالية والذي أقره مجلس الوزراء يوم األحد الماضيالطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لهذه ا

 ماليوقد أعلن السيد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي عقب اختتام اجتماع الحكومة عن تخصيص غالف 

يا في إطار تجسيد البرنامج التكميلي لتنمية والية مشروعا تنمو 22مليار دج لتجسيد قرابة  222قدره 

 .تيسمسيلت
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 تكويٌن جامعي وفقا لمتطلبات سوق العمل
 

 مقعد بيداغوجي بجامعة تيسمسيلت 1222تدشين 

قام الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، أمس عقب اجتماع مجلس الحكومة بوالية تيسمسيلت، بتفقد ومعاينة 

ة مشاريع حيوية وتنموية، يعول عليها كثيرا في تغيير وجه الوالية التنموي وفك العزلة عنها وكذا تدشين عد

بشكل تدريجي، كما دعا على مستوى محطة قطار تيسمسيلت إلى ضرورة نضج دراسات المشاريع قبل 

وال يحترم فيها آجال  الشروع في إنجازها، حتى ال يعاد تقييمها ماليا ألنها تكلف الخزينة المالية أمواال إضافية،

 .اإلنجاز، والتزم بمشروع وصفه بالتحدي لربط منطقة الشمال بالجنوب بخط سكة حديدية

الزيارة الميدانية للوزير األول، بدأت مباشرة بعد انتهاء اجتماع مجلس الحكومة، وجاءت من محطة القطار، 

فع الحركية االقتصادية والتجارية وتوفير ألنها تعد من المشاريع التي ينتظر منها الكثير خاصة من خالل د

المزيد من وسائل النقل للمواطنين والمتعاملين االقتصاديين على حد سواء، وقد عاين الوزير األول محطة 

كلم، يوجد في  232قطار جاهزة، علما أن الخط الجديد الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول الممتد على طول 

 .يكون جاهزا خالل األسابيع المقبلةمرحلة التجربة ومن المنتظر أن 

وفي هذه المحطة كشف عن اإلرادة القائمة للدولة من أجل ربط الشمال بالجنوب بخطوط سكة حديدية، وقال 

إن رئيس الجمهورية جعلها آليات تطور في برنامج نهضوي واعد، كونه شريان ربط للمسافرين ولالقتصاد، 

لهذا الوطن الكبير، لذا قال الوزير األول إن الحكومة سترفع التحدي  بل انه يمثل جانبا من مشاعر االنتماء

إليصال السكة الحديدية إلى غاية أبعد نقطة من الجنوب أي والية تمنراست، بل وربط كل نقاط الوطن 

ببعضها، واعتبره باالنجاز الرائع، غير أن اإلشكالية حسب تقدير الوزير األول، تكمن في ضرورة احترام 

ل في إنجاز المشاريع، ألن المشاريع التي عرفت تأخرا احتاجت إلى أغلفة مالية إضافية وهذا ما يؤثر اآلجا

على ميزانية الدولة، وطالب القائمين على إنجاز المشاريع، بضرورة نضج الدراسة قبل الولوج إلى مرحلة 

لبشري، أي إنجاز المشاريع بمقاربة اإلنجاز، ألنه تحد ال يستهان به، ويتطلب التحكم في التقنيات والتسيير ا

شهرا من دون أن يرى المشروع النور، والتزم الوزير  12شهرا، وتمر  37صحيحة، فال يعقل أن اآلجال 

 .األول بالعمل ليال ونهارا إلنجاز مختلف المشاريع المسطرة

ة تيسمسيلت، واغتنم مقعد بيداغوجي بجامع 1.222والمحطة الثانية من الزيارة للوزير األول كانت تدشين 

الوزير األول الفرصة بالتكوين بما يتطلبه سوق العمل، وبالتالي تلبية طلبات سوق الشغل، حتى ال تكون 

الجامعات الجزائرية أصحاب شهادات ال يجدون فرصة عمل، مع تشديده على ضرورة األخذ بعين االعتبار 

وين في هذا المجال المهم، في ظل وفرة المواد األولية، أن المنطقة غابية وغنية باألعشاب الطبية، من أجل التك

بهدف استحداث تخصص في الجامعة في هذا المجال، ومن أجل الخروج من النظري إلى التطبيقي أي 

 .اختصاصات تحقق األمن الصحي والغذائي

ألنه حسب تأكيده  وطالب الوزير األول بفتح المخابر الجامعية والمكتبات من الرابعة مساء إلى منتصف الليل،

