
 

 

 
  

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023 جانفي 02 ليوم



 
 

  استحداث أربعة مدارس عليا مع الدخول الجامعي المقبل

 
في  كمال بداري، الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم استحداث أربعة مدارس عليا أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

منها الروبوتات وتكنولوجيات الطائرات  (، تضمن التكوين في عدة مجاالت2024-2023المقبل )غضون الدخول الجامعي 

  .المسيرة

العليا  بمجلس األمة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن استحداث هذه المدارس وأوضح بداري في جلسة أسئلة شفوية

لضمان االنسجام مع متطلبات البيئة االجتماعية  يندرج في إطار"توسيع شبكة المؤسسات الجامعية وتحيين خريطة التكوينات

الشغل، إلى جانب الرفع  التعليم مع سيرورة التحوالت الجارية في مدونة المهن والفرص المتاحة في سوق واالقتصادية ولمواءمة

 ."للقطاع مع المتغيرات العالمية ري وتكييف المنظومة الوطنيةمن جودة أداء المورد البش

الجدد نحو  الجديد يأتي متوافقا مع توجهات الحكومة نحو تعزيز توجيه حاملي البكالوريا وأشار إلى أن هذا "اإلطار التنظيمي

يدة لتكوين المهندسين على وفتح مسارات تكوين جد ،2024-2023الفروع العلمية والتكنولوجية، بدءا من الدخول الجامعي 

االقتصاديين ومختلف  ناهيك عن الرفع من عدد عروض التكوين المشتركة المعدة مع المتعاملين مؤسسة جامعية 18مستوى 

 ."التكوين الوطنية % من إجمالي عروض30عرضا، وهوما يمثل  454الشركاء إلى 

( مدارس وطنية عليا، تضمن تكوينا عدة مجاالت منها 7ء )إنشا وبعد أن أشار إلى أنه في غضون السنتين المنصرمتين تم

والتنمية المستدامة، أبرز الوزير أن تطوير  اإلعالم اآللي والذكاء االصطناعي الرياضيات والطاقات المتجددة والبيئة تكنولوجيات

عالميا على غرار  ن جديدة معتمدةإحداث "نقلة نوعية" وذلك من خالل "التأسيس ألنماط تكوي نظام الدراسات والتكوين يرمي إلى

 ."تكوين مشتركة مع الشركاء االقتصاديين التعليم عن بعد والتكوين التناوبي الذي يسمح ببناء عروض

بيئة جامعية ترتكز  يعمل حاليا على إرساء نظام جديد خاص يعطي للجامعة دورها الريادي في خلق وبالمناسبة، أكد أن "القطاع

وتحقيق القفزة الجديدة المنتظرة منها، لتصبح قاطرة حقيقية للتنمية  دي إلى بناء مؤسسات اقتصادية ناشئةعلى التعليم الذي يؤ

 ."تساهم في االنتقال بالمجتمع إلى مرحلة الرفاهية والتقدم واالزدهار الوطنية

يع التكوين تقوم على التفاعل مع في إعداد مشار وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه، قال بداري إنه "تم التأسيس لرؤية جديدة

األمن الغذائي واألمن الطاقوي  والدولية بما يسمح بتوجيه البحث الوطني لخدمة أولويات الحكومة في مجال مشاريع البحث الوطنية

 ."وصحة المواطن

القطاع، الذي يشمل  نةأن عملية رقمنة القطاع تسير "بوتيرة سريعة" ال سيما بعد إطالق مخطط رقم من جهة أخرى، أكد الوزير

العمليات المتعلقة بالقطاع، منها عمليات التسجيل ودفع الحقوق  ( برنامج عملي، وذلك بهدف رقمنة كل102( منصة رقمية و)40)

المسار المهني، فضال عن رقمنة العمليات  ودراسة ملفات المترشحين لمختلف المسابقات التكوينية أو المهنية، ومتابعة للطلبة

