
 

 

 

لعرض الصحفي الخاص بالقطاع ا  

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2222جانفي  24 ليوم  



 

الجزائر/ليبيا: التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي 

 للبلدين

 

تم اليوم االثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي والبحث  -الجزائر

 بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات في القطاع. العلمي الجزائرية والليبية ,بهدف تكثيف التعاون

( كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي , السيد كمال 0202-0202وأشرف على مراسم توقيع هذا البرنامج )

 بداري, ووزير التعليم العالي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا, السيد عمران القيب, بمقر وزارة.

وخالل إشرافه على مراسم التوقيع, أكد السيد بداري أن هذا البرنامج يندرج في إطار"تعزيز عالقات التعاون 

والشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين وتجسيد شراكة في مجاالت البحث العلمي, على غرار 

 النشر العلمي وتوزيع نتائج البحث العلمي".

في ذات المنحى, إلى أن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي يأتي في سياق "المساعي الرامية إلى  وأشار الوزير

 22تنشيط حركية التعاون الدولي" وكذا الرفع من أداء المؤسسات الجامعية, مذكرا بأنه تم التوقيع على "أزيد من 

 اتفاقية توأمة بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها من عدة دول".

"بن يوسف بن خدة", وجامعة طرابلس, بهدف  1بالمناسبة, تم أيضا التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعة الجزائرو

 تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسستين.

من جهته, أبرز السيد القيب أن التوقيع على هذا البرنامج "سيعزز التعاون الثنائي القائم بين البلدين", معربا عن 

زاء النتائج اإليجابية المتوقع تسجيلها في إطار هذا التعاون, خاصة في ظل التقدم الملحوظ للقطاع "تفاؤله إ

 بالجزائر", مشيدا في نفس الوقت ب"العالقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين".

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الجزائر/ليبيا: التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي 

 للبلدين

 

تم اليوم االثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي والبحث  -الجزائر

 بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات في القطاع. العلمي الجزائرية والليبية ,بهدف تكثيف التعاون

( كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي , السيد كمال 0202-0202وأشرف على مراسم توقيع هذا البرنامج )

 بداري, ووزير التعليم العالي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا, السيد عمران القيب, بمقر وزارة.

وخالل إشرافه على مراسم التوقيع, أكد السيد بداري أن هذا البرنامج يندرج في إطار"تعزيز عالقات التعاون 

والشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين وتجسيد شراكة في مجاالت البحث العلمي, على غرار 

 النشر العلمي وتوزيع نتائج البحث العلمي".

في ذات المنحى, إلى أن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي يأتي في سياق "المساعي الرامية إلى  وأشار الوزير

 22تنشيط حركية التعاون الدولي" وكذا الرفع من أداء المؤسسات الجامعية, مذكرا بأنه تم التوقيع على "أزيد من 

 اتفاقية توأمة بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها من عدة دول".

"بن يوسف بن خدة", وجامعة طرابلس, بهدف  1بالمناسبة, تم أيضا التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعة الجزائرو

 تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسستين.

من جهته, أبرز السيد القيب أن التوقيع على هذا البرنامج "سيعزز التعاون الثنائي القائم بين البلدين", معربا عن 

زاء النتائج اإليجابية المتوقع تسجيلها في إطار هذا التعاون, خاصة في ظل التقدم الملحوظ للقطاع "تفاؤله إ

 بالجزائر", مشيدا في نفس الوقت ب"العالقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين".

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "وطرابلس 1قيع أول اتفاقية توأمة بين جامعتي" الجزائربداري: تو

 

 

 كمال بداري، عن التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين القطاعين ، في عليم العالي والبحث العلميأعلن وزير الت

بن " 1الجزائر اتفاقية توأمة بين جامعتي ، وكذا أول0202-0202ال التعليم العالي والبحث العلمي خالل السنوات مج

  .، وهذا في اطار تنشيط حركية التعاون الدولي" وكذا الرفع من أداء المؤسسات الجامعيةوطرابلس "يوسف بن خدة

 والبحث العلمي، خالل اشرافه، بمقر الوزارة ، رفقة نظيره عمران القيب وزير وقال كمال بداري وزير التعليم العالي

على مراسيم حفل التوقيع على البرنامج التنفيذي  التعليم العالي والبحث العلمي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة،

على هذا  ، أن اإلمضاء 0202-0202لتعليم العالي والبحث العلمي خالل السنوات مجال ا للتعاون بين القطاعين ، في

إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون وتطويرها، والبحث  البرنامج التنفيذي للتعاون والتبادل بين القطاعين في البلدين، يهدف

هذه العالقات بين كل  مضي قدما في ترسيخالميكانزمات واإلجراءات العملية لتنفيذها ميدانيا ، وال عن أفضل السبل لوضع

وليبيا ، لتبادل الفوائد من  الجزائر البحث في القطاعين في كل من الفواعل الجامعية ، في مؤسسات التعليم العالي ومراكز

 . ة متوسطة وطويلة المدىأجل إنشاء شراك

نسعى كذلك إلى تبادل الخبرات في مجاالت  الوزير قائال ، بأننا من خالل هذا البرنامج التنفيذي المتعدد السنوات ، وأضاف

العلمية  والتطوير التكنولوجي واالبتكار، وحركية الباحثين والطلبة وإقامة التظاهرات التعليم العالي والبحث العلمي

والتوزيع والتقاسم المشترك لنتائج البحوث، وذكر  برامج ومشاريع البحث المشتركة ، وصوال إلى النشروالندوات و

ونظيراتها من عدة  الجزائرية اتفاقية توأمة بين الجامعات 22بالمناسبة بأنه تم التوقيع على "أزيد من  الوزير كمال بداري

 ."دول

 محط إعجاب الليبيين الجزائر اإلنجازات والمكتسبات التي حققتها

الوطنية لدولة ليبيا ، بالعالقات التاريخية  مي لحكومة الوحدةجهته، نوه عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العل ومن

اصل والليبي، مستعرضا مسار عالقات التعاون المتو الجزائري البلدين والشعبين الشقيقين المتميزة والنضال المشترك بين

من إنجازات ومكتسبات في جميع الميادين بشكل عام،  الجزائر وليبيا، معربا عن إعجابه وامتنانه بما حققته الجزائر بين

البشرية الضخمة  العالي والعالي والبحث العلمي، وهو ما يترجمه عدد المؤسسات والموارد وخصوصا في قطاع التعليم

، وهو ما يبعث فينا، على حد قوله، الفخر الجزائر العلمي في واإلمكانيات التي يزخر بها قطاع التعليم العالي والبحث

 .واالعتزاز بما حققه هذا البلد العربي الشقيق

مشترك وتنسيق مستمر بين قطاعي  الوزير قائال، بأن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي اليوم، هو ثمرة لجهد واستطرد

 األهداف المرجوة منه، خاصة وأننا حرصنا على صياغته صياغة دقيقة تمكن من وبكل تأكيد سيحقق هذا البرنامج البلدين،

 .الجزائر ومباشرة التنسيق مع نظيراتها في تنفيذه عمليا. وستشرع المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث في ليبيا في تنفيذه

بن يوسف  1 الجزائر هذا وقد شهدت مراسيم الحفل كذلك، إمضاء أول اتفاقية توأمة بين جامعة جزائرية ممثلة في جامعة

ويشمل هذا التعاون حركية الطلبة، وتنظيم التظاهرات العلمية  .طرابلس معة عربية ممثلة في جامعةبن خدة، وجا

ال الحوكمة وتبادل الزيارات مج وبرامج البحث المشتركة، والقيام بالتربصات، وتبادل الممارسات الحسنة في والندوات،

 .والوفود

هو في زيارة  التعليم العالي والبحث العلمي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة، وللتذكير فإن عمران القيب، وزير

اسبة، ، وقد زار الوزير والوفد المرافق له، بهذه المن2023 جانفي 02إلى غاية الغد الثالثاء  01للجزائر من يوم السبت 

 .بن يوسف بن خدة، وبعض المؤسسات الجامعية والبحثية األخرى 1الجزائر جامعة
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ليبيا: التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي للبلدين-الجزائر  

 

 

 

العاصمة، التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي  بالجزائر تم اليوم االثنين،

والليبية، بهدف تكثيف التعاون بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات  الجزائرية والبحث العلمي

  .عفي القطا

كل من وزير التعليم العالي والبحث  (2025-2023) وأشرف على مراسم توقيع هذا البرنامج

ووزير التعليم العالي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا, السيد  ,العلمي , السيد كمال بداري

 .القيب, بمقر وزارة عمران

يندرج في إطار"تعزيز عالقات البرنامج  وخالل إشرافه على مراسم التوقيع, أكد بداري أن هذا

العالي والبحث العلمي بين البلدين وتجسيد شراكة في  التعاون والشراكة في مجال التعليم

