
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2022ديسمبر  13 ليوم



 

تفاقية في مجال التثمين العلمي التاريخي و حماية الذاكرة الوطنية بين وزارة التعليم ا

 العالي والمجاهدين

 

https://youtu.be/afgMJ5pN4Sg 
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 مجاهدون: التوقيع على اتفاقية تعاون للحفاظ على الذاكرة الوطنية-تعليم عالي

 

الجامعة المركزية", ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي  " ن خدةتم اليوم االثنين بجامعة بن يوسف ب

والبحث العلمي ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق لتعزيز التنسيق بين القطاعين في مجال الحفاظ على الذاكرة 

  .الوطنية

وزير المجاهدين وذوي وبموجب االتفاقية التي أمضاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري و

العيد ربيقة, يلتزم الطرفان بالتعاون في مجال حماية الذاكرة الوطنية وتثمين أبحاث االساتذة  ,الحقوق

 .ورة الفاتح نوفمبرسيما الحركة الوطنية وث الجزائروالمختصين في تاريخ 

كما تهدف االتفاقية الى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات التابعة لوزارة المجاهدين والمخابر المتخصصة 

 .على مستوى الجامعات لترقية البحث في التاريخ وتعزيزه وفق المناهج العلمية واألكاديمية الحديثة

االتصال الحديثة والرقمنة في تدريس التاريخ والعمل على رقمنة الى إدخال تقنيات اإلعالم و ,وترمي االتفاقية

في مقياس تدريس  الجزائروالياذة  1954الوثائق والمنشورات ذات الصلة, كما سيتم إدراج بيان أول نوفمبر 

 .شكل جديد من خالل إبراز البعد التاريخي لألمة والتركيز على المحطات الكبرى التي جاءت بهاالتاريخ ب

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, أن هذه المبادرة تندرج ضمن "مواصلة عملية 

لركيزة األساسية لحماية تجسيد مخطط عمل الحكومة, في المحور المتعلق بحفظ الذاكرة الوطنية باعتبارها ا

 ."مكونات هويتنا ووحدتنا الوطنية

وأضاف أنها تدخل في إطار إرساء قواعد متينة للعمل التكاملي والتنسيق" بين القطاعين وفق مقاربة تشاركية" 

 ."تتوخى تعميم الثقافة التاريخية باضفاء العلمية على الدراسات التاريخية بوسائل حديثة توائم أجيال اليوم

ومن جانبه, قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي, أن الهدف من ابرام االتفاقية هو ادخال مناهج تعليمية 

سيتم العمل على تجديد عروض التكوين في --يضيف الوزير --وعليه  ,حديثة تعتمد على التكنولوجيات والرقمنة

 .قيقمجال تدريس التاريخ في الجامعات عبر ادراج كل ما هو علمي ود

وبهذا الخصوص, شدد السيد بداري على أهمية تشجيع ومرافقة الطلبة على انشاء المؤسسات المصغرة التي" 

 ."تزاوج بين التاريخ والتكنولوجيات الدقيقة
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 مجاهدون: التوقيع على اتفاقية تعاون للحفاظ على الذاكرة الوطنية-تعليم عالي

 

الجامعة المركزية", ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي  " ن خدةتم اليوم االثنين بجامعة بن يوسف ب

والبحث العلمي ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق لتعزيز التنسيق بين القطاعين في مجال الحفاظ على الذاكرة 

  .الوطنية

وزير المجاهدين وذوي وبموجب االتفاقية التي أمضاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري و

العيد ربيقة, يلتزم الطرفان بالتعاون في مجال حماية الذاكرة الوطنية وتثمين أبحاث االساتذة  ,الحقوق

 .ورة الفاتح نوفمبرسيما الحركة الوطنية وث الجزائروالمختصين في تاريخ 

كما تهدف االتفاقية الى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات التابعة لوزارة المجاهدين والمخابر المتخصصة 

 .على مستوى الجامعات لترقية البحث في التاريخ وتعزيزه وفق المناهج العلمية واألكاديمية الحديثة

االتصال الحديثة والرقمنة في تدريس التاريخ والعمل على رقمنة الى إدخال تقنيات اإلعالم و ,وترمي االتفاقية

في مقياس تدريس  الجزائروالياذة  1954الوثائق والمنشورات ذات الصلة, كما سيتم إدراج بيان أول نوفمبر 

 .شكل جديد من خالل إبراز البعد التاريخي لألمة والتركيز على المحطات الكبرى التي جاءت بهاالتاريخ ب

