
 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

لكترونية من مواقع األنترنت اإلخبارية اإل  

 2222جانفي  81 ليوم



 

 

 بومرداس: انطالق مشروع "سينما الجامعة" من جامعة أدمحم بوقرة
 

 
أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري رفقة وزيرة الثقافة و الفنون صورية مولوجي اليوم الثالثاء  -بومرداس 

جامعة" الموجه لتفعيل الحياة الثقافية و الفنية بمؤسسات بجامعة "أدمحم بوقرة" ببومرداس على إعطاء إشارة انطالق مشروع "سينما ال

وحضر مراسم إطالق مشروع سينما الجامعة بكلية التكنولوجيا, ممثلون عن المركز الوطني للسينما  .التعليم العالي و اإلقامات الجامعية

وفي  .واإلقامات الجامعية واألساتذة والطلبة و السمعي البصري بإعتباره الشريك األساسي لهذه التظاهرة, و رؤساء عدد من الجامعات

كلمة ألقاها بالمناسبة، قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي أن هذه الفعالية "األولي من نوعها وطنيا, تندرج في إطار تحسين 

كثر على محيطها الثقافي و ظروف الحياة الطالبية و ترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي و تشجيع الجامعة على االنفتاح أ

وأضاف أن من شأن هذه المبادرة "الترويج للسينما في الوسط الجامعي و تكوين الطلبة في إطار ورشات إلنتاج أفالم قصيرة و  ."الفني

المعدة لذلك وثائقية و روائية بهدف المشاركة بها في المهرجانات الجامعية المختصة مع تحميل األفالم المعروضة في المنصة الرقمية 

من جانبها, أشارت وزيرة الثقافة و الفنون إلى أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة بين  ."لتوسيع مجال االستفادة

الطالب  قطاعي الثقافة و التعليم العالي، تهدف الى "تعزيز دور و مكانة السينما في الوسط الجامعي و نشر قيم و مبادئ المواطنة لدى

الجزائري و اإلعتزاز بمقومات الشخصية و الهوية الوطنية" إلى جانب "تعزيز و تشجيع روح المبادرة و اإلبداع لدى الطلبة 

 ."الجزائريين من خالل األفالم الهادفة و المتنوعة التي سيتم عرضها ضمن هذه الفعالية الثقافية

 

سينمائية" المدرجة ضمن نفس المشروع, وستجوب في مرحلة أولى, عدد من وبهذه المناسبة, أطلقت أيضا تظاهرة "القافلة ال

وجاء في العرض المقدم حول  .المؤسسات الجامعية بواليات بومرداس و البويرة و البليدة و تيبازة و تيزي وزو و المسيلة و سطيف

اهرة تتضمن عرض كل يوم ثالثاء فيلمين جزائريين )فيلم فبراير القادم, أن هذه التظ 9يناير إلى  61هذه القافلة الثقافية التي تمتد من 

طويل و اآلخر قصير( يكون متبوعا بنقاش مفتوح, على غرار "عمر قتالتو الرجلة" و "بني هندل" و "بن باديس" و "فاطمة نسومر" 

 ."و "عطلة المفتش الطاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ”سينما الجامعة“إطالق مشروع 

 

، رفقة وزير التعليم العالي والبحث ”سينما الجامعة“ون، صورية مولوجي، اليوم، على إطالق مبادرة أعلنت وزيرة الثقافة والفن

 .العملي، كمال بداري

وقالت مولوجي خالل إشرافها على إطالق المشروع في جامعة أدمحم بوقرة بوالية بومدراس إنه يعبر عن إرادة مشتركة وصادقة بين 

العالي في التأسيس لتقليد ثقافي فني يترجم على أرض الواقع االلتزامات الثقافية التي رفعها رئيس وزارة الثقافة ووزارة التعليم 

 .الجمهورية عبد المجيد تبون

وأكدت الوزيرة على ضرورة انخراط الجامعة الجزائرية في القطاع الثقافي، معبرة عن حرصها على ضرورة االرتقاء والنهوض 

احيه، السيما الفنون والصناعة السنيماتوغرافية التي يميزها التفوق التكنولوجي والفني واإلبداعي على حد بالقطاع الثقافي في مختلف من

 .سواء

كما أعطت مولوجي رفقة الوزير بدراي إشارة انطالق القافلة السينمائية نحو بعض المؤسسات الجامعية والخدماتية التي تندرج في 

مختلف النشاطات في الوسط الجامعي، وكذا تشجيع الجامعة على االنفتاح أكثر على محيطها إطار تحسين الحياة الطالبية وترقية 

الثقافي والفني، على أن تشمل وكمرحلة أولى عدد من المؤسسات الجامعية والخدماتية في واليات بومرداس، البويرة، البليدة، تيبازة، 

 .تيزي وزو، المسيلة، وسطيف

التعليم العالي بتسليم مجموعة من األفالم لبعض مدراء الجامعات من أجل عرضها في مؤسساتهم كما سلمت الوزيرة رفقة وزير 

 .الجامعية في إطار تجسيد هذا المشروع الواعد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ”سينما الجامعة“بداري ومولوجي يشرفان من جامعة بومرداس على انطالق مشروع 

 

بداري بمعية وزيرة الثقافة و الفنون صورية مولوجي، من  أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال

الموجه لتفعيل الحياة الثقافية والفنية بمؤسسات ” سينما الجامعة“بومرداس على إعطاء إشارة انطالق مشروع 

 .التعليم العالي واإلقامات الجامعية

ركز الوطني للسينما و السمعي البصري بإعتباره وحضر مراسم إطالق مشروع سينما الجامعة بكلية التكنولوجيا، ممثلون عن الم

 .الشريك األساسي لهذه التظاهرة، ورؤساء عدد من الجامعات واإلقامات الجامعية واألساتذة والطلبة

األولي من “، أن هذه الفعالية ”أدمحم بوقرة“وأوضح وزير التعليم العالي و البحث العلمي في كلمة ألقاها بالمناسبة، اليوم الثالثاء بجامعة 

نوعها وطنيا، تندرج في إطار تحسين ظروف الحياة الطالبية و ترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي وتشجيع الجامعة على 

 .”االنفتاح أكثر على محيطها الثقافي و الفني

ي إطار ورشات إلنتاج أفالم قصيرة الترويج للسينما في الوسط الجامعي وتكوين الطلبة ف“وتابع بداري بقوله أن من شأن هذه المبادرة 

