
 

 
  

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2022ديسمبر  25 ليوم



 

 لضمان مرافقة مثلى للطلبة األجانب بالجزائر” أدرس بالجزائر“استحداث وسم 

 

بالجزائر العاصمة, عن استحداث  أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, الخميس

لمؤسسات الجامعية والرفع بهدف تعزيز جاذبية ا ,(أدرس بالجزائر) ”Study in Algeria“ وسم

 .التدريس باللغات األجنبية من مستوى مرئيتها وتشجيع

التعليم العالي والبحث  وأوضح السيد بداري خالل إشرافه على إطالق هذه العملية الموجهة لمؤسسات

جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى  تعزيز“يرمي إلى ” أدرس بالجزائر“العلمي, أن وسم 

 التدريس باللغات األجنبية السيما اللغة اإلنجليزية, وهو ما يسمح بإعطاء تها ومقروئيتها وتشجيعمرئي

 .”صورة حقيقية وإيجابية عن نظام التعليم العالي في الجزائر

المعايير والمؤشرات  تم اعتماد جملة من –يضيف الوزير–ولمنح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية 

مرافقتهم من قبل المؤسسات الجامعية  تقييم الطلبة األجانب لمستوى“ى ترتكز بالدرجة األولى عل

بمضمون دليل مرجعي يصاغ بالتنسيق مع وزارة الشؤون  وظروف استقبالهم, إلى جانب التقيد

 .”الوطنية بالخارج الخارجية والجالية

فرصة لخلق جو من يشكل  الذي” أدرس بالجزائر“وبالمناسبة, لفت السيد بداري إلى أن اعتماد الوسم 

استقبال أمثل لضيوف الجزائر من الطلبة, وهو  التنافس بين المؤسسات الجامعية الجزائرية من أجل

المساهمة في الرفع من جودة نظام التعليم العالي و البحث العلمي في  –يقول الوزير–ما من شأنه 

 .ثف لكسبهيستوجب العمل الجماعي والمك” رهانا“باعتبار ذلك بمثابة  ,الجزائر
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 لضمان مرافقة مثلى للطلبة األجانب بالجزائر” أدرس بالجزائر“استحداث وسم 

 

لضمان مرافقة مثلى للطلبة األجانب ” أدرس بالجزائر“استحداث وسم 

 بالجزائر
الخميس بالجزائر العاصمة, عن  مال بداري, اليومأعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي, ك

بالجزائر(, بهدف تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية  أدرس) ”Study in Algeria“ استحداث وسم

 .وتشجيع التدريس باللغات األجنبية والرفع من مستوى مرئيتها

تعليم العالي والبحث ال وأوضح السيد بداري خالل إشرافه على إطالق هذه العملية الموجهة لمؤسسات

جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى  تعزيز“يرمي إلى ” أدرس بالجزائر“العلمي, أن وسم 

 التدريس باللغات األجنبية السيما اللغة اإلنجليزية, وهو ما يسمح بإعطاء مرئيتها ومقروئيتها وتشجيع

 .”رصورة حقيقية وإيجابية عن نظام التعليم العالي في الجزائ

المعايير والمؤشرات  تم اعتماد جملة من –يضيف الوزير–ولمنح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية 

مرافقتهم من قبل المؤسسات الجامعية  تقييم الطلبة األجانب لمستوى“ترتكز بالدرجة األولى على 

بمضمون دليل مرجعي يصاغ بالتنسيق مع وزارة الشؤون  وظروف استقبالهم, إلى جانب التقيد

 .”الوطنية بالخارج الخارجية والجالية

يشكل فرصة لخلق جو من  الذي” أدرس بالجزائر“وبالمناسبة, لفت السيد بداري إلى أن اعتماد الوسم 

ة, وهو استقبال أمثل لضيوف الجزائر من الطلب التنافس بين المؤسسات الجامعية الجزائرية من أجل

المساهمة في الرفع من جودة نظام التعليم العالي و البحث العلمي في  –يقول الوزير–ما من شأنه 

 .يستوجب العمل الجماعي والمكثف لكسبه” رهانا“باعتبار ذلك بمثابة  ,الجزائر

 

 

 

 

 

 



 
 

 استحداث وسم "أدرس بالجزائر" لضمان مرافقة مثلى للطلبة األجانب بالجزائر

 

