
 

 

 
  

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023 جانفي 10 ليوم



 
 وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية

 

 
 

ضرورة  العاصمة، على بالجزائرأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم االثنين 

تحسين مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة وجعله يساهم في 

  .الجديدة وتحقيق التنمية الجزائربناء 

، أن تسهيل 3 الجزائرمطعم جامعي مركزي بجامعة  واعتبر الوزير في تصريح عقب تدشينه

تحقيق االمتياز"، مشيرا الى ان "وتحسين مستوى الخدمات الجامعية "عامل مهم" لتمكين الطلبة من 

االف وجبة  3مقعد ويقدم ازيد من  800واسعة النطاق يتسع ل  هذا المطعم الذي عرف عملية تهيئة

 .غذائية ساخنة يوميا

وأشار السيد بداري بأن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من شأنها التخفيف من الطوابير، وذلك في 

 .إطار تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب الذي يعد أولوية قطاع التعليم العالي

انجاز أربع منصات رقمية لترقية مستوى الخدمات الجامعية  2024بانه سيتم الى غاية يونيو  كما افاد

 .سواء في مجال االطعام اوااليواء او النقل في اطار عملية تعميم رقمنة الخدمات الجامعية

 3 الجزائرمن جهته أكد المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين،على ان فتح هذا المطعم بجامعة 

سيخفف من عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية مشيرا إلى مواصلة تدشين مثل هذه المرافق بمختلف 

 .المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني

ماي باس" "الخدمات الجامعية بإدراج الرقمنة، مذكرا بتطبيقة  وابرز السيد هنين أهمية ترقية مختلف

 .التي يتم من خاللها استعمال الهواتف الذكية لمعرفة مسار تحرك الحافالت من والى الجامعة
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 وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية

 

ي، كمال بداري، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحسين أكد وزير التعليم العالي والبحث العلم 

مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة وجعله يساهم في بناء الجزائر 

 الجديدة وتحقيق التنمية.

يل وتحسين مستوى ، أن تسه3واعتبر الوزير في تصريح عقب تدشينه مطعم جامعي مركزي بجامعة الجزائر 

الخدمات الجامعية "عامل مهم" لتمكين الطلبة من "تحقيق االمتياز"، مشيرا الى ان هذا المطعم الذي عرف عملية 

      االف وجبة غذائية ساخنة يوميا. 3مقعد ويقدم ازيد من  800تهيئة واسعة النطاق يتسع ل 

شأنها التخفيف من الطوابير، وذلك في إطار تحسين  وأشار السيد بداري بأن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من

 مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب الذي يعد أولوية قطاع التعليم العالي.

انجاز أربع منصات رقمية لترقية مستوى الخدمات الجامعية سواء في  2024كما افاد بانه سيتم الى غاية يونيو 

 طار عملية تعميم رقمنة الخدمات الجامعية.مجال االطعام اوااليواء او النقل في ا

سيخفف من  3من جهته أكد المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين،على ان فتح هذا المطعم بجامعة الجزائر  

عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية مشيرا إلى مواصلة تدشين مثل هذه المرافق بمختلف المؤسسات الجامعية على 

 ني.المستوى الوط

وابرز السيد هنين أهمية ترقية مختلف الخدمات الجامعية بإدراج الرقمنة، مذكرا بتطبيقة "ماي باس" التي يتم من 

 خاللها استعمال الهواتف الذكية لمعرفة مسار تحرك الحافالت من والى الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية

 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة،  –الجزائر 
على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة 

 وجعله يساهم في بناء الجزائر الجديدة وتحقيق التنمية.

، أن تسهيل 3تدشينه مطعم جامعي مركزي بجامعة الجزائر واعتبر الوزير في تصريح عقب 

، مشيرا الى ان ”تحقيق االمتياز“لتمكين الطلبة من ” عامل مهم“وتحسين مستوى الخدمات الجامعية 

االف وجبة  3مقعد ويقدم ازيد من  800هذا المطعم الذي عرف عملية تهيئة واسعة النطاق يتسع ل 

      غذائية ساخنة يوميا.

