
 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2222جانفي  11 ليوم  



 

 سنة الذكاء االصطناعي لتعزيز التكوين الجامعي 2023 

 

سنة "الذكاء االصطناعي" لتعزيز التكوين في هذا المجال وحث مختلف المؤسسات العلمية التابعة للقطاع  0202ستكون  -الجزائر 

ة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إدراج هذه المادة في عروض التكوين، حسب ما اعلن عنه اليوم الثالثاء بالجزائر العاصم

  كمال بداري.

وأكد الوزير في لقاء نظم بالمدرسة العليا للذكاء االصطناعي بالقطب الجامعي "سيدي عبد هللا" بحضور وزير اقتصاد المعرفة 

المرتبة الثانية في مسابقة  والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد مهدي، تم خالله تكريم الطلبة الذين تحصلوا على

عالمية في مجال الذكاء االصطناعي بالصين على ضرورة تقديم عروض جديدة في التكوين الجامعي لترقية تعلم الذكاء االصطناعي 

   واستعماله في التعليم العالي والبحث العلمي والتحضير له. 

ى قطاعه يتشكل من خبراء وباحثين واساتذة مختصين من اجل كما كشف السيد بداري بالمناسبة عن تنصيب مجلس علمي على مستو

ادخال الذكاء االصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي مشددا على اهمية دعم العمل مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات 

نشاء مؤسساتهم الناشئة خدمة الناشئة والمؤسسات المصغرة، حيث سترافق هذه االخيرة الجامعة الطالع الطلبة على طرق وكيفية ا

 لالقتصاد الوطني.

من جهته، أكد السيد ياسين وليد مهدي على اهمية مرافقة الشباب من حاملي المشاريع النشاء مؤسساتهم المصغرة والناشئة بمنحهم 

 فرصة المساهمة في خلق الثروة االقتصادية على المستويين المحلي والوطني وكذا الدولي.

( وتمكنوا FARM ALالنتائج االيجابية التي تحصل عليها كوكبة من الطلبة الذين أسسوا المؤسسة الناشئة "فارم أل" )وأشاد الوزير ب

من الظفر بالمرتبة الثانية عالميا في المسابقة العالمية المنظمة من طرف شركة "هواوي" الصينية، بعد توصلهم لعرض حل مبتكر 

يق استعمال الذكاء االصطناعي مذكرا ان الجزائر كانت قد تحصلت على ثالث جوائز خالل لمشكلة مرض "الصدأ " في القمح عن طر

االشهر الماضية في مسابقات عالمية وعربية في االعالم االلي والرياضيات والذكاء االصطناعي مما يدل على وجود كفاءات يمكن ان 

 ي.تجعل من الجزائر قطبا في العلم والمعرفة و في الذكاء االصطناع

ن مشروعه ألوأج،   في حين اكد احد المتوجين بالجائزة الثانية في المسابقة التي جرت في سبتمبر الماضي بالصين، في تصريح

الفالحي، تميز بالنوعية العلمية الرفيعة، تم من خالله ابتكار طريقة جديدة باستعمال الذكاء االصطناعي لوضع حد لمرض فطري 

 يصيب القمح.

  

 

 

 



 

 الذكاء االصطناعي في مسارات التكوين.. وعروض جديدة قريبا إدراج 

  :المراهنة على المؤسسات الناشئة لخلق الثروة االقتصادية واالجتماعية.. بداري

 

 

  بالصينتكريم الطلبة الفائزين بالمرتبة الثانية في مسابقة عالمية  ❊

، ستكون سنة الذكاء االصطناعي من خالل 0202أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الثالثاء أن 

إدخال هذا التخّصص في مسارات التكوين الحالية وإدراج عروض جديدة في هذا المجال. وأوضح بداري، بالقطب 

، سنة للذكاء االصطناعي في قطاع التعليم العالي والبحث 2023بة إعالن سنة التكنولوجي بسيدي عبد هللا، بمناس

العلمي، أنه يتعين إلنجاح هذا المسعى الذي يعتبر من بين الوسائل الرئيسية للممارسات الحسنة في مجال جودة 

الصطناعي وفي التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء مجلس علمي على مستوى الوزارة يضم خبراء في الذكاء ا

أخالقيات مهنة التعليم ومرافقة العملية بالمواد التي يتم تدريسها وعروض التكوين الموجودة وبالتالي مرافقة الطلبة 

 .في إنشاء مؤسساتهم الناشئة

وأكد بداري، أن وزارة االقتصاد والمعرفة والمؤسسات الناشئة، ترافق هذا المسعى، الذي يشتمل على ثالثة ميادين 

علم باستعمال الذكاء االصطناعي وتعليم الذكاء االصطناعي والتحضير للذكاء االصطناعي. وكشف الوزير في للت

أفريل القادم بالشراكة مع  02إلى  61السياق عن تنظيم أسبوع حول اقتصاد المعرفة في الذكاء االصطناعي من 

نت المناسبة فرصة لوزير التعليم العالي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وكا

، الصينفارم . إي" الذين فازوا بالمرتبة الثانية في مسابقة عالمية في "لتكريم الطلبة أصحاب المؤسسة الناشئة 

الثروة على المستويين المحلي والوطني حتى يكونوا مثاال لزمالئهم ليؤسسوا مؤكدا مرافقتهم للمساهمة في استحداث 

 .مؤسساتهم الناشئة ويساهمون في استحداث الثروة

تتوفر على  الجزائرمن جهته أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين مهدي وليد، أن 

إمكانيات كبيرة في مجال الذكاء االصطناعي بدليل وجود عديد الشركات الناشئة التي أكدت تميزها على الساحة 

الدولية، مرجعا ذلك إلى جودة ونوعية التكوين في الذكاء االصطناعي خاصة في مجال الرياضيات. وأشار الوزير 

لشركات الناشئة والمستحدثة مؤخرا لديها طموح الوصول إلى العالمية، مؤكدا استمرار هيئته في التعاون إلى أن ا

 .مع وزارة التعليم العالي، كون المواهب تنشأ وتتكون على مستوى الجامعات

لوطني من وقال إن مسؤولية وزارته تكمن في مرافقة هذه الشركات حتى يكون لها اثرها اإليجابي على االقتصاد ا

خالل المرافقة والتكوين والتمويل لتحقيق التكامل بين القطاعين. وأكد أن الذكاء االصطناعي مجال حيوي ومصيري 