 .بالجانب الخدماتي الخاصة

 يباشر لقاءات مع الكفاءات الجزائرية بالخارج

الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج، وذلك  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، سلسلة من اللقاءات مع باشر

 .بيان للوزارة تجاربهم في بناء االقتصاد الوطني، حسب ما أفاد به الخميس بهدف االستفادة من

التي سطرتها الوزارة من أجل إشراك الكفاءات  وأوضح نفس المصدر أن هذه اللقاءات تندرج في إطار "اإلستراتيجية الجديدة

 ."الوطني واالستفادة من تجاربهم في ميدان التكوين والتعليم والبحث لبناء االقتصاد المتواجدة عبر أنحاء العالم

زير األربعاء بمقر الوزارة بعدد من الكفاءات التي "أبدت رغبتها في التعاون والتبادل الجامعي وفي هذا الصدد، اجتمع الو

 ."المشترك

لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السيما من خالل  وبذات المناسبة، أكد بداري أن هذا اللقاء "يندرج ضمن اإلرادة السياسية

واإلبداع ومرافقا وشريكا محوريا  برنامجه الرئاسي الرامي إلى جعل الجامعة الجزائرية وسطا خصبا لالبتكار من 41االلتزام ال 

 ."مواطنة قادرة على خلق الثروة والتنمية االقتصادية واالجتماعية في صناعة القرار السياسي واالقتصادي، جامعة

استحداث المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال  دة للقطاع، القائمة علىضمن "الرؤية الجدي -يضيف الوزير  -يأتي هذا اللقاء  كما

اختراع( وكذا إنشاء  - مؤسسة ناشئة( و)شهادة براءة-في الوسط الجامعي، وهذا عن طريق )شهادة الجامعية ونشر الفكر المقاوالتي

فة حقيقي قادر على المنافسة وطنيا للمساهمة في بناء اقتصاد معر مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي وفتح مكاتب دراسات

االقتصادي واالجتماعي"، مبرزا أنه "بحاجة  وأشار الوزير إلى أن القطاع "يسعى دائما لمواصلة انفتاحه على محيطه ."ودوليا

متلكونه بفضل ما ي بالخارج ومشاركاتهم الفعالة والعملية من أجل مرافقة هذا المسعى وتأطيره إلى مساهمات الكفاءات الجزائرية

 ."وبحثية وتكوينية مشتركة من قدرات وخبرات، من خالل انجاز مشاريع وبرامج علمية
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  دخول اإلمضاء اإللكتروني حيز التنفيذ غدا

 

 
 

بتدريس  العلمي كمال بداري، على إعطاء إشارة انطالق المنصة االلكترونية الخاصة يشرف غدا، وزير التعليم العالي والبحث

  .ة االنجليزية في التدريسأجل استخدام اللغ اللغة االنجليزية عن بعد، لفائدة اساتذة التعليم العالي لتكوينهم من

الوزارة ببن  لها، أنه يشرف في نفس السياق وزير التعليم العالي، كمال بداري بمقر وأوضحت وزارة التعليم العالي في وثيقة

العرائض وشكاوي األسرة الجامعية والبحثية والخدماتية  عكنون بالعاصمة، على إطالق األرضية الرقمية الخاصة باستقبال

 .العالي والبحث العلمي الوزير بالمناسبة على اإلطالق الرسمي لإلمضاء االلكتروني بقطاع التعليم ، كما يشرف بالقطاع

أساتذة التعليم  االنجليزية عن بعد لفائدة أساتذة التعليم العالي، في إطار تعزيز تكوين ويأتي إطالق منصة رقمية ،خاصة بتعليم اللغة

إجراءات على مستوى المؤسسات الجامعية مجندين في ذلك كل من مراكز  تكملة لما تم اتخاذه منالعالي في اللغة االنجليزية و