ال يعقل أن يكون دوامها مثل باقي اإلدارات، وطالب بضرورة تحسين تصنيفات الجامعات الجزائرية التي 

تخرج سنويا الكفاءات، من خالل منح المعطيات لكل المسؤولين عن هذه التصنيفات بالعالم، داعيا إلى تكريس 

صنيفات أفضل. كما عرض شباب تخرجوا في هذه ما وصفه بالحرية العلمية لتحرير القدرات والظفر بت

 .الجامعة مشاريع مؤسساتهم الناشئة في األمن السيبراني وتثمين النفايات وكذا تثمين مخلفات البناء

من جهته وزير التعليم العالي تحدث عن برنامج لتجميع المؤسسات الجامعية أي تيسمسيلت وتيارت وعين 

 .الدفلى وإصدار شهادات موحدة

« عدل»سكن البيع باإليجار  2291أشرف الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، على إعادة تسمية حي  كما

 .باسم الشهيد نادر بن يمينة، وأشاد الوزير باستالمه بسبعة أشهر قبل آجال التسليم

 

 
 



 
 

 

 مجلس األمة : جلسة علنية غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة

    

 
 

يعقد مجلس األمة غدا الخميس جلسة علنية مخصصة لتوجيه أسئلة شفوية  -الجزائر

 على عدد من أعضاء من الحكومة, حسب ما أفاد به اليوم األربعاء بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن األسئلة الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة تخص قطاعات 

مران والمدينة, التجارة وترقية الصادرات, التعليم العالي والبحث العلمي, السكن والع

 .النقل والصحة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مجلس األمة : جلسة علنية غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة
 

 
 

مجلس األمة غدا الخميس جلسة علنية مخصصة لتوجيه أسئلة شفوية على  يعقد

  .عدد من أعضاء من الحكومة, حسب ما أفاد به اليوم األربعاء بيان للمجلس

وأوضح ذات المصدر أن األسئلة الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة تخص 

التجارة  قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي, السكن والعمران والمدينة,

 .وترقية الصادرات, النقل والصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 مجلس األمة : جلسة علنية غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة

 

 
 

مجلس األمة غدا الخميس جلسة علنية مخصصة لتوجيه أسئلة شفوية  يعقد

على عدد من أعضاء من الحكومة, حسب ما أفاد به اليوم األربعاء بيان 

 للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن األسئلة الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة تخص 

التجارة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي, السكن والعمران والمدينة, 

 .وترقية الصادرات, النقل والصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 غدا مجلس األمة.. جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة
 

 
 

يعقد مجلس األمة، غدا الخميس، جلسة علنية مخصصة لتوجيه أسئلة شفوية على 

 .األربعاء بيان للمجلسعدد من أعضاء من الحكومة، حسب ما أفاد به اليوم 

وأوضح ذات المصدر، أن األسئلة الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة تخص قطاعات 

التعليم العالي والبحث العلمي، السكن والعمران والمدينة، التجارة وترقية الصادرات، 

 .النقل والصحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الديوان الوطني للخدمات الجامعية .. زيارة تفقدية إلى محطتي نقل الطلبة تافورة وبوزريعة
 

 
 

قام صباح اليوم، فيصل هنين، المكلف بتسيير شؤون المديرية العامة للديوان للخدمات الجامعية رفقة منصف قليل مدير 

  .غرب بزيارة عمل وتفقد قادتهم إلى كل من محطتي نقل الطلبة تافورة و بوزريعة الجزائرالخدمات الجامعية 

ومكنت الزيارة الميدانية من االطالع على ظروف نقل الطلبة، وفي سياق ذي صلة استمعت لجنة التربية والتعليم العالي 

والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة صالح جغلول رئيس اللجنة، هذا األسبوع، إلى عرض قدمه المدير العام للخدمات 

 .ناصر بطيش وهاني احسن نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجامعية فيصل هنين، وقد حضر اللقاء كل من

أكد صالح جغلول رئيس اللجنة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، الدور الذي يلعبه قطاع الخدمات الجامعية من أجل تحصيل دراسي 

أهم المشاكل التي يرقى إلى مستوى تطلعات الطلبة، مذكرا بأن الهدف من االجتماع هو الوقوف على واقع القطاع وسرد 