ووثائقية وروائية بهدف المشاركة بها في المهرجانات الجامعية المختصة مع تحميل األفالم المعروضة في المنصة الرقمية المعدة لذلك 

 .”لتوسيع مجال االستفادة

إتفاقية الشراكة بين قطاعي الثقافة و التعليم العالي، من جهتها، ذكرت وزيرة الثقافة والفنون أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار تفعيل 

تعزيز دور ومكانة السينما في الوسط الجامعي ونشر قيم و مبادئ المواطنة لدى الطالب الجزائري و اإلعتزاز بمقومات “تهدف الى 

ريين من خالل األفالم الهادفة تعزيز وتشجيع روح المبادرة واإلبداع لدى الطلبة الجزائ“إلى جانب ” الشخصية والهوية الوطنية

 .”والمتنوعة التي سيتم عرضها ضمن هذه الفعالية الثقافية

المدرجة ضمن نفس المشروع، وستجوب في مرحلة أولى، عدد من ” القافلة السينمائية“كما تم بهذه المناسبة، إطالق تظاهرة 

 .زي وزو والمسيلة وسطيفالمؤسسات الجامعية بواليات بومرداس والبويرة والبليدة وتيبازة وتي

فبراير القادم، أن هذه التظاهرة تتضمن عرض كل يوم  9يناير إلى  61وجاء في العرض المقدم حول هذه القافلة الثقافية التي تمتد من 

و ” لبني هند“و ” عمر قتالتو الرجلة“يكون متبوعا بنقاش مفتوح, على غرار  (ثالثاء فيلمين جزائريين )فيلم طويل واآلخر قصير

 .”عطلة المفتش الطاهر“و ” فاطمة نسومر“و ” بن باديس“

 

 

 

 

 

 



 

 من جامعة بومرادس” سينما الجامعة“داري يعلن انطالق مشروع 

 
 

بوالية بومرداس ” ادمحم بوقرة“يقوم كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم رفقة وزيرة الثقافة اليوم بزيارة لجماعة 

 .0202وكذا اطالق القوافل السينمائية لشهر جانفي وفيفري” سينما الجامعة“سيم إعطاء اشارة االنطالق لمشروع لحضور مرا

 .وتندرج هذه العملية في اطار ترقية مختلف النشاطات في الوسط وتشجيع انفتاح الجامعة اكثر على محيطها الثقافي والفني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 من جامعة بومرادس” سينما الجامعة“شروع بداري يعطي إشارة االنطالق لم

 

 
 الكاتب: مريم.ع

بوالية بومرداس ” ادمحم بوقرة“يقوم كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم رفقة وزيرة الثقافة اليوم بزيارة لجماعة 

 .و0202السينمائية لشهر جانفي وفيفريوكذا اطالق القوافل ” سينما الجامعة“لحضور مراسيم إعطاء اشارة االنطالق لمشروع 

 .وتندرج هذه العملية في اطار ترقية مختلف النشاطات في الوسط وتشجيع انفتاح الجامعة اكثر على محيطها الثقافي والفني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 بداري يعطي إشارة االنطالق لمشروع سينما الجامعة من جامعة بومرادس

 

 

 

اري وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم رفقة وزيرة الثقافة اليوم بزيارة لجماعة ادمحم بوقرة بوالية الجزائراآلن _يقوم كمال بد

 .و0202بومرداس لحضور مراسيم إعطاء اشارة االنطالق لمشروع سينما الجامعة وكذا اطالق القوافل السينمائية لشهر جانفي وفيفري

 

 لف النشاطات في الوسط وتشجيع انفتاح الجامعة اكثر على محيطها الثقافي والفني وتندرج هذه العملية في اطار ترقية مخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

إدماج الجامعة في الحياة الثقافية من خالل السينما من البرامج اإلستراتيجية لقطاع 

  التعليم العالي

 

امعة بومرداس أدمحم بوقرة أن إدماج الجامعة في الحياة الثقافية أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري اليوم الثالثاء بج

 .التي تسعى دائرته الوزارية إلى تحقيقها” اإلستراتيجية“من خالل السينما هو ضمن البرامج 

إدماج “ن بمعية وزيرة الثقافة و الفنون، صورية مولوجي، أ ”سينما الجامعة“وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إطالقه لمشروع 

ة الجامعة في الحياة الثقافية من خالل السينما يعد من البرامج اإلستراتيجية و العملياتية التي تسعى دائرته الوزارية لتحقيقها بمشارك

 .”ومساهمة الجميع

لجامعة و التعليم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الخاص بتطوير و ترقية ا“وأوضح السيد بداري أن هذه اإلستراتيجية تندرج في إطار 

 .”العالي

كما اعتبر في ذات السياق أن إدماج الطالب الجزائري في الحياة الثقافية من خالل األفالم السينمائية تسمح له باالطالع أكثر على 

ن لها أن يتوجب على الجامعة أن تؤثر على محيطها االقتصادي و االجتماعي و الثقافي وال يمك“المجتمع والتواصل معه, مضيفا أنه 

 .”تبقى معزولة عنه

في  اهتماماتحلقة وصل ما بين الجامعة وما يعيشه المواطن من انشغاالت و “هو ” سينما الجامعة“ويرى السيد بداري أن مشروع 

 .”في خدمة المجتمع و تعمل على تلبية احتياجاته“و انها ” شتي مناحي الحياة

جامعة مواطنة و جامعة “بالجامعة الجزائرية لتكون  االرتقاءالتأكيد على ضرورة وخلص وزير التعليم العالي و البحث العلمي إلى 

 .”و جامعة تكون الطالب المواطن و المنتج في نفس الوقت اجتماعيةمؤسسة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بومرداس: انطالق مشروع "سينما الجامعة" من جامعة أدمحم بوقرة 

 
 

ل بداري رفقة وزيرة الثقافة و الفنون صورية مولوجي اليوم الثالثاء بجامعة "أدمحم أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي كما

فية و الفنية بمؤسسات التعليم العالي و على إعطاء إشارة انطالق مشروع "سينما الجامعة" الموجه لتفعيل الحياة الثقا ببومرداس "بوقرة