 .المكثف للغات، وكذا أقسام اللغة االنجليزية التعليم

سياق "تنفيذ المخطط  اإلطالق الرسمي لإلمضاء االلكتروني بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في هذا فيما تندرج عملية

في ظل "الحتمية التي تفرضها التطورات الحاصلة في مجال التسيير  المتعلق برقمنة القطاع من أجل بلوغ حوكمة راشدةالرئيسي 

مستنداتهم عبر منصة الوزارة، دون اللجوء  حيث أن خدمة التوقيع إلكترونيا سيمكن مستخدمي القطاع من التوقيع على المؤسساتي،

سيوفر حماية أكبر  لى التوقيع االلكتروني المؤهل و المؤطر قانونيا،2حيث أن هذا االنتقال  لى استعمال أجهزة أو برامج خاصة،2

داري بين 2آلية عصرية ستضفي مرونة و سرعة أكثر على النشاط ال لكترونيا، و هي2للوثائق الموقعة و يسهل عملية تداولها 

 .الجامعية أفراد األسرة

بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البريد  توقيع على اتفاقية إطاروإلنجاح العلمية، كان قد وقعت مراسم ال

الهدف من هذه العملية هو  والالسلكية، ممثلة بالسلطة الحكومية للتصديق والتوقيع اإللكتروني، حيث أن والمواصالت السلكية

 ."ى مؤسسات التعليم العاليتقديم الخدمات على مستو "تبسيط اإلجراءات اإلدارية وضمان الفعالية في

برقمنة القطاع من أجل بلوغ  الصدد، إلى أن هذه العملية تندرج في سياق "تنفيذ المخطط الرئيسي المتعلق وأشار الوزير في هذا

 ."التطورات الحاصلة في مجال التسيير المؤسساتي حوكمة راشدة"، واصفا ذلك ب"الحتمية التي تفرضها

 لخاصة باستقبال شكاوي األسرة الجامعيةإطالق األرضية الرقمية ا

أن هذه االتفاقية تعد "لبنة إضافية في مجال تعزيز  ,جانبه، أكد وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، كريم بيبي تريكي من

عملية رقمنة اإلجراءات  توسيع مشيرا إلى أن هذه األخيرة "تسمح لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من ،"التعاون بين القطاعين

 ."اإلدارية وتبسيط بذلك المعامالت اإلدارية

األسرة الجامعية في عدة مجاالت سيما منها  أبرز أن التنسيق والتعاون بين القطاعين، يرمي إلى "مواكبة احتياجات أعضاء كما

الهادفة إلى "تعزيز  "، مشيرا إلى مساعي قطاعهالبنية التحتية الالزمة التي تشجع على االبتكار ميدان االتصاالت, من خالل توفير

التعليم العالي والبحث العلمي". كما أشار إلى أنه تهدف االتفاقية إلى  قدرات الولوج إلى اإلنترنت على مستوى مؤسسات قطاع

ي، مع منصة لقطاع التعليم العال ، التابعةPROGRESS خدمات التصديق والتوقيع اإللكترونيين، من خالل ربط منصة تقديم

 .الحكومية للتصديق االلكتروني التوقيع االلكتروني عن بعد الخاصة بالسلطة

والخدماتية بالقطاع في  الرقمية الخاصة باستقبال العرائض وشكاوي األسرة الجامعية والبحثية في المقابل، يتم غدا إطالق األرضية

ة ورقمنة قطاع التعليم العالي، ويتم الولوج إلى هذه المنصة لعصرن إطار سياسة "صفر ورقة" التي تنتهجها الوزارة تدعيما

أو الشكوى وتوجه للمصلحة المعنية مباشرة،  البريد اإللكتروني والرقم السري الذي يختاره المعنى، ليتم تحرير االنشغال باستعمال

 .مدة ممكنة الرد عليها في أقرب نيابة المديرية أو مختلف الكليات واألقسام، حتى يتسنى سواء كانت مديرية الجامعة او

 

 

 

 

 



 
 