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, أن هذه المبادرة تندرج ضمن "مواصلة عملية 

لركيزة األساسية لحماية تجسيد مخطط عمل الحكومة, في المحور المتعلق بحفظ الذاكرة الوطنية باعتبارها ا

 ."مكونات هويتنا ووحدتنا الوطنية

وأضاف أنها تدخل في إطار إرساء قواعد متينة للعمل التكاملي والتنسيق" بين القطاعين وفق مقاربة تشاركية" 

 ."تتوخى تعميم الثقافة التاريخية باضفاء العلمية على الدراسات التاريخية بوسائل حديثة توائم أجيال اليوم

ومن جانبه, قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي, أن الهدف من ابرام االتفاقية هو ادخال مناهج تعليمية 

سيتم العمل على تجديد عروض التكوين في --يضيف الوزير --وعليه  ,حديثة تعتمد على التكنولوجيات والرقمنة

 .قيقمجال تدريس التاريخ في الجامعات عبر ادراج كل ما هو علمي ود

وبهذا الخصوص, شدد السيد بداري على أهمية تشجيع ومرافقة الطلبة على انشاء المؤسسات المصغرة التي" 

 ."تزاوج بين التاريخ والتكنولوجيات الدقيقة
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 بوغالي يستقبل وفدا عن األكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

 

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, اليوم االثنين, وفدا عن األكاديمية الجزائرية للعلوم  

 والتكنولوجيات.

, خاصة فيما يتصل بإثراء مشاريع اللقاء تمحور حول سبل التنسيق بين الهيئتين  وحسب بيان المجلس، فإن

 القوانين.

وقد جرى االستقبال على هامش األبواب المفتوحة التي نظمتها اليوم لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 

سبل التنسيق بين المجلس الشعبي “والشؤون الدينية من أجل التعريف بمهامها واختصاصاتها, حيث تناول اللقاء 

كاديمية, السيما ما يتيح االستئناس برراء أعضائها في إثراء مختلف مشاريع القوانين خالل دراستها الوطني واأل

 ”.على مستوى اللجان الدائمة

 ”أبواب المجلس الشعبي الوطني ستظل مفتوحة ألعضاء األكاديمية في كل وقت.”بوغالي:

ستظل مفتوحة ألعضاء األكاديمية في كل أبواب المجلس الشعبي الوطني “وأشار بوغالي بالمناسبة، إلى أن 

دورها حيوي وفاعل خاصة في ظل التحوالت الجديدة التي تعرفها الجزائر بقيادة رئيس “مؤكدا على أن ”. وقت

الجمهورية، الذي يولي للعلم والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة األهمية البالغة باعتبارها قاطرة اإلقالع الذي 

 ثلما أشار إليه البيان.، م”تصبو إليه بالدنا

وفي هذا اإلطار, وجه بوغالي الدعوة للوفد لتنظيم نشاطات بمقر المجلس من شأنها أن تساهم في تحسين األداء 

 النيابي.

االنفتاح الذي يرعاه رئيس الجمهورية عبد المجيد “ -يضيف المصدر ذاته-من جهتهم، ثمن أعضاء األكاديمية 

عين والباحثين القادرين على إضفاء مساهمات قيمة لتحسين أداء االقتصاد تبون لصالح المبتكرين والمبد

 ”.الجزائري ورفع مستوى التعليم العالي وأبدوا استعدادهم لتقديم المشورة متى يطلب منهم ذلك

حالت بينها وبين أداء “، والتي 2015يذكر أن األكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات التي أنشئت سنة 

ها الظروف التي مرت بها الجزائر وكذا فترة جائحة كورونا وتداعياتها، تجسد اليوم سعي الجزائر لتشجيع دور

 ”.البحث العلمي وبناء تنمية اقتصادية قائمة على أسس علمية استشرافية

ة تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خالل دراسات علمي“ -يتابع المصدر ذاته-كما بإمكان هذه األكاديمية 

، فضال عن اقتراحها لحلول في المجاالت ذات األولوية, خاصة ما تعلق باالنتقال الطاقوي واألمن ”وتكنولوجية

 ”.الغذائي والصحة وغيرها من المجاالت الحيوية



 

 اختتام برنامج تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية لدمج الطلبة األجانب بالجزائر

العاصمة تنظيم ندوة خاصة باختتام برنامج تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية من أجل  بالجزائرتم أمس اإلثنين 