  .اإلقامات الجامعية

وحضر مراسم إطالق مشروع سينما الجامعة بكلية التكنولوجيا, ممثلون عن المركز الوطني للسينما و السمعي البصري بإعتباره 

 .لطلبةالشريك األساسي لهذه التظاهرة, و رؤساء عدد من الجامعات واإلقامات الجامعية واألساتذة وا

تندرج في إطار تحسين  ,وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي أن هذه الفعالية "األولي من نوعها وطنيا

ظروف الحياة الطالبية و ترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي و تشجيع الجامعة على االنفتاح أكثر على محيطها الثقافي و 

 ."الفني

وأضاف أن من شأن هذه المبادرة "الترويج للسينما في الوسط الجامعي و تكوين الطلبة في إطار ورشات إلنتاج أفالم قصيرة و وثائقية 

و روائية بهدف المشاركة بها في المهرجانات الجامعية المختصة مع تحميل األفالم المعروضة في المنصة الرقمية المعدة لذلك لتوسيع 

 ."ةمجال االستفاد

ليم من جانبها, أشارت وزيرة الثقافة و الفنون إلى أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة بين قطاعي الثقافة و التع

العالي، تهدف الى "تعزيز دور و مكانة السينما في الوسط الجامعي و نشر قيم و مبادئ المواطنة لدى الطالب الجزائري و اإلعتزاز 

مات الشخصية و الهوية الوطنية" إلى جانب "تعزيز و تشجيع روح المبادرة و اإلبداع لدى الطلبة الجزائريين من خالل األفالم بمقو

 ."الهادفة و المتنوعة التي سيتم عرضها ضمن هذه الفعالية الثقافية

, وستجوب في مرحلة أولى, عدد من أطلقت أيضا تظاهرة "القافلة السينمائية" المدرجة ضمن نفس المشروع ,وبهذه المناسبة

 .سطيفو  المسيلةو تيبازة و تيزي وزو و  البليدةو البويرة و  بومرداسالمؤسسات الجامعية بواليات 

فبراير القادم, أن هذه التظاهرة تتضمن عرض كل يوم  9يناير إلى  61ية التي تمتد من وجاء في العرض المقدم حول هذه القافلة الثقاف

فيلم طويل و اآلخر قصير( يكون متبوعا بنقاش مفتوح, على غرار "عمر قتالتو الرجلة" و "بني هندل" و )ثالثاء فيلمين جزائريين 

 .""بن باديس" و "فاطمة نسومر" و "عطلة المفتش الطاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81


 

 

 نطالق مبادرة "سينما الجامعة" بجامعة بومرداس ا
 

 

ُمولوجي"  ، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "ُصوريةبومرداسأشرفت صبيحة اليوم من كلية التكنولوجيا بجامعة "أدمحم بوڨرة" بوالية 

، وإعطاء شارة انطالق القافلة السينمائية "رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي "كمال بداري" على انطالق مبادرة "سينما الجامعة

نحو بعض المؤسسات الجامعية والخدماتية، وهذا بحضور األمين العام للوالية، رئيس المجلس الشعبي الوالئي، السلطات المحلية، 

  .ت من الوزارتين واألسرة الجامعية من أساتذة وطلبةإطارا

، يُعبر عن إرادة "وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "ُصورية ُمولوجي" أن مشروع "سينما الجامعة

لتقليد ثقافي فني يترجم على أرض الواقع مشتركة وصادقة بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التأسيس 

، والذي يحرص على ضرورة االرتقاء والنهوض بالقطاع "االلتزامات الثقافية التي رفعها رئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون

عصر الواقع تحت أساليب الثقافي في مختلف مناحيه، السيما الفنون والصناعة السنيماتوغرافية التي تظل سيدة القوى الناعمة في هذا ال

معقدة في الحروب الجديدة، والتي يميزها التفوق التكنولوجي والفني واإلبداعي على حد سواء، وتحقيقًا لهذه االلتزامات التي باشرتها 

" لم تأل القيادة السياسية في بالدنا في سياق المشروع الوطني الكبير، وعمال بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون

 .الوزارة جهدا في العمل الدؤوب من أجل ترجمة هذه الرهانات الكبرى وتقريبها من الفاعلين والمبدعين في المشهد الثقافي

وفي نفس السياق أضافت السيدة الوزيرة، أن مصالحها وإذ تبارك إطالق مشروع "سينما الجامعة" مع وزارة التعليم العالي والبحث 

وهي  الجزائريةسيسا لتقليد ثقافي فني يقام على أساس من الرؤية الملتزمة، فإنها على تؤكد أهمية انخراط الجامعة العلمي، وتعتبره تأ

بفضاءاتها  الجزائريةي تضطلع بها الجامعات، وال شك أن الجامعة تبدع علميا ومعرفيا كي تستكمل الرسالة الجمالية والحضارية الت

في حرمها ستكشف لنا عن مواهب إبداعية مضيئة، وستكون عالمات ثقافية كبيرة في المشهد  الجزائرالرحبة، وبوجود خيرة أبناء 

 .الجزائريالثقافي 

الحياة الطالبية وترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي، وكذا تشجيع الجامعة هذا وتندرج هذه التظاهرة الثقافية في إطار تحسين 

على االنفتاح أكثر على محيطها الثقافي والفني، على أن تشمل وكمرحلة أولى عدد من المؤسسات الجامعية والخدماتية في واليات 

، وسطيف، حيث قامت السيدة الوزيرة بالمناسبة رفقة السيد وزير التعليم العالي يلةالمس، تيبازة، تيزي وزو، البليدة، البويرة، بومرداس

والبحث العلمي، بتسليم مجموعة من األفالم لبعض مدراء الجامعات من أجل عرضها في مؤسساتهم الجامعية في إطار تجسيد هذا 

 . المشروع
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 ”سينما الجامعة“مولوجي وبداري يشرفان على انطالق مبادرة 

 تسيير قافلة سينمائية نحو مؤسسات جامعية وخدماتية في عدة واليات

 

من كلية التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوڨرة بوالية بومرداس، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة ُصورية ُمولوجي رفقة وزير  أمس، أشرفت

، وإعطاء شارة إنطالق القافلة السينمائية نحو بعض ”سينما الجامعة“درة التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على إنطالق مبا

المؤسسات الجامعية والخدماتية، وهذا بحضور األمين العام للوالية، رئيس المجلس الشعبي الوالئي، السلطات المحلية، إطارات من 