 دخول اإلمضاء اإللكتروني حيز التنفيذ غدا

 

 
 

بتدريس  العلمي كمال بداري، على إعطاء إشارة انطالق المنصة االلكترونية الخاصة يشرف غدا، وزير التعليم العالي والبحث

 .أجل استخدام اللغة االنجليزية في التدريس لغة االنجليزية عن بعد، لفائدة اساتذة التعليم العالي لتكوينهم منال

 أنه يشرف في نفس السياق وزير التعليم العالي، كمال بداري بمقر الوزارة ببن  وأوضحت وزارة التعليم العالي في وثيقة لها،

وشكاوي األسرة الجامعية والبحثية والخدماتية  لرقمية الخاصة باستقبال العرائضاألرضية ا  عكنون بالعاصمة، على إطالق

 .والبحث العلمي بالمناسبة على اإلطالق الرسمي لإلمضاء االلكتروني بقطاع التعليم العالي بالقطاع ، كما يشرف الوزير

أساتذة التعليم  ة التعليم العالي، في إطار تعزيز تكويناالنجليزية عن بعد لفائدة أساتذ ويأتي إطالق منصة رقمية ،خاصة بتعليم اللغة

إجراءات على مستوى المؤسسات الجامعية مجندين في ذلك كل من مراكز  العالي في اللغة االنجليزية وتكملة لما تم اتخاذه من

 .المكثف للغات، وكذا أقسام اللغة االنجليزية التعليم

المخطط  تنفيذ“لإلمضاء االلكتروني بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سياق  اإلطالق الرسمي  هذا فيما تندرج عملية

الحتمية التي تفرضها التطورات الحاصلة في مجال التسيير “ الرئيسي المتعلق برقمنة القطاع من أجل بلوغ حوكمة راشدة في ظل

عبر منصة الوزارة، دون  التوقيع على مستنداتهم من  مستخدمي القطاع  خدمة التوقيع إلكترونيا سيمكن المؤسساتي، حيث أن

 هذا االنتقال ٳلى التوقيع االلكتروني المؤهل و المؤطر قانونيا، سيوفر حماية  اللجوء ٳلى استعمال أجهزة أو برامج خاصة، حيث أن

ثر على النشاط اٳلداري بين ستضفي مرونة و سرعة أك أكبر للوثائق الموقعة و يسهل عملية تداولها ٳلكترونيا، و هي آلية عصرية

 .أفراد األسرة الجامعية

 على اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البريد وإلنجاح العلمية، كان قد وقعت مراسم التوقيع

دف من هذه العملية هو أن اله  اإللكتروني، حيث والمواصالت السلكية والالسلكية، ممثلة بالسلطة الحكومية للتصديق والتوقيع

 .”وضمان الفعالية في تقديم الخدمات على مستوى مؤسسات التعليم العالي تبسيط اإلجراءات اإلدارية“

بلوغ  تنفيذ المخطط الرئيسي المتعلق برقمنة القطاع من أجل“العملية تندرج في سياق  وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن هذه

 .”مجال التسيير المؤسساتي الحتمية التي تفرضها التطورات الحاصلة في”، واصفا ذلك بـ”حوكمة راشدة

 إطالق األرضية الرقمية الخاصة باستقبال شكاوي األسرة الجامعية

في مجال تعزيز  لبنة إضافية“السلكية والالسلكية، كريم بيبي تريكي, أن هذه االتفاقية تعد  من جانبه، أكد وزير البريد والمواصالت

 لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من توسيع عملية رقمنة اإلجراءات تسمح“، مشيرا إلى أن هذه األخيرة ”التعاون بين القطاعين

 .”اإلدارية وتبسيط بذلك المعامالت اإلدارية

 ة الجامعية في عدة مجاالت سيما منهامواكبة احتياجات أعضاء األسر“يرمي إلى  كما أبرز أن التنسيق والتعاون بين القطاعين،