ر السيد بداري بأن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من شأنها التخفيف من الطوابير، وذلك في وأشا
 إطار تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب الذي يعد أولوية قطاع التعليم العالي.

عية انجاز أربع منصات رقمية لترقية مستوى الخدمات الجام 2024كما افاد بانه سيتم الى غاية يونيو 

 سواء في مجال االطعام اوااليواء او النقل في اطار عملية تعميم رقمنة الخدمات الجامعية.

من جهته أكد المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين،على ان فتح هذا المطعم بجامعة الجزائر  
لمرافق سيخفف من عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية مشيرا إلى مواصلة تدشين مثل هذه ا 3

 بمختلف المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني.

” ماي باس“وابرز السيد هنين أهمية ترقية مختلف الخدمات الجامعية بإدراج الرقمنة، مذكرا بتطبيقة 

 التي يتم من خاللها استعمال الهواتف الذكية لمعرفة مسار تحرك الحافالت من والى الجامعة.

 

 
 

 

 

 



 

 .وزير التعليم العالي: ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية

 

 
 والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة أكد وزير التعليم العالي 

وجعله يساهم في  تحسين مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة

 .يدة وتحقيق التنميةبناء الجزائر الجد

 

تسهيل  ، اعتبر الوزير أن3وفي تصريح عقب تدشينه مطعم جامعي مركزي بجامعة الجزائر 

، مشيرا الى ان ”االمتياز تحقيق“لتمكين الطلبة من ” عامل مهم“وتحسين مستوى الخدمات الجامعية 

االف وجبة  3زيد من مقعد ويقدم ا 800يتسع ل  هذا المطعم الذي عرف عملية تهيئة واسعة النطاق

 .غذائية ساخنة يوميا

 

الطوابير، وذلك في إطار  وأشار بداري بأن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من شأنها التخفيف من

 .يعد أولوية قطاع التعليم العالي تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب الذي

 

لترقية مستوى  ز أربع منصات رقميةانجا 2024كما أضاف الوزير بانه سيتم الى غاية جوان 

اطار عملية تعميم رقمنة الخدمات  الخدمات الجامعية سواء في مجال االطعام اوااليواء او النقل في

 .الجامعية

 

المطعم بجامعة الجزائر  ومن جهته أكد المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين،على ان فتح هذا

إلى مواصلة تدشين مثل هذه المرافق  طاعم العمومية مشيراسيخفف من عناء تنقل الطلبة للم 3

 .الوطني بمختلف المؤسسات الجامعية على المستوى

 

” ماي باس“بتطبيقة  كما ابرز هنين أهمية ترقية مختلف الخدمات الجامعية بإدراج الرقمنة، مذكرا

 .من والى الجامعةتحرك الحافالت  التي يتم من خاللها استعمال الهواتف الذكية لمعرفة مسار

 



 

 
 ي يؤكد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعيةوزير التعليم العال

 

 
 

العاصمة، على ضرورة  بالجزائرأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم االثنين 

جامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة وجعله يساهم في تحسين مستوى الخدمات ال

  .الجديدة وتحقيق التنمية الجزائربناء 

، أن تسهيل 3 الجزائرواعتبر الوزير في تصريح عقب تدشينه مطعم جامعي مركزي بجامعة 

تحقيق االمتياز"، مشيرا الى ان "وتحسين مستوى الخدمات الجامعية "عامل مهم" لتمكين الطلبة من 

االف وجبة  3ويقدم ازيد من  مقعد 800هذا المطعم الذي عرف عملية تهيئة واسعة النطاق يتسع ل 

 .غذائية ساخنة يوميا

وأشار السيد بداري بأن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من شأنها التخفيف من الطوابير، وذلك في 