 ."على غرار النشر العلمي وتوزيع نتائج البحث العلمي ,مجاالت البحث العلمي

 أن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي يأتي في سياق "المساعي الرامية إلى وأشار الوزير، إلى

بأنه تم التوقيع  تنشيط حركية التعاون الدولي" وكذا الرفع من أداء المؤسسات الجامعية, مذكرا

 ."ونظيراتها من عدة دول الجزائرية اتفاقية توأمة بين الجامعات 22على "أزيد من 

بن يوسف بن خدة", " 1الجزائر وبالمناسبة, تم أيضا التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعة

 .بهدف تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسستين ,طرابلس وجامعة

القائم بين البلدين",  جهته, أبرز القيب، أن التوقيع على هذا البرنامج "سيعزز التعاون الثنائي من

تسجيلها في إطار هذا التعاون, خاصة في ظل  يجابية المتوقعمعربا عن "تفاؤله إزاء النتائج اإل

مشيدا في نفس الوقت ب"العالقات التاريخية المتجذرة التي  ,"بالجزائر التقدم الملحوظ للقطاع

 ."تجمع البلدين

 الوسوم

 ليبيا برنامج تنفيذي تبادل الخبرات تكثيف التعاون-الجزائر
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 "وطرابلس 1قيع أول اتفاقية توأمة بين جامعتي" الجزائربداري: تو

 

 

 كمال بداري، عن التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين القطاعين ، في عليم العالي والبحث العلميأعلن وزير الت

بن " 1الجزائر اتفاقية توأمة بين جامعتي ، وكذا أول0202-0202مجال التعليم العالي والبحث العلمي خالل السنوات 

  .، وهذا في اطار تنشيط حركية التعاون الدولي" وكذا الرفع من أداء المؤسسات الجامعيةوطرابلس "يوسف بن خدة

 والبحث العلمي، خالل اشرافه، بمقر الوزارة ، رفقة نظيره عمران القيب وزير وقال كمال بداري وزير التعليم العالي

على مراسيم حفل التوقيع على البرنامج التنفيذي  التعليم العالي والبحث العلمي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة،

على هذا  ، أن اإلمضاء 0202-0202لتعليم العالي والبحث العلمي خالل السنوات مجال ا للتعاون بين القطاعين ، في

إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون وتطويرها، والبحث  البرنامج التنفيذي للتعاون والتبادل بين القطاعين في البلدين، يهدف

هذه العالقات بين كل  مضي قدما في ترسيخالميكانزمات واإلجراءات العملية لتنفيذها ميدانيا ، وال عن أفضل السبل لوضع

وليبيا ، لتبادل الفوائد من  الجزائر البحث في القطاعين في كل من الفواعل الجامعية ، في مؤسسات التعليم العالي ومراكز

 . ة متوسطة وطويلة المدىأجل إنشاء شراك

نسعى كذلك إلى تبادل الخبرات في مجاالت  الوزير قائال ، بأننا من خالل هذا البرنامج التنفيذي المتعدد السنوات ، وأضاف

العلمية  والتطوير التكنولوجي واالبتكار، وحركية الباحثين والطلبة وإقامة التظاهرات التعليم العالي والبحث العلمي

والتوزيع والتقاسم المشترك لنتائج البحوث، وذكر  برامج ومشاريع البحث المشتركة ، وصوال إلى النشروالندوات و

ونظيراتها من عدة  الجزائرية اتفاقية توأمة بين الجامعات 22بالمناسبة بأنه تم التوقيع على "أزيد من  الوزير كمال بداري

 ."دول

 محط إعجاب الليبيين الجزائر اإلنجازات والمكتسبات التي حققتها

الوطنية لدولة ليبيا ، بالعالقات التاريخية  مي لحكومة الوحدةجهته، نوه عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العل ومن

اصل والليبي، مستعرضا مسار عالقات التعاون المتو الجزائري البلدين والشعبين الشقيقين المتميزة والنضال المشترك بين

من إنجازات ومكتسبات في جميع الميادين بشكل عام،  الجزائر وليبيا، معربا عن إعجابه وامتنانه بما حققته الجزائر بين

البشرية الضخمة  العالي والعالي والبحث العلمي، وهو ما يترجمه عدد المؤسسات والموارد وخصوصا في قطاع التعليم

، وهو ما يبعث فينا، على حد قوله، الفخر الجزائر العلمي في واإلمكانيات التي يزخر بها قطاع التعليم العالي والبحث

