
 

 

 
  

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023 جانفي 23 ليوم



 

 تعليم عالي: الشروع في لقاءات من أجل عصرنة الجامعة

 

  

ة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم األحد في بيان لها, أن أعلنت وزار

الصعيد البيداغوجي, قد  فريق العمل المكلف بعصرنة الجامعة السيما على

شرع من خالل لجان تفكير, في عقد لقاءات ضمت مختلف الفواعل المعنية 

وأوضح البيان أنه "في إطار اإلصالحات التي باشرها قطاع  .بهذا الملف

لتعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى عصرنة الجامعة, السيما على ا

الصعيد البيداغوجي, شرع فريق العمل المكلف بهذه العملية, من خالل 

لقاءات مع األسرة الجامعية قصد  تشكيل لجان للتفكير واالقتراحات, في عقد

ء ضمان انخراط واسع لهذه الفواعل )أساتذة, مسؤولون, طلبة, شركا

اجتماعيين, أولياء التالميذ وممثلو الثانويات(, وذلك ابتداء من يوم الثالثاء 

وأضاف نفس المصدر أنه  ."من نفس الشهر 31يناير إلى غاية الثالثاء  17

على ضوء هذه اللقاءات, سيتم عرض النتائج األولية لهذه العملية بخصوص 

استحداث أقطاب جامعية, المشاريع المتعلقة ب"إعادة تنظيم ميادين التكوين, 

( 4تحضير شهادة مزدوجة, إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس ألربع )

وخلص البيان إلى أن "كل لقاء مع فواعل المؤسسة الجامعية,  ."سنوات

 ."سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع المالحظات واالقتراحات المنبثقة عنه

 
 

 



 

 الشروع في لقاءات من أجل عصرنة الجامعة

 

 
 

 

في بيان  2023جانفي  22  وأج : أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم األحد-خبر برس

جي, قد شرع من خالل لها, أن فريق العمل المكلف بعصرنة الجامعة السيما على الصعيد البيداغو

 لجان تفكير, في عقد لقاءات ضمت مختلف الفواعل المعنية بهذا الملف.

في إطار اإلصالحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى “وأوضح البيان أنه 

, من خالل عصرنة الجامعة, السيما على الصعيد البيداغوجي, شرع فريق العمل المكلف بهذه العملية

تشكيل لجان للتفكير واالقتراحات, في عقد لقاءات مع األسرة الجامعية قصد ضمان انخراط واسع 

لهذه الفواعل )أساتذة, مسؤولون, طلبة, شركاء اجتماعيين, أولياء التالميذ وممثلو الثانويات(, وذلك 

 .”من نفس الشهر 31يناير إلى غاية الثالثاء  17ابتداء من يوم الثالثاء 

وأضاف نفس المصدر أنه على ضوء هذه اللقاءات, سيتم عرض النتائج األولية لهذه العملية 

إعادة تنظيم ميادين التكوين, استحداث أقطاب جامعية, تحضير ”بخصوص المشاريع المتعلقة ب

 ”.( سنوات4شهادة مزدوجة, إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس ألربع )

قاء مع فواعل المؤسسة الجامعية, سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع كل ل“وخلص البيان إلى أن 

 ”.المالحظات واالقتراحات المنبثقة عنه
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 . تعليم عالي: الشروع في لقاءات من أجل عصرنة الجامعة

 
 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم األحد في بيان لها, أن فريق العمل  

المكلف بعصرنة الجامعة السيما على الصعيد البيداغوجي, قد شرع من خالل لجان تفكير, 

 .المعنية بهذا الملففي عقد لقاءات ضمت مختلف الفواعل 

 

وأوضح البيان أنه "في إطار اإلصالحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

شرع فريق العمل المكلف  ,الرامية إلى عصرنة الجامعة, السيما على الصعيد البيداغوجي

سرة بهذه العملية, من خالل تشكيل لجان للتفكير واالقتراحات, في عقد لقاءات مع األ

الجامعية قصد ضمان انخراط واسع لهذه الفواعل )أساتذة, مسؤولون, طلبة, شركاء 

يناير إلى  17اجتماعيين, أولياء التالميذ وممثلو الثانويات(, وذلك ابتداء من يوم الثالثاء 

 ."من نفس الشهر 31غاية الثالثاء 

 

األولية لهذه العملية  وأضاف نفس المصدر أنه على ضوء هذه اللقاءات, سيتم عرض النتائج