تواجهه مع محاولة إيجاد حلول لها، وذّكر المدير العام للخدمات الجامعية بدور الديوان الوطني للخدمات الجامعية، والمتمثل 

في تقديم خدمات ذات نوعية للطلبة خاصة فيما يتعلق بالمنحة، اإليواء، النقل واإلطعام، مضيفا أن الوثبة المتوقعة ستتحقق بعد 

 .القطاع رقمنة

حافلة،  7222مديرية للخدمات الجامعية على المستوى الوطني، توفر النقل ب  77وبلغة األرقام أفصح هنين عن وجود 

إقامة جامعية في الخدمة تؤوي أكثر من  172طالب من المنحة الجامعية، مع وجود أكثر من  722ويستفيد حوالي مليون و

 .بة يوميةألف وج 212ألف طالب وتوفر أكثر من  722

 الرقمنة ستسمح بتشخيص دقيق وتقييم شامل لوضعية اإلقامات الجامعية *

أوضح هنين أن رقمنة القطاع ستسمح بتشخيص دقيق وتقييم شامل لوضعية اإلقامات الجامعية والتكفل بالنقائص واالختالالت 

 My "ق إلكتروني يسمى "ماي باصالمسجلة لتحسين الخدمات المقدمة للطالب، وكشف في هذا الخصوص عن إطالق تطبي

Bus الذي يمكن الطلبة من التعرف اآلني على شبكة النقل الجامعي، وأضاف بأن هذا التطبيق يستخدم بشكل تجريبي في ،

 .خمس واليات وسيعمم على المستوى الوطني في األشهر القادمة

من أجل  reconnaissance faciale لم الوجهيةوجاء في العرض، أنه سيتم في نفس اإلطار تفعيل نظام التعرف على المعا

الولوج إلى اإلقامات، كما سيتم اطالق مشروع وضع مطابخ صغيرة تعمل بالتيار الكهربائي في أجنحة اإلقامات الجامعية 

 .كبديل ألسطوانات الغاز أو المسخنات، عالوة على مشروع لرقمنة مصلحة اإلطعام

م بأن يعرف هذا القطاع تحسنا في أقرب اآلجال، خاصة وأنه يعيش جملة من من جهتهم أعرب أعضاء اللجنة عن أمله

 .االختالالت تعيق األداء الحسن للطالب

وفيما يخص جانب النقل، اقترح النواب تفعيل خطوط السكك الحديدية لنقل الطلبة، وحثوا على توفير العدد الكاف من 

الجامعية فقد شدد النواب على ضرورة تزويدها بكل المرافق األساسية  الحافالت المخصصة لهم، وأما فيما يتعلق باإلقامات

على غرار المصليات، ومواصلة ترميم وتهيئة الغرف المهترئة، مع تزويد اإلقامات بسيارات إسعاف مجهزة، والقضاء على 

 .ظاهرة االكتظاظ

طلبة، كما أكدوا ضرورة توفير األمن داخل وشدد أعضاء اللجنة أيضا على أهمية تحسين نوعية وكمية الوجبات المقدمة لل

 .اإلقامات وتكوين المؤطرين الساهرين على تسيير اإلقامات
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 زيارة تفقدية إلى محطتي نقل الطلبة تافورة وبوزريعة الديوان الوطني للخدمات الجامعية ..

 
قام صباح اليوم، فيصل هنين، المكلف بتسيير شؤون المديرية العامة للديوان للخدمات الجامعية رفقة 

منصف قليل مدير الخدمات الجامعية الجزائر غرب بزيارة عمل وتفقد قادتهم إلى كل من محطتي نقل الطلبة 

 .تافورة و بوزريعة
لبة، وفي سياق ذي صلة استمعت لجنة التربية ومكنت الزيارة الميدانية من االطالع على ظروف نقل الط

والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة صالح جغلول رئيس اللجنة، هذا األسبوع، إلى عرض 

قدمه المدير العام للخدمات الجامعية فيصل هنين، وقد حضر اللقاء كل من ناصر بطيش وهاني احسن نائبي 

 .نيرئيس المجلس الشعبي الوط

أكد صالح جغلول رئيس اللجنة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، الدور الذي يلعبه قطاع الخدمات الجامعية من أجل 

تحصيل دراسي يرقى إلى مستوى تطلعات الطلبة، مذكرا بأن الهدف من االجتماع هو الوقوف على واقع 