 .إطار تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب الذي يعد أولوية قطاع التعليم العالي

انجاز أربع منصات رقمية لترقية مستوى الخدمات الجامعية  2024كما افاد بانه سيتم الى غاية يونيو 

 .سواء في مجال االطعام اوااليواء او النقل في اطار عملية تعميم رقمنة الخدمات الجامعية

 3 الجزائرمن جهته أكد المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين،على ان فتح هذا المطعم بجامعة 

سيخفف من عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية مشيرا إلى مواصلة تدشين مثل هذه المرافق بمختلف 

 .المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني

ماي باس" "منة، مذكرا بتطبيقة وابرز السيد هنين أهمية ترقية مختلف الخدمات الجامعية بإدراج الرق

 .التي يتم من خاللها استعمال الهواتف الذكية لمعرفة مسار تحرك الحافالت من والى الجامعة
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 بداري يؤكد ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية

 

 
  لتمكين الطلبة من تحقيق االمتياز

 ةبداري يؤكد ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعي

العاصمة على ضرورة  بالجزائرشدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمس اإلثنين 

عله يساهم في تحسين مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة وج

 .الجديدة وتحقيق التنمية الجزائربناء 

أن تسهيل وتحسين  3 الجزائرواعتبر الوزير في تصريح عقب تدشينه مطعم جامعي مركزي بجامعة 

مستوى الخدمات الجامعية عامل مهم لتمكين الطلبة من تحقيق االمتياز مشيرا إلى ان هذا المطعم الذي 

 .آالف وجبة غذائية ساخنة يوميا 3مقعد ويقدم أزيد من  800عرف عملية تهيئة واسعة النطاق يتسع ل

 

بداري بأّن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من شأنها التخفيف من الطوابير وذلك في وأشار السيد 

 .إطار تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب الذي يعد أولوية قطاع التعليم العالي

انجاز أربع منصات رقمية لترقية مستوى الخدمات الجامعية  2024كما افاد بأنّه سيتم إلى غاية يونيو 

 .ء في مجال االطعام اوااليواء او النقل في اطار عملية تعميم رقمنة الخدمات الجامعيةسوا

 3 ائرالجزمن جهته أكد المدير العام للخدمات الجامعية فيصل هنين على ان فتح هذا المطعم بجامعة 

سيخفف من عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية مشيرا إلى مواصلة تدشين مثل هذه المرافق بمختلف 

 .المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني

وأبرز السيد هنين أهمية ترقية مختلف الخدمات الجامعية بإدراج الرقمنة مذكرا بتطبيقة ماي باس التي 

 .ف الذكية لمعرفة مسار تحرك الحافالت من والى الجامعةيتم من خاللها استعمال الهوات
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 وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية

 
 

العاصمة،  بالجزائرأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم االثنين 

على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية 

  .ة وتحقيق التنميةالجديد الجزائرجيدة وجعله يساهم في بناء 

، أن 3 الجزائرواعتبر الوزير في تصريح عقب تدشينه مطعم جامعي مركزي بجامعة 

تحقيق "تسهيل وتحسين مستوى الخدمات الجامعية "عامل مهم" لتمكين الطلبة من 

 800متياز"، مشيرا الى ان هذا المطعم الذي عرف عملية تهيئة واسعة النطاق يتسع ل اال

 .االف وجبة غذائية ساخنة يوميا 3مقعد ويقدم ازيد من 

وأشار السيد بداري بأن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من شأنها التخفيف من الطوابير، 

الطالب الذي يعد أولوية قطاع وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح 

 .التعليم العالي

انجاز أربع منصات رقمية لترقية مستوى الخدمات  2024كما افاد بانه سيتم الى غاية يونيو 

الجامعية سواء في مجال االطعام اوااليواء او النقل في اطار عملية تعميم رقمنة الخدمات 