تعزيز “، مشيرا إلى مساعي قطاعه الهادفة إلى ”االبتكار ميدان االتصاالت, من خالل توفير البنية التحتية الالزمة التي تشجع على

االتفاقية إلى  إلى أنه تهدف  كما أشار ”.اإلنترنت على مستوى مؤسسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قدرات الولوج إلى

 ، التابعة لقطاع التعليم العالي، مع منصةPROGRESS ربط منصة  من خالل تقديم خدمات التصديق والتوقيع اإللكترونيين،

 .التوقيع االلكتروني عن بعد الخاصة بالسلطة الحكومية للتصديق االلكتروني

بالقطاع في  ائض وشكاوي األسرة الجامعية والبحثية والخدماتيةالخاصة باستقبال العر في المقابل، يتم غدا إطالق األرضية الرقمية

ورقمنة قطاع التعليم العالي، ويتم الولوج إلى هذه المنصة  تدعيما لعصرنة  التي تنتهجها الوزارة” صفر ورقة“إطار سياسة 

شكوى وتوجه للمصلحة المعنية مباشرة، ال اإللكتروني والرقم السري الذي يختاره المعنى، ليتم تحرير االنشغال أو باستعمال البريد

 .ممكنة المديرية أو مختلف الكليات واألقسام، حتى يتسنى الرد عليها في أقرب مدة سواء كانت مديرية الجامعة او نيابة

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  تعليم عالي: السيد بداري يباشر سلسلة من اللقاءات مع الكفاءات العلمية الجزائرية بالخارج

 

 
 

 باشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, سلسلة من اللقاءات مع الكفاءات العلمية

د الوطني, حسب ما المقيمة بالخارج, وذلك بهدف االستفادة من تجاربهم في بناء االقتصا الجزائرية

  .أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة

تندرج في إطار "االستراتيجية الجديدة التي سطرتها الوزارة  وأوضح نفس المصدر أن هذه اللقاءات

التكوين  الكفاءات المتواجدة عبر أنحاء العالم واالستفادة من تجاربهم في ميدان من أجل إشراك

 ."تصاد الوطنيوالتعليم والبحث لبناء االق

وفي هذا الصدد, اجتمع الوزير أمس األربعاء بمقر الوزارة بعدد من الكفاءات التي "أبدت رغبتها في 

 ."التعاون والتبادل الجامعي المشترك

لرئيس الجمهورية,  المناسبة, أكد السيد بداري أن هذا اللقاء "يندرج ضمن اإلرادة السياسية وبذات

برنامجه الرئاسي الرامي إلى جعل  من 41 سيما من خالل االلتزام الالسيد عبد المجيد تبون, ال

 وسطا خصبا لالبتكار واإلبداع ومرافقا وشريكا محوريا في صناعة القرار الجزائرية الجامعة

 ."االقتصادية واالجتماعية السياسي واالقتصادي, جامعة مواطنة قادرة على خلق الثروة والتنمية

الرؤية الجديدة للقطاع, القائمة على استحداث " ضمن --يضيف الوزير--كما يأتي هذا اللقاء 

ذا عن األعمال الجامعية ونشر الفكر المقاوالتي في الوسط الجامعي, وه المؤسسات الناشئة وحاضنات

طابع  اختراع( وكذا إنشاء مؤسسات فرعية ذات-مؤسسة ناشئة( و)شهادة براءة-شهادة) طريق

على المنافسة وطنيا  اقتصادي وفتح مكاتب دراسات للمساهمة في بناء اقتصاد معرفة حقيقي قادر

 ."ودوليا

واالجتماعي", وأشار الوزير إلى أن القطاع "يسعى دائما لمواصلة انفتاحه على محيطه االقتصادي 

بالخارج ومشاركاتهم الفعالة والعملية من أجل  الجزائرية مبرزا أنه "بحاجة إلى مساهمات الكفاءات