  .باستعراض النتائج التي أفضى إليها هذا البرنامج بالجزائردمج الطلبة األجانب 

امج أشارت منسقة البرن (2الجزائرولدى عرضها لنتائج البرنامج خالل ندوة بجامعة أبو القاسم سعد هللا )جامعة 

نوال عبد اللطيف مامي إلى إنشاء أربعة مكاتب نموذجية تتولى مهمة المرافقة البيداغوجية واإلدارية والنفسية 

 . للطلبة األجانب وكذا إعداد نظام داخلي ودليل خاص بهذه الفئة من الطلبة

في هذا البرنامج وأوضحت السيدة عبد اللطيف مامي أن هذه المكاتب تتواجد على مستوى الجامعات المشاركة 

ين وورقلة حيث تم تكو بجايةالمؤسسة المشرفة على البرنامج( وجامعات تيزي وزو ) 2 سطيفوهي جامعة 

اإلطار البشري المكلف بتسيير هذه المكاتب فضال عن إعداد أربعة أنظمة داخلية تخص كل مؤسسة جامعية 

وكذا مختلف التسهيالت  ئربالجزامشاركة تتضمن شروحات وتوضيحات حول اإلطار القانوني للطلبة األجانب 

  . الممنوحة لهم من قبل الدولة

كما قدمت ذات المسؤولة عرضا عن مراحل إنجاز هذا البرنامج الذي يندرج في إطار المشاريع البحثية الدولية 

المنجزة بالتنسيق مع المكتب الوطني لبرنامج االتحاد األوروبي للتعليم والتدريب والشباب والرياضة 

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشيرة إلى الجانب الثقافي والرياضي الذي صاحب  الجزائر +إيراسموس

 .هذا البرنامج

فايزة على الدعم المتواصل للوزارة لمثل هذه  وبالمناسبة أكدت ممثلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمين

المبادرات التي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية في مجال التكفل االمثل بالطلبة األجانب والرفع من مستوى 

 . إدماجهم سواء في الجامعة وكذا في المجتمع

طالبا  20مقدر عددهم بوال 2019من جانبهم أعرب الطلبة المشاركون في هذا البرنامج الذي انطلق سنة 

مثمنين في ذات السياق هذا المشروع الذي سمح لهم باكتشاف  الجزائرأجنبيا عن ارتياحهم لظروف الدراسة في 

 .الموروث الثقافي والتاريخي للجزائر
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 اختتام برنامج تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية لدمج الطلبة األجانب بالجزائر

تم أمس اإلثنين بالجزائر العاصمة تنظيم ندوة خاصة باختتام برنامج تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية من أجل 

 دمج الطلبة األجانب بالجزائر باستعراض النتائج التي أفضى إليها هذا البرنامج.

( أشارت منسقة البرنامج 2ضها لنتائج البرنامج خالل ندوة بجامعة أبو القاسم سعد هللا )جامعة الجزائرولدى عر

نوال عبد اللطيف مامي إلى إنشاء أربعة مكاتب نموذجية تتولى مهمة المرافقة البيداغوجية واإلدارية والنفسية 

 ن الطلبة .للطلبة األجانب وكذا إعداد نظام داخلي ودليل خاص بهذه الفئة م

وأوضحت السيدة عبد اللطيف مامي أن هذه المكاتب تتواجد على مستوى الجامعات المشاركة في هذا البرنامج  

)المؤسسة المشرفة على البرنامج( وجامعات تيزي وزو بجاية وورقلة حيث تم تكوين  2وهي جامعة سطيف 

عة أنظمة داخلية تخص كل مؤسسة جامعية اإلطار البشري المكلف بتسيير هذه المكاتب فضال عن إعداد أرب

مشاركة تتضمن شروحات وتوضيحات حول اإلطار القانوني للطلبة األجانب بالجزائر وكذا مختلف التسهيالت 

  الممنوحة لهم من قبل الدولة .

ية كما قدمت ذات المسؤولة عرضا عن مراحل إنجاز هذا البرنامج الذي يندرج في إطار المشاريع البحثية الدول

المنجزة بالتنسيق مع المكتب الوطني لبرنامج االتحاد األوروبي للتعليم والتدريب والشباب والرياضة 

إيراسموس+ الجزائر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشيرة إلى الجانب الثقافي والرياضي الذي صاحب 

 هذا البرنامج.