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة,  -الجزائر

" )أدرس بالجزائر(, بهدف تعزيز جاذبية المؤسسات Study in Algeriaعن استحداث وسم "

 اللغات األجنبية.الجامعية والرفع من مستوى مرئيتها وتشجيع التدريس ب

وأوضح السيد بداري خالل إشرافه على إطالق هذه العملية الموجهة لمؤسسات التعليم العالي والبحث 

العلمي, أن وسم "أدرس بالجزائر" يرمي إلى "تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى 

غة اإلنجليزية, وهو ما يسمح بإعطاء مرئيتها ومقروئيتها وتشجيع التدريس باللغات األجنبية السيما الل

 صورة حقيقية وإيجابية عن نظام التعليم العالي في الجزائر".

تم اعتماد جملة من المعايير والمؤشرات  --يضيف الوزير--ولمنح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية 

الجامعية  ترتكز بالدرجة األولى على "تقييم الطلبة األجانب لمستوى مرافقتهم من قبل المؤسسات

وظروف استقبالهم, إلى جانب التقيد بمضمون دليل مرجعي يصاغ بالتنسيق مع وزارة الشؤون 

 الخارجية والجالية الوطنية بالخارج".

وبالمناسبة, لفت السيد بداري إلى أن اعتماد الوسم "أدرس بالجزائر" الذي يشكل فرصة لخلق جو من 

من أجل استقبال أمثل لضيوف الجزائر من الطلبة, وهو  التنافس بين المؤسسات الجامعية الجزائرية

من جودة نظام التعليم العالي و البحث العلمي في  المساهمة في الرفع --يقول الوزير--ما من شأنه 

 الجزائر, باعتبار ذلك بمثابة "رهانا" يستوجب العمل الجماعي والمكثف لكسبه.

 

 

 

 

 

 

 



 

لضمان مرافقة مثلى للطلبة األجانب ” أدرس بالجزائر“ستحداث وسم ا

 بالجزائر

 

 Study in“ أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري، عن إستحداث وسم

Algeria”  “والرفع من  .المؤسسات الجامعية بهدف تعزيز جاذبية”. أدرس بالجزائر

 .مستوى مرئيتها وتشجيع التدريس باللغات األجنبية

العالي  ى إطالق هذه العملية الموجهة لمؤسسات التعليموقال بداري خالل إشرافه عل

المؤسسات الجامعية  يرمي إلى تعزيز جاذبية” أدرس بالجزائر“والبحث العلمي، أن وسم 

تشجيع التدريس باللغات  والرفع من مستوى مرئيتها ومقروئيتها. باألإضافة كذلك إلى

اء صورة حقيقية وإيجابية عن نظام بإعط األجنبية السيما اللغة اإلنجليزية. وهو ما يسمح

 .”التعليم العالي في الجزائر

جملة من  وأضاف الوزير، أنه ومن أجل منح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية تم إعتماد

األجانب لمستوى مرافقتهم  المعايير والمؤشرات. ترتكز بالدرجة األولى على تقييم الطلبة

جانب التقيد بمضمون دليل مرجعي  هم. إلىمن قبل المؤسسات الجامعية وظروف إستقبال

 .والجالية الوطنية بالخارج يصاغ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية

لخلق جو من  الذي يشكل فرصة” أدرس بالجزائر“كما أشار بداري إلى أن اعتماد الوسم 

 لضيوف الجزائر من التنافس بين المؤسسات الجامعية الجزائرية من أجل استقبال أمثل

التعليم العالي و البحث العلمي  الطلبة. وهو ما من شأنه المساهمة في الرفع من جودة نظام

 .يستوجب العمل الجماعي والمكثف لكسبه في الجزائر. باعتبار ذلك بمثابة رهانا
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لضمان مرافقة مثلى للطلبة األجانب ” أدرس بالجزائر“استحداث وسم 

 بالجزائر

 
 

العاصمة, عن أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, اليوم الخميس بالجزائر 

)أدرس بالجزائر(, بهدف تعزيز جاذبية المؤسسات ” Study in Algeria“استحداث وسم 

 الجامعية والرفع من مستوى مرئيتها وتشجيع التدريس باللغات األجنبية.