 .واالعتزاز بما حققه هذا البلد العربي الشقيق

مشترك وتنسيق مستمر بين قطاعي  الوزير قائال، بأن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي اليوم، هو ثمرة لجهد واستطرد

 األهداف المرجوة منه، خاصة وأننا حرصنا على صياغته صياغة دقيقة تمكن من وبكل تأكيد سيحقق هذا البرنامج البلدين،

 .الجزائر ومباشرة التنسيق مع نظيراتها في تنفيذه عمليا. وستشرع المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث في ليبيا في تنفيذه

بن يوسف  1 الجزائر هذا وقد شهدت مراسيم الحفل كذلك، إمضاء أول اتفاقية توأمة بين جامعة جزائرية ممثلة في جامعة

ويشمل هذا التعاون حركية الطلبة، وتنظيم التظاهرات العلمية  .طرابلس معة عربية ممثلة في جامعةبن خدة، وجا

ال الحوكمة وتبادل الزيارات مج وبرامج البحث المشتركة، والقيام بالتربصات، وتبادل الممارسات الحسنة في والندوات،

 .والوفود

هو في زيارة  التعليم العالي والبحث العلمي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة، وللتذكير فإن عمران القيب، وزير

اسبة، ، وقد زار الوزير والوفد المرافق له، بهذه المن2023 جانفي 02إلى غاية الغد الثالثاء  01للجزائر من يوم السبت 

 .بن يوسف بن خدة، وبعض المؤسسات الجامعية والبحثية األخرى 1الجزائر جامعة
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 التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي للبلدين

برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي  تم أمس بالجزائر العاصمة، التوقيع على

  .القطاع والليبية، بهدف تكثيف التعاون بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات في الجزائرية

كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال  (2025-2023) أشرف على مراسم توقيع هذا البرنامج

 .وزارة ي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، عمران القيب، بمقرالتعليم العال بداري، ووزير

تعزيز عالقات «يندرج في إطار خالل إشرافه على مراسم التوقيع، أكد السيد بداري أن هذا البرنامج

والبحث العلمي بين البلدين وتجسيد شراكة في مجاالت البحث  التعاون والشراكة في مجال التعليم العالي

 .«النشر العلمي وتوزيع نتائج البحث العلمي لى غرارالعلمي، ع

 المساعي الرامية»إلى أن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي يأتي في سياق  وأشار الوزير في ذات المنحى،

مذكرا بأنه تم التوقيع على  وكذا الرفع من أداء المؤسسات الجامعية،« إلى تنشيط حركية التعاون الدولي

 .«الجزائرية ونظيراتها من عدة دول اتفاقية توأمة بين الجامعات 22أزيد من »

 ، وجامعة«بن يوسف بن خدة» 1وبالمناسبة، تم أيضا التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعة الجزائر

 .خبرات والتعاون بين المؤسستين، بهدف تبادل الطرابلس

، معربا عن «القائم بين البلدين سيعزز التعاون الثنائي»جهته، أبرز القيب أن التوقيع على هذا البرنامج  من

تسجيلها في إطار هذا التعاون، خاصة في ظل التقدم الملحوظ للقطاع  تفاؤله إزاء النتائج اإليجابية المتوقع»

 .«العالقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين«الوقت بمشيدا في نفس  ،«بالجزائر
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Algérie-Libye: signature d'un programme exécutif entre les ministères de 

l'Enseignement supérieur des deux pays 

 

ALGER - Les ministères algérien et libyen de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique ont signé, lundi à Alger, un programme exécutif pour le 

renforcement de la coopération entre les universités des deux pays et l'échange 

d'expériences dans le secteur. 

La cérémonie de signature de ce programme (2023-2025) qui s'est déroulée au siège du 

ministère, a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari, et son homologue libyen, M. Omran Mohamed El Kib. 

Baddari a indiqué que ce programme s'inscrivait dans le cadre du "renforcement des relations 

de coopération et de partenariat dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique entre les deux pays, et la concrétisation du partenariat dans les 

domaines de la recherche scientifique, à l'instar de la publication scientifique et la distribution 

des résultats de la Recherche scientifique". 

La signature de ce programme exécutif intervient également, a-t-il dit, dans le cadre "des 

efforts visant à redynamiser la coopération internationale, et à améliorer la performance des 

établissements universitaires", rappelant la signature de "plus de 30 accords de jumelage entre 

les universités algériennes et des universités de plusieurs pays". 

A cette occasion, il a également été procédé à la signature d'un accord de jumelage entre 

l'université d'Alger 1 "Ben Youcef Ben Khedda" et l'université de Tripoli portant sur l'échange 

d'expériences et la coopération entre les deux établissements. 