بخصوص المشاريع المتعلقة ب"إعادة تنظيم ميادين التكوين, استحداث أقطاب جامعية, 

 ."( سنوات4تحضير شهادة مزدوجة, إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس ألربع )

 

وخلص البيان إلى أن "كل لقاء مع فواعل المؤسسة الجامعية, سيكلل بوضع حوصلة تضم 

 ."الحظات واالقتراحات المنبثقة عنهجميع الم

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 تعليم عالي.. الشروع في لقاءات من أجل عصرنة الجامعة

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم األحد في بيان لها، أن فريق العمل المكلف 

عقد لقاءات بعصرنة الجامعة السيما على الصعيد البيداغوجي، قد شرع من خالل لجان تفكير، في 

 .ضمت مختلف الفواعل المعنية بهذا الملف

في إطار اإلصالحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى “وأوضح البيان أنه 

عصرنة الجامعة، السيما على الصعيد البيداغوجي، شرع فريق العمل المكلف بهذه العملية، من خالل 

تراحات، في عقد لقاءات مع األسرة الجامعية قصد ضمان انخراط واسع تشكيل لجان للتفكير واالق

لهذه الفواعل )أساتذة، مسؤولون، طلبة، شركاء اجتماعيين، أولياء التالميذ وممثلو الثانويات(، وذلك 

 .”من نفس الشهر 31يناير إلى غاية الثالثاء  17ابتداء من يوم الثالثاء 

اللقاءات، سيتم عرض النتائج األولية لهذه العملية  وأضاف نفس المصدر أنه على ضوء هذه

إعادة تنظيم ميادين التكوين، استحداث أقطاب جامعية، تحضير “بخصوص المشاريع المتعلقة بـ 

 .”( سنوات4شهادة مزدوجة، إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس ألربع )

يكلل بوضع حوصلة تضم جميع كل لقاء مع فواعل المؤسسة الجامعية، س“وخلص البيان إلى أن 

 .”المالحظات واالقتراحات المنبثقة عنه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشروع في لقاءات من أجل عصرنة الجامعة :تعليم عالي

  

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، األحد في بيان لها، أن فريق العمل المكلف بعصرنة 

شرع من خالل لجان تفكير، في عقد لقاءات ضمت  الجامعة السيما على الصعيد البيداغوجي، قد

 .مختلف الفواعل المعنية بهذا الملف

في إطار اإلصالحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى “وأوضح البيان أنه 

الل عصرنة الجامعة، السيما على الصعيد البيداغوجي، شرع فريق العمل المكلف بهذه العملية، من خ

تشكيل لجان للتفكير واالقتراحات، في عقد لقاءات مع األسرة الجامعية قصد ضمان انخراط واسع 

لهذه الفواعل )أساتذة، مسؤولون، طلبة، شركاء اجتماعيين، أولياء التالميذ وممثلو الثانويات(، وذلك 

 .”من نفس الشهر 31يناير إلى غاية الثالثاء  17ابتداء من يوم الثالثاء 

ف نفس المصدر أنه على ضوء هذه اللقاءات، سيتم عرض النتائج األولية لهذه العملية وأضا

إعادة تنظيم ميادين التكوين، استحداث أقطاب جامعية، تحضير ”بخصوص المشاريع المتعلقة ب

وخلص البيان إلى أن ”. ( سنوات4شهادة مزدوجة، إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس ألربع )

فواعل المؤسسة الجامعية، سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع المالحظات واالقتراحات  كل لقاء مع“

 .”المنبثقة عنه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 تقييم مشاريع عصرنة الجامعة

 
 

شرع فريق العمل المّكلف بعصرنة الجامعة، السيما على الصعيد البيداغوجي، في عقد لقاءات، تضم 

اتذة، مسؤولون، طلبة، شركاء اجتماعيون، أولياء التالميذ مختلف الفواعل المعنية بهذا الملف )أس

وسيتم على ضوء هذه  .جانفي الجاري 31و 17وممثلو الثانويات(، وذلك خالل الفترة الممتدة بين 

اللقاءات، عرض النتائج األولية لهذه العملية بخصوص المشاريع المتعلّقة بإعادة تنظيم ميادين 

ية، تحضير شهادة مزدوجة، إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس التكوين، استحداث أقطاب جامع

 .وسيكلّل كل لقاء، بحوصلة تضم جميع المالحظات واالقتراحات المنبثقة عنه .ألربع سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 الوقاية من الفساد في مسارات التكوين الجامعي

 

 
 

اسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مر

تحثهم من خاللها على إدراج وحدة تعليمية في مجال الشفافية والوقاية من الفساد 

ومحاربته في مختلف مسارات التكوين المؤهلة أو تقديم عروض تكوين في هذا 

 المجال، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التعاون المبرمة مع السلطة العليا للشفافية

والوقاية من الفساد ومحاربته. وتهدف االتفاقية إلى وضع سياسات وإعداد برامج 

تكوينية وتعليمية تحسيسية وبحثية مشتركة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته 

من خالل مشاريع بحث وتنظيم ملتقيات وتظاهرات ونشاطات علمية لتبادل الرؤى 

 .حول المسائل ذات الصلة بهذا المجال
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشروع في لقاءات من أجل عصرنة الجامعة

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم األحد في بيان لها، أن فريق العمل المكلف 

بعصرنة الجامعة السيما على الصعيد البيداغوجي، قد شرع من خالل لجان تفكير، في عقد لقاءات 

   نية بهذا الملف.ضمت مختلف الفواعل المع

وأوضح البيان أنه "في إطار اإلصالحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى 

العمل المكلف بهذه العملية، من   عصرنة الجامعة، السيما على الصعيد البيداغوجي، شرع فريق

ة الجامعية قصد ضمان انخراط خالل تشكيل لجان للتفكير واالقتراحات، في عقد لقاءات مع األسر

واسع لهذه الفواعل )أساتذة،مسؤولون، طلبة، شركاء اجتماعيين، أولياء التالميذ وممثلو الثانويات(، 

 من نفس الشهر". 31يناير إلى غاية الثالثاء  17وذلك ابتداء من يوم الثالثاء 

ولية لهذه العملية وأضاف نفس المصدر أنه على ضوء هذه اللقاءات، سيتم عرض النتائج األ

بخصوص المشاريع المتعلقة ب"إعادة تنظيم ميادين التكوين، استحداث أقطاب جامعية، تحضير 

 سنوات(" .  4شهادة مزدوجة، إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس ألربع )

وخلص البيان إلى أن "كل لقاء مع فواعل المؤسسة الجامعية، سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع 

 ظات واالقتراحات المنبثقة عنه".المالح

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التعليم العالي: الشروع في لقاءات من أجل عصرنة الجامعة

 

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم األحد، أن فريق العمل المكلف بعصرنة الجامعة السيما على 

ت مختلف الفواعل المعنية الصعيد البيداغوجي، قد شرع من خالل لجان تفكير، في عقد لقاءات ضم

 .بهذا الملف

الرامية  العلميفي إطار اإلصالحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث “كما أوضح البيان أنه 

إلى عصرنة الجامعة, السيما على الصعيد البيداغوجي، شرع فريق العمل المكلف بهذه العملية، من 

قصد ضمان انخراط ”. “سرة الجامعيةخالل تشكيل لجان للتفكير واالقتراحات، في عقد لقاءات مع األ

”. واسع لهذه الفواعل )أساتذة، مسؤولون، طلبة، شركاء اجتماعيين، أولياء التالميذ وممثلو الثانويات(

 .”من نفس الشهر 31جانفي/يناير إلى غاية الثالثاء  17وذلك ابتداء من يوم الثالثاء 

 العمليةرض النتائج األولية لهذه وأضاف نفس المصدر أنه على ضوء هذه اللقاءات، سيتم ع

استحداث أقطاب جامعية، تحضير ”. “إعادة تنظيم ميادين التكوين”بخصوص المشاريع المتعلقة بـ

كل لقاء مع “وخلص البيان إلى أن  .”سنوات 4شهادة مزدوجة. إلى جانب تمديد التكوين في الليسانس 

 .”راحات المنبثقة عنهفواعل المؤسسة الجامعية، سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع المالحظات واالقت
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  لتعليم العاليليبيا تبحث التعاون مع الجزائر في مجال ا

 

الجزائري والمراكز البحثية في  شدّد على أهمية وزارة التعليم العالي في مد جسور التواصل بين المركز القيب

 كز البحثية بالجامعات الليبيةوالمرا ليبيا، التي تشرف عليها الهيئة الليبية للبحث

زيارة إلى الجزائر األحد، حيث كان  وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، بدأ

 .في استقباله نظيره الجزائري كمال بنداري

الليبي في مجال التعليم العالي،  -الجزائري  خالل الزيارة البرنامج التنفيذي للتعاونومن المقرر أن يوقع القيب 