ن خالل انجاز مشاريع وبرامج بفضل ما يمتلكونه من قدرات وخبرات, م مرافقة هذا المسعى وتأطيره

 ."وبحثية وتكوينية مشتركة علمية
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  الجزائرية بالخارج يباشر سلسلة من اللقاءات مع الكفاءات العلمية عالي: السيد بداري تعليم

 

 
 

 

 الجزائرية بالخارج يباشر سلسلة من اللقاءات مع الكفاءات العلمية تعليم عالي: السيد بداري شارك

اللقاءات مع الكفاءات  باشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, سلسلة من -الجزائر 

االستفادة من تجاربهم في بناء االقتصاد الوطني,  بهدفالعلمية الجزائرية المقيمة بالخارج, وذلك 

وأوضح نفس المصدر أن هذه اللقاءات تندرج في إطار  .الخميس بيان للوزارة حسب ما أفاد به اليوم

 التي سطرتها الوزارة من أجل إشراك الكفاءات المتواجدة عبر أنحاء العالم "االستراتيجية الجديدة

وفي هذا الصدد,  ."الوطني ميدان التكوين والتعليم والبحث لبناء االقتصادواالستفادة من تجاربهم في 

التي "أبدت رغبتها في التعاون والتبادل  اجتمع الوزير أمس األربعاء بمقر الوزارة بعدد من الكفاءات

السياسية  وبذات المناسبة, أكد السيد بداري أن هذا اللقاء "يندرج ضمن اإلرادة ."الجامعي المشترك

من برنامجه الرئاسي  41االلتزام ال رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ال سيما من خاللل

خصبا لالبتكار واإلبداع ومرافقا وشريكا محوريا في  الرامي إلى جعل الجامعة الجزائرية وسطا

 واالقتصادي, جامعة مواطنة قادرة على خلق الثروة والتنمية االقتصادية صناعة القرار السياسي

على  ضمن "الرؤية الجديدة للقطاع, القائمة --يضيف الوزير--كما يأتي هذا اللقاء  ."واالجتماعية

المقاوالتي في الوسط الجامعي,  استحداث المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال الجامعية ونشر الفكر

اختراع( وكذا إنشاء مؤسسات فرعية ذات -براءة مؤسسة ناشئة( و)شهادة-يق )شهادةوهذا عن طر

للمساهمة في بناء اقتصاد معرفة حقيقي قادر على المنافسة  طابع اقتصادي وفتح مكاتب دراسات

االقتصادي  وأشار الوزير إلى أن القطاع "يسعى دائما لمواصلة انفتاحه على محيطه ."وطنيا ودوليا

بالخارج ومشاركاتهم الفعالة  عي", مبرزا أنه "بحاجة إلى مساهمات الكفاءات الجزائريةواالجتما

بفضل ما يمتلكونه من قدرات وخبرات, من خالل  والعملية من أجل مرافقة هذا المسعى وتأطيره

 ."وبحثية وتكوينية مشتركة انجاز مشاريع وبرامج علمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Valoriser le legs culturel pour un développement touristique durable  

 

 
 

Les participants à un colloque national sur "La sociolinguistique et son rôle dans le 

développement du tourisme en Algérie", organisé samedi à Oran, ont souligné l'importance 

de valoriser le patrimoine culturel dont regorge l'Algérie pour développer une industrie 

touristique durable. 

Dans ce cadre, le Professeur Besnassi Souad de l'université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a mis 

l'accent sur le développement de stratégies de promotion du patrimoine culturel national basées sur 

la publicité pour attirer les touristes et l'édition de brochures et guides touristiques en différentes 

langues et de vidéos mettant en exergue ce patrimoine qui fait de l'Algérie une destination 

touristique attractive au niveau national, régional et mondial. 
Dans son intervention intitulée "Caractéristiques linguistiques dans le Livre d'Oran El-Maqam, le guide de la 

mémoire des gloires", rédigé collectivement en arabe, français et anglais, la même professeure a souligné le rôle de 

cette publication dans la promotion du tourisme à Oran, connue pour ses qualités touristiques et historiques, ses 

érudits, ses coutumes, ses artistes et ses athlètes ainsi que son patrimoine en termes de costumes 

traditionnels, de bijoux et de plats traditionnels". 