بحث العلمي أمين فايزة على الدعم المتواصل للوزارة لمثل وبالمناسبة أكدت ممثلة ووزارة التعليم العالي وال 

هذه المبادرات التي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية في مجال التكفل االمثل بالطلبة األجانب والرفع من 

 مستوى إدماجهم سواء في الجامعة وكذا في المجتمع .

طالبا أجنبيا  20والمقدر عددهم بـ 2019لق سنة من جانبهم أعرب الطلبة المشاركون في هذا البرنامج الذي انط

عن ارتياحهم لظروف الدراسة في الجزائر مثمنين في ذات السياق هذا المشروع الذي سمح لهم باكتشاف 

 الموروث الثقافي والتاريخي للجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أساتذة وباحثون يناقشون دور المناطق التجارية الحرة

  02 البليدةة في ملتقى علمي وطني بجامع

 أساتذة وباحثون يناقشون دور المناطق التجارية الحرة 

 افتتح أمس بمدرج المعرفة على مستوى كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير األمين العام لوزارة

التجارة الهادي بكير بإسم وزير التجارة األستاذ الدكتور كمال رزيق فعاليات الملتقى العلمي الوطني الموسوم 

 02 البليدةبحضور مدير جامعة  الجزائردور المناطق الحرة التجارية في تحقيق التنمية اإلقتصادية في  :بعنوان

لونيسي علي األستاذ الدكتور خالد رمول مرفقا بنوابه باإلضافة إلى المدراء المركزيين والفرعيين لوزارة 

  .التجارة

في كلمته اإلفتتاحية على توافق فعاليات الملتقى الوطني مع الرؤية اإلستراتيجية التي تبنتها وأكد الهادي بكير 

مشيرا إلى  .ل اقتصاديفيما يخص تجسيد مشاريع المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكام الجزائريةالدولة 

أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤسس لبناء اقتصاد وطني قوي يستغل كل الفرص المتاحة لرفع حجم 

  .الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات

 الجزائريةوشدد األمين العام لوزارة التجارة على دور وأهمية المناطق الحرة بالنسبة إلنعاش التجارة الخارجية 

  .كونها مشاريع طموحة تحمل في طياتها مخرجات إيجابية تجعلها هدفا استراتيجيا إلنعاش التجارة الخارجية

الحدودية بهدف  الوالياتقد استحدثت مناطق للتبادل الحر ضمن  الجزائروأفاد األمين العام لوزارة التجارة أن 

ين في إطار التبادل الحر من أجل تصدير المواد غير اإلستهالكية تحقيق مرونة اقتصادية مع الترخيص للمصدر

والتي  2021المنتجة محليا مبرزا دور وأهمية منطقة التبادل الحر اإلفريقية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 

سبة تسمح بالولوج إلى السوق اإلفريقية الواعدة كونها تضم مليار مواطن إفريقي وهو من شأنه أن يرفع من ن

 .التجارة البينية اإلفريقية مع زيادة في نسب اليد العاملة فضال عن حماية الحدود الهشة

وتجدر اإلشارة إلى أن الملتقى الوطني توج بتوقيع اتفاقيتين للشراكة اإلتفاقية األولى جمعت مديرية التجارة 

لونيسي علي وهو المسعى الذي تنتهجه وزارة التعليم  02 البليدةمع جامعة  البليدةوترقية الصادرات لوالية 

سعد دحلب مع  01 البليدةا اإلتفاقية الثانية فضمت كال من جامعة العالي بربط الجامعة مع محيطها اإلقتصادي أم

 .مخبر النوعية وقمع الغش
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 أساتذة وباحثون يناقشون دور المناطق التجارية الحرة

 02جامعة البليدة في ملتقى علمي وطني ب

افتتح أمس بمدرج المعرفة على مستوى كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير األمين العام لوزارة 

التجارة الهادي بكير بإسم وزير التجارة األستاذ الدكتور كمال رزيق فعاليات الملتقى العلمي الوطني الموسوم 

 02ي تحقيق التنمية اإلقتصادية في الجزائر بحضور مدير جامعة البليدة بعنوان: دور المناطق الحرة التجارية ف

لونيسي علي األستاذ الدكتور خالد رمول مرفقا بنوابه باإلضافة إلى المدراء المركزيين والفرعيين لوزارة 

  التجارة.