 .العالي الليبية وذلك حسب منشور لوزارة التعليم

الثنائية بين البلدين، الفتًا إلى أن زيارته  وأكد القيب في تصريح لدى وصوله العاصمة الجزائرية، عمق العالقات

 .التعليم العالي بين الجامعات الليبية والجزائرية مجالتأتي في إطار التعاون في 

الجزائر، وهو أحد المراكز التكنولوجية  والحقًا، زار القيب مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة في العاصمة

 .الجزائرية التابعة لوزارة التعليم العالي

والتطوير التكنولوجي جاللي تساليت  وقدم مدير التطوير التكنولوجي واالبتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي

 إمكانية فتح آفاق التعاون بينه وبين نظرائه في ليبيا"، حسب الوزارة "شرًحا وافيًا عن عمل المركز، وتحدث عن

 .الليبية

المركز الجزائري والمراكز البحثية في  لي في مد جسور التواصل بينكما شدد القيب على أهمية وزارة التعليم العا

 .الليبية للبحث والمراكز البحثية بالجامعات الليبية ليبيا، التي تشرف عليها الهيئة

 

 

 

 

 

 



 

لمناقشة المقترحات الخاصة بعصرنة الجامعة: وزارة التعليم العالي تشرع في لقاءات 

 تشاورية
 

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفواعل الجامعية و الشركاء 

 ف عصرنة الجامعة في إطار اإلصالحات التي أعلن عنها وزير القطاع االجتماعيين والخبراء، من أجل مناقشة مل

 .الجزائركمال بداري منذ شهور ضمن السعي لضمان جودة التعليم العالي في 

ار اإلصالحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية و أوضح بيان للوزارة، أمس، أنه في إط

إلى عصرنة الجامعة ال سيما على الصعيد البيداغوجي، شرع فريق العمل المكلف بهذه العلمية، من خالل تشكيل 

لهذه الفواعل) أساتذة، لجان للتفكير واالقتراحات، في عقد لقاءات مع األسرة الجامعية لضمان انخراط واسع 

 17مسؤولون ، طلبة، شركاء اجتماعيين، أوليات التالميذ وممثلي الثانويات( وهذا بداية من الثالثاء الماضي 

 .من نفس الشهر 31جانفي الجاري وتستمر هذه اللقاءات التشاروية إلى غاية 

المتعلقة بإعادة تنظيم ميادين التكوين، وعلى ضوء هذه اللقاءات ستعرض النتائج األولية للعملية حول المشاريع 

واستحداث أقطاب جامعية، تحضير شهادة مزدوجة وتمديد التكوين في مرحلة الليسانس إلى أربع سنوات، 

وأضافت الوزارة في بيانها بأن كل لقاء مع الفواعل المذكورة سيكلل بوضع حوصلة تضم جميع المالحظات 

 .واالقتراحات المنبثقة عنه

وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لألساتذة الجامعيين، بأن هذه  المسيلةد دحماني، أستاذ بجامعة وقال محم

عية ستناقش خارطة الطريق التي اللقاءات التي أرادها وزير التعليم العالي و البحث العلمي مع األسرة الجام

في بالدنا، وأضاف المتحدث في « جودة التعليم العالي»اقترحها من أجل عصرنة الجامعة في إطار ما أسماه 

أمس بأن الوزير كلف لجنة وطنية لتحضير ورقة عمل حول هذه العملية والتي تأتي في مقدمتها « للنصر»تصريح 

 .كما كانت في السابق إلى خمسة فقط 15ن مراجعة ميادين التكوين و تقليصها م

ومراجعة نظام التكوين القاعدي في مرحلة الليسانس و « آل.آم.دي» فضال عن مراجعة االختالالت في نظام 

تمديده إلى أربع سنوات بدال من ثالث سنوات كما هي الحال اليوم، ويضيف األستاذ دحماني بأن األمر يتعلق أيضا 

 .من خالل إنشاء منصات رقمية تخص جميع الجوانب البيداغوجية واالجتماعية واإلداريةبرقمنة القطاع برمته 

وكانت الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة في السابع جانفي الجاري قد حددت جملة من المحاور و األهداف 

عليها، وتتمثل أوال في  المدرجة في المخطط العلمياتي لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي والتي يجب االشتغال

ميادين كبرى فقط، العمل  5إلى  15الجانب البيداغوجي، في الشروع في إعادة هيكلة ميادين التكوين وتجميعها من 

