
 

  

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2222جانفي  15 ليوم



 

  متنافسا: تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية لألدب واللّغة األمازيغية 031ر من شارك فيها أكث

 

رئاسة  لألمازيغية سي الهاشمي عصاد أن االتفاقيات التي وقعتها هيئته التابعة إلى أكد األمين العام للمحافظة السامية

االتفاقية التي تم إمضاؤها أمس األول مع  الجمهورية مع عدد من الجامعات عبر مناطق مختلفة من الوطن وآخرها

واألدب األمازيغي،  ، إلى فتح المزيد من األقسام المتخصصة في تدريس اللغة‹‹نوميرات ترمي - غرداية جامعة

لضمان التأطير الكافي في الجامعية باللغة األمازيغية  قصد تخريج عدد أكبر من الطلبة الحاملين لمختلف الشهادات

التي تحتاج  للغة األمازيغية واالستجابة لحاجة مختلف القطاعات والهيئات ومراكز البحث إطار التعميم التدريجي

  .إلى توظيف حاملي هذه الشهادات على مستوى مصالحها

 ي جرت بواليةوكشف عصاد في تصريحات صحفية على هامش االحتفاالت الرسمية برأس السنة األمازيغية الت

اللغة األمازيغية قد ارتفع  يومي األربعاء والخميس الماضيين، بأن عدد األساتذة الذين يشرفون على تدريس ،غرداية

أن عدد األساتذة المرسمين في مناصبهم مرشح لالرتفاع  أستاذ، وقال 0673خالل السنة الماضية إلى ما ال يقل عن 

الجمهورية السيد عبد المجيد  الجارية في إطار إجراء إدماج األساتذة المتعاقدين الذي بادر به رئيس خالل السنة

 اللغة األمازيغية باعتبارها لغة وطنية رسمها الدستور، في كل تبون، معربا عن أمله في أن يتم توسيع تدريس

تزال تحول دون توسيع جهود تعميم  للبالد. وجدد المتحدث دعوته لتجاوز اإلشكالية القانونية التي ما 85ال  الواليات

في القانون التوجيهي للتربية التي ال تزال تنص على أن بعض المواد  األمازيغية في قطاع التربية من خالل تعديل

لقائه المرتقب في قادم  ، وقال أن هذا الموضوع سيكون ضمن جدول األعمال فياللغة الوطنية اختياري تدريس هذه

ادة النظر يمكن أن تبقى اللغة األمازيغية لغة اختيارية، ويجب إع ال ،األيام مع وزير التربية الوطنية، مضيفا بأنه 

التعميم، ونحن نريد أن  ، التي ما تزال عائقا أمام مسار8335القانون التوجيهي للتربية الصادر سنة  في بعض بنود

وفي رده عن سؤال للنصر ›‹. للبالد، مثل كل المواد التعليمية  يكون تدريس مادة األمازيغية في المنظومة التربوية

›‹ ، لكنه أضاف ‹‹المستوى رفيعة›‹ سية الخاصة بتعليم اللغة األمازيغية المناهج والمقررات المدر أكد عصاد أن

، وكشف في رده عن سؤال آخر للنصر بأن ‹‹من طرف الخبراء أعتقد أنه حان الوقت لتقييم هذه البرامج والمناهج

›‹ ضرورة تفعيلها  ، مؤكدا على8308المحافظة السامية لألمازيغية ووزارة التربية مجمدة منذ  اللجنة المشتركة بين

 .نظرا للحاجة الماسة لذلك

مع مختلف  العام للمحافظة السامية لألمازيغية، إلى أن هيئته تسعى إلى تفعيل الشراكات من جهة أخرى أشار األمين

األمازيغية وتنشيط حركة الترجمة إلى اللغة  القطاعات سيما مع قطاع الثقافة والفنون في مجال ترقية اللغة

بأن المحافظة قد اقترحت على وزارة المجاهدين نشر حوالي ست مذكرات  األمازيغية، وأشار في ذات السياق

ترجمة األناشيد الوطنية إلى  مترجمة إلى اللغة األمازيغية واالستمرار في هذا المسعى إلى جانب اقتراح لمجاهدين

 .ةاللغة األمازيغي

فتح عدد  بمستوى التنسيق القائم مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والذي مكن من وأشاد عصاد في نفس السياق

 وغرداية الشلف السياق على مستوى جامعتي من أقسام تدريس اللغة األمازيغية وتسجيل مشروعين جديدين في هذا

