
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2320 جانفي 30 ليوم  



 

ألف  03اللغة اإلنجليزية: إطالق المنصة االلكترونية لفائدة أزيد من  تعلم

 جامعي أستاذ

 

االثنين  أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم

اللغة  بالجزائر العاصمة, على إطالق المنصة االلكترونية الخاصة بتدريس

وفي كلمة له  .ألف أستاذ جامعي 03االنجليزية عن بعد لفائدة أزيد من 

بمرافقة جامعة  ةبالمناسبة, قال السيد بداري أن الجزائر ستستغل هذه المنص

جامعي سيستفيدون  ألف أستاذ 03"أمايتي" األمريكية, مشيرا الى أن أزيد من 

من جهة أخرى، أعطى الوزير  .من المرافقة في مجال تعلم اللغة اإلنجليزية

العرائض وشكاوى األسرة  إشارة اطالق األرضية الرقمية الخاصة باستقبال

الرسمي لإلمضاء  فة الى اإلطالقالجامعية والبحثية والخدماتية، باإلضا

وقد اعتبر السيد بداري أن عملية إطالق المنصات  .االلكتروني في القطاع

الممارسات الكالسيكية", مبرزا أن الهدف منها هو  الثالث تعد "قطيعة مع

للمخطط الرئيسي الرقمي لقطاع البحث العلمي الذي  "تحقيق البرامج العملياتية

وذكر في ذات السياق أن . "2322ديسمبر  الى 2322يمتد من نوفمبر 

برنامجا  61أساسية و محاور 7المخطط الرئيسي الرقمي لقطاعه "يتكون من 

 ."برنامج عملياتي 632استراتيجيا و

 

 

 

 

 

 



 

 منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة اإلنجليزية لألساتذة الجامعيين

 

االثنين، منصة رقمية خاصة بتعليم  العلمي، كمال بداري، اليوم وزارة التعليم العالي والبحث تأطلق

 .ألف أستاذ جامعي 03الوزير، أن العملية تخص حاليا حوالي  اللغة اإلنجليزية عن بعد، كما أوضح

 وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الجزائر تعتبر أول دولة في إفريقيا،

 .األستاذ الجامعي من المرافقة في مجال تعلم اللغة االنجليزيةالتي تمكن 

للتكنولوجيات. حيث سيتحصل  ”MIT“ وبالتعاون مع الجامعية األمريكية

 .طبقا للمعايير الدولية C1 أو B2 الجامعيون على مستوى األساتذة

 التدريس باللغة كما كشف بداري، على هامش اطالق المنصة الرقمية، أن

 ة في الجامعات سيكون بداية من السداسي األول للسنة الجامعيةاالنجليزي

2023-2024. 

 إلى تحقيق البرامج  في حين، تهدف هذه المنصات الرقمية االلكترونية،

/ ديسمبر 2322العملياتية للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع نوفمبر 

2322. 

 لذينلإلشارة، كانت الوزارة قد دعت سابقا، إلى إحصاء األساتذة ا

تكوينهم في اللغة اإلنجليزية. مع نهاية الموسم الجامعي  القطاع يعتزم

 .2023/2022 الحالي

 

 

 

 

 

 



 

 اطالق المنصة الرقمية لتدريس االنجليزية عن بعد لألساتذة الجامعين

 

اإلثنين، على  أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم

االنجليزية عن بعد  إعطاء إشارة اطالق المنصة الرقمية الخاصة بتدريس اللغة

 .لفائدة أساتذة التعليم العالي

التعليم  إطار برنامج القطاع لتعزيز تكوين أساتذةويأتي إطالق هذه المنصة في 

إجراءات على  العالي في اللغة اإلنجليزية، كما أنها تكملة لما تم اتخاذه من

الليسانس، ومراكز  مستوى المؤسسات الجامعية، على غرار تسجيل األساتذة في

 .التعليم المكثف للغات

 ي وقت سابق، عن انطالقوقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ف

الجامعي  التدريس باللغة اإلنجليزية في مؤسسات التعليم العالي بداية من الموسم

 .المقبل، وهذا بعد االنطالق في تكوين األساتذة في هذه اللغة

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 اطالق المنصة الرقمية لتدريس االنجليزية عن بعد لألساتذة الجامعين

 

اإلثنين، على  أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم
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 منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة اإلنجليزية لألساتذة الجامعيين
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 دخول اإلمضاء اإللكتروني حيز التنفيذ غدا

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

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

عكنون  تعليم العالي، كمال بداري بمقر الوزارة ببنأنه يشرف في نفس السياق وزير ال  وأوضحت وزارة التعليم العالي في وثيقة لها،

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

 .علميوالبحث ال بالمناسبة على اإلطالق الرسمي لإلمضاء االلكتروني بقطاع التعليم العالي يشرف الوزير

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 التعليم العالي في اللغة االنجليزية وتكملة لما تم اتخاذه من

 .ثف للغات، وكذا أقسام اللغة االنجليزيةالمك

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

ل التسيير المؤسساتي، الحتمية التي تفرضها التطورات الحاصلة في مجا“ المتعلق برقمنة القطاع من أجل بلوغ حوكمة راشدة في ظل