 .الوزارتين واألسرة الجامعية من أساتذة وطلبة

، يُعبر عن إرادة ”سينما الجامعة“حت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة ُصورية ُمولوجي أن مشروع وفي كلمة لها بالمناسبة، أوض

مشتركة وصادقة بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التأسيس لتقليد ثقافي فني يترجم على أرض الواقع 

ورية السيد عبد المجيد تبون، والذي يحرص على ضرورة االرتقاء والنهوض بالقطاع االلتزامات الثقافية التي رفعها رئيس الجمه

الثقافي في مختلف مناحيه، السيما الفنون والصناعة السنيماتوغرافية التي تظل سيدة القوى الناعمة في هذا العصر الواقع تحت أساليب 

فني واإلبداعي على حد سواء، وتحقيقًا لهذه االلتزامات التي باشرتها معقدة في الحروب الجديدة، والتي يميزها التفوق التكنولوجي وال

القيادة السياسية في سياق المشروع الوطني الكبير، وعمال بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لم تأل الوزارة جهدا في 

 .المبدعين في المشهد الثقافيالعمل الدؤوب من أجل ترجمة هذه الرهانات الكبرى وتقريبها من الفاعلين و

مع وزارة التعليم العالي والبحث ” سينما الجامعة“وفي نفس السياق أضافت السيدة الوزيرة، أن مصالحها وإذ تبارك إطالق مشروع 

لجزائرية وهي العلمي، وتعتبره تأسيسا لتقليد ثقافي فني يقام على أساس من الرؤية الملتزمة، فإنها على تؤكد أهمية انخراط الجامعة ا

تبدع علميا ومعرفيا كي تستكمل الرسالة الجمالية والحضارية التي تضطلع بها الجامعات، وال شك أن الجامعة الجزائرية بفضاءاتها 

الرحبة، وبوجود خيرة أبناء الجزائر في حرمها ستكشف لنا عن مواهب إبداعية مضيئة، وستكون عالمات ثقافية كبيرة في المشهد 

 .جزائريالثقافي ال

وتندرج هذه التظاهرة الثقافية في إطار تحسين الحياة الطالبية وترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي، وكذا تشجيع الجامعة على 

االنفتاح أكثر على محيطها الثقافي والفني، على أن تشمل وكمرحلة أولى عدد من المؤسسات الجامعية والخدماتية في واليات 

رة، البليدة، تيبازة، تيزي وزو، المسيلة، وسطيف، حيث قامت السيدة الوزيرة بالمناسبة رفقة وزير التعليم العالي بومرداس، البوي

أنتجها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، إلى بعض مدراء الجامعات من   والبحث العلمي، بتسليم مجموعة من األفالم التي

 .إطار تجسيد هذا المشروع الواعد أجل عرضها في مؤسساتهم الجامعية في

 نسرين أحمد زواوي

 

 

 

 

 



 

 

 إطالق مشروع سينما الجامعة 
 

  ببومرداسِمن جامعة ادمحم بوقرة 

 

ري بمعية وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي امس الثالثاء أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بدا

 على إعطاء إشارة انطالق مشروع سينما الجامعة الموجه لتفعيل الحياة الثقافية والفنية ببومرداسبجامعة أدمحم بوقرة 

بمؤسسات التعليم العالي واإلقامات الجامعية مؤكدا الوزير كمال بداري أن هذه الفعالية األولي من نوعها وطنيا 

تندرج في إطار تحسين ظروف الحياة الطالبية وترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي وتشجيع الجامعة على 

شأن هذه المبادرة الترويج للسينما في الوسط الجامعي االنفتاح أكثر على محيطها الثقافي والفني مضيفا أن من 

وتكوين الطلبة في إطار ورشات إلنتاج أفالم قصيرة ووثائقية وروائية بهدف المشاركة بها في المهرجانات الجامعية 

 .المختصة مع تحميل األفالم المعروضة في المنصة الرقمية المعدة لذلك لتوسيع مجال االستفادة

وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي ان هذا المشروع يعتبر بمثابة تأكيد إرادة مشتركة وصادقة من جهتها اكدت 

بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي في التأسيس لتقليد ثقافي فني يترجم على أرض الواقع االلتزامات الثقافية 

انخراط الجامعة الجزائرية في القطاع الثقافي التي رفعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤكدة على ضرورة 

معبرة عن حرصها على ضرورة االرتقاء والنهوض بالقطاع الثقافي في مختلف مناحيه السيما الفنون والصناعة 

 .السنيماتوغرافية التي يميزها التفوق التكنولوجي والفني واإلبداعي على حد سواء

ر التعليم العالي والبحث العملي كمال بداري وبحضور األمين العام كما أعطيت الوزيرة صورية مولوجي بمعية وزي

ية نيابة عن والي الوالية إشارة انطالق القافلة السينمائية نحو بعض المؤسسات الجامعية والخدمات بومرداسلوالية 

التي تندرج في إطار تحسين الحياة الطالبية وترقية مختلف النشاطات في الوسط الجامعي وكذا تشجيع الجامعة على 

االنفتاح أكثر على محيطها الثقافي والفني على أن تشمل وكمرحلة أولى المؤسسات الجامعية والخدماتية بواليات 

وسطيف كما بذات المناسبة تسليم مجموعة من األفالم لبعض  المسيلةتيبازة تيزي وزو  البليدةالبويرة  بومرداس

مدراء الجامعات من أجل عرضها في مؤسساتهم الجامعية في إطار تجسيد هذا المشروع الذي تولي لها السلطات 

 .العليا أهمية بالغة
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  "إطالق مشروع "سينما الجامعة

، رفقة وزير التعليم العالي والبحث ”سينما الجامعة“ن، صورية مولوجي، اليوم، على إطالق مبادرة أعلنت وزيرة الثقافة والفنو

 .العملي، كمال بداري

وقالت مولوجي خالل إشرافها على إطالق المشروع في جامعة أدمحم بوقرة بوالية بومدراس إنه يعبر عن إرادة مشتركة وصادقة بين 

لعالي في التأسيس لتقليد ثقافي فني يترجم على أرض الواقع االلتزامات الثقافية التي رفعها رئيس وزارة الثقافة ووزارة التعليم ا