ذّكر المدير العام للخدمات الجامعية القطاع وسرد أهم المشاكل التي تواجهه مع محاولة إيجاد حلول لها، و

بدور الديوان الوطني للخدمات الجامعية، والمتمثل في تقديم خدمات ذات نوعية للطلبة خاصة فيما يتعلق 

 .بالمنحة، اإليواء، النقل واإلطعام، مضيفا أن الوثبة المتوقعة ستتحقق بعد رقمنة القطاع

للخدمات الجامعية على المستوى الوطني، توفر النقل بـ مديرية  77وبلغة األرقام أفصح هنين عن وجود 

إقامة جامعية  172طالب من المنحة الجامعية، مع وجود أكثر من  722حافلة، ويستفيد حوالي مليون و 7222

 .ألف وجبة يومية 212ألف طالب وتوفر أكثر من  722في الخدمة تؤوي أكثر من 

 ضعية اإلقامات الجامعيةالرقمنة ستسمح بتشخيص دقيق وتقييم شامل لو 
أوضح هنين أن رقمنة القطاع ستسمح بتشخيص دقيق وتقييم شامل لوضعية اإلقامات الجامعية والتكفل 

بالنقائص واالختالالت المسجلة لتحسين الخدمات المقدمة للطالب، وكشف في هذا الخصوص عن إطالق 

ن التعرف اآلني على شبكة النقل ، الذي يمكن الطلبة مMy Bus ”ماي باص“تطبيق إلكتروني يسمى 

الجامعي، وأضاف بأن هذا التطبيق يستخدم بشكل تجريبي في خمس واليات وسيعمم على المستوى الوطني 

 .في األشهر القادمة

 reconnaissance وجاء في العرض، أنه سيتم في نفس اإلطار تفعيل نظام التعرف على المعالم الوجهية

faciale  اإلقامات، كما سيتم اطالق مشروع وضع مطابخ صغيرة تعمل بالتيار الكهربائي من أجل الولوج إلى

في أجنحة اإلقامات الجامعية كبديل ألسطوانات الغاز أو المسخنات، عالوة على مشروع لرقمنة مصلحة 

 .اإلطعام

ه يعيش من جهتهم أعرب أعضاء اللجنة عن أملهم بأن يعرف هذا القطاع تحسنا في أقرب اآلجال، خاصة وأن

 .جملة من االختالالت تعيق األداء الحسن للطالب

وفيما يخص جانب النقل، اقترح النواب تفعيل خطوط السكك الحديدية لنقل الطلبة، وحثوا على توفير العدد 

الكاف من الحافالت المخصصة لهم، وأما فيما يتعلق باإلقامات الجامعية فقد شدد النواب على ضرورة 

فق األساسية على غرار المصليات، ومواصلة ترميم وتهيئة الغرف المهترئة، مع تزويد تزويدها بكل المرا

 .اإلقامات بسيارات إسعاف مجهزة، والقضاء على ظاهرة االكتظاظ

وشدد أعضاء اللجنة أيضا على أهمية تحسين نوعية وكمية الوجبات المقدمة للطلبة، كما أكدوا ضرورة توفير 

 .ين المؤطرين الساهرين على تسيير اإلقاماتاألمن داخل اإلقامات وتكو
 

 



 

 
 

 بالمائة من برامج مشروع ديجيتاك بالجزائر 03تجسيد 
 

 
 

  :التعاون األوروبي الجزائري

 بالمائة من برامج مشروع ديجيتاك بالجزائر 72تجسيد 

ديجيتاك( )بالمائة من مختلف برامج مشروع استحداث قدرات رقمية لضمان الجودة  72تم تجسيد 

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

إطار برنامج ايراسموس حسب ما صرحت به أمس الثالثاء منسقة المشروع بالجزائر خالل لقاء 

 .بورقلةجامعة قاصدي مرباح نظم ب

أن بلوغ هذه  وهرانوأكدت جبارة نعيمة مرفول نائب عميد مكلفة بالعالقات الخارجية بجامعة 

النسبة المعتبرة بالرغم من التأخر المسجل للمشروع بسبب تداعيات فيروس كورونا راجع 

للتنسيق المتواصل والجهود المبذولة لمختلف الهيئات المنخرطة في المشروع وكذا اإلرادة القوية 

ة بهدف لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعميم الرقمنة وعصرنة المؤسسات الجامعي