بالنسبة للجزائر وكل دول العالم بما يتطلب اغتنام هذه الفرصة "التاريخية" للتموقع في هذا المجال، على المستويين 

تملك كل اإلمكانات والظروف لتحقيق هذا المبتغى، مشيرا إلى أن الطلبة  الجزائرالقاري والعالمي، خاصة وأن 

 .لغدأصحاب المؤسسات الناشئة، سيكون لهم شأن في اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية واالجتماعية لبناء جزائر ا
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  :المراهنة على المؤسسات الناشئة لخلق الثروة االقتصادية واالجتماعية.. بداري

 إدراج الذكاء االصطناعي في مسارات التكوين.. وعروض جديدة قريبا 

 

 تكريم الطلبة الفائزين بالمرتبة الثانية في مسابقة عالمية بالصين ❊

، ستكون سنة الذكاء االصطناعي من خالل 0202مال بداري، الثالثاء أن أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ك

وأوضح بداري، بالقطب  إدخال هذا التخّصص في مسارات التكوين الحالية وإدراج عروض جديدة في هذا المجال.

والبحث ، سنة للذكاء االصطناعي في قطاع التعليم العالي 0202التكنولوجي بسيدي عبد هللا، بمناسبة إعالن سنة 

العلمي، أنه يتعين إلنجاح هذا المسعى الذي يعتبر من بين الوسائل الرئيسية للممارسات الحسنة في مجال جودة 

التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء مجلس علمي على مستوى الوزارة يضم خبراء في الذكاء االصطناعي وفي 

يتم تدريسها وعروض التكوين الموجودة وبالتالي مرافقة الطلبة  أخالقيات مهنة التعليم ومرافقة العملية بالمواد التي

 في إنشاء مؤسساتهم الناشئة.

وأكد بداري، أن وزارة االقتصاد والمعرفة والمؤسسات الناشئة، ترافق هذا المسعى، الذي يشتمل على ثالثة ميادين 

وكشف الوزير في  للذكاء االصطناعي.للتعلم باستعمال الذكاء االصطناعي وتعليم الذكاء االصطناعي والتحضير 

أفريل القادم بالشراكة مع  02إلى  61السياق عن تنظيم أسبوع حول اقتصاد المعرفة في الذكاء االصطناعي من 

وكانت المناسبة فرصة لوزير التعليم العالي  وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

سة الناشئة "فارم . إي" الذين فازوا بالمرتبة الثانية في مسابقة عالمية في الصين، لتكريم الطلبة أصحاب المؤس

مؤكدا مرافقتهم للمساهمة في استحداث الثروة على المستويين المحلي والوطني حتى يكونوا مثاال لزمالئهم ليؤسسوا 

 مؤسساتهم الناشئة ويساهمون في استحداث الثروة.

عرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين مهدي وليد، أن الجزائر تتوفر على من جهته أكد وزير اقتصاد الم

إمكانيات كبيرة في مجال الذكاء االصطناعي بدليل وجود عديد الشركات الناشئة التي أكدت تميزها على الساحة 

وأشار الوزير  .الدولية، مرجعا ذلك إلى جودة ونوعية التكوين في الذكاء االصطناعي خاصة في مجال الرياضيات

إلى أن الشركات الناشئة والمستحدثة مؤخرا لديها طموح الوصول إلى العالمية، مؤكدا استمرار هيئته في التعاون 

 مع وزارة التعليم العالي، كون المواهب تنشأ وتتكون على مستوى الجامعات.

اإليجابي على االقتصاد الوطني من وقال إن مسؤولية وزارته تكمن في مرافقة هذه الشركات حتى يكون لها اثرها 

وأكد أن الذكاء االصطناعي مجال حيوي ومصيري  خالل المرافقة والتكوين والتمويل لتحقيق التكامل بين القطاعين.

بالنسبة للجزائر وكل دول العالم بما يتطلب اغتنام هذه الفرصة "التاريخية" للتموقع في هذا المجال، على المستويين 

مي، خاصة وأن الجزائر تملك كل اإلمكانات والظروف لتحقيق هذا المبتغى، مشيرا إلى أن الطلبة القاري والعال

 أصحاب المؤسسات الناشئة، سيكون لهم شأن في اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية واالجتماعية لبناء جزائر الغد.

 

 



 

 للذكاء اإلصطناعي 0202بداري يشرف على إعالن سنة 

 

سنة للذكاء  0202“على مراسم إعالن   التعليم العالي والبحث العلمي،كمال بداري، اليوم الثالثاء،أشرف وزير 

في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على مستوى القطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا، الجزائر ” االصطناعي

 .العاصمة

لي والبحث العلمي يستهدف النشاط في ثالث ميادين أن قطاع التعليم العا  وكشف بداري خالل كلمة له بالمناسبة،

وهي استعمال الذكاء االصطناعي في التعلم، تعلم الذكاء االصطناعي والتحضير للذكاء االصطناعي، قائال: سنقوم 

بإنشاء مجلس علمي للذكاء االصطناعي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتكون من خبراء في 

 .طناعي والتعليمية وفي أخالقيات المهنةالذكاء االص

 .وقال أن الهدف من كل هذا هو إدخال الذكاء االصطناعي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي

وأوضح بداري أن إدخال الذكاء االصطناعي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي سيتم بمرافقة من وزارة 

سنحيي أسبوع الجامعات واقتصاد المعرفة والذكاء االصطناعي من  :مضيفاالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، 

 .0202أفريل  02إلى  61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ء االصطناعيبداري: نحو إنشاء مجلس علمي للذكا  

 

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ، أمس رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 

سنة الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وذلك على  0202والمؤسسات المصغرة أن سنة 

راء جزائريين من سيليكون فالي، كاليفورنيا، بالواليات مستوى القطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا بحضور خب

  .األمريكية المتحدة

للذكاء االصطناعي، إن قطاعه سيعمل على حث المؤسسات الجامعية  0202وخالل كلمة له بمناسبة إعالن سنة 

والمعاهد إلدخال مادة الذكاء االصطناعي في العروض التكوينية الحالية باإلضافة إلى تقديم عروض تكوين جديدة 

 .في الذكاء االصطناعي

أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يستهدف النشاط في ثالث ميادين وهي استعمال  وأضاف وزير التعليم العالي

الذكاء االصطناعي في التعلم، تعلم الذكاء االصطناعي والتحضير للذكاء االصطناعي، كاشفا إنشاء مجلس علمي 

ي الذكاء االصطناعي للذكاء االصطناعي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتكون من خبراء ف

 ."والتعليمية وفي أخالقيات المهنة

وقال الوزير، ان الهدف من كل هذا هو إدخال الذكاء االصطناعي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرا 

أن إدخال الذكاء االصطناعي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي سيتم بمرافقة من وزارة المؤسسات الناشئة 

أفريل  02إلى  61واقتصاد المعرفة، مضيفا: "سنحيي أسبوع الجامعات واقتصاد المعرفة والذكاء االصطناعي من 

0202". 