لمؤسسات التعليم العالي والبحث وأوضح السيد بداري خالل إشرافه على إطالق هذه العملية الموجهة 

تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى “يرمي إلى ” أدرس بالجزائر“العلمي, أن وسم 

مرئيتها ومقروئيتها وتشجيع التدريس باللغات األجنبية السيما اللغة اإلنجليزية, وهو ما يسمح بإعطاء 

 ”.في الجزائر صورة حقيقية وإيجابية عن نظام التعليم العالي

تم اعتماد جملة من المعايير والمؤشرات  –يضيف الوزير–ولمنح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية 

تقييم الطلبة األجانب لمستوى مرافقتهم من قبل المؤسسات الجامعية “ترتكز بالدرجة األولى على 

زارة الشؤون وظروف استقبالهم, إلى جانب التقيد بمضمون دليل مرجعي يصاغ بالتنسيق مع و

 ”.الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

الذي يشكل فرصة لخلق جو من ” أدرس بالجزائر“وبالمناسبة, لفت السيد بداري إلى أن اعتماد الوسم 

التنافس بين المؤسسات الجامعية الجزائرية من أجل استقبال أمثل لضيوف الجزائر من الطلبة, وهو 

اهمة في الرفع من جودة نظام التعليم العالي و البحث العلمي في المس –يقول الوزير–ما من شأنه 

 يستوجب العمل الجماعي والمكثف لكسبه.” رهانا“الجزائر, باعتبار ذلك بمثابة 
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 لضمان أفضل مرافقة للطالب األجانب بالجزائر” أدرس في الجزائر“استحداث وسم 

 

 أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن استحداث وسم

“Study in Algeria” ( وذلك بهدف تعزيز جاذبية ،)أدرس بالجزائر

الجامعية والرفع من مستوى مرئيتها وتشجيع التدريس باللغات  المؤسسات

 األجنبية.

الوسم، أن هذه العملية بداري خالل إشرافه على إطالق هذا  وأوضح 

 .حقيقية وإيجابية عن نظام التعليم العالي في الجزائر ستسمح بإعطاء صورة

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

لضمان أفضل مرافقة للطالب األجانب ” أدرس في الجزائر“استحداث وسم 

 بالجزائر

 

 Study in“ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن استحداث وسم

”Algeria (وذلك بهدف تعزيز جاذبية المؤسسات ،)الجامعية والرفع من  أدرس بالجزائر

 .مستوى مرئيتها وتشجيع التدريس باللغات األجنبية

افه على إطالق هذا الوسم، أن هذه العملية ستسمح بإعطاء صورة وأوضح بداري خالل إشر

 .حقيقية وإيجابية عن نظام التعليم العالي في الجزائر

المعايير  وأضاف بداري أن منح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية مشروط بجملة من

قبل مرافقتهم من  تقييم الطلبة األجانب لمستوى“والمؤشرات ترتكز بالدرجة األولى على 

بمضمون دليل مرجعي يصاغ  المؤسسات الجامعية وظروف استقبالهم، إلى جانب التقيد

 .الوطنية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية

بين  وإعتبر وزير القطاع أن إعتماد هذا الوسم يشكل فرصة لخلق جو من التنافس

الطلبة، وهو ما  ل لضيوف الجزائر منالمؤسسات الجامعية الجزائرية من أجل استقبال أمث

 .البحث العلمي في الجزائر من شأنه المساهمة في الرفع من جودة نظام التعليم العالي و
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لضمان مرافقة مثلى للطلبة األجانب ” أدرس بالجزائر“استحداث وسم 

 بالجزائر

 

كمال بداري, الخميس بالجزائر العاصمة, عن استحداث  ,أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي

زائر(, بهدف تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع أدرس بالج) ”Study in Algeria“ وسم

 .مرئيتها وتشجيع التدريس باللغات األجنبية من مستوى

العملية الموجهة لمؤسسات التعليم العالي والبحث  وأوضح السيد بداري خالل إشرافه على إطالق هذه

 تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى“يرمي إلى ” بالجزائر أدرس“العلمي, أن وسم 

اإلنجليزية, وهو ما يسمح بإعطاء  مرئيتها ومقروئيتها وتشجيع التدريس باللغات األجنبية السيما اللغة

 .”العالي في الجزائر صورة حقيقية وإيجابية عن نظام التعليم

تم اعتماد جملة من المعايير والمؤشرات  –الوزير يضيف–ولمنح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية 

تقييم الطلبة األجانب لمستوى مرافقتهم من قبل المؤسسات الجامعية “ ترتكز بالدرجة األولى على