L'objectif de ce livre, publié par le Laboratoire des dialectes et de traitement de la parole du même 

établissement universitaire, à l'occasion des Jeux Méditerranéens qui se sont déroulés dans la 

capitale de l’ouest du pays en 2022, est de promouvoir les produits du patrimoine auprès des 

touristes afin de trouver des moyens de commercialiser la destination touristique d'Oran et de 

contribuer à l'amélioration de l'économie nationale, a ajouté la même intervenante, également 

directrice du laboratoire. 

Pour sa part, la chercheuse Rabia Temmar de l'université d’Ouargla, qui a présenté une conférence 

intitulée "le marketing du tourisme et les fondements de l'industrie touristique en Algérie entre 

patrimoine populaire et diversité culturelle", a estimé que la création d'une industrie du tourisme 

culturel durable passe par la relance du patrimoine culturel et son statut de produit qui permet le 

développement de la communauté localement, tout en le préservant et le faisant connaître aux 

niveaux national et international. 

La même universitaire a suggéré d'activer les sites du patrimoine culturel en Algérie et de prêter 

attention à l'orientation touristique dans  les zones sahariennes de réhabiliter l'élément humain afin 

de donner une impulsion au tourisme dans ces zones. 

Les participants à cette réunion ont également discuté d'autres méthodes pour développer l'industrie 

du tourisme en Algérie, y compris la relation de la langue au tourisme, le rôle de la traduction et 

son impact sur l'attraction touristique, la définition de l'équilibre touristique et culturel de l'Algérie, 

ainsi que la promotion du patrimoine culturel, entre autres. 

Il est à noter que cette rencontre, qui a vu la participation d'un groupe de chercheurs de diverses 

universités du pays qui ont présenté des communications par visioconférence, a été organisée par le 

Laboratoire des dialectes et du traitement de la parole de l'université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" 

en coordination avec le Laboratoire de linguistique contrastive et des caractéristiques des langues à 

l'université "Ammar Thelidji" de Laghouat 



 
 

Baddari entame une série de rencontres avec les compétences 

scientifiques algériennes à l'étranger 
 

 
 

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

entamé une série de rencontres avec les compétences scientifiques algériennes établies à 

l'étranger, et ce, en vue de bénéficier de leurs expériences dans l'édification de l'économie 

nationale, indique, jeudi, un communiqué du ministère. 

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de "la nouvelle stratégie mise en place par le ministère 

visant à associer les compétences dans les quatre coins du monde et bénéficier de leurs expériences 

en matière de formation, d'enseignement, et de recherche pour l'édification de l'économie 

nationale", selon la même source. 

A ce propos, le ministre s'est entretenu, mercredi au siège du ministère, avec nombre de 

compétences qui se sont montrées intéressées par "la coopération et l'échange universitaire 

commun". 

M.Baddari a affirmé, par la même, que cette rencontre "intervient en droite ligne avec la volonté 

politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment le 41e engagement 

de son programme présidentiel, visant à faire de l'Université algérienne un vivier de l'innovation et 

de la créativité, un partenaire pivot dans la prise de décision politico-économique, mais aussi une 

Université citoyenne à même de créer la richesse et le développement socioéconomique". 

Elle intervient, selon le ministre, au titre de "la nouvelle vision du secteur, basée sur la création de 

startup, d'incubateurs universitaires et la promotion de l'esprit entrepreneurial en milieu 

universitaire, et ce, via l'approche +un diplôme-une startup+, +un brevet-une invention+, outre la 

création de filiales à caractère économique, avec l'ouverture de bureaux d'études pour contribuer à 

l'édification d'une véritable économie de la connaissance à même de rivaliser sur les plans national 

et international". 