ؤسسة ناشئة ونالوا الجائزة الثانية في المسابقة الذي لهم م الجزائريوبالمناسبة قام أمس الوزير بتكريم الشباب 

، قائال" انه سيتم مرافقتهم و سنستفيد منهم لخلق الثروة على المستوى المحلي والوطني ويكون الصينالعالمية في 

 ." وا مؤسساتهم الناشئة و يحملون مشاريع خالقةمثاال لزمالئهم الطلبة ليؤسس

، أن المشاركة في مسابقة الجزائريةوأوضحت أحد أعضاء الشركة، هدنة رانية، في تصريح لوكالة األنباء 

شباب عملوا، منذ شهر سبتمبر الماضي، على إيجاد  7جازهم الذي جاء ثمرة جهود "هواوي" كانت نوعية بفضل ان

حل مبتكر لمشكلة المرض الفطري النباتي الذي يشبه الى حد كبير الصدأ و الذي ألقى بضالله على عدد كبير من 

بالمائة من  02والي أيام فقط، ما قد يتسبب في اتالف ح 7و 5الفالحين في ظل سرعة انتشاره التي تتراوح ما بين 

نبات القمح في المتوسط، وبعد عملية استقاء المعلومات ميدانيا من طرف المجموعة، قررت إيجاد حل نهائي لهذه 

المعضلة الفالحية عن طريق استعمال الذكاء االصطناعي )تطبيق رقمي( و كاميرا الدرون في عملية الكشف عن 

حا للفالحين عبر هواتفهم المحمولة، فيما يزود جهاز الدرون بنظام مكان تواجد صدأ القمح، ويكون التطبيق متا

معلوماتي يتيح الفرصة لتصوير وتحديد مكان تواجد هذا النوع من الفطريات بدقة، مما يعطي للفالح فرصة للقضاء 

 .على المرض الفطري و تفادي افساد محاصيلهم

والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أن انجاز هذه من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 

 ."نما حلواعاليا في المحافل الدولية"، مبرزا في الوقت ذاته "القدرات الهائلة للنوابغ الشباب اي الجزائرالشركة الناشئة سيرفع اسم 
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سنة "الذكاء االصطناعي" لتعزيز التكوين في هذا المجال وحث مختلف المؤسسات العلمية التابعة  0202ستكون 

العاصمة، وزير  بالجزائرللقطاع على إدراج هذه المادة في عروض التكوين، حسب ما اعلن عنه اليوم الثالثاء 

  .التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري

وأكد الوزير في لقاء نظم بالمدرسة العليا للذكاء االصطناعي بالقطب الجامعي "سيدي عبد هللا" بحضور وزير 

دي، تم خالله تكريم الطلبة الذين تحصلوا اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد مه

على المرتبة الثانية في مسابقة عالمية في مجال الذكاء االصطناعي بالصين على ضرورة تقديم عروض جديدة في 

 .التكوين الجامعي لترقية تعلم الذكاء االصطناعي واستعماله في التعليم العالي والبحث العلمي والتحضير له

ي بالمناسبة عن تنصيب مجلس علمي على مستوى قطاعه يتشكل من خبراء وباحثين واساتذة كما كشف السيد بدار

مختصين من اجل ادخال الذكاء االصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي مشددا على اهمية دعم العمل مع 

الجامعة الطالع  وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حيث سترافق هذه االخيرة

 .الطلبة على طرق وكيفية انشاء مؤسساتهم الناشئة خدمة لالقتصاد الوطني

من جهته، أكد السيد ياسين وليد مهدي على اهمية مرافقة الشباب من حاملي المشاريع النشاء مؤسساتهم المصغرة 

 .حلي والوطني وكذا الدوليوالناشئة بمنحهم فرصة المساهمة في خلق الثروة االقتصادية على المستويين الم

 "وأشاد الوزير بالنتائج االيجابية التي تحصل عليها كوكبة من الطلبة الذين أسسوا المؤسسة الناشئة "فارم أل

(FARM AL) وتمكنوا من الظفر بالمرتبة الثانية عالميا في المسابقة العالمية المنظمة من طرف شركة "هواوي" 

بتكر لمشكلة مرض "الصدأ " في القمح عن طريق استعمال الذكاء االصطناعي الصينية، بعد توصلهم لعرض حل م

كانت قد تحصلت على ثالث جوائز خالل االشهر الماضية في مسابقات عالمية وعربية في  الجزائرمذكرا ان 

قطبا في  الجزائرالم االلي والرياضيات والذكاء االصطناعي مما يدل على وجود كفاءات يمكن ان تجعل من االع

 .العلم والمعرفة و في الذكاء االصطناعي

الثانية في المسابقة التي جرت في سبتمبر الماضي بالصين، في تصريح لوأج،  في حين اكد احد المتوجين بالجائزة

ان مشروعه الفالحي، تميز بالنوعية العلمية الرفيعة، تم من خالله ابتكار طريقة جديدة باستعمال الذكاء االصطناعي 

 .لوضع حد لمرض فطري يصيب القمح
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 صطناعي بداري: نحو إنشاء مجلس علمي للذكاء اال

 

 

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ، أمس رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 

سنة الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وذلك على  0202والمؤسسات المصغرة أن سنة 

ء جزائريين من سيليكون فالي، كاليفورنيا، بالواليات مستوى القطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا بحضور خبرا

  .يكيةاألمر المتحدة

للذكاء االصطناعي، إن قطاعه سيعمل على حث المؤسسات الجامعية  0202وخالل كلمة له بمناسبة إعالن سنة 

والمعاهد إلدخال مادة الذكاء االصطناعي في العروض التكوينية الحالية باإلضافة إلى تقديم عروض تكوين جديدة 

 .في الذكاء االصطناعي

طاع التعليم العالي والبحث العلمي يستهدف النشاط في ثالث ميادين وهي استعمال وأضاف وزير التعليم العالي أن ق

الذكاء االصطناعي في التعلم، تعلم الذكاء االصطناعي والتحضير للذكاء االصطناعي، كاشفا إنشاء مجلس علمي 

كاء االصطناعي للذكاء االصطناعي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتكون من خبراء في الذ

 ."والتعليمية وفي أخالقيات المهنة

وقال الوزير، ان الهدف من كل هذا هو إدخال الذكاء االصطناعي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرا 

أن إدخال الذكاء االصطناعي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي سيتم بمرافقة من وزارة المؤسسات الناشئة 

أفريل  02إلى  61اد المعرفة، مضيفا: "سنحيي أسبوع الجامعات واقتصاد المعرفة والذكاء االصطناعي من واقتص

0202". 