كما ذكر في تخريج عدد  –تيزي وزو، ما ساهم و بجاية وفتح معهدين للترجمة من وإلى اللغة األمازيغية في واليتي

  .كاف من حاملي الشهادات الجامعية لتأطير تدريس اللغة األمازيغية
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  جامعة بسكرة: ملحقة جديدة للتكوين في العلوم الطبية

العلوم الطبية، ستدخل الخدمة ، بملحقة جديدة للتكوين في بسكرة تدعمت جامعة، دمحم خيضر، في

  .جامعات أخرى من الوطن 5الموسم القادم، بعد أن حظيت بقرار الفتح على غرار 

للنصر، أن قرار الفتح جاء بموجب مخرجات الندوة  وأكد مصدر مسؤول بالجامعة في حديثه

تمت المصادقة بتاريخ السابع من الشهر الجاري بالوزارة الوصية، حيث  الوطنية لرؤساء الجامعات،

مشيرا إلى  ،بسكرة ملحقات جديدة للتكوين في العلوم الطبية الموسم المقبل، منها جامعة على فتح

مقعد  0222تخصيص  استعداد الجامعة إلطالق التكوين في التخصص المذكور وأنه سيتم

 .بيداغوجية مخابر 02قاعة، إلى جانب  02مدرجات و  4بيداغوجي و 

وكذا توفر الجامعة على قسم للعلوم  وأضاف المصدر، أن الهياكل الصحية التي تتوفر عليها الوالية

ملحقة العلوم الطبية بكل أريحية خالل السنة الجامعية  البيولوجية والعلوم الفالحية، ستسمح بفتح

 .المقبلة

الوالية،  متصل، اختيرت، مؤخرا، قطعة أرضية بالمنطقة العمرانية الغربية بعاصمة اقوفي سي

االنجاز لمقاولة خاصة  سريرا، وقد أسندت عملية 042إلنجاز المستشفى الجديد الذي يتسع ل 

 .شرعت في تسييج وتهيئة األرضية النطالق األشغال

بعد أن  المرضى وتقريبها من المواطن،من شأنه تحسين خدمات التكفل الطبي األمثل ب المشروع

عاصمة الوالية بطاقة  تمت االستفادة من مستشفى آخر متخصص في أمراض القلب والشرايين في

سريرا،  02في الجهة الغربية، تتسع ل  سريرا، إلى جانب عيادة للتوليد ببلدية برج بن عزوز 02

 .حسب ما استفيد من مصالح مديرية الصحة

تكفل  تدعيم وتأهيل شبكة المنشآت الصحية وتوفير التأطير الطبي المتخصص من أجل ويشكل

نقائصه باستالم هياكل  أفضل بالمرضى، أبرز رهانات قطاع الصحة بالوالية، للنهوض به وتدارك

 .البلديات جديدة وإعادة تأهيل مرافق أخرى موزعة على بعض
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  مطالب بفتح ملحقة للطب بجامعة سكيكدة طرحها منتخبون بالوالية:

بعد أن رفع أعضاء من المجلس الشعبي الوالئي  ،سكيكدة في 0555أوت  02تجدّد مطلب فتح ملحقة للطب بجامعة 

 لوالية الوالية، حورية مداحي، من أجل التدخل لدى الوزارة الوصية، بالنظر ألخيرة هذا االنشغالفي دورته ا

وعنابة، فيما قام  قسنطينة جامعتي للظروف الصعبة لطلبة هذا التخصص من إقليم الوالية الذين يتنقلون سنويا إلى

  .مجلس إدارة الجامعة بدراسة هذا الملف

جامعي سواء من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوالئي، أو من أعضاء  وبات هذا المطلب يطرح بشدة في كل موسم

نقلون إلى الطلبة سنويا، حيث يت البرلمان الممثلين للوالية وحتى األولياء، بسبب المصاعب التي يالقيها غرفتي

 .وعنابة وسط مشقة كبيرة قسنطينة جامعتي

ال يمكن أن تبقى على الهامش مع  سكيكدة وأكد أعضاء بالمجلس الشعبي الوالئي أثناء طرح االنشغال، أن جامعة

الملفت لعدد الطلبة، وهذا ما يفرض ضرورة فتح ملحقة للطب، لوضع  التطور الملحوظ الذي تعرفه وكذا التزايد

 .طلبة هذا التخصص حد لمعاناة

تتوفر على اإلمكانيات المادية والبشرية وحتى المنشآت  سكيكدة وأكد المنتخبون ضمن السياق نفسه، أن جامعة