 .تطوير القطاع الذي تراهن عليه الدولة بشكل كبير للمساهمة في تحقيق قفزة نوعية والتنمية

والذي حددت مدته بثالث سنوات  بوهران 1212كما يهدف هذا المشروع الذي انطلق بداية مارس 

ى ترسيخ ثقافة التسيير العلمي المناجمنت وديمومتها بما يضمن الجودة في الجامعات الجزائرية إل

مستقبال باستخدام وسيط رقمي يسهل جمع البيانات ومعالجتها حيث يجمع معطيات حول سبعة 

مجاالت كبرى وهي التكوين والتسيير والحوكمة وضمان الجودة والحياة الطالبية والهياكل 

 .ت مع القطاع االجتماعي االقتصادي والتعاون الدولي مثلما أوضحت ذات المنسقةوالعالقا

ويضم هذا المشروع إضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسع مؤسسات جامعية 

 وورقلة أم البواقيوجامعات  بوهرانجزائرية ممثلة في جامعات العلوم والتكنولوجيا دمحم بوضياف 

( باإلضافة إلى خمس مؤسسات 2( وبجاية ومعسكر وقالمة والجزائر )1سطيف )وبسكرة و

واتحاد جامعات البحر األبيض  (البرتغال) ولشبونة (بلجيكا) ولييج فرنسا (1أوروبية وهي جامعة ليون )

 .مراد قريشي ورقلةكما ذكره المنسق المحلي للمشروع بجامعة  (ايطاليا) المتوسط اينوميد
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 بالمائة من برامج مشروع ديجيتاك بالجزائر 03تجسيد 

 

 
 

  التعاون األوروبي الجزائري:

 بالمائة من برامج مشروع ديجيتاك بالجزائر 72تجسيد 

 

بالمائة من مختلف برامج مشروع استحداث قدرات رقمية لضمان الجودة )ديجيتاك(  72تم تجسيد 

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

مس الثالثاء منسقة المشروع بالجزائر خالل لقاء إطار برنامج ايراسموس حسب ما صرحت به أ

 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 

والجهود المبذولة لمختلف الهيئات المنخرطة في المشروع وكذا اإلرادة القوية للتنسيق المتواصل 

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعميم الرقمنة وعصرنة المؤسسات الجامعية بهدف 

 تطوير القطاع الذي تراهن عليه الدولة بشكل كبير للمساهمة في تحقيق قفزة نوعية والتنمية.

بوهران والذي حددت مدته بثالث  1212شروع الذي انطلق بداية مارس كما يهدف هذا الم

سنوات إلى ترسيخ ثقافة التسيير العلمي المناجمنت وديمومتها بما يضمن الجودة في الجامعات 

الجزائرية مستقبال باستخدام وسيط رقمي يسهل جمع البيانات ومعالجتها حيث يجمع معطيات 

وين والتسيير والحوكمة وضمان الجودة والحياة الطالبية حول سبعة مجاالت كبرى وهي التك

والهياكل والعالقات مع القطاع االجتماعي االقتصادي والتعاون الدولي مثلما أوضحت ذات 

 المنسقة.

ويضم هذا المشروع إضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسع مؤسسات جامعية 

تكنولوجيا دمحم بوضياف بوهران وجامعات أم البواقي جزائرية ممثلة في جامعات العلوم وال

( باإلضافة إلى خمس 2( وبجاية ومعسكر وقالمة والجزائر )1وورقلة وبسكرة وسطيف )

( فرنسا ولييج )بلجيكا( ولشبونة )البرتغال( واتحاد 1مؤسسات أوروبية وهي جامعة ليون )

ره المنسق المحلي للمشروع بجامعة جامعات البحر األبيض المتوسط اينوميد )ايطاليا( كما ذك

 .ورقلة مراد قريشي
 



 

 
 

Enseignement supérieur: M. Benabderrahmane préconise une nouvelle approche dans 

l'inscription des projets 

 

 
 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a insisté mercredi depuis Tissemsilt 

sur la nécessité d'adopter une nouvelle approche dans l'inscription des projets liés au 

secteur de l'enseignement supérieur. 
 

S'exprimant lors de l'inauguration de 4.000 places pédagogiques à l'Université de Tissemsilt, 

dans le cadre d'une visite ayant suivi une réunion du gouvernement consacrée au programme de 

développement complémentaire de cette wilaya, M. Benabderrahmane a relevé que de 

nombreuses résidences universitaires ont été réalisées au niveau national, mais connaissent un 

"surplus en lits", à l’exemple de celle de M'sila qui compte 1.000 lits comme capacité 

supplémentaire. 