ناشئة ونالوا الجائزة الثانية في المسابقة الذي لهم مؤسسة  الجزائريوبالمناسبة قام أمس الوزير بتكريم الشباب 

، قائال" انه سيتم مرافقتهم و سنستفيد منهم لخلق الثروة على المستوى المحلي والوطني ويكون الصينالعالمية في 

 ." سساتهم الناشئة و يحملون مشاريع خالقةمثاال لزمالئهم الطلبة ليؤسسوا مؤ

، أن المشاركة في مسابقة الجزائريةوأوضحت أحد أعضاء الشركة، هدنة رانية، في تصريح لوكالة األنباء 

شباب عملوا، منذ شهر سبتمبر الماضي، على إيجاد  7الذي جاء ثمرة جهود  "هواوي" كانت نوعية بفضل انجازهم

حل مبتكر لمشكلة المرض الفطري النباتي الذي يشبه الى حد كبير الصدأ و الذي ألقى بضالله على عدد كبير من 

بالمائة من  02أيام فقط، ما قد يتسبب في اتالف حوالي  7و 5الفالحين في ظل سرعة انتشاره التي تتراوح ما بين 

نبات القمح في المتوسط، وبعد عملية استقاء المعلومات ميدانيا من طرف المجموعة، قررت إيجاد حل نهائي لهذه 

المعضلة الفالحية عن طريق استعمال الذكاء االصطناعي )تطبيق رقمي( و كاميرا الدرون في عملية الكشف عن 

فالحين عبر هواتفهم المحمولة، فيما يزود جهاز الدرون بنظام مكان تواجد صدأ القمح، ويكون التطبيق متاحا لل

معلوماتي يتيح الفرصة لتصوير وتحديد مكان تواجد هذا النوع من الفطريات بدقة، مما يعطي للفالح فرصة للقضاء 

 .على المرض الفطري و تفادي افساد محاصيلهم

سسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أن انجاز هذه من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤ

عاليا في المحافل الدولية"، مبرزا في الوقت ذاته "القدرات الهائلة للنوابغ  الجزائرالشركة الناشئة سيرفع اسم 

 ."لواالشباب اينما ح
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سنة الذكاء االصطناعي لتعزيز  0202وزير التعليم العالي: 

 التكوين الجامعي

 
 

لتعزيز التكوين في هذا المجال وحث مختلف المؤسسات العلمية التابعة ” الذكاء االصطناعي“سنة  0202ستكون 

ائر العاصمة، وزير التعليم للقطاع على إدراج هذه المادة في عروض التكوين، حسب ما اعلن عنه الثالثاء بالجز

 .العالي والبحث العلمي كمال بداري

بحضور وزير ” سيدي عبد هللا“أكد الوزير في لقاء نظم بالمدرسة العليا للذكاء االصطناعي بالقطب الجامعي 

صلوا اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد مهدي، تم خالله تكريم الطلبة الذين تح

على المرتبة الثانية في مسابقة عالمية في مجال الذكاء االصطناعي بالصين على ضرورة تقديم عروض جديدة في 

 .التكوين الجامعي لترقية تعلم الذكاء االصطناعي واستعماله في التعليم العالي والبحث العلمي والتحضير له

قطاعه يتشكل من خبراء وباحثين واساتذة  كما كشف بداري بالمناسبة عن تنصيب مجلس علمي على مستوى

مختصين من اجل ادخال الذكاء االصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي مشددا على اهمية دعم العمل مع 

وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حيث سترافق هذه االخيرة الجامعة الطالع 

 .شاء مؤسساتهم الناشئة خدمة لالقتصاد الوطنيالطلبة على طرق وكيفية ان

نشاء مؤسساتهم المصغرة من جهته، أكد ياسين وليد مهدي على اهمية مرافقة الشباب من حاملي المشاريع إل

 .والناشئة بمنحهم فرصة المساهمة في خلق الثروة االقتصادية على المستويين المحلي والوطني وكذا الدولي

 ”فارم أل“االيجابية التي تحصل عليها كوكبة من الطلبة الذين أسسوا المؤسسة الناشئة  وأشاد الوزير بالنتائج

(FARM AL)  هواوي“وتمكنوا من الظفر بالمرتبة الثانية عالميا في المسابقة العالمية المنظمة من طرف شركة ”

مال الذكاء االصطناعي في القمح عن طريق استع” الصدأ “الصينية، بعد توصلهم لعرض حل مبتكر لمشكلة مرض 

مذكرا ان الجزائر كانت قد تحصلت على ثالث جوائز خالل االشهر الماضية في مسابقات عالمية وعربية في 

االعالم االلي والرياضيات والذكاء االصطناعي مما يدل على وجود كفاءات يمكن ان تجعل من الجزائر قطبا في 

 .العلم والمعرفة وفي الذكاء االصطناعي

ن اكد احد المتوجين بالجائزة الثانية في المسابقة التي جرت في سبتمبر الماضي بالصين، في تصريح لوأج، في حي

ان مشروعه الفالحي، تميز بالنوعية العلمية الرفيعة، تم من خالله ابتكار طريقة جديدة باستعمال الذكاء االصطناعي 

 .لوضع حد لمرض فطري يصيب القمح

 ب.ر

 



 
 

 وة للتركيز على التكوين في التخصصالجامعات مدع

 سنة الذكاء االصطناعي في الجزائر ..2023

 