ستراتيجية التي تبنتها وأكد الهادي بكير في كلمته اإلفتتاحية على توافق فعاليات الملتقى الوطني مع الرؤية اإل

الدولة الجزائرية فيما يخص تجسيد مشاريع المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي. مشيرا إلى 

أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤسس لبناء اقتصاد وطني قوي يستغل كل الفرص المتاحة لرفع حجم 

    الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات.

مين العام لوزارة التجارة على دور وأهمية المناطق الحرة بالنسبة إلنعاش التجارة الخارجية الجزائرية وشدد األ

  كونها مشاريع طموحة تحمل في طياتها مخرجات إيجابية تجعلها هدفا استراتيجيا إلنعاش التجارة الخارجية.

للتبادل الحر ضمن الواليات الحدودية بهدف  وأفاد األمين العام لوزارة التجارة أن الجزائر قد استحدثت مناطق

تحقيق مرونة اقتصادية مع الترخيص للمصدرين في إطار التبادل الحر من أجل تصدير المواد غير اإلستهالكية 

والتي  2021المنتجة محليا مبرزا دور وأهمية منطقة التبادل الحر اإلفريقية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 

ى السوق اإلفريقية الواعدة كونها تضم مليار مواطن إفريقي وهو من شأنه أن يرفع من نسبة تسمح بالولوج إل

 التجارة البينية اإلفريقية مع زيادة في نسب اليد العاملة فضال عن حماية الحدود الهشة.

رية التجارة وتجدر اإلشارة إلى أن الملتقى الوطني توج بتوقيع اتفاقيتين للشراكة اإلتفاقية األولى جمعت مدي

لونيسي علي وهو المسعى الذي تنتهجه وزارة التعليم  02وترقية الصادرات لوالية البليدة مع جامعة البليدة 

سعد دحلب  01العالي بربط الجامعة مع محيطها اإلقتصادي أما اإلتفاقية الثانية فضمت كال من جامعة البليدة 

 مع مخبر النوعية وقمع الغش.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشباب والمؤسسات الناشئة محور يوم دراسي تكويني

 تطوير المجتمع وابعاد شبح البطالة اهم األهداف المسطرة 

أكاديمية العلوم ، نعيمة سعدية، ورئيسة ببسكرةجددت البروفيسور في كلية اآلداب بجامعة محمد خيضر 

والدراسات االستشرافية، تأكديها على ضرورة مواكبة ودعم جهود الدولة في مجال تطوير وترقية المؤسسات 

 .الناشئة، وذلك على هامش يوم دراسي تكويني لفائدة الطلبة المبدعين في موضوع المؤسسات الناشئة

، عكست حرص األكاديمية «ات التأسيس والتسييرالشباب والمؤسسات الناشئة: آلي»التظاهرة التي حملت عنوان 

بالتنسيق مع مركز البحث العلمي والتقني في المناطق القاحلة، على ُمواصلة السير قدما لتحقيق األهداف 

وفي الوطن العربي، من أجل بحث رسم خارطة طريق  الجزائرالمسطرة، في استشراف قضايا الراهن في 

ُممنهجة وُمنتظمة للشاب الُمبدع في تحويل فكرته إلى مؤسسة ناشئة، ترجع عليه بالفائدة القريبة والبعيدة، حسب 

 .«الشعب«ما أفادت به الدكتورة نعيمة سعدية في تصريح ل

ويني نُخبة من األستاذة من مختلف جامعات الوطن على غرار جامعات وقد قام بتأطير أشغال اليوم الدراسي التك

، المدرسة العليا لتكوين االطارات بالعاصمة، الطارف والشلف، في 2 قسنطينة، بجاية، 2، البليدةبسكرة

التخصصات الُمعول عليها لتأطير وتكوين الطلبة في محاور االقتصاد والتسيير وإدارة األعمال والتسويق 

لمشاريع واستراتيجية التواصل التكنولوجي، لبحث حقيقة مشروع المؤسسات الناشئة، وتدريبهم واستراتيجية ا

على صياغة مشروع ناجح، وتعليمهم خطوات اإلنشاء الصحيح، ومتطلبات الجودة فيه، وعرض نماذج مشاريع 

 .حية ناشئة

شخصيات ُمجتمعية بارزة كما تم تبادل الخبرات واألفكار عبر ُمناقشة ما طرح في المحاضرات، بحضور 

واطارات تُمثل الوزارات المعنية، وأعضاء من المجالس البلدية والوالئية، واألهم حضور الطلبة المهتمين 

بالموضوع، حيث حاول األساتذة اإلجابة عن أسئلة تُؤرق كل شاب طموح في مشروع ناشئ، ككيفية انشاء 