A ce propos, il a estimé qu’une "nouvelle approche" devrait être adoptée en matière 

d'inscription des projets au profit du secteur de l'enseignement supérieur. 

Le Premier ministre a appelé, à cette occasion, à rapprocher l'université de l'étudiant et à 

s'éloigner du volet purement théorique tout en privilégiant la pratique, insistant sur l'importance 

d'exploiter le couvert forestier dont jouit la wilaya de Tissemsilt pour l'extraction de la matière 

première et la fabrication de médicaments à partir d'huiles, tout en prévoyant l'ouverture d'une 

spécialité industrie pharmaceutique à l'université de la wilaya. 

Il a également appelé à revoir le mode de fonctionnement des bibliothèques universitaires pour 

qu’elles demeurent ouvertes au delà de 16h et jusqu'à minuit, et de ne plus se contenter des 

horaires de travail administratifs. 

Le Premier ministre a, sur un autre chapitre, estimé que le système de formation national était 

"solide" et répondait à tous les critères, appelant à cesser de minimiser les efforts de l'Algérie et 

de ses compétences, car les Algériens, a-t-il affirmé, occupent les premières places lors de 

participations à des concours internationaux. 

Lors de cette visite, M. Benabderrahmane a suivi un exposé du recteur de l'Université de 

Tissemsilt sur les 4.000 places pédagogiques retenues pour abriter les Instituts d'Agriculture, de 

Sylviculture, des Lettres et Langues, pour lesquels une enveloppe financière de plus de 2,6 

milliards DA a été allouée. 

Cette infrastructure compte deux bibliothèques, deux blocs pédagogiques, un bloc pour les 

bureaux des enseignants, un autre pour l'administration ainsi qu'une salle de conférences. 

M.Aïmene Benabderrahmane avait présidé, dans la matinée, au siège de la wilaya de 

Tissemsilt, une réunion du gouvernement consacrée à l'étude et à la discussion de la feuille de 

route pour la mise en œuvre du programme complémentaire de développement adopté par le 

Conseil des ministres, dimanche dernier. 

A l’issue de cette réunion, il a déclaré à la presse qu’une enveloppe financière de 100 milliards 

DA a été octroyée pour la concrétisation de près de 90 projets de développement dans le cadre 

de la concrétisation de ce programme complémentaire de développement de la wilaya de 

Tissemsilt. 



 
 

 
 

Enseignement supérieur: M. Benabderrahmane préconise une 

nouvelle approche dans l'inscription des projets  
 
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a insisté mercredi depuis Tissemsilt sur la 

nécessité d'adopter une nouvelle approche dans l'inscription des projets liés au secteur de 

l'enseignement supérieur.  

S'exprimant lors de l'inauguration de 4.000 places pédagogiques à l'Université de Tissemsilt, 

dans le cadre d'une visite ayant suivi une réunion du gouvernement consacrée au programme de 

développement complémentaire de cette wilaya, M. Benabderrahmane a relevé que de 

nombreuses résidences universitaires ont été réalisées au niveau national, mais connaissent un 

"surplus en lits", à l'exemple de celle de M'sila qui compte 1.000 lits comme capacité 

supplémentaire. 

A ce propos, il a estimé qu'une "nouvelle approche" devrait être adoptée en matière 

d'inscription des projets au profit du secteur de l'enseignement supérieur. 

Le Premier ministre a appelé, à cette occasion, à rapprocher l'université de l'étudiant et à 

s'éloigner du volet purement théorique tout en privilégiant la pratique, insistant sur l'importance 

d'exploiter le couvert forestier dont jouit la wilaya de Tissemsilt pour l'extraction de la matière 

première et la fabrication de médicaments à partir d'huiles, tout en prévoyant l'ouverture d'une 

spécialité industrie pharmaceutique à l'université de la wilaya. 

Il a également appelé à revoir le mode de fonctionnement des bibliothèques universitaires pour 

qu'elles demeurent ouvertes au delà de 16h et jusqu'à minuit, et de ne plus se contenter des 

horaires de travail administratifs. 

Le Premier ministre a, sur un autre chapitre, estimé que le système de formation national était 

"solide" et répondait à tous les critères, appelant à cesser de minimiser les efforts de l'Algérie et 

de ses compétences, car les Algériens, a-t-il affirmé, occupent les premières places lors de 

participations à des concours internationaux. 