لتعزيز التكوين في هذا المجال وحث مختلف المؤسسات العلمية التابعة للقطاع على إدراج ” الذكاء االصطناعي“سنة  0202ستكون 

 .مة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداريهذه المادة في عروض التكوين، حسب ما اعلن عنه الثالثاء بالجزائر العاص

بحضور وزير اقتصاد المعرفة ” سيدي عبد هللا“وأكد الوزير في لقاء نظم بالمدرسة العليا للذكاء االصطناعي بالقطب الجامعي 

المرتبة الثانية في مسابقة  والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد مهدي، تم خالله تكريم الطلبة الذين تحصلوا على

عالمية في مجال الذكاء االصطناعي بالصين على ضرورة تقديم عروض جديدة في التكوين الجامعي لترقية تعلم الذكاء االصطناعي 

 .واستعماله في التعليم العالي والبحث العلمي والتحضير له

تشكل من خبراء وباحثين وأساتذة مختصين من اجل ادخال كما كشف بداري بالمناسبة عن تنصيب مجلس علمي على مستوى قطاعه ي

الذكاء االصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، مشددا على اهمية دعم العمل مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 

ساتهم الناشئة خدمة لالقتصاد والمؤسسات المصغرة، حيث سترافق هذه األخيرة الجامعة إلطالع الطلبة على طرق وكيفية انشاء مؤس

 .الوطني

من جهته، اكد ياسين وليد مهدي على اهمية مرافقة الشباب من حاملي المشاريع إلنشاء مؤسساتهم المصغرة والناشئة بمنحهم فرصة 

 .المساهمة في خلق الثروة االقتصادية على المستويين المحلي والوطني وكذا الدولي

 ”  (FARM AL)فارم أل“بية التي تحصلت عليها كوكبة من الطلبة الذين أسسوا المؤسسة الناشئة وأشاد الوزير بالنتائج اإليجا

الصينية، بعد توصلهم لعرض حل  ”هواوي“وتمكنوا من الظفر بالمرتبة الثانية عالميا في المسابقة العالمية المنظمة من طرف شركة 

مذكرا ان الجزائر كانت قد تحصلت على ثالث   ذكاء االصطناعي،في القمح عن طريق استعمال ال” الصدأ“مبتكر لمشكلة مرض 

جوائز خالل األشهر الماضية في مسابقات عالمية وعربية في االعالم اآللي والرياضيات والذكاء االصطناعي مما يدل على وجود 

 .كفاءات يمكن ان تجعل من الجزائر قطبا في العلم والمعرفة وفي الذكاء االصطناعي

، ان مشروعه ”وأج”في المسابقة التي جرت في سبتمبر الماضي بالصين، في تصريح لـ بالجائزة الثانية د أحد المتوجينفي حين أك

الفالحي، تميز بالنوعية العلمية الرفيعة، تم من خالله ابتكار طريقة جديدة باستعمال الذكاء االصطناعي لوضع حد لمرض فطري 

 .يصيب القمح
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 سنة الذكاء االصطناعي لتعزيز التكوين الجامعي 0202بداري : 

 

  .سنة الذكاء االصطناعي لتعزيز التكوين الجامعي واالن مشاهدة التفاصيل 0202بداري : 

ة للقطاع على ادراج سنة "الذكاء االصطناعي" لتعزيز التكوين في هذا المجال وحث مختلف المؤسسات العلمية التابع 0202ستكون 

هذه المادة في عروض التكوين، حسب ما اعلن عنه اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. 

  (...) وأكد الوزير في لقاء نظم بالمدرسة العليا للذكاء االصطناعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م العاليداري: تنصيب مجلس علمي إلدخال الذكاء االصطناعي في التعلي

 

ستكون سنة "الذكاء  0202اليوم الثالثاء، على أن شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، 

االصطناعي" لتعزيز التكوين في هذا المجال وحث مختلف المؤسسات العلمية التابعة للقطاع على إدراج هذه 

 المادة في عروض التكوين.

ضور وزير وأكد الوزير في لقاء نظم بالمدرسة العليا للذكاء االصطناعي بالقطب الجامعي "سيدي عبد هللا" بح

اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد مهدي، تم خالله تكريم الطلبة الذين تحصلوا 

على المرتبة الثانية في مسابقة عالمية في مجال الذكاء االصطناعي بالصين على ضرورة تقديم عروض جديدة في 

  واستعماله في التعليم العالي والبحث العلمي والتحضير له. التكوين الجامعي لترقية تعلم الذكاء االصطناعي

كما كشف بداري بالمناسبة عن تنصيب مجلس علمي على مستوى قطاعه يتشكل من خبراء وباحثين واساتذة 

 مختصين من اجل ادخال الذكاء االصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

ة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حيث وشدد الوزير على اهمية دعم العمل مع وزار

 سترافق هذه االخيرة الجامعة الطالع الطلبة على طرق وكيفية انشاء مؤسساتهم الناشئة خدمة لالقتصاد الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

سنة الذكاء االصطناعي لتعزيز التكوين الجامعي 0202بداري :   

التكوين في هذا المجال وحث مختلف المؤسسات العلمية التابعة للقطاع على  سنة "الذكاء االصطناعي" لتعزيز 0202ستكون 

العاصمة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال  الثالثاء بالجزائر هذه المادة في عروض التكوين، حسب ما اعلن عنه اليوم ادراج

 .بداري

سيدي عبد هللا" بحضور وزير اقتصاد المعرفة " وأكد الوزير في لقاء نظم بالمدرسة العليا للذكاء االصطناعي بالقطب الجامعي    

الثانية في مسابقة  كريم الطلبة الذين تحصلوا على المرتبةالمصغرة، ياسين وليد مهدي، تم خالله ت والمؤسسات الناشئة والمؤسسات

عروض جديدة في التكوين الجامعي لترقية تعلم الذكاء االصطناعي  عالمية في مجال الذكاء االصطناعي بالصين على ضرورة تقديم

      .التعليم العالي والبحث العلمي والتحضير له واستعماله في

خبراء وباحثين واساتذة مختصين من اجل  ناسبة عن تنصيب مجلس علمي على مستوى قطاعه يتشكل منكما كشف السيد بداري بالم   

والمؤسسات  العالي والبحث العلمي مشددا على اهمية دعم العمل مع وزارة اقتصاد المعرفة ادخال الذكاء االصطناعي في التعليم