 .الجامعية

امعية، فيصل هنين،على ان فتح هذا المطعم بجامعة من جهته أكد المدير العام للخدمات الج

سيخفف من عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية مشيرا إلى مواصلة تدشين مثل  3 الجزائر

 .ى المستوى الوطنيهذه المرافق بمختلف المؤسسات الجامعية عل

وابرز السيد هنين أهمية ترقية مختلف الخدمات الجامعية بإدراج الرقمنة، مذكرا بتطبيقة 

ماي باس" التي يتم من خاللها استعمال الهواتف الذكية لمعرفة مسار تحرك الحافالت من "

 .والى الجامعة
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 بداري يؤكد ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية

 

 
  الطلبة من تحقيق االمتيازلتمكين 

 بداري يؤكد ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية

العاصمة على ضرورة  بالجزائرشدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمس اإلثنين 

ن مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة وجعله يساهم في تحسي

 .الجديدة وتحقيق التنمية الجزائربناء 

أن تسهيل وتحسين  3 الجزائرمركزي بجامعة واعتبر الوزير في تصريح عقب تدشينه مطعم جامعي 

مستوى الخدمات الجامعية عامل مهم لتمكين الطلبة من تحقيق االمتياز مشيرا إلى ان هذا المطعم الذي 

 .آالف وجبة غذائية ساخنة يوميا 3مقعد ويقدم أزيد من  800ل عرف عملية تهيئة واسعة النطاق يتسع

 

وأشار السيد بداري بأّن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من شأنها التخفيف من الطوابير وذلك في 

 .إطار تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب الذي يعد أولوية قطاع التعليم العالي

انجاز أربع منصات رقمية لترقية مستوى الخدمات الجامعية  2024ية يونيو كما افاد بأنّه سيتم إلى غا

 .سواء في مجال االطعام اوااليواء او النقل في اطار عملية تعميم رقمنة الخدمات الجامعية

 3 الجزائرمن جهته أكد المدير العام للخدمات الجامعية فيصل هنين على ان فتح هذا المطعم بجامعة 

سيخفف من عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية مشيرا إلى مواصلة تدشين مثل هذه المرافق بمختلف 

 .المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني

بإدراج الرقمنة مذكرا بتطبيقة ماي باس التي وأبرز السيد هنين أهمية ترقية مختلف الخدمات الجامعية 

 .يتم من خاللها استعمال الهواتف الذكية لمعرفة مسار تحرك الحافالت من والى الجامعة
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 بالمؤسسات الجامعية البيداغوجية والخدماتية« سينما الثالثاء»طالق مشروع 

  
مهم لبعث الديناميكية الثقافية في الوسط الجامعي، تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطالق مشروع ثقافي 

، حيث جاءت الفكرة بعد سلسلة من لقاءات تشاورية بين مصالح وزارة التعليم «سينما الثالثاء»تحت اسم مشروع 

العالي والبحث العلمي ومصالح المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، حيث سيتم في إطار هذا المشروع 

، تيبازة، البليدة ،المسيلة، البويرة، بومرداسلقوافل السينمائية التي ستجوب مختلف واليات الوطن الهام إطالق ا

كأول  بومرداسبتداء من اليوم الثالثاء على الساعة العاشرة بجامعة وسطيف، ا برج بوعريريجتيزي وزو، 

  .محطة

ية يشرف على إعطاء إشارة انطالق القوافل السينمائية وزير التعليم العالي كما بداري ووزيرة الثقافة صور

، وسينظم على هامش ذلك معرض حول الموضوع يتضمن منتجات المركز الوطني بومرداسمولوجي بجامعة 

طبعات، الذي ينظم كل سنة  7للسينما والسمعي البصري، وكذا أرشيف المهرجان الوطني الجامعي للفيلم القصير 

أفالم قصيرة هادفة من مختلف طبعات  10بوعقال، كما سيتم أيضا اختيار  باتنةبمديرية الخدمات الجامعية 