لتشمل تسيير كل « بروغريس»على إنشاء ملحقات لكليات الطب في المناطق الداخلية والصحراوية، تدعيم منصة 

نشاء مدارس عليا جديدة متخصصة في طب الغد، تكنولوجيات الدرون، الجوانب البيداغوجية، والعمل على إ

 الجزائرالروبوتيك، النانوتكنولوجي والفالحة الصحراوية، و إنشاء مدرسة عليا للتكنولوجيات المتقدمة في 

 .وغيرها العاصمة

وفي مجال المؤسسات الناشئة والمؤسسات الفرعية أوصت اللجنة باعتماد فلسفة جديدة في التعليم من خالل القرار 

طالب اليوم خالق » تحت شعار « براءة اختراع-شهادة جامعية» ، «مؤسسة ناشئة -شهادة جامعية»  1275

من جودة التعليم العالي منها، اللجنة الوطنية للرقمنة، ، واستحداث العديد من اللجان للرفع «مؤسسة ناشئة في الغد

، واللجنة الوطنية الجزائريةاللجنة الوطنية لتحسين الخدمات الجامعية، اللجنة الوطنية لتحسين مراقبة الجامعات 

 .ية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمالالتنسيق

وبخصوص مجال الرقمنة أوصت الندوة الوطنية للجامعات برقمنة قطاع التعليم العالي بالكامل من خالل استحداث 

 .برنامج مدرج ضمن المخطط التوجيهي للرقمنة في شقيه التعليمي والخدماتي 102منصة رقمية و  442

فرقة بحث مشتركة و ثالث شبكات بحثية موضوعاتية  55د أوصت الندوة بإنشاء أما في مجال البحث واالبتكار فق

 .مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار 70في الذكاء االصطناعي، وتحلية المياه والفالحة الصحراوية، وإنشاء 

عدة ملفات في للتذكير فقد كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري قد فتح منذ شهر سبتمبر الماضي 

  .الجزائرإطار ورقته الخاصة بجودة التعليم في 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

Le ministre libyen de l'Enseignement supérieur visite l'Université 

d'Alger Benyoucef Benkheda 

 

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

scientifique du Gouvernement d'union nationale libyen, M. Omran 

Mohamed El Kib, a visité dimanche l'Université d'Alger I "Benyoucef 

Benkheda", dans le cadre de sa visite de trois jours en Algérie. 

M. El Kib a indiqué à l'issue de sa visite dans les différentes structures de 

l'Université d'Alger I, que cette dernière s'inscrit dans le cadre "du 

renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers la 

consolidation du processus de signature d'accords de jumelage entre les 

établissements des deux secteurs". 

"Nous avons des relations historiques avec l'Algérie qui a une grande 

expérience dans de nombreux domaines et dont nous nous inspirons 

notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche 

scientifique", a-t-il ajouté.    

Le ministre libyen visitera plusieurs structures pédagogiques relevant du 

secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le ministre libyen de l'Enseignement 

supérieur visite l'Université d'Alger Benyoucef 

Benkheda 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 

Gouvernement d'union nationale libyen, M. Omran Mohamed El Kib, a visité 

dimanche l'Université d'Alger I "Benyoucef Benkheda" , dans le cadre de sa 

visite de trois jours en Algérie. M. El Kib a indiqué à l'issue de sa visite dans 

les différentes structures de l'Université d'Alger I, que cette dernière s'inscrit 

dans le cadre "du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le 

domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers 

la consolidation du processus de signature d'accords de jumelage entre les 

établissements des deux secteurs". "Nous avons des relations historiques avec 

l'Algérie qui a une grande expérience dans de nombreux domaines et dont 

nous nous inspirons notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur 

et la recherche scientifique", a-t-il ajouté. Le ministre libyen visitera 

plusieurs structures pédagogiques relevant du secteur de l'Enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le ministre de l’Enseignement supérieur libyen en 

visite à l’Université d’Alger I 

 

 

En visite de travail de trois jours en Algérie, le ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 

Gouvernement d’union nationale libyen, M. Omran Mohamed El 

Kib, a visité dimanche l’Université d’Alger I « Benyoucef 

Benkheda ». 

M. El Kib a assuré que cette visite s’inscrit dans le cadre du 

renforcement de la coopération entre les deux pays, à travers la 

consolidation du processus de signature d’accords de jumelage entre 

les établissements des deux secteurs. 

« Nous avons des relations historiques avec l’Algérie qui a une 

grande expérience dans de nombreux domaines et dont nous nous 

inspirons notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur et 

la recherche scientifique », a-t-il ajouté. 