الطلبة على طرق وكيفية انشاء مؤسساتهم الناشئة خدمة  عة الطالعالناشئة والمؤسسات المصغرة، حيث سترافق هذه االخيرة الجام

 .لالقتصاد الوطني

المشاريع النشاء مؤسساتهم المصغرة والناشئة بمنحهم  من جهته اكد السيد ياسين وليد مهدي على اهمية مرافقة الشباب من حاملي   

 .والوطني وكذا الدوليالثروة االقتصادية على المستويين المحلي  فرصة المساهمة في خلق

 (FARM AL) "أسسوا المؤسسة الناشئة "فارم أل واشاد الوزير بالنتائج االيجابية التي تحصل عليها كوكبة من الطلبة الذين    

لعرض حل  عالميا في المسابقة العالمية المنظمة من طرف شركة "هواوي" الصينية، بعد توصلهم وتمكنوا من الظفر بالمرتبة الثانية

مذكرا ان الجزائر كانت قد تحصلت على ثالث  بتكر لمشكلة مرض "الصدأ " في القمح عن طريق استعمال الذكاء االصطناعيم

على وجود  مسابقات عالمية وعربية في االعالم االلي والرياضيات والذكاء االصطناعي مما يدل جوائز خالل االشهر الماضية في

 .االصطناعي في العلم والمعرفة و في الذكاء كفاءات يمكن ان تجعل من الجزائر قطبا

الماضي بالصين، في تصريح لوأج، ان مشروعه  في حين اكد احد المتوجين بالجائزة الثانية في المسابقة التي جرت في سبتمبر    

لمرض فطري  وضع حدالرفيعة، تم من خالله ابتكار طريقة جديدة باستعمال الذكاء االصطناعي ل الفالحي، تميز بالنوعية العلمية

 يصيب القمح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إعفاء حاملي "الماجستير" من مسابقة الدكتوراه بداية من هذه السنة 

 

 

ة الجزائريين الحائزين زيادة على وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة الى رؤساء المؤسسات الجامعية قصد إعفاء الطلب

شهادة الماجستير أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بتقدير "قريب من الحسن" على األقل مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث 

  .0200/0202بداية من السنة الجامعية 

علمي، أول أمس إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات وأوضحت المذكرة الوزارية التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث ال

، حول تسجيل حاملي شهادة الماجستير بتقدير "قريب من الحسن" على األقل  23لالتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي تحت رقم 

الذي يحدد نظام الدراسات  2022جوان  52المؤرخ في  00/022من المرسوم التنفيذي رقم  32في الدكتوراه ، كيفيات تطبيق المادة 

والتكوين للحصول على شهادة التعليم العالين، التي تمنح الطلبة الجزائريين الحائزين زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس 

في الطور  وشهادة الماجستير أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بتقدير "قريب من الحسن على األقل حق التسجيل مباشرة في التكوين

 ".الثالث ويعفون من مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مذكرتها ، أن المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة تعد خارج حصة 

المنوه في المرسوم  336من القرار رقم  2بنص المادة  المقاعد البيداغوجية المحددة في عرض التكوين وهو األمر الثابت والمؤكد

 .التنفيذي السالف الذكر

تسجيل هذه الفئة من المترشحين حسب المؤسسات  -تضيف مذكرة الوزارة-وفي هذا الشأن يتعين على مديري مؤسسات التعليم العالي 

والمتضمن تأهيل مؤسسات التعليم  0200يسمبر د 2المؤرخ في  6366والميادين والشعب والتخصصات المؤهلة ضمن القرار رقم 

مع إحالة ملفات  2022/2022العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 .ية المعمول بهاالمترشحين على لجان التكوين في الدكتوراه والهيئات العلمية للدراسة وإبداء الرأي للنصوص التنظيم

وأضافت الوزارة الوصية ، أنه وقصد ضمان تطبيق منسجم لإلجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص، يلزم إدراج الطلبة 

مشاريع "المقبولين لتمام تكوينهم ضمن مشاريع البحث المختلفة والمعتمدة من طرف الوزارة الوصية والتي تكون خارج المشاريع 

 .سالف الذكر 6366من التكوينات المؤهلة بالقرار رقمالبحث" المندرجة ض

 -تضيف مذكرة وزارة التعليم العالي–وفي شق ذي صلة، وقصد ضمان االنسجام في تتبع مسارات تكوين طلبة الدكتوراه، فإنه ينبغي 

ة بروقراس المخصصة لهذا ايداع القوائم االسمية للمترشحين المقبولين من هذه الفئة على مستوى المؤسسات في األرضية الرقمي

الغرض مع إخضاعهم لآلجال والكيفيات نفسها المتعلقة بتسجيل طلبة الدكتوراه الناجحين في مسابقات االلتحاق بالتكوين في الطور 

 . الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

من مسابقة الدكتوراه بداية من هذه ” الماجستير“إعفاء حاملي 

 السنة

 

حث العلمي مذكرة الى رؤساء المؤسسات الجامعية قصد إعفاء الطلبة الجزائريين الحائزين زيادة وجهت وزارة التعليم العالي والب

على األقل مسابقة االلتحاق بالتكوين في ” قريب من الحسن“على شهادة الماجستير أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بتقدير 

 .0200/0202الطور الثالث بداية من السنة الجامعية 

التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات   لمذكرة الوزاريةوأوضحت ا

على األقل ” من الحسن  قريب“حول تسجيل حاملي شهادة الماجستير بتقدير   ، 23لالتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي تحت رقم 

الذي يحدد نظام الدراسات  0200جوان  52المؤرخ في  00/022من المرسوم التنفيذي رقم  32ادة في الدكتوراه ، كيفيات تطبيق الم

والتكوين للحصول على شهادة التعليم العالين، التي تمنح الطلبة الجزائريين الحائزين زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الليسانس 

قريب من الحسن على األقل حق التسجيل مباشرة في التكوين في الطور “بتقدير  وشهادة الماجستير أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها

 ”.الثالث ويعفون من مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث

أن المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة تعد خارج حصة   وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مذكرتها ،

المنوه في المرسوم  336من القرار رقم  2عد البيداغوجية المحددة في عرض التكوين وهو األمر الثابت والمؤكد بنص المادة المقا

 .التنفيذي السالف الذكر

تسجيل هذه الفئة من المترشحين حسب المؤسسات  -تضيف مذكرة الوزارة-  وفي هذا الشأن يتعين على مديري مؤسسات التعليم العالي