سسات الجامعية لعرضها خالل كل يوم نسخة لتقديمها للمؤ 30وتحميل « دي في دي»المهرجان، على شكل 

ثالثاء، كما سيتم اختيار اإلقامات الجامعية التي تتوفر على قاعات تسمح بعرض األفالم، وفي السياق ذاته فقد تم 

اختيار عدة مؤسسات جامعية وخدماتية بالواليات المذكورة سالفا لعرض األفالم السنيمائية خالل الفترة الممتدة من 

 .فيفري المقبل 6 جانفي إلى 10

وتهدف هذه المبادرة إلى تنشيط الحركية الثقافية في الوسط الجامعي، وتشجيع الطلبة على االهتمام بالسينما لتكوين 

إطارات ذات كفاءة تصنع المشهد الثقافي، إضافة إلى ذلك جعل هذه الفرصة السانحة اكتشاف وصقل المواهب 

 .الشابة في الوسط الجامعي

ن تلق هذه المبادرة إعجاب واستحسان كبير من الطلبة عبر القطر الوطني، وستكون قيمة مضافة لهم ومن المؤكد أ

 .تضاف إلى المسار العلمي
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  "الرئيس تبون يهنّئ الشركة الناشئة "فارم أي

 بالصينبعد تحقيقها المرتبة الثانية عالميا في مسابقة 

 
 

بعد تحقيقها المرتبة  Farm AI "هنّأ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، الشركة الناشئة "فارم أي

جمهورية في حسابه الرسمي على تويتر: وكتب رئيس ال .بالصينألف مشارك في مسابقة  12الثانية عالميا من بين 

ألف مشارك في مسابقة  12أبارك لكم المرتبة الثانية عالميا، من بين  Farm AI"إلى شباب الشركة الناشئة 

الجديدة التي نطمح إليها وسيحققها الشباب أمثالكم، حفظكم هللا ووفقكم في  الجزائرفخور بكم، وهذه هي  .بالصين

  ."مساركم

 تحفزنارانيا هدنة عضو فريق "فارم أ إي" ل "المساء": مشروعنا يقدم حلوال تكنولوجية للفالحين وتهنئة الرئيس 

المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية،  "أكدت الطالبة رانيا هدنة عضو الفريق الممثل للشركة الناشئة "فارم أ إي

المتوج الذي يزود الفالحين بحلول  الجزائريالفائزة بالجائزة الثانية في مسابقة هواوي العالمية، أهمية المشروع 

وواحدة من  باتنةفي اإلعالم اآللي بجامعة  2تكنولوجية عالية الدقة. أوضحت الطالبة التي تحضر شهادة ماستر 

بدأت تعمل في سبتمبر الماضي، في اتصال هاتفي مع "المساء"، تفاصيل مشاركة  مؤسسي الشركة الناشئة التي

في  المتكونة من خمسة طلبة وطالبتين، مشيرة إلى أن البداية كانت بالمشاركة الجزائرية "مجموعة "سيفن جي

هواوي" المسمى "بذور المستقبل"، الذي مكن " الصينيةالبرنامج العالمي الممول من طرف شركة االتصاالت 

 .وسبة السحابيةأعضاء المؤسسة من تلقي تكوين في مجاالت الذكاء االصطناعي وشبكة الجيل الخامس والح

غود" المنظمة  4وفتح المجال بعدها لمشاركة كل طلبة اإلعالم اآللي في المسابقة العالمية للشركات الناشئة "تيك 

والتي تمت  ألف متسابق من مختلف دول العالم، 12من طرف الشركة العالمية "هواوي" التي جمعت أكثر من 

وطلب من المشاركين إيجاد حلول  .الصينة كورونا في عبر مراحل عن طريق األنترنت، بسبب تفشي جائح

المتخصص في المجال الزراعي عبر  الجزائريتكنولوجية لمشاكل واقعية تعيشها بلدانهم، واختار أعضاء الفريق 

شركة "فارم أ إي" وهي اختصار ل"مزرعة الذكاء االصطناعي"، مشروعا لمعالجة مرض صدأ القمح. 