الشؤون  استقبالهم, إلى جانب التقيد بمضمون دليل مرجعي يصاغ بالتنسيق مع وزارة وظروف

 .”خارجية والجالية الوطنية بالخارجال

الذي يشكل فرصة لخلق جو من ” أدرس بالجزائر“الوسم  وبالمناسبة, لفت السيد بداري إلى أن اعتماد

الجامعية الجزائرية من أجل استقبال أمثل لضيوف الجزائر من الطلبة, وهو  التنافس بين المؤسسات

البحث العلمي في  من جودة نظام التعليم العالي والمساهمة في الرفع  –يقول الوزير–من شأنه  ما

 .والمكثف لكسبه يستوجب العمل الجماعي” رهانا“الجزائر, باعتبار ذلك بمثابة 

 

 

 

 

 

 



 

 بالمائة بفضل نوعية التكوين الجامعي 70صناعة صيدالنية: تحقيق تغطية فاقت نسبة 

 

أشاد نائب رئيس الفيدرالية الدولية للصيدلة الدكتور والخبير، هياغ بروسبير، يوم الجمعة  -جزائرال

بالمائة في تغطية  70بالجزائر العاصمة، ببلوغ الصناعة الصيدالنية الجزائرية نسبة فاقت 

االحتياجات الوطنية بفضل نوعية التكوين الذي تقدمه الجامعات ال سيما في مجال اختصاص 

 لصيدلة.ا

و دعا السيد هياغ الذي يمثل دول القارة االفريقية بالفيدرالية الدولية للصيدلة, بمناسبة الملتقى السادس 
ديسمبر الجاري جميع دول المنطقة الى "توحيد  23و 21للفيدرالية الجزائرية للصيدلة المنعقد ما بين 

ية قارية لتوفير أدوية ذات نوعية" بأخذ البرامج البيداغوجية بالجامعات ورفع التحدي لضمان استقالل
 الجزائر ك "نموذج لضمان تغطية صحية وطنية" في مجال صناعة األدوية.

و من جهته أبرز رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة البروفسور عبد الحكيم بوديس أن الطبعة 
يقية بالتعاون مع كلية السادسة لملتقى الفيدرالية سلطت الضوء على تحسين التكوين بالقارة االفر

الصيدلة لمدينة بوردو الفرنسية التي تجمعها شراكة مع كلية الصيدلة لجامعة الجزائر وذلك قصد 
االستفادة من تجربة الدول المتقدمة واإلرتقاء بشعبة الصيدلة كحلقة "هامة" في سلسلة المنظومة 

 الصحية.

علمي الذي جاء تحت شعار "الصيدلة في قلب كما أشار ذات الخبير في الصيدلة خالل هذا اللقاء ال

 االبتكار" على دور الصيدلي في التعليم العالجي وتأثير الطب الدقيق والرقمنة في انتاج األدوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ألساتذة الجامعيينمنصة رقمية خاصة بتعليم اللغة اإلنجليزية ل

 
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منصة رقمية، خاصة بتعليم اللغة 

  .جانفي القادم 2اإلنجليزية عن بعد، بداية من 

لتعزيز تكوين أساتذة التعليم العالي في اللغة  وقالت الوزارة أن هذا المسعى جاء

 .ات الجامعيةاتخاذه من إجراءات على مستوى المؤسس اإلنجليزية. وتكملة لما تم

المراسلة التي تحوز النهار اون الين على نسخة منها  كما أكدت الوزارة، حسب

مراكز التعليم المكثف للغات وكذا أقسام اللغة  على ضرورة تجنيد كل من

 .االنجليزية

، قد دعت سابقا، إلى إحصاء األساتذة الذين يعتزم القطاع تكوينهم  وكانت الوزارة

 .2023/2022ة. مع نهاية الموسم الجامعي الحالي اإلنجليزي في اللغة

األساتذة جاء في إطار تعزيز مكانة اللغة اإلنجليزية في التعليم  وجاء إحصاء

 بمؤسسات التعليم العالي. ومتابعة لتقييم مسعى تكوين األساتذة في اللغة والتكوين

 .اإلنجليزية

لجهوية للجامعات كما وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى رؤساء الندوات ا