 .الجزائرمؤسسة ناشئة في 
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 الشباب والمؤسسات الناشئة محور يوم دراسي تكويني

 تطوير المجتمع وابعاد شبح البطالة اهم األهداف المسطرة 
، نعيمة سعدية، ورئيسة أكاديمية العلوم ببسكرةجددت البروفيسور في كلية اآلداب بجامعة محمد خيضر 

والدراسات االستشرافية، تأكديها على ضرورة مواكبة ودعم جهود الدولة في مجال تطوير وترقية المؤسسات 

 .ي موضوع المؤسسات الناشئةالناشئة، وذلك على هامش يوم دراسي تكويني لفائدة الطلبة المبدعين ف

، عكست حرص األكاديمية «الشباب والمؤسسات الناشئة: آليات التأسيس والتسيير»التظاهرة التي حملت عنوان 

بالتنسيق مع مركز البحث العلمي والتقني في المناطق القاحلة، على ُمواصلة السير قدما لتحقيق األهداف 

وفي الوطن العربي، من أجل بحث رسم خارطة طريق  الجزائرالمسطرة، في استشراف قضايا الراهن في 

ُممنهجة وُمنتظمة للشاب الُمبدع في تحويل فكرته إلى مؤسسة ناشئة، ترجع عليه بالفائدة القريبة والبعيدة، حسب 

 .«الشعب«ه الدكتورة نعيمة سعدية في تصريح لما أفادت ب

وقد قام بتأطير أشغال اليوم الدراسي التكويني نُخبة من األستاذة من مختلف جامعات الوطن على غرار جامعات 

، المدرسة العليا لتكوين االطارات بالعاصمة، الطارف والشلف، في 2 قسنطينة، بجاية، 2، البليدةبسكرة

ير وتكوين الطلبة في محاور االقتصاد والتسيير وإدارة األعمال والتسويق التخصصات الُمعول عليها لتأط

واستراتيجية المشاريع واستراتيجية التواصل التكنولوجي، لبحث حقيقة مشروع المؤسسات الناشئة، وتدريبهم 

 على صياغة مشروع ناجح، وتعليمهم خطوات اإلنشاء الصحيح، ومتطلبات الجودة فيه، وعرض نماذج مشاريع

 .حية ناشئة

كما تم تبادل الخبرات واألفكار عبر ُمناقشة ما طرح في المحاضرات، بحضور شخصيات ُمجتمعية بارزة 

واطارات تُمثل الوزارات المعنية، وأعضاء من المجالس البلدية والوالئية، واألهم حضور الطلبة المهتمين 

ب طموح في مشروع ناشئ، ككيفية انشاء بالموضوع، حيث حاول األساتذة اإلجابة عن أسئلة تُؤرق كل شا

 .الجزائرمؤسسة ناشئة في 
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 "اختتام برنامج "تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية لدمج الطلبة األجانب بالجزائر

 

العاصمة تنظيم ندوة خاصة باختتام برنامج "تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية من  بالجزائرم اليوم االثنين ت

  .، باستعراض النتائج التي أفضى إليها هذا البرنامج"بالجزائرأجل دمج الطلبة األجانب 

، أشارت منسقة (2ئرالجزاولدى عرضها لنتائج البرنامج خالل ندوة بجامعة أبو القاسم سعد هللا )جامعة 

البرنامج، نوال عبد اللطيف مامي، الى إنشاء "أربعة مكاتب نموذجية تتولى مهمة المرافقة البيداغوجية 

 ."واإلدارية والنفسية للطلبة األجانب وكذا إعداد نظام داخلي ودليل خاص بهذه الفئة من الطلبة

على مستوى الجامعات المشاركة في هذا البرنامج وأوضحت السيدة عبد اللطيف مامي أن هذه المكاتب "تتواجد 

وورقلة، حيث تم تكوين  بجايةالمؤسسة المشرفة على البرنامج( وجامعات تيزي وزو، ) 2 سطيفوهي جامعة 

اإلطار البشري المكلف بتسيير هذه المكاتب، فضال عن إعداد أربعة أنظمة داخلية تخص كل مؤسسة جامعية 

وكذا مختلف التسهيالت  بالجزائرمشاركة، تتضمن شروحات وتوضيحات حول اإلطار القانوني للطلبة األجانب 