وأوضحت الطالبة هدنة، أن المشروع يتمثل في استخدام الطائرات المسيرة في استشعار أولى بدايات المرض 

بالمائة منه، نظرا لسرعة انتشاره وعدم قدرة الفالح  20ي باقي المحصول، مما يتسبب في خسارة لتجنب انتشاره ف

ألف دوالر زيادة على فوزه بالمرتبة األولى في فئة  15على اكتشافه بالعين المجردة. وتحصل الفريق الفائز على 

 إيرلنداس مع صاحبي المرتبة األولى من "اختيار الجمهور"، وينتظر أن يستكمل مشواره في فيفري المقبل، بالتناف

ألف  100لها تطوير هذه المشاريع وتجسيدها ميدانيا للحصول على مبل  في مسابقة سيتم خال إيطالياوالثالثة من 

دوالر. وبخصوص تهنئة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ألعضاء الفريق قالت الطالبة رانيا، إنها "شرف" 

 .للمجموعة وتمثل تحفيزا لتحقيق إنجازات مستقبلية أخرى

 حنان. ح *
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 ترسيخ لمرجعية مدرسة التاريخ الوطنية 

 الطبعة الخامسة لندوة أبو القاسم سعد هللا بقمار

 
 

المجاهد الدكتور محمد الطاهر العدواني"، " الوادية لوالية تنظم المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومي

جانفي، بالمركز الثقافي في بلدية  14، صبيحة يوم السبت الواديبالتنسيق مع قسم التاريخ بجامعة 

قمار الطبعة الخامسة، لندوة الدكتور أبو القاسم سعد هللا، تحت شعار "أبو القاسم سعد هللا وشخصية 

، الجزائريالوطنية". يشرف على تأطير هذا الموعد، نخبة من األساتذة والباحثين في التاريخ  الجزائر

ائزة أبو وبعض رفقاء الدرب للمرحوم من داخل وخارج الوالية، كما سيتم بالمناسبة، اإلعالن عن ج

  .القاسم سعد هللا، وسيتوج بالمناسبة، الفائزون في المسابقة الخاصة بهذا المؤرخ الكبير

يشارك في الفعالية، بعض المؤرخين والباحثين المعروفين، حيث سينزلون ضيوفا على دار الثقافة 

بحث في الحركة بقمار، منهم المؤرخ جمال يحياوي، أحد الباحثين المميزين ومدير المركز الوطني لل

الوطنية وثورة أول نوفمبر، سابقا، ومستشار وزير المجاهدين، ويشغل حاليا مدير المركز الوطني 

سنة، بالمركز الوطني للبحث  11للكتاب، وقد عرف الراحل أبو القاسم سعد هللا لفترة طويلة تجاوزت 

التي سوف تؤثث الندوة الفكرية في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر. من الوجوه العلمية البارزة، 

، البروفيسور والمؤرخ مولود عويمر، صاحب الكثير من الجزائريينالخامسة لشيخ المؤرخين 

، خاصة في تاريخ الحركة اإلصالحية العربية، وأحد الجزائرالدراسات واألبحاث المتعددة في تاريخ 

، هناك أيضا البروفيسور والمؤرخ عمار بوحوش، وهو الجزائرالمهتمين والمشتغلين بتراجم أعالم 

، وصاحب الكثير من الدراسات واألبحاث المتعددة في الجزائريينأحد الباحثين المميزين والمؤرخين 

الذين عايشوا ثورة  الجزائريين، كما أنه من المجاهدين الجزائراريخ ميدان مناهج البحث العلمي وت

 .الجزائريينمباركة، وساهم فيها عندما كان طالبا، ولديه عالقات مع شيخ المؤرخين التحرير ال