Le ministre libyen visitera plusieurs structures pédagogiques relevant 

du secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 
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Dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays: Le 

ministre libyen de l’Enseignement supérieur en visite à l’Université 

d’Alger I 

 

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

Gouvernement d’union nationale libyen, Omran Mohamed El Kib, a visité 

dimanche l’Université d’Alger I «Benyoucef Benkhedda», dans le cadre de 

sa visite de trois jours en Algérie. 

El Kib a indiqué à l’issue de sa visite que cette dernière s’inscrit dans le 

cadre «du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le 

domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers 

la consolidation du processus de signature d’accords de jumelage entre les 

établissements des deux secteurs». 

Il est à noter que le ministre libyen effectuera des visites dans plusieurs 

structures pédagogiques relevant du secteur de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visite du ministre libyen de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique à l’Université d’Alger Benyoucef 

Benkheda 

 

 
 

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

gouvernement libyen d’unité nationale, M. Omran Mohamed El Kib, s’est rendu 

dimanche à l’Université d’Alger I « Benyoucef Benkheda », dans le cadre de sa visite 

de trois jours en Algérie. 

M. El Kib a indiqué, à l’issue de sa visite dans les différentes structures de l’Université 

d’Alger I, que cette dernière s’inscrit dans le « renforcement de la coopération entre les 

deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

en renforçant le processus de signature des accords de jumelage entre les unités des 

deux secteurs ». 

« Nous avons des relations historiques avec l’Algérie, qui a une vaste expérience dans 

de nombreux domaines et dont nous nous inspirons, notamment dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique », a-t-il ajouté. 

Le ministre libyen visitera plusieurs structures d’enseignement du secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
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Enseignement supérieur: lancement de rencontres pour la modernisation de 

l'université 

 

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

scientifique a annoncé dimanche dans un communiqué que l'équipe de travail 

chargée de la modernisation de l'université, notamment sur le plan pédagogique a 

entamé, à travers des comités de réflexion, la tenue de rencontres regroupant les 

différents acteurs concernés par ce dossier. 

"Dans le cadre des réformes engagées par le secteur de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique visant à moderniser l'université, 

notamment sur le plan pédagogique, l'équipe de travail chargée de cette 

opération a entamé, à travers la constitution de comités de réflexion, la  tenue 

de rencontres avec la corporation universitaire afin d'assurer une large 

adhésion de ces acteurs (enseignants, responsables, étudiants, partenaires 

sociaux, parents d'élèves et représentants des lycées), à partir du mardi 17 

janvier jusqu'au mardi 31 du même mois", précise le communiqué. 

Au terme de ces rencontres, les premiers résultats de l'opération seront 

présentés concernant les projets relatifs à "la réorganisation des domaines 

de formation, la création de pôles universitaires, la préparation du double 

diplôme, outre l'extension de la formation en licence à quatre (4) années", 

ajoute la même source. 

 

 
 

 

 

 

 



 

ORAN - Un colloque international  sur le thème "L’histoire du mouvement 

médical en Afrique du nord: pensée d’élite, pratiques et institutions" est prévu 

mardi et mercredi à Oran, a-t-on appris dimanche des organisateurs. 

Le colloque verra la participation de professeurs et chercheurs d'Algérie, du Sultanat 

d'Oman, de Mauritanie, de Tunisie, d'Egypte, de Libye de France et de Grande 

Bretagne, a indiqué Mohamed Bendjebbour, directeur du Laboratoire de recherche 

historique, sources et traductions de la faculté des Sciences humaines et des Sciences 

islamiques de l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella. 

Les participants à la rencontre auront à examiner différents aspects inhérents aux 

développements les plus importants de la médecine en Afrique du nord, ses 

personnalités les plus célèbres et aux réalisations les plus importantes dans ce domaine 

à travers les âges. Le colloque vise à faire connaître les médecins et les pharmaciens 

les plus distingués en Afrique du nord, ainsi que les personnalités les plus connues. 

La rencontre devra également mettre en relief les établissements, les installations, les 

départements universitaires et les centres de recherche les plus importants pour 

lesquels la région est célèbre, en plus de faire connaître les points d'influence entre la 

région d’Afrique du nord et les autres régions dans le domaine de la médecine et de 

connaître l'étendue de la contribution des médecins dans les enjeux nationaux 

déterminants pour l'accompagnement en Afrique du Nord. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