مستشفى جامعي  لها بتجسيد هذه الملحقة، تمهيدا لفتح كلية للطب مستقبال، ولما ال، يضيفون، القاعدية التي تسمح

 .ق رفعها في سنوات سابقةكان بدوره أحد المطالب التي سب

، أصبح ضرورة تفرض نفسها، بالنظر سكيكدة من جهتهم أولياء طلبة، أكدوا للنصر أن فتح ملحقة للطب بجامعة

في سنوات األخيرة، مشيرين إلى أن مدير الجامعة السابق،  سكيكدة لمعاناة أبنائهم و التحوالت التي تعرفها جامعة

كل اإلمكانيات  أن أكد لهم أن فتح الملحقة يسير في الطريق الصحيح، بعد أن قام حسبهم بتوفير سليم حداد، سبق و

 .قسنطينة نسيق مع كلية الطب بجامعةالالزمة بالت

قاموا  ،بسكيكدة 0555أوت  02بالموازاة مع ذلك، علمنا من مصادر مطلعة، بأن أعضاء مجلس إدارة جامعة 

ملف للوزارة الوصية، يتضمن كل  األسبوع الفارط في اجتماع رسمي بدراسة ومناقشة هذه القضية وتم إرسال

 .زارةفي انتظار رد من الو الشروط والمقاييس التي يتطلبها فتح الملحقة

، عن موافقة وزارة 0200حداد، سبق أن كشف للنصر في أكتوبر  جدير بالذكر، أن مدير الجامعة السابق، سليم

، بعد 0200قبل نهاية  بقسنطينة لكلية الطب ، تابعةسكيكدة والبحث العلمي على فتح ملحقة للطب بجامعة التعليم العالي

 .أن تم وضع جميع الترتيبات الخاصة بالملحقة
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Signature d'une convention de partenariat entre la Faculté de 

pharmacie et le Parc national de Chréa 

 

ALGER- Une convention de partenariat a été signée mercredi à Alger entre la Faculté de 

pharmacie de l'Université d'Alger et le Parc national de Chréa (Blida) pour l'exploitation des 

plantes médicinales de la région dans la recherche scientifique et la production de certaines 

classes de médicaments. 

La convention de partenariat qui a été signée par le doyen de la Faculté de pharmacie, Pr. Rédha 

Djidjik, et le directeur du Parc national de Chréa, Mohamed Ziar, prévoit de mettre les plantes 

médicinales et les herbes aromatiques de la région à la disposition des chercheurs, des enseignants et 

des étudiants en vue de les exploiter dans la recherche scientifique et de la production de certaines 

classes de médicaments d'origine végétale. 

A ce titre, le doyen de la Faculté de pharmacie a mis en avant l'importance scientifique de cette 

convention pour l'Université algérienne, ce qui permettra de développer la recherche scientifique dans 

le domaine des plantes médicinales et aromatiques qui constituent une richesse pour la région et 

l'Algérie entière. 

Créée en 2021, la Faculté de pharmacie avait conclu plusieurs conventions avec les laboratoires 

nationaux et étrangers établis en Algérie, afin de renforcer la formation et de rapprocher l'université de 

l'écosystème socioéconomique conformément aux orientations des pouvoirs publics visant à 

promouvoir l'économie nationale. 

La faculté a également élaboré, selon ses responsables, "un important projet" en collaboration avec ces 

laboratoires et opérateurs nationaux dans le domaine de la pharmacie pour l'ouverture d'une "usine 

école" à proximité de la faculté dans l'objectif de développer la formation pratique et le recherche 

scientifique, outre la contribution à la production locale de nouveaux médicaments. 

Toutes ces conventions visent l'instauration d'une coopération "fructueuse à long terme" en matière de 

formation, de recherche et d'expertise,  en érigeant l'université, dont celles de la pharmacie et des 

sciences", en "plateforme" au service des enseignants et des étudiants afin de développer la formation 

et contribuer à la promotion de l'économie nationale et au développement du système sanitaire. 

Au plan pédagogique et en sus des spécialités classiques, la qualité et le niveau de la formation seront 

promus à travers la création de nouvelles spécialités dédiées à l'industrie pharmaceutique en fonction 

des besoins de l'économie nationale et des développements internationaux. 

La décision de créer une Faculté de Pharmacie à l'Université d'Alger, première du genre, initiative qui 

sera élargie aux autres universités, a pour objectif de "soutenir le secteur stratégique de l'industrie 

pharmaceutique" qui aspire à investir les marchés étrangers notamment africains.  

 