نصر الدين سعيدوني، وأسماء أخرى لمعت في سماء  الجزائرييحضر أيضا المؤرخ والمفكر 

البحث، منها المؤرخ واإلعالمي محمد عباس، أحد أبرز الكتاب اإلعالميين، الذين اهتموا بتدوين 

لإلشارة، عرفت  .وكتابة تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية، من خالل شهادات شخصياتها

لطبعات السابقة نجاحا ملحوظا، حضرتها أبرز األسماء في عالم الفكر والثقافة، ناهيك عن جمهور ا

 .المؤرخين، مما يدل على قيمة الراحل سعد هللا، الذي ترك تراثا معرفيا زاخرا
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Le ministre de l'Enseignement supérieur affirme la nécessité 

d'améliorer les œuvres universitaires 

 
 

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

sité d'améliorer le niveau des œuvres la néces AlgerBaddari, a affirmé lundi à 

universitaires pour permettre à l'étudiant de réaliser de bons résultats scientifiques et de 

contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle et à la réalisation du développement.  

 Algeration d'un restaurant central à l'Université d'S'exprimant à l'occasion de l'inaugur

3, le ministre a estimé que l'amélioration des œuvres universitaires est "un facteur 

important" à même de permettre aux étudiants à "atteindre l'excellence", indiquant ce 

réfectoire qui a connu une large opération d'aménagement, dispose de 800 places et 

offre plus de 3.000 repas chauds par jour. 

Ce restaurant universitaire, ajoute-t-il, a été doté d'équipements modernes permettant 

une plus grande fluidité dans les files d'attentes, et ce dans le cadre de l'amélioration du 

niveau des œuvres universitaires au profit de l'étudiant qui se veut une priorité pour le 

secteur. 

M.Baddari a en outre fait état de la réalisation, jusqu'en juin 2024, de quatre 

plateformes numériques pour la promotion du niveau des œuvres universitaires en 

termes de restauration, d'hébergement ou de transport, dans le but de généraliser la 

numérisation de ces œuvres. 

De son côté, le directeur général des œuvres universitaires, Fayçal Henin, a annoncé la 

poursuite de l'inauguration de telles structures dans les différents établissements 

universitaires au niveau national. 

Le même responsable a par ailleurs relevé l'importance de mettre à niveau les œuvres 

universitaires en introduisant la numérisation, rappelant l'application "MyBus" 

permettant aux étudiants de suivre le réseau de transport universitaire en temps réel. 
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Le ministre de l'Enseignement supérieur affirme la nécessité 

d'améliorer les œuvres universitaires 

 
 

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

la nécessité d'améliorer le niveau des œuvres  AlgerBaddari, a affirmé lundi à 

universitaires pour permettre à l'étudiant de réaliser de bons résultats scientifiques et de 

contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle et à la réalisation du développement.  

 AlgerS'exprimant à l'occasion de l'inauguration d'un restaurant central à l'Université d'

3, le ministre a estimé que l'amélioration des œuvres universitaires est "un facteur 

important" à même de permettre aux étudiants à "atteindre l'excellence", indiquant ce 

réfectoire qui a connu une large opération d'aménagement, dispose de 800 places et 

offre plus de 3.000 repas chauds par jour. 

Ce restaurant universitaire, ajoute-t-il, a été doté d'équipements modernes permettant 

une plus grande fluidité dans les files d'attentes, et ce dans le cadre de l'amélioration du 

niveau des œuvres universitaires au profit de l'étudiant qui se veut une priorité pour le 

secteur. 

M.Baddari a en outre fait état de la réalisation, jusqu'en juin 2024, de quatre 

plateformes numériques pour la promotion du niveau des œuvres universitaires en 

termes de restauration, d'hébergement ou de transport, dans le but de généraliser la 

numérisation de ces œuvres. 

De son côté, le directeur général des œuvres universitaires, Fayçal Henin, a annoncé la 

poursuite de l'inauguration de telles structures dans les différents établissements 

universitaires au niveau national. 