 .الجمهورية عبد المجيد تبون

وأكدت الوزيرة على ضرورة انخراط الجامعة الجزائرية في القطاع الثقافي، معبرة عن حرصها على ضرورة االرتقاء والنهوض 

حيه، السيما الفنون والصناعة السنيماتوغرافية التي يميزها التفوق التكنولوجي والفني واإلبداعي على حد بالقطاع الثقافي في مختلف منا

 .سواء

كما أعطت مولوجي رفقة الوزير بدراي إشارة انطالق القافلة السينمائية نحو بعض المؤسسات الجامعية والخدماتية التي تندرج في 

ختلف النشاطات في الوسط الجامعي، وكذا تشجيع الجامعة على االنفتاح أكثر على محيطها إطار تحسين الحياة الطالبية وترقية م

الثقافي والفني، على أن تشمل وكمرحلة أولى عدد من المؤسسات الجامعية والخدماتية في واليات بومرداس، البويرة، البليدة، تيبازة، 

 .تيزي وزو، المسيلة، وسطيف

لتعليم العالي بتسليم مجموعة من األفالم لبعض مدراء الجامعات من أجل عرضها في مؤسساتهم كما سلمت الوزيرة رفقة وزير ا

 .الجامعية في إطار تجسيد هذا المشروع الواعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

وزير التعليم العالي والثقافة والفنون يشرفان على إطالق مشروع 

 سينما الجامعة

 

 

 

https://youtu.be/NBSUhJmpKbc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سنوات  5نحو استدعاء حاملي الدكتوراه للتدريس بالجامعات بعقود لمدة 
 

سنوات كاملة  5قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ، توظيف األساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه بالتعاقد لمدة 

ى أن سيرفع ملف كامل إلى مصالح الحكومة بخصوص قضيتهم وهي بالجامعات ، مشددا استحالة تطبيق التوظيف المباشر لهم، عل

  .العملية التي تسبقها إحصاء دقيق لهذه الفئة

وجاء هذا على لسان نائب بالمجلس الشعبي الوطني بلقاضي خديجة في تصريح ل"االتحاد" التي نقلت عن استقبالها من قبل وزير 

ت لرفع انشغاالت الجامعة، حيث تم التطرق ألهم الملفات بأوراقها المرفقة، مؤكدة التعليم العالي والبحث العلمي في جلسة عمل خصص

انه كانت مناقشة هادئة وهادفة ومثمرة، وخاصة مسألة التوظيف، والبطالة وطموح الموظفون في قطاعات أخرى للعمل في الجامعة 

 .ومخابر البحث، وكذا طريقة المسابقات، الرقمنة، الخدمات الجامعية

لت بلقاضي، " أنه قد تم تسليم المقترحات مكتوبة ، ومناقشة المسائل المهمة شفويا، حيث كان الوزير متفهما جدا وعالما بجل وقا

المسائل الشائكة التي تعمل الوزارة على حلها، مشيرة بخصوص إيجاد صيغة قانونية آلليات إدماج وتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه 

عن منح تعاقد  -تضيف المتحدثة–وزارة اقتراح مشروع قانون في هذا الصدد"، وكشف وزير التعليم العالي والماجستير وهل في نية ال

سنوات كاملة مع امكانية الدمج، مشيرة أن عملية التوظيف ستكون وفق شروط واألسبقية ستكون  5للتدريس لحملة الدكتوراه لمدة 

، مؤكدة أن الوزير قال بخصوص عملية مطلب التوظيف المباشر انه" صعب ألقدمية الشهادة اضافة الى شرط السن الذي اقترحته

 ."ومستحيل

وفيما تعلق بعملية اإلحصاء الذي باشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحاملي شهادة الدكتوراه، افادت المتحدثة أن الوزير 

احتياجات الوزارة في عملية التوظيف من جهة، فضال الى  اعلمها أن اإلحصاء يهدف للحصول على أرقام دقيقة حول عددهم وضبط

 .رفع ملف كامل للحكومة بخصوص قضيتهم

كما رفعت بلقاضي جملة من االنشغاالت منها ضرورة تحسين الية اجراء مسابقات توظيف األساتذة المساعدين صنف "ب" ، حيث تم 

نقاط كاملة من اجل  1التطرق في لقاء الوزير حول قضية المحاباة في منح المناصب أين يتم استغالل نقطة المقابلة الشفوية التي تمنح 

 .كد الوزير أنه على دراية بالملفإسقاط مترشحين، حيث أ

 "واليات من الدراسة بجامعة "الخروبة 1إنهاء معضلة استبعاد طلبة 

ر  الحضاري والفن المعماري ، للمحافظة على هذا اإل ماليوعن الحالية المزرية التي إليها كلية العلوم اإلسالمية وتخصيص غالف 

واليات من التسجيل والتوجيه إلى كلية العلوم  1قال الوزير إن هذا الملف متكفل تخصيص، ونفس الشيء بالنسبة لحرمان طلبة 

 .اإلسالمية الخروبة أين طمأن الوزير بان الملف متكفل به أيضا

حيث قالت "انه من غير المعقول أن تكون منحة البطالة أكثر من منحة  في المقابل رفعت المتحد  إشكالية منحة الطالب الدكتوراه ،

ألف دج للشهر غير كافية تماما حيث ال تغطى تكاليف النقل إلى الجامعة خاصة وأن معضلة الطلبة ينجحون في  60الطالب حيث أن 

 .جامعات بعيدة عن سكاناتهم وذلك مجحف في حق الطلبة

نة أين أكدت أنها خطوات جيدة في التوجيه نحو الرقمنة وشددت على أهمية رقمنة حقيقة مطبقة في كما طرحت المتحدثة، ملف الرقم

كل مؤسسات التعليم العالي وليس على مستوى الوزارة فقط، مع تغيير جذري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ألن الفساد طال كل 

 .الواليات

ونقلت في المقابل عن طرح إشكالية تسجيل الطلبة في مسابقة الدكتوراه المجتهدين خاصة على مستوى العاصمة، الذين أخفقوا في 

زير بالتدخل النصافهم ، مطالبا منها التسجيل في الدكتوراه بسبب الملفات التي لم تحمل على مستوى المنصة الرقمية، حيث طمان الو