والمتضمن تأهيل مؤسسات التعليم  0200ديسمبر  2المؤرخ في  6366والشعب والتخصصات المؤهلة ضمن القرار رقم   ادينوالمي

مع إحالة ملفات  2022/2022العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 .ي الدكتوراه والهيئات العلمية للدراسة وإبداء الرأي للنصوص التنظيمية المعمول بهاالمترشحين على لجان التكوين ف

إدراج الطلبة   يلزم  وأضافت الوزارة الوصية ، أنه وقصد ضمان تطبيق منسجم لإلجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص،

مشاريع “الوزارة الوصية والتي تكون خارج المشاريع  المقبولين لتمام تكوينهم ضمن مشاريع البحث المختلفة والمعتمدة من طرف

 .سالف الذكر 6366المندرجة ضمن التكوينات المؤهلة بالقرار رقم  ”البحث

  -تضيف مذكرة وزارة التعليم العالي–وفي شق ذي صلة، وقصد ضمان االنسجام في تتبع مسارات تكوين طلبة الدكتوراه، فإنه ينبغي 

لمترشحين المقبولين من هذه الفئة على مستوى المؤسسات في األرضية الرقمية بروقراس المخصصة لهذا ايداع القوائم االسمية ل

الغرض مع إخضاعهم لآلجال والكيفيات نفسها المتعلقة بتسجيل طلبة الدكتوراه الناجحين في مسابقات االلتحاق بالتكوين في الطور 

 . الثالث

 

 

 

 

 



 

Baddari : «2023 sera l’année de l’intelligence artificielle» 

 
Il s’agit, poursuit-il, de l’introduire comme une matière dans l’offre de formation disponible et comme 

une nouvelle spécialité qui devrait permettre aux étudiants diplômés de bénéficier d’un 

accompagnement pour créer leur start-up dans ce domaine stratégique. Dans ce même ordre d’idées, 

Baddari a indiqué que le ministère de l’Economie de la Connaissance et des Start-up œuvre à la 

concrétisation de cet objectif ayant trait à 3 domaines qui ne sont autres que l’apprentissage par le biais 

de l’intelligence artificielle, l’enseignement de cette filière et sa préparation. De son côté, le ministre 

de l’Economie, de la Connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid, a affirmé que son 

département travaille en complémentarité et en collaboration continue avec celui de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique pour la promotion de l’intelligence artificielle qui est une 

filière qu’il qualifie de vitale et déterminante pour notre pays. «Nous avons tous les moyens d’atteindre 

cette finalité et nous allons mettre les bouchées doubles, en terme de formation, d’accompagnement, 

d’incitation au profit des acteurs de cette nouvelle discipline», a-t-il mis en exergue avant de se 

féliciter du fait que tout au long de ces derniers mois, un nombre important de startups algériennes se 

sont distinguées lors de compétitions internationales dans le domaine de l’intelligence artificielle. «Il y 

a un véritable saut qualitatif en Algérie, fruit de la qualité de la formation de haut niveau en 

mathématiques ainsi que la volonté de nos startups de performer à l’international», a-t-il soutenu. Par 

la suite, les deux ministres ont distingué les 7 lauréats de la startup Farm AI, présents pour l’occasion. 

Pour rappel, cette startup a réussi à décrocher la seconde place au concours international organisé en 

Chine par la firme Huawei, pour avoir créé une solution innovante à la maladie fongique des plantes en 

recourant à l’intelligence artificielle (IA). Sur 12.000 participants de différentes nationalités au 

concours international des start-up (Tech4Good), FARM AI a réussi à décrocher la deuxième place à 

la faveur de son innovation et la première place dans la catégorie «Choix du public». S’exprimant en 

marge de l’évènement, l’enseignant chercheur au département génie électrique et informatique à 

l’université North Dakota State University aux États-Unis a affirmé, pour sa part, que l’intelligence 

artificielle est une priorité pour l’Algérie et ce, en plaçant l’année 2023 comme celle de l’intelligence 

artificielle par excellence. Le chercheur a, d’autre part, assuré que la matière grise est disposée à 

apporter ses compétences pour soutenir le développement de cette filière dans notre pays. 

Sami Kaidi  

 

 

 

 



 

Baddari : «L’année 2023 sera l’année de l’intelligence artificielle» 

Afin de renforcer la formation universitaire 

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Baddari, en compagnie 

du ministre de l’Economie du savoir et des Start-up, a effectué, hier, mardi, une visite au pôle 

technologique de Sidi Abdallah, où il donné le coup d’envoi de l’année 2023, année de l’intelligence 

artificielle en présence d’experts et chercheurs algériens établis dans Silicone Valley Californie (USA). 

Dans son allocution, le ministre a indiqué que «l’année 2023 sera l’année de l’intelligence artificielle, 

en présentant de nouvelles offres de formation liées à l’intelligence artificielle». 

Par la même occasion, il a exhorté les établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

scientifique à intégrer dès maintenant l’intelligence artificielle dans les offres de formation et d’études, 

en plus de proposer de nouvelles offres de formation liées à l’intelligence artificielle. 

Baddari a ajouté que ces questions seront activées dans 3 domaines grâce à l’utilisation de 

l’intelligence artificielle dans l’apprentissage, les études et la recherche, soulignant que «cet objectif 

sera atteint par la mise en place d’un conseil scientifique de l’intelligence artificielle au niveau du 

ministère de l’Enseignement supérieur qui sera composé d’experts en intelligence, en éducation et en 

éthique de l’enseignement». 

Dans le même contexte, le ministre a expliqué que «le but de tout cela est d’introduire l’intelligence 

artificielle dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et nous aurons 

un accompagnement du ministère de l’Economie du savoir lors de la Semaine des universités et de 

l’économie du savoir en Intelligence artificielle du 16 au 20 avril 2023». 

Baddari a indiqué que «les étudiants qui ont remporté le deuxième prix d’un concours international en 

Chine seront honorés et ils seront également accompagnés afin de créer de la richesse au niveau 

local». Il a également annoncé «l’installation d’un conseil scientifique au niveau de sa filière composé 

d’experts, de chercheurs et d’enseignants spécialisés en vue d’introduire l’intelligence artificielle dans 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique», soulignant «l’importance d’accompagner les 

travaux avec le ministère des PME, car ces dernières accompagneront l’université pour informer les 

étudiants sur les voies et moyens et comment intégrer leurs start-up au service de l’économie 

nationale». 