 ."الممنوحة لهم من قبل الدولة

كما قدمت ذات المسؤولة عرضا عن مراحل إنجاز هذا البرنامج الذي يندرج في إطار المشاريع البحثية الدولية 

دريب والشباب والرياضة المنجزة بالتنسيق مع المكتب الوطني لبرنامج االتحاد األوروبي للتعليم والت

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة الى الجانب الثقافي والرياضي الذي  "الجزائر +"إيراسموس

 .صاحب هذا البرنامج

ة التعليم العالي والبحث العلمي، أمين فايزة، على "الدعم المتواصل" للوزارة وبالمناسبة، أكدت ممثلة ووزار

لمثل هذه المبادرات التي من شأنها "تعزيز القدرات الوطنية في مجال التكفل االمثل بالطلبة األجانب والرفع من 

 ."مستوى إدماجهم، سواء في الجامعة وكذا في المجتمع

طالبا  20والمقدر عددهم ب  2019ون في هذا البرنامج الذي انطلق سنة من جانبهم، أعرب الطلبة المشارك

، مثمنين في ذات السياق هذا المشروع الذي سمح لهم الجزائرأجنبيا، عن ارتياحهم لظروف الدراسة في 

  .لموروث الثقافي والتاريخي للجزائرباكتشاف ا
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 "اختتام برنامج "تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية لدمج الطلبة األجانب بالجزائر

 

خاصة باختتام برنامج "تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية من  العاصمة تنظيم ندوة بالجزائرم اليوم االثنين ت

  .، باستعراض النتائج التي أفضى إليها هذا البرنامج"بالجزائرأجل دمج الطلبة األجانب 

، أشارت منسقة (2الجزائرالل ندوة بجامعة أبو القاسم سعد هللا )جامعة ولدى عرضها لنتائج البرنامج خ

البرنامج، نوال عبد اللطيف مامي، الى إنشاء "أربعة مكاتب نموذجية تتولى مهمة المرافقة البيداغوجية 

 ."دارية والنفسية للطلبة األجانب وكذا إعداد نظام داخلي ودليل خاص بهذه الفئة من الطلبةواإل

وأوضحت السيدة عبد اللطيف مامي أن هذه المكاتب "تتواجد على مستوى الجامعات المشاركة في هذا البرنامج 

وورقلة، حيث تم تكوين  بجايةالمؤسسة المشرفة على البرنامج( وجامعات تيزي وزو، ) 2 سطيفوهي جامعة 

ة جامعية اإلطار البشري المكلف بتسيير هذه المكاتب، فضال عن إعداد أربعة أنظمة داخلية تخص كل مؤسس

وكذا مختلف التسهيالت  بالجزائرمشاركة، تتضمن شروحات وتوضيحات حول اإلطار القانوني للطلبة األجانب 

 ."الممنوحة لهم من قبل الدولة

احل إنجاز هذا البرنامج الذي يندرج في إطار المشاريع البحثية الدولية كما قدمت ذات المسؤولة عرضا عن مر

المنجزة بالتنسيق مع المكتب الوطني لبرنامج االتحاد األوروبي للتعليم والتدريب والشباب والرياضة 

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة الى الجانب الثقافي والرياضي الذي  "الجزائر +"إيراسموس

 .صاحب هذا البرنامج

وبالمناسبة، أكدت ممثلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمين فايزة، على "الدعم المتواصل" للوزارة 

ات الوطنية في مجال التكفل االمثل بالطلبة األجانب والرفع من لمثل هذه المبادرات التي من شأنها "تعزيز القدر

 ."مستوى إدماجهم، سواء في الجامعة وكذا في المجتمع

طالبا  20والمقدر عددهم ب  2019من جانبهم، أعرب الطلبة المشاركون في هذا البرنامج الذي انطلق سنة 

، مثمنين في ذات السياق هذا المشروع الذي سمح لهم الجزائرأجنبيا، عن ارتياحهم لظروف الدراسة في 

  .باكتشاف الموروث الثقافي والتاريخي للجزائر
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تقاء بن يوسف بن خدة.." وزارة التعليم العالي تسعى جاهدة لإلر 01مدير جامعة الجزائر

 بالمستوى التعليمي

 

 

https://youtu.be/Mw8oMqn3u7I 
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Enseignement supérieur-Moudjahidine: convention de coopération pour 

préserver la Mémoire nationale 

 

Une convention de coopération a été signée lundi entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique et le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit à l'Université Benyoucef-

Benkhedda (Faculté centrale), ayant pour objet, la consolidation de la coordination entre les deux secteurs 

en matière de préservation de la Mémoire nationale. 