"Le secteur n'a eu de cesse d'œuvrer à s'ouvrir davantage sur son environnement socioéconomique", 

a-t-il précisé, soulignant que le secteur "nécessite les contributions des compétences algériennes à 

l'étranger et leur participation efficiente et opérationnelle, en vue d'accompagner et encadrer cet 

effort avec leurs capacités et expertises, en réalisant des projets et des programmes scientifiques 

communs de recherche et de formation". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Enseignement supérieur: quatre nouvelles écoles supérieures à la prochaine rentrée 

universitaire  

 

 
 

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

annoncé, jeudi à Alger, la création de 4 écoles supérieures à la prochaine rentrée universitaire 

(2023-2024) assurant une formation dans plusieurs domaines, dont la robotique et les 

technologies de drones. 

S'exprimant lors d'une séance plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales, 

présidée par M. Salah Goudjil président du Conseil, M. Baddari a souligné que la création de ces 

écoles supérieures s'inscrit dans le cadre de "l'élargissement du réseau des établissements 

universitaires et l'actualisation de la carte des formations pour créer une synergie entre les 

exigences de l'environnement socio-économique et partant adapter l'enseignement aux changements 

opérées dans la nomenclature des métiers". 

Il s'agit aussi, poursuit le ministre, de s'adapter aux "opportunités offertes sur le marché de l'emploi, 

en veillant à l'amélioration de la performance de l'élément humain et mettre le système national au 

diapason des mutations survenant dans le monde". 

"Le nouveau cadre réglementaire intervient aussi en droite ligne avec la démarche du Gouvernement tendant à 

orienter les nouveaux bacheliers vers les filières scientifiques et techniques à partir de la rentrée universitaire 2023-

2024, et le lancement de nouveaux parcours de formation pour former des ingénieurs au niveau de 18 établissements 

universitaires, outre l'augmentation des offres de formation communes élaborées avec les opérateurs économiques et 

les différents partenaires à 454 offres, soit 30% du total des offres de formation nationale", a-t-il expliqué. 
Rappelant, à ce titre, la création durant les deux dernières années de sept (7) écoles nationales supérieures, 

garantissant une formation dans divers domaines, dont les technologies informatiques, l'intelligence artificielle, les 

mathématiques, les énergies renouvelables, l'environnement et le développement durable, M. Baddari a assuré que 

le développement du système d'études et de formation visait à opérer un "saut qualitatif", à travers la mise en place 

de "nouvelles méthodes de formation adoptées à l'échelle internationale, à l'instar de l'enseignement à distance et de 

la formation en alternance, qui permet de proposer des offres de formation conjointes avec les partenaires 

économiques". 

Le ministre a indiqué que le secteur s'attelait à la mise en place d'un nouveau système permettant à l'université de 

favoriser l'émergence d'un écosystème économique à travers la création de startup, et s'ériger partant en véritable 

locomotive du développement national. 

Concernant la formation doctorale, M. Baddari a indiqué qu'il s'agira désormais d'élaborer des 

projets de formation reposant sur l'interactivité avec les projets de recherche nationaux et 

internationaux, l'objectif étant de mettre la recherche nationale au service des priorités du gouvernement en 

matière de sécurité alimentaire, énergétique et sanitaire du citoyen. 

Par ailleurs, le ministre a affirmé que l'opération de numérisation du secteur avançait à un rythme 

rapide, notamment après le lancement du plan de numérisation du secteur, qui comprend (40) 

plateformes numériques et (102) programmes pratiques. 

Il a expliqué, à cet égard, que l'objectif consistait à numériser toutes les opérations du secteur, dont 

les inscriptions et le paiement des droits, l'étude des dossiers des candidats aux différents concours 

de formation ou professionnels, le suivi du parcours professionnel, outre la numérisation des 

opérations liées au volet des prestations. 