 .من أجل ضمان مشاركتهم في مسابقة الدكتوراه الجزائررفع كل الملفات على مستوى جامعة 
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 سنوات 5امعات بعقود لمدة نحو استدعاء حاملي الدكتوراه للتدريس بالج

 النائب بلقاضي لـ"االتحاد": إحصاء الدكاترة يهدف لرفع ملف كامل للحكومة ·

 

سنوات كاملة بالجامعات ،  5  األساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه بالتعاقد لمدة  قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ، توظيف

ظيف المباشر لهم، على أن سيرفع ملف كامل إلى مصالح الحكومة بخصوص قضيتهم وهي العملية التي تسبقها مشددا استحالة تطبيق التو

 .إحصاء دقيق لهذه الفئة

التي نقلت عن استقبالها من قبل وزير التعليم العالي   ”االتحاد”وجاء هذا على لسان نائب بالمجلس الشعبي الوطني بلقاضي خديجة في تصريح لـ

كانت مناقشة هادئة    الملفات بأوراقها المرفقة، مؤكدة انه  حيث تم التطرق ألهم  علمي في جلسة عمل خصصت لرفع انشغاالت الجامعة،والبحث ال

وهادفة ومثمرة، وخاصة مسألة التوظيف، والبطالة وطموح الموظفون في قطاعات أخرى للعمل في الجامعة ومخابر البحث، وكذا طريقة 

 .ة، الخدمات الجامعيةالمسابقات، الرقمن

أنه قد تم تسليم المقترحات مكتوبة ، ومناقشة المسائل المهمة شفويا، حيث كان الوزير متفهما جدا وعالما بجل المسائل الشائكة ” وقالت بلقاضي، 

والماجستير وهل في نية  على حلها، مشيرة بخصوص إيجاد صيغة قانونية آلليات إدماج وتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه  التي تعمل الوزارة

 5عن منح تعاقد للتدريس لحملة الدكتوراه لمدة  -تضيف المتحدثة–وكشف وزير التعليم العالي   ،”الوزارة اقتراح مشروع قانون في هذا الصدد

ة الى شرط السن الذي مشيرة أن عملية التوظيف ستكون وفق شروط واألسبقية ستكون ألقدمية الشهادة اضاف سنوات كاملة مع امكانية الدمج، 

 .”صعب ومستحيل” بخصوص عملية مطلب التوظيف المباشر انه  اقترحته، مؤكدة أن الوزير قال

اعلمها أن   وفيما تعلق بعملية اإلحصاء الذي باشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحاملي شهادة الدكتوراه، افادت المتحدثة أن الوزير

لى أرقام دقيقة حول عددهم وضبط احتياجات الوزارة في عملية التوظيف من جهة، فضال الى رفع ملف كامل للحكومة اإلحصاء يهدف للحصول ع

 .بخصوص قضيتهم

، حيث تم التطرق في ” ب“كما رفعت بلقاضي جملة من االنشغاالت منها ضرورة تحسين الية اجراء مسابقات توظيف األساتذة المساعدين صنف 

نقاط كاملة من اجل إسقاط مترشحين، حيث  1ضية المحاباة في منح المناصب أين يتم استغالل نقطة المقابلة الشفوية التي تمنح لقاء الوزير حول ق

 .أكد الوزير أنه على دراية بالملف

 “الخروبة“واليات من الدراسة بجامعة  6إنهاء معضلة استبعاد طلبة 

الوزير   سالمية وتخصيص غالف مالي للمحافظة على هذا اإلر  الحضاري والفن المعماري ، قالوعن الحالية المزرية التي إليها كلية العلوم اإل

واليات من التسجيل والتوجيه إلى كلية العلوم اإلسالمية الخروبة أين طمأن  1إن هذا الملف متكفل تخصيص، ونفس الشيء بالنسبة لحرمان طلبة 

 .الوزير بان الملف متكفل به أيضا

من غير المعقول أن تكون منحة البطالة أكثر من منحة الطالب حيث   انه“منحة الطالب الدكتوراه ، حيث قالت   رفعت المتحد  إشكاليةفي المقابل 

ألف دج للشهر غير كافية تماما حيث ال تغطى تكاليف النقل إلى الجامعة خاصة وأن معضلة الطلبة ينجحون في جامعات بعيدة عن سكاناتهم  60أن 

 .جحف في حق الطلبةوذلك م

 كما طرحت المتحدثة، ملف الرقمنة أين أكدت أنها خطوات جيدة في التوجيه نحو الرقمنة وشددت على أهمية رقمنة حقيقة مطبقة في كل مؤسسات 

 .ياتالتعليم العالي وليس على مستوى الوزارة فقط، مع تغيير جذري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ألن الفساد طال كل الوال

  الذين أخفقوا في التسجيل في  ونقلت في المقابل عن طرح إشكالية تسجيل الطلبة في مسابقة الدكتوراه المجتهدين خاصة على مستوى العاصمة،

ات على الملفات التي لم تحمل على مستوى المنصة الرقمية، حيث طمان الوزير بالتدخل النصافهم ، مطالبا منها رفع كل الملف  الدكتوراه بسبب

 .مستوى جامعة الجزائر من أجل ضمان مشاركتهم في مسابقة الدكتوراه

 



 

 

Boumerdes : Le lancement du projet « Cinéma Universitaire » à 

l'Université de M'hamed Bougherra 

 

Boumerdes - Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, 

accompagné du ministre de la Culture et des Arts, Souria Moulogi, a supervisé ce jour, mardi, à 

l'Université "Imhamed Bougherra" à Boumerdes, pour donner le signal de lancement de la " Projet 

"Cinéma Universitaire" visant à activer la vie culturelle et artistique dans les établissements 

d'enseignement supérieur et les résidences universitaires. La cérémonie de lancement du projet de 

cinéma universitaire à la Faculté de technologie a réuni des représentants du Centre national du cinéma 

et de l'audiovisuel, principal partenaire de cet événement, des responsables de plusieurs universités et 

résidences universitaires, des professeurs et des étudiants. Dans une allocution prononcée à cette 

occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que cet 

événement est « le premier du genre au niveau national, et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des 

conditions de vie étudiante, de la promotion de diverses activités au sein de la communauté 

universitaire, et de l'encouragement l'université à s'ouvrir davantage à son environnement culturel et 

artistique. Il a ajouté que cette initiative permettrait de "promouvoir le cinéma dans le milieu 

universitaire et de former des étudiants dans le cadre d'ateliers de production de courts métrages, de 

documentaires et de films narratifs dans le but de participer aux festivals universitaires concernés, ainsi 

que de télécharger les films diffusés sur la plateforme numérique". préparé pour cela afin d'élargir le 

champ des prestations." De son côté, la ministre de la Culture et des Arts a indiqué que cette initiative, 

qui s'inscrit dans le cadre de l'activation de la convention de partenariat entre les secteurs de la culture 

et de l'enseignement supérieur, vise à « renforcer le rôle et le statut du cinéma dans la communauté 

universitaire, diffuser les valeurs et les principes de la citoyenneté chez l'étudiant algérien, et être fier 

des éléments de la personnalité. seront présentés dans le cadre de cet événement culturel." 