Yacine Oualid souligne l’importance d’accompagner les jeunes entrepreneurs 

Pour sa part, Yacine Oualid a souligné «l’importance d’accompagner les jeunes entrepreneurs à établir 

leurs petites entreprises et start-up en leur donnant l’opportunité de contribuer à la création de richesse 

économique au niveau local, national et international». 

Par la même occasion, il a salué les résultats positifs obtenus par un groupe d’étudiants qui ont fondé 

la start-up «FARM AL» et qui  ont remporté la deuxième place mondiale dans le concours 



international organisé par la société chinoise «Huawei», après avoir proposé une solution innovante 

pour le problème de la «rouille» dans le blé en utilisant l’intelligence artificielle, notant que l’Algérie 

avait remporté trois prix au cours des derniers mois dans des concours internationaux et arabes dans les 

médias automatisés, les mathématiques et l’intelligence artificielle, ce qui indique l’existence de 

compétences qui peuvent faire de l’Algérie un pôle de savoir et d’intelligence artificielle.Bas du 

formulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Statut particulier de l’enseignant du supérieur : Le Cnes 

satisfait  
Publié le 10 Jan 2023  

Le coordinateur du Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes),Abdelatif Milat, a affirmé que le nouveau 

statut particulier spécifique à l’enseignant du supérieur apporte beaucoup d’avantages. Il correspond, selon lui, «à 

99% de leurs attentes». 

Milat, qui était ce mardi l’invité du Forum du quotidien arabophone El Wassat, s’est déclaré, en effet, satisfait des 

nouvelles dispositions réglementaires contenues dans le statut particulier, à l’élaboration duquel le partenaire social, 

à l’instar du Cnes, a participé. Rappelant qu’il entre en vigueur prochainement (10 jours), le responsable a estimé 

que les dispositions sont très avantageuses à même de répondre à 99% des attentes des enseignants. Il évoque, à titre 

d’exemple, la révision des primes et autres points positifs, comme la carrière des enseignants chercheurs. Le 

coordinateur du Cnes a souligné que cet acquis est le fruit de négociations engagées depuis une longue période avec 

la tutelle, loin de toutes les pressions ou mouvement de protestation. Pour le Cnes, «le dialogue reste le meilleur 

moyen pour atteindre les objectifs tracés, surtout que la tutelle n’a jamais fermé ses portes au partenaire social». 

Dans un autre volet, Milat a évoqué les grands changements et chantiers qui s’opèrent dans l’université. «Des 

changements stratégiques en diapason des mutations mondiales», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Ils auront un réel 

impact sur tous les secteurs en particulier socio-économique et sur l’avenir des diplômés.» Il affirme que 2023 sera 

l’année de l’intelligence artificielle, l’innovation, l’entrepreneuriat, le lancement de plates-formes numériques, 

l’introduction de la langue anglaise dans l’enseignement…Bref, «il y a une volonté politique pour dynamiser 

l’université». Milat a, ainsi, passé en revue les efforts consentis,  visant à développer l’Université, à travers la 

promotion de l’esprit d’innovation et de créativité et la mise des produits de la recherche scientifique au service du 

développement et de l’économie en indiquant que la vision du secteur tend à «établir un pont entre l’Université et le 

secteur économique, à travers la mise en œuvre des recherches scientifiques, l’encouragement de la créativité, à la 

faveur des projets dans le cadre des start-up et des petites et moyennes entreprises. 

 Dans ce sillage, il a mis l’accent sur l’importance du projet de création de la «Double Licence» dans certaines 

spécialités connexes, comme annoncé récemment par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari. Précisant que le but est «de s’adapter aux exigences du monde du travail», il a regretté 

le retard cumulé dans ce domaine, car, dit-il, «c’est une mesure introduite dans le système universitaire à l’échelle 

mondiale depuis longtemps». Il y a lieu de préciser que cette nouvelle mesure permet aux nouveaux bacheliers de 

poursuivre deux cursus universitaires au cours de la même période pour obtenir deux diplômes qui appuient son 

implication dans la vie socioéconomique. 

Samira Azzegag 

 

 

 

 

 



 

 

Le Pdt du CNES, Milat, sur le projet de loi portant statut particulier des 

enseignants universitaires : « Son adoption est attendue ces jours-ci » 

Le président du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES), Abdelhafid Milat, a confirmé, 

hier, que le projet de lois des enseignants universitaires qui sera signé dans les prochains jours par le 

Gouvernement, répond à 99% des propositions syndicales soumises à la tutelle. « Grâce à notre 

politique de dialogue que nous avions suivie avec la tutelle, loin des protestations et grèves, nous 

avons réussi à obtenir 99% de nos revendications, notamment en ce qui concerne le volet relatif aux 

salaires et primes des enseignants» a indiqué hier Milat au forum d’El Wassat. Déclarant au passage 

que «le projet de loi portant statut particulier des enseignants universitaires et chercheurs permanents, 

sera adopté par le Gouvernement ces jours ci ». Notant, dans ce cadre, que le ministre de l’ESRS, 

Baddari, avait annoncé récemment «la finalisation de l’élaboration dudit projet en prévision de sa 

soumission prochaine aux autorités compétentes». Cependant, Milat a détaillé dans les propositions de 

son organisation portant modification du statut particulier, explique que le CNES a demandé à la 

tutelle de signer des conventions avec le ministère de l’Habitat « afin de faciliter aux enseignants 

l’accès au logement dans ses différentes formules et de lutter contre le problème de logement auquel 

fait face l’enseignant universitaire ». Poursuivant, il dira que «nous avons en effet réussi a décroché 

une prime de logement pour nos enseignants jusqu’à ce qu’ils puissent acquérir leurs propre 

logement », dit-il. Il a également abordé la question des revues scientifiques et des laboratoires de 

recherche en appelant « au renforcement de la recherche scientifique dans les universités algériennes ». 

Ainsi que la révision de la classification relative « aux primes de postes qualitatifs » en adoptant, selon 

lui, «  une nouvelle classification supplémentaire » dédiée, explique-t-il «  aux universités qui ne sont 

pas concernées par cette mesure et ce pour garantir l’équité entre toutes les universités, la révision de 

la prime de zone », a-t-il précisé. 

Sarah Oubraham 

 