 .لإلتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي

 .المراسلة أهم التوجيهات والمؤشرات التي حدّدها وزير التعليم العالي وتتضمن

الجامعي  والمتعلقة بإحصاء األساتذة الذين يعتزم القطاع تكوينهم مع نهاية الموسم

 .2023/2022الحالي 

بالمائة من أساتذة العلوم والتكنولوجيا على  80كما أن هذا المسعى يتم بتكوين نسبة 

بالنسبة ألساتذة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية.  بالمائة 100األقل. ونسبة تكوين 

 .يدرسون الوحدات األفقية والعلوم الطبية من الذين

 

 

 

 



 
 

  إطالق منصة رقمية لتعليم اللغة اإلنجليزية ألساتذة الجامعة

جانفي القادم 2بداية من   

 
 

العلمي أمس عن إطالق منصة رقمية  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

 .خاصة بتعليم اللغة اإلنجليزية عن بعد

و تأتي  2023جانفي  2الوزارة أكدت أن هذه العملية ستنطلق بداية من 

لما تم اتخاذه  تكوين اساتذة التعليم العالي في اللغة اإلنجليزية وتكملة لتعزيز

 قبل من إجراءات وتدابيرعلى مستوى المؤسسات الجامعية. من

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي إطار تعزيز  والجدير بالذكر أن 

في التعليم والتكوين بمؤسسات التعليم العالي ومتابعة  مكانة اللغة اإلنجليزية

ة قد دعت إلى إحصاء األساتذة في اللغة اإلنجليزي لتقييم مسعى تكوين

القطاع تكوينهم في اللغة اإلنجليزية مع نهاية الموسم  األساتذة الذين يعتزم

 .2023/2022 الجامعي الحالي

 كما وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية  

 للجامعات لالتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي إلحصاء األساتذة الذين

 .كوينهم مع نهاية الموسم الجامعي الحالييعتزم القطاع ت
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 إطالق منصة رقمية لتعليم اللغة اإلنجليزية لألساتذة الجامعيين

 

 2، منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة اإلنجليزية عن بعد، بداية من يم العالي والبحث العلميوزارة التعل أطلقت

 .جانفي القادم

في اللغة اإلنجليزية. وتكملة لما تم اتخاذه  أساتذة التعليم العالي الوزارة أن هذا المسعى جاء لتعزيز تكوين وقالت

 .من إجراءات على مستوى المؤسسات الجامعية

على ضرورة تجنيد كل من مراكز  لمراسلة التي تحوز النهار اون الين على نسخة منهاوأكدت الوزارة حسب ا

 .االنجليزية التعليم المكثف للغات وكذا أقسام اللغة

تكوينهم في اللغة اإلنجليزية. مع نهاية  وكانت الوزارة قد دعت سابقا، إلى إحصاء األساتذة الذين يعتزم القطاع

 .2023/2022الموسم الجامعي الحالي 

التعليم والتكوين بمؤسسات التعليم العالي.  وجاء إحصاء األساتذة جاء في إطار تعزيز مكانة اللغة اإلنجليزية في

 .األساتذة في اللغة اإلنجليزية ومتابعة لتقييم مسعى تكوين

التعليم كما وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات لإلتصال بمديري مؤسسات 

 .العالي

العالي. والمتعلقة بإحصاء األساتذة الذين  وتتضمن المراسلة أهم التوجيهات والمؤشرات التي حدّدها وزير التعليم

 .2023/2022الموسم الجامعي الحالي  يعتزم القطاع تكوينهم مع نهاية

 100يا على األقل. ونسبة تكوين والتكنولوج بالمائة من أساتذة العلوم 80كما أن هذا المسعى يتم بتكوين نسبة 

 .اإلجتماعية واإلنسانية. والعلوم الطبية من الذين يدرسون الوحدات األفقية بالمائة بالنسبة ألساتذة العلوم
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 إطالق منصة رقمية لتعليم اللغة اإلنجليزية لألساتذة الجامعيين

  

كموعد  2023جانفي  2وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تاريخ  حددت

التكوين في اللغة االنجليزية عبر منصة رقمية لفائدة األساتذة  النطالق

 .الجامعيين

العالي  انه في اطار تعزيز تكوين اساتذة التعليم“وأوضحت الوزارة في تعليمة لها 

المؤسسات  في اللغة االنجليزية وتكملة لما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى

اقسام اللغة  ليم المكثف للغات، وكذاالجامعية مجندين في ذلك كل من مراكز التع

منصة رقمية  االنجليزية، بأن اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد باشرت بإطالق