A cette occasion, a également été lancée la manifestation « Caravane du Cinéma », inscrite dans le 

même projet, qui fera dans un premier temps le tour de plusieurs établissements universitaires des 

wilayas de Boumerdes, Bouira, Blida, Tipaza, Tizi Ouzou, M 'sila et Sétif. La présentation de cette 

caravane culturelle, qui se déroule du 16 janvier au 9 février, précise que cet événement comprend la 

projection tous les mardis de deux films algériens (l'un long et l'autre court), suivie d'un débat ouvert, 

tel que "Omar Killatou Al -Ragla" et "Bani Hendel, Ben Badis, Fatima N'Soumer et Holiday Inspector 

Taher 

 

 

 

 



 

Enseignement supérieur : Lancement 

aujourd’hui du projet «Cinéma de l’université»  

 

Le projet «Cinéma de l’université», une initiative visant à améliorer la vie estudiantine et la promotion 

des différentes activités en milieu universitaire, sera lancé aujourd’hui par le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de la 

Culture et des Arts, indique dimanche un communiqué du ministère. «Le lancement de ce projet et des 

caravanes cinématographiques aura lieu aujourd’hui depuis l’université M’hamed Bouguerra à 

Boumerdès, l’initiative devant être généralisée à nombre d’établissements universitaires et des œuvres 

universitaires dans les wilayas de Boumerdès, Bouira, Blida, Tipasa, Tizi Ouzou, M’sila et Sétif», 

précise la même source. A l’occasion de cette manifestation culturelle s’inscrivant dans le cadre de 

l’amélioration «de la vie estudiantine et la promotion des différentes activités en milieu universitaire, 

outre l’encouragement de l’université à l’ouverture culturelle et artistique, deux films localement 

produits seront projetés en présence et avec la participation des enseignants, des étudiants et des 

spécialistes relevant des établissements de l’Enseignement supérieur en plus du Centre national de la 

cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA), étant le partenaire principal dans cette manifestation 

artistique et culturelle». Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a 

appelé les membres de la famille universitaire à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour 

garantir le succès de cette initiative artistique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projet « Cinéma de l’université »: Lancement 

mardi  

 
Le projet « Cinéma de l’université », une  initiative visant à améliorer la vie estudiantine et la promotion des 

différentes activités en milieu universitaire, sera lancé mardi prochain  par le ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, indique ce dimanche un 

communiqué du ministère. 

« Le lancement de ce projet et des caravanes cinématographiques aura lieu mardi prochain depuis l’université 

M’hamed-Bouguerra à Boumerdés, l’initiative devant être généralisée à nombre d’établissements universitaires et 

des œuvres universitaires dans les wilayas de Boumerdés, Bouira, Blida, Tipasa, Tizi-Ouzou, Msila et Sétif », précise 

la même source. 

A l’occasion de cette manifestation culturelle s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration « de la vie estudiantine et 

la promotion des différentes activités en milieu universitaire, outre l’encouragement de l’université à  l’ouverture 

culturelle et artistique, deux films localement produits seront projetés en présence et avec la participation des 

enseignants, des étudiants et des spécialistes relevant des établissements de l’Enseignement supérieur en plus du 

Centre national de la cinématographie et de  l’audiovisuel (CNCA), étant le partenaire principal dans cette 

manifestation artistique et culturelle ». 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les membres de la famille 

universitaire à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour garantir le succès de cette initiative artistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enseignement supérieur : Lancement du projet "Cinéma de 

l'université" 

 

Le projet "Cinéma de l'université", une initiative visant à améliorer la vie estudiantine et la promotion 

des différentes activités en milieu universitaire, sera lancé mardi prochain par le ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de la 

Culture et des Arts, indique dimanche un communiqué du ministère. 

"Le lancement de ce projet et des caravanes cinématographiques aura lieu mardi prochain depuis 

l'université M'hamed-Bouguerra à Boumerdes, l'initiative devant être généralisée à nombre 

d'établissements universitaires et des œuvres universitaires dans les wilayas de Boumerdes, Bouira, 

Blida, Tipasa, Tizi-Ouzou, Msila et Sétif", précise la même source. 

A l'occasion de cette manifestation culturelle s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration "de la vie 

estudiantine et la promotion des différentes activités en milieu universitaire, outre l'encouragement de 

l'université à l'ouverture culturelle et artistique, deux films localement produits seront projetés en 

présence et avec la participation des enseignants, des étudiants et des spécialistes relevant des 

établissements de l'Enseignement supérieur en plus du Centre national de la cinématographie et de 

l’audiovisuel (CNCA), étant le partenaire principal dans cette manifestation artistique et culturelle". 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les membres de la 

famille universitaire à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour garantir le succès de cette 

initiative artistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'Enseignement supérieur lance son cinéma 

 

Le projet «Cinéma de l'université», une initiative visant à améliorer la vie estudiantine et la promotion des 

différentes activités en milieu universitaire, sera lancé aujourd'hui par le ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, indique 

dimanche un communiqué du ministère. Le lancement de ce projet et des caravanes cinématographiques aura 

lieu depuis l'université M'hamed-Bouguerra à Boumerdès. Une initiative devant être généralisée à nombre 

d'établissements universitaires et des oeuvres universitaires dans les wilayas de Boumerdès, Bouira, Blida, 

Tipasa, Tizi Ouzou, Msila et Sétif. À l'occasion de cette manifestation culturelle, outre l'encouragement de 

l'université à l'ouverture culturelle et artistique, deux films localement produits seront projetés en présence et 

avec la participation des enseignants, des étudiants et des spécialistes relevant des établissements de 

l'Enseignement supérieur en plus du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (Cnca), étant le 

partenaire principal dans cette manifestation artistique et culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lancement du projet "Cinéma de l'université" à partir de 

l'Université de Boumerdes  
 

 

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Kamel Baddari, accompagné 

de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a procédé mardi, à l'université M'hamed 

Bougara de Boumerdes, au lancement du projet "Cinéma de l'université" visant à animer la vie 

culturelle et artistique dans les établissements d'enseignement supérieur et les résidences universitaires.  