Lors de cette visite, M. Benabderrahmane a suivi un exposé du recteur de l'Université de 

Tissemsilt sur les 4.000 places pédagogiques retenues pour abriter les Instituts d'Agriculture, de 

Sylviculture, des Lettres et Langues, pour lesquels une enveloppe financière de plus de 2,6 

milliards DA a été allouée. 

Cette infrastructure compte deux bibliothèques, deux blocs pédagogiques, un bloc pour les 

bureaux des enseignants, un autre pour l'administration ainsi qu'une salle de conférences. 

M.Aïmene Benabderrahmane avait présidé, dans la matinée, au siège de la wilaya de 

Tissemsilt, une réunion du gouvernement consacrée à l'étude et à la discussion de la feuille de 

route pour la mise en œuvre du programme complémentaire de développement adopté par le 

Conseil des ministres, dimanche dernier. 

A l'issue de cette réunion, il a déclaré à la presse qu'une enveloppe financière de 100 milliards 

DA a été octroyée pour la concrétisation de près de 90 projets de développement dans le cadre 

de la concrétisation de ce programme complémentaire de développement de la wilaya de 

Tissemsilt. 



 
 

Enseignement supérieur : M. Benabderrahmane préconise une nouvelle approche de 

l’enregistrement des projets 
 

 
 
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a insisté mercredi depuis Tissemsilt sur la 

nécessité d’adopter une nouvelle approche dans l’enregistrement des projets liés au secteur de 

l’enseignement supérieur. 

S’exprimant lors de l’inauguration de 4000 places d’enseignement à l’Université de Tissemsilt, 

dans le cadre d’une visite suite à une réunion gouvernementale consacrée au programme de 

développement complémentaire de cette wilaye, M. Benabderrahmane a mentionné que de 

nombreuses résidences universitaires ont été construites au niveau national, mais elles ont un « 

surplus en lits », comme celui de Msila qui dispose d’une capacité supplémentaire de 1.000 lits. 

A cet égard, il a estimé qu’une « nouvelle approche » devrait être adoptée dans l’enregistrement 

des projets au profit du secteur de l’enseignement supérieur. 

Le Premier ministre a appelé, à cette occasion, à rapprocher l’université de l’étudiant et à 

s’éloigner de l’aspect purement théorique privilégiant à la fois la pratique, insistant sur 

l’importance d’exploiter le couvert forestier dont jouit la wilaya de Tissemsilt pour l’extraction 

de matière première et la fabrication de médicaments à partir d’huiles, tout en projetant d’ouvrir 

une industrie pharmaceutique de spécialité à l’université de la wilaya. 

Il a également appelé à une refonte du fonctionnement des bibliothèques universitaires pour 

qu’elles restent ouvertes après 16h et jusqu’à minuit et ne se contentent plus d’horaires 

administratifs. 

Le premier ministre, dans un autre chapitre, a estimé que le système national de formation est 

« solide » et répond à tous les critères, appelant à mettre fin à la minimisation des efforts de 

l’Algérie et de ses compétences, car les Algériens, a-t-il dit, prennent les premières places 

quand participation à des compétitions internationales. 

Au cours de cette visite, M. Benabderrahmane a écouté une présentation du recteur de 

l’Université de Tissemsilt sur les 4.000 sites pédagogiques retenus pour abriter les Instituts 

d’Agriculture, Sylviculture, Lettres et Langues, pour lesquels une enveloppe financière de plus 

de 2,6 milliards de DA a été alloué. 

Cette infrastructure comprend deux bibliothèques, deux blocs pédagogiques, un bloc pour les 

bureaux des professeurs, un autre pour l’administration et une salle de conférence. 

M. Aïmene Benabderrahmane a présidé, dans la matinée, au siège de la wilaya de Tissemsilt, 

une réunion gouvernementale consacrée à l’étude et à la discussion de la feuille de route pour la 

mise en œuvre du programme complémentaire de développement adopté en conseil des 

ministres dimanche dernier. 

A l’issue de cette rencontre, il a indiqué à la presse qu’une enveloppe financière de 100 

milliards de DA a été accordée pour la réalisation de près de 90 projets de développement dans 

le cadre de la réalisation de ce programme complémentaire pour le développement de la wilaya 

de Tissemsilt. 

 