En vertu de la convention signée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Kamel Baddari et par le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, les deux parties s'engagent à 

collaborer dans le domaine de la protection de la Mémoire nationale et à valoriser les recherches des 

enseignants et des spécialistes de l'histoire d'Algérie, notamment le Mouvement nationale et la Révolution du 

1er Novembre. 

La convention a pour objectifs la consolidation de la coopération et de la coordination entre les entreprises 

relevant du ministère des Moudjahidine et les laboratoires spécialisés au niveau des universités, en vue de 

promouvoir la recherche en histoire et la consolider, selon les méthodes scientifiques et académiques 

modernes. 

La convention vise à introduire les nouvelles technologies de l`information et de la communication (TIC) et de la 

numérisation dans l'enseignement de l'histoire et à œuvrer à la numérisation des documents et des publications 

y afférents. 

De même, la Déclaration du 1er Novembre 1954 et l'Iliade algérienne seront intégrés dans les normes de 

l'enseignement de l'histoire, en mettant en exergue la dimension historique de la nation et en focalisant sur ses 

grandes haltes. 

Dans une allocution, à l'occasion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit a affirmé que cette initiative 

s'inscrivait dans le cadre de "la poursuite de l'opération de concrétisation du plan d'action du Gouvernement, 

dans l'axe relatif à la préservation de la Mémoire nationale, étant le pilier essentiel pour la protection des 

composantes de notre identité et de notre unité nationale". 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué, pour sa part, que le but de la 

signature de la présente convention, est d'introduire des méthodes d'enseignement modernes qui reposent sur 

les technologies et la numérisation. 

Partant, ajoute le ministre, "il sera procédé au renouvellement des offres de formation en matière 

d'enseignement de l'histoire dans les universités, à travers l'intégration de tout ce qui est scientifique et exact". 

A ce propos, M. Baddari a mis l'accent sur l'importance d'encourager et d'accompagner les étudiants à la 

création des micro-entreprises qui "allient histoire et technologies de pointe". 



 

 

Clôture du programme "Renforcement des capacités des établissements 

universitaires pour l'intégration des étudiants étrangers en Algérie" 

 

Une conférence consacrée à la clôture du programme "Renforcement des capacités des 

établissements universitaires pour l'intégration des étudiants étrangers en Algérie", a été 

organisée lundi à Alger, durant laquelle les résultats de ce programme ont été présentés. 

Présentant les résultats de ce programme lors de la conférence animée à l'université d'Alger 2, la 

coordinatrice du programme, Naouel Abdellatif Mami, a rappelé "la création de quatre bureaux 

pilotes en charge de l'accompagnement pédagogique, administratif et psychologique des 

étudiants étrangers, ainsi que l'élaboration d'un règlement intérieur et d'un guide pour cette 

catégorie d'étudiants". 

Mme Abdellatif Mami a précisé que ces bureaux "se trouvent au niveau des universités 

participant à ce programme, à savoir l'Université de Sétif 2 (établissement qui supervise le 

programme) et celles de Tizi Ouzou, Bejaïa et Ouargla, où sont formées les ressources humaines 

chargées de la gestion de ces bureaux, outre la mise en place de quatre (4) règlements intérieurs 

concernant chaque établissement universitaire participant, englobant des explications et des 

précisions sur le statut juridique des étudiants étrangers en Algérie, ainsi que les différentes 

facilitations qui leur sont accordées par l'Etat". 

La même responsable a également présenté un exposé sur les étapes de réalisation de ce 

programme, qui s'inscrit dans le cadre des projets de recherche internationaux mis en œuvre en 

coordination avec le Bureau national du Programme de l'Union européenne (UE) en faveur de 

l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport "ERASMUS"-Algérie, et le ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, rappelant le volet culturel et sportif 

accompagnant ce programme. 

A cette occasion, la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Amine Faiza, a affirmé le "soutien continu" du ministère à de telles initiatives à 

même de "renforcer les capacités nationales en matière de prise en charge optimale des 

étudiants étrangers et d'assurer leur intégration, tant à l'université que dans la société". 



Au nombre de vingt, les étudiants étrangers participant à ce programme, lancé en 2019, ont 

exprimé leur satisfaction des conditions d'études en Algérie, saluant à ce propos ce projet qui 

leur a permis de découvrir le patrimoine culturel et historique de l'Algérie. 