La cérémonie de lancement de ce projet, qui s'est déroulée à la Faculté de technologie, a été marquée 

par la présence de représentants du Centre national de cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA), 

principal partenaire de cet événement, de responsables de plusieurs universités et résidences 

universitaires, d'enseignants et d'étudiants. 

"Ce premier événement du genre au niveau national s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des 

conditions de vie estudiantine, de la promotion de différentes activités en milieu universitaire, et de 

l'encouragement de l'université à s'ouvrir davantage sur son environnement culturel et artistique", a 

indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans une allocution à 

cette occasion. 

Il a ajouté que cette initiative est de nature à "promouvoir le cinéma en milieu universitaire, tout en 

formant les étudiants dans le cadre d'ateliers de production de courts métrages, documentaires et autres 

œuvres cinématographiques, dans le but de participer à des festivals de cinéma universitaires, 

parallèlement au téléchargement des films diffusés sur la plateforme numérique mise en place à cet 

effet". 

A son tour, la ministre de la Culture et des Arts a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de 

la mise en œuvre de la convention de partenariat liant les secteurs de la culture et de l'enseignement 

supérieur. Elle vise à "renforcer le rôle et la place du cinéma au sein de l'université, parallèlement à 

l'ancrage des valeurs et des principes de citoyenneté chez l'étudiant", a-t-elle dit. 

A cela s'ajoute "l'encouragement de l'esprit d'initiative et de créativité chez les étudiants algériens à 

travers des films inédits et diversifiés qui seront projetés dans le cadre de cet événement culturel", a 

souligné Mme Mouloudji. 

L'opportunité a, également, donné lieu au lancement de la manifestation "Caravane 

cinématographique", inscrite dans le cadre du même projet, qui sillonnera, dans sa première étape, 

nombre d'établissements universitaires des wilayas de Boumerdes, Bouira, Blida, Tipasa, Tizi-Ouzou, 

M'sila et Sétif. 

Selon l'exposé présenté sur cette caravane culturelle, qui s'étalera du 16 janvier au 9 février prochain, 

celle-ci prévoit la projection, chaque mardi, de deux films algériens (un long et un court métrage), 

suivis d'un débat ouvert, dont notamment les films "Omar Gatlato Redjla", "Beni Hendel", "Ibn 

Badis", "Fatma N'Soumer" et "Les vacances de l'inspecteur Tahar". 
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Algérie: Lancement du projet "Cinéma de l'université" à partir de 

l'Université de Boumerdes 

 

BOUMERDES — Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Kamel 

Baddari, accompagné de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a procédé mardi, à 

l'université M'hamed Bougara de Boumerdes, au lancement du projet "Cinéma de l'université" visant à 

animer la vie culturelle et artistique dans les établissements d'enseignement supérieur et les résidences 

universitaires. 

La cérémonie de lancement de ce projet, qui s'est déroulée à la Faculté de technologie, a été marquée 

par la présence de représentants du Centre national de cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA), 

principal partenaire de cet événement, de responsables de plusieurs universités et résidences 

universitaires, d'enseignants et d'étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cinéma de l’université 

Un projet «innovant» 

 
Le projet «Cinéma de l'université», une initiative visant à améliorer la vie estudiantine et la 

promotion des différentes activités en milieu universitaire, sera lancé mardi prochain par le ministère 

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de la 

Culture et des Arts, indique dimanche un communiqué du ministère. «Le lancement de ce projet et 

des caravanes cinématographiques aura lieu mardi prochain depuis l'université M'hamed-Bouguerra 

à Boumerdès, l'initiative devant être généralisée à nombre d'établissements universitaires et des 

oeuvres universitaires dans les wilayas de Boumerdès, Bouira, Blida, Tipasa, Tizi Ouzou, Msila et 

Sétif», précise la même source. 

À l'occasion de cette manifestation culturelle s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration «de la vie 

estudiantine et la promotion des différentes activités en milieu universitaire, outre l'encouragement 

de l'université à l'ouverture culturelle et artistique, deux films localement produits seront projetés en 

présence et avec la participation des enseignants, des étudiants et des spécialistes relevant des 

établissements de l'Enseignement supérieur en plus du Centre national de la cinématographie et de 

l'audiovisuel (Cnca), étant le partenaire principal dans cette manifestation artistique et culturelle». Le 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les membres de la 

famille universitaire à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour garantir le succès de cette 

initiative artistique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intégrer l’université à la vie culturelle par le cinéma : Un 

objectif «stratégique» 

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

Kamel Baddari a affirmé mardi à Boumerdes, que l’intégration de 

l’université à la vie culturelle, par le cinéma, fait partie des objectifs 

«stratégiques» visés par son département ministériel. «L’intégration de 

l’université dans la vie culturelle, par le cinéma, figure parmi les objectifs 

stratégiques visés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, avec l’implication et la contribution de tout un 

chacun», a indiqué le ministre dans son allocution au lancement du projet 

«Cinéma de l’université», mardi à l’université M’hamed Bougara, en 

compagnie de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. M. 

Baddari a, aussi, estimé que l’intégration de l’étudiant algérien dans la vie 

culturelle, à travers des films cinématographiques, lui «permettra d’en 

savoir davantage sur la société et de communiquer avec elle», notant que 

«l’université se doit d’impacter sur son environnement économique, social 

et culturel, et ne peut rester en dehors de la société». Le projet «Cinéma de 

l’université» est «un trait d’union entre l’université et les préoccupations et 

aspirations du citoyen dans divers domaines» a, encore, souligné M. 

Baddari. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique a, par ailleurs, insisté sur l’impératif de promouvoir l’université 

algérienne, en vue d’en faire «une université citoyenne, une université-

établissement social, et une université qui forme l’étudiant citoyen et 

productif à la fois». n 

 

 

 

 

 

 

 