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

أكبر للوثائق الموقعة و  هذا االنتقال ٳلى التوقيع االلكتروني المؤهل و المؤطر قانونيا، سيوفر حماية  أجهزة أو برامج خاصة، حيث أن

 .ستضفي مرونة و سرعة أكثر على النشاط اٳلداري بين أفراد األسرة الجامعية يسهل عملية تداولها ٳلكترونيا، و هي آلية عصرية

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

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

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

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

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

 إطالق األرضية الرقمية الخاصة باستقبال شكاوي األسرة الجامعية

في مجال تعزيز  لبنة إضافية“كية والالسلكية، كريم بيبي تريكي, أن هذه االتفاقية تعد السل 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

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

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

إلى أنه تهدف االتفاقية إلى تقديم خدمات   كما أشار ”.ترنت على مستوى مؤسسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمياإلن الولوج إلى

التوقيع االلكتروني  ، التابعة لقطاع التعليم العالي، مع منصةPROGRESS ربط منصة  من خالل التصديق والتوقيع اإللكترونيين،

 .تصديق االلكترونيعن بعد الخاصة بالسلطة الحكومية لل

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

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

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

 .ممكنة المديرية أو مختلف الكليات واألقسام، حتى يتسنى الرد عليها في أقرب مدة مديرية الجامعة او نيابة
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Apprentissage de l'anglais: une plate-forme électronique au 

profit des enseignants universitaires 

 

ALGER - Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari a supervisé, lundi à Alger, le lancement de 

la plate-forme numérique dédiée à l'enseignement à distance de la 

langue anglaise au profit de plus de 30.000 enseignants universitaires. 

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Baddari a indiqué que 

l'Algérie exploitera cette plate-forme avec l'accompagnement de l'Université 

américaine "MIT", faisant état de plus de 30.000 enseignants universitaires 

qui bénéficieront de l'accompagnement en matière d'apprentissage de la 

langue anglaise. 

Le ministre a, par ailleurs, donné le coup d'envoi pour le lancement de la 

plate-forme numérique dédiée à l'accueil des requêtes et doléances de la 

corporation universitaire, de la recherche et des œuvres universitaires, ainsi 

que le lancement officiel de la signature électronique dans le secteur. 

Estimant que l'opération de lancement des trois plateformes se veut "une 

rupture avec les pratiques classiques", le ministre a indiqué que l'objectif 

consiste à "concrétiser les programmes pratiques du plan numérique 

principal du secteur de la recherche scientifique qui s'étale de novembre 

2022 jusqu'à décembre 2024". 

Dans ce cadre, le ministre a rappelé que le plan numérique principal de son 

secteur "est composé de 7 axes principaux, de 16 programmes stratégiques et 

de 102 programmes pratiques". 
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كمال بداري يعطي إشارة إطالق منصة تعلم اللغة 

 ألف أستاذ جامعي 03اإلنجليزية والتي ستجمع أكثر من 
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L’innovateur d’une application électronique de collecte 

des déchets recyclables primé à Laghouat 

 
  

L’étudiant chercheur Achraf Benmoussa, informaticien de base, vient de décrocher le prix du 

concours de l’entrepreneuriat de la wilaya de Laghouat pour l'invention d’une application 

électronique de collecte des déchets ménagers recyclables, a-t-on appris lundi des organisateurs. 

Le concours, organisé par la Direction de l’enseignement et de la formation professionnels (DEFP), en 

coordination avec la direction de l’industrie (DI), de l’antenne de l’agence nationale d’appui et de 

développement de l’entrepreneuriat (ANADE), a vu la présentation d’une cinquantaine d’idées 

innovatrices parmi lesquelles le choix a été porté sur ce projet innovant relatif à la prise en charge de 

l’environnement, a-t-on expliqué. 

"Le projet en question traduit ma volonté et mon intérêt à la protection de l’environnement en joignant 

ainsi l’utile à l’agréable, à savoir informatique et traitement des déchets", a déclaré à l’APS Achraf 

Benmoussa. 

"Cette application numérique, qui sera disponible gratuitement, vise la collecte des différents déchets 

ménagers recyclables par simple instruction donnée au moyen d’un smartphone qui enverra la 

localisation des tas de déchets, avant que le véhicule de transport se déplace sur les lieux pour collecter 

ces détritus destinés au recyclage au niveau de l’entité spécialisée", a-t-il expliqué. 

L’innovateur qui a émis le souhait de voir son projet mis en forme a indiqué que sa participation au 

concours vise à mettre au jour son idée et de s’informer des textes réglementaires pour mettre sur 

terrain son projet. 

La présidente du jury, Manel Bessaoud, a fait savoir que plus d’une cinquantaine d’idées innovatrices, 

présentées par les jeunes des différentes communes de la wilaya de Laghouat, ont été examinées, en 

plus de l’organisation d’une formation sur l’entrepreneuriat et la vulgarisation des efforts d’appui des 

Start-up. 

Mme Bessaoud a précisé que l'innovation primée devra contribuer à la lutte contre la prolifération des 

déchets et ses effets sur l’environnement, l’embellissement des espaces urbains et la protection de la 

santé publique. 

 

 

 

 