لفائدة اساتذة التعليم  خاصة بتعليم اللغة االنجليزية عن بعد كسند تعليمي بيداغوجي

 .”المقبل جانفي 2العالي ليكون انطالق التكوين بداية من 

والتكنولوجية  بالمائة االساتذة في ميدان العلوم 80كوين وتهدف المنصة الى ت

واالجتماعية وميدان العلوم  بالمائة بالنسبة الساتذة في ميدان العلوم االنسانية100و

 .الطبية الذين يدروسون الوحدات االفقية

 

 

 

 
 



 

"Study in Algeria", le label qui assure un meilleure accompagnement 

aux étudiants étrangers 

 

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

Baddari a annoncé, jeudi à Alger, le lancement du label "Study in Algeria" aux 

fins de consolider l'attractivité des établissements universitaires, les rendre plus 

visibles et encourager l'enseignement en langues étrangères. 

Le ministre qui présidait le lancement de cette opération destinée aux établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, a indiqué que le label "Study in 

Algeria" visait "la consolidation de l'attractivité des établissements universitaires et de 

leur visibilité, mais aussi l'encouragement de l'enseignement en langues étrangères, 

notamment en anglais, à même de refléter la véritable image positive du système 

d'enseignement supérieur en Algérie". 

L'octroi de ce label aux établissements universitaires obéit à nombre de critères et 

indicateurs, basés essentiellement sur "l'évaluation par les étudiants étrangers du 

niveau de leur accompagnement par les établissements universitaires et leurs 

conditions d'accueil, outre le respect du contenu d'un guide élaboré par le ministère des 

Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger". 

A cette occasion, M. Baddari a souligné que l'octroi du label "Study in Algeria" permet 

d'instaurer un climat de compétitivité entre établissements universitaires algériens pour 

un meilleur accueil des étudiants, hôtes de l'Algérie, à même de contribuer à hisser le 

niveau de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 

Algérie, un "défi" qui en appelle à une action collective et intensifiée. 

 

 

 

 

 

 



 

Le lancement du label «Study in Algeria» assure 

un meilleure accompagnement aux étudiants 

étrangers. 

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari a annoncé, jeudi 22 décembre, à 

Alger, le lancement du label «Study in Algeria» aux fins de 

consolider l’attractivité des établissements universitaires, les 

rendre plus visibles et encourager l’enseignement en langues 

étrangères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Industrie pharmaceutique: une couverture de plus de 70% grâce à la 

formation universitaire 

 

ALGER - Le vice-président de la Fédération internationale pharmaceutique 

(FIP), Dr Prosper Hiag, a salué, vendredi à Alger, la couverture par l'Algérie de 

plus de 70% de ses besoins nationaux dans le domaine de l'industrie 

pharmaceutique, grâce à la qualité de formation assurée par les Universités 

algériennes dans cette spécialité. 

Intervenant au 6ème séminaire de la Fédération algérienne de pharmacie (FAP) qui se 

tient du 21 au 23 décembre, M. Hiag, qui représente des pays africains à la FIP a 

appelé à "l'unification des programmes pédagogiques à l'Université et à relever le défi 

pour garantir l'autonomie continentale et garantir des médicaments de qualité", en 

prenant pour exemple, "le modèle de l'Algérie en termes de couverture nationale" dans 

le domaine de l'industrie pharmaceutique. 

Pour sa part, le président de la FAP, Pr Abdelhakim Boudis a souligné que la 6ème 

édition du séminaire a mis en avant le progrès enregistré dans le domaine de la 

formation en Afrique, en coopération avec la Faculté de pharmacie de Bordeaux 

(France), liée d'un partenariat avec la faculté de pharmacie de l'Université d'Alger pour 

profiter de l'expérience des pays développés et promouvoir la filière pharmacie en tant 

que "maillon fort" dans le système de santé. 

L'expert en pharmacie a mis en avant le rôle du pharmacien dans l'enseignement 

thérapeutique et l'effet de la médecine de précision et du numérique sur la production 

de médicaments. 

Intervenant à l'occasion, le doyen de la faculté de pharmacie de l'Université d'Alger, 

professeur Reda Djidjik a rappelé le rôle du pharmacien lors des différentes crises 

sanitaires, notamment la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) qui avait 

contraint l'Université algérienne à recourir à l'enseignement à distance, une méthode 

fortement appréciée par les étudiants et les enseignants pour éviter l'année blanche. 

 

 