Le même responsable a par ailleurs relevé l'importance de mettre à niveau les œuvres 

universitaires en introduisant la numérisation, rappelant l'application "MyBus" 

permettant aux étudiants de suivre le réseau de transport universitaire en temps réel. 
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d’améliorer les papiers universitaires 

 

 

Le-Ministre-de-lEnseignement-Superieur-affirme-la-necessite-dameliorer-les-papiers-

universitaires 

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamal 

Baddari, a affirmé lundi à Alger la nécessité d’améliorer le niveau des travaux 

universitaires pour permettre à l’étudiant d’obtenir de bons résultats scientifiques et de 

contribuer à la construction de la nouvelle Algérie et à la réalisation du développement. 

S’exprimant à l’occasion de l’inauguration d’un restaurant central à l’Université 

d’Alger 3, le ministre a estimé que l’amélioration du travail universitaire est « un 

facteur important » susceptible de permettre aux étudiants « d’atteindre l’excellence », 

indiquant cette cantine qui a subi opération de développement majeure, il compte 800 

places assises et propose plus de 3.000 repas chauds par jour. 

Ce restaurant universitaire, ajoute-t-il, s’est doté d’équipements modernes qui 

permettent une plus grande fluidité dans les files d’attente, dans le cadre de 

l’amélioration du niveau du travail universitaire au profit de l’étudiant qui est une 

priorité pour le secteur. 

M.Baddari a également fait état de la réalisation, jusqu’en juin 2024, de quatre 

plateformes numériques pour valoriser le niveau des travaux universitaires en matière 

de restauration, d’hébergement ou de transport, afin de généraliser la numérisation de 

ces travaux. 

De son côté, le directeur général des travaux universitaires, Fayçal Henin, a annoncé la 

poursuite de l’inauguration de telles structures dans les différentes unités universitaires 

au niveau national. 

Le même responsable a également noté l’importance de moderniser le travail 

universitaire en introduisant la numérisation, rappelant l’application « MyBus » qui 

permet aux étudiants de suivre en temps réel le réseau de transport universitaire. 
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Le ministre de l’Enseignement supérieur affirme la nécessité 

d’améliorer les œuvres universitaires 

 

ALGER – Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamal Baddari, a affirmé lundi à Alger la nécessité d’améliorer le 

niveau des œuvres universitaires pour permettre à l’étudiant de réaliser de bons 

résultats scientifiques et de contribuer à l’édification de l’Algérie nouvelle et à la 

réalisation du développement. 

S’exprimant à l’occasion de l’inauguration d’un restaurant central à l’Université 

d’Alger 3, le ministre a estimé que l’amélioration des œuvres universitaires est « un 

facteur important » à même de permettre aux étudiants à « atteindre l’excellence », 

indiquant ce réfectoire qui a connu une large opération d’aménagement, dispose de 800 

places et offre plus de 3.000 repas chauds par jour. 

Ce restaurant universitaire, ajoute-t-il, a été doté d’équipements modernes permettant 

une plus grande fluidité dans les files d’attentes, et ce dans le cadre de l’amélioration 

du niveau des œuvres universitaires au profit de l’étudiant qui se veut une priorité pour 

le secteur. 

M.Baddari a en outre fait état de la réalisation, jusqu’en juin 2024, de quatre 

plateformes numériques pour la promotion du niveau des œuvres universitaires en 

termes de restauration, d’hébergement ou de transport, dans le but de généraliser la 

numérisation de ces œuvres. 

De son côté, le directeur général des œuvres universitaires, Fayçal Henin, a annoncé la 

poursuite de l’inauguration de telles structures dans les différents établissements 

universitaires au niveau national. 

Le même responsable a par ailleurs relevé l’importance de mettre à niveau les œuvres 

universitaires en introduisant la numérisation, rappelant l’application « MyBus » 

permettant aux étudiants de suivre le réseau de transport universitaire en temps réel. 

 