Pour sa part, M. Kib a affirmé que la signature de ce programme permettra de "renforcer la 

coopération bilatérale entre les deux pays", se disant optimiste quant aux "résultats positifs 

attendus dans le cadre de cette coopération, notamment à la lumière du développement 

remarquable du secteur en Algérie". 

Il a salué, en outre, "les relations historiques et séculaires entre les deux pays". 

 

 

 

 



 

Les deux ministres du secteur évoquent le renforcement de la 

coopération 

Signature d'un programme exécutif entre les ministères de 

l'Enseignement supérieur algérien et libyen 

 Les ministères algérien et libyen de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique ont signé, ce lundi, un programme exécutif pour le 

renforcement de la coopération entre les universités des deux pays et 

l’échange d’expériences dans le secteur (2023-2025). 

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

Kamel Baddari, a indiqué que ce programme s’inscrit dans le cadre «du 

renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux 

pays, et la concrétisation du partenariat dans le domaine de la recherche 

scientifique, à l’instar de la publication scientifique et la distribution des 

résultats de la recherche scientifique conjointe». 

Il a ajouté que cette signature intervient également dans le cadre «des efforts 

visant à redynamiser la coopération internationale et à améliorer la 

performance des établissements universitaires», rappelant la signature de 

«plus de 30 accords de jumelage entre les universités algériennes et des 

universités de plusieurs pays». 

Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur libyen, Omran 

Mohamed El Kib, a affirmé que la signature de ce programme permettra de 

«renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays», tout en exprimant 

son optimisme quant aux «résultats positifs attendus dans le cadre de cette 

coopération, notamment à la lumière du développement remarquable du 

secteur en Algérie». Il a salué, en outre, «les relations historiques et 

séculaires entre les deux pays». 

A noter que les deux parties ont procédé également à la signature d’un 

accord de jumelage entre l’université d’Alger 1 «Benyoucef Benkhedda» et 

l’université de Tripoli portant sur l’échange d’expériences et la coopération 

entre les deux établissements. 

 

 

 

 

 



 

 

Algérie-Libye: signature d’un programme exécutif entre les ministères 

de l’Enseignement supérieur des deux pays 

 

 

Les ministères algérien et libyen de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

ont signé, lundi à 

Alger, un programme exécutif pour le renforcement de la coopération entre les universités des 

deux pays et l’échange d’expériences dans le secteur. 

La cérémonie de signature de ce programme (2023-2025) qui s’est déroulée au siège du 

ministère, a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari, et son homologue 

libyen, M. Omran Mohamed El Kib, M. Baddari a indiqué que ce programme s’inscrivait dans 

le cadre du « renforcement des relations de coopération et de partenariat dans le domaine de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entre les deux pays, et la 

concrétisation du partenariat dans les domaines de la 

recherche scientifique, à l’instar de la publication scientifique et la distribution des résultats de 

la Recherche scientifique ». 

La signature de ce programme exécutif intervient également, a-t-il dit, dans le cadre « des 

efforts visant à redynamiser la coopération internationale, et à améliorer la performance des 

établissements 

universitaires », rappelant la signature de « plus de 30 accords de jumelage entre les universités 

algériennes et des universités de plusieurs pays ». 

A cette occasion, il a également été procédé à la signature d’un accord de jumelage entre 

l’université d’Alger 1 « Ben Youcef Ben Khedda » et l’université de Tripoli portant sur 

l’échange d’expériences et la 

coopération entre les deux établissements. 

Pour sa part, M. Kib a affirmé que la signature de ce programme permettra de « renforcer la 

coopération bilatérale entre les deux pays », se disant optimiste quant aux « résultats positifs 

attendus dans le cadre de cette 

coopération, notamment à la lumière du développement remarquable du secteur en Algérie ». 

Il a salué, en outre, « les relations historiques et séculaires entre les deux pays ». 
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Partenariat scientifique: signature d’une convention-cadre entre 

les universités de Tiaret et Oran 1  

TIARET - Les Universités Ibn Khaldoun de Tiaret et Oran-1 Ahmed Benbella ont signé, 

lundi, à Tiaret, une convention-cadre pour la promotion d’un partenariat scientifique 

bilatéral. 

La convention a été signée par les recteurs des deux établissements universitaires, en marge 

d’une rencontre sur la modernisation du secteur de l’enseignement supérieur dans le domaine 

pédagogique et la recherche scientifique. 

Le document porte sur l’échange d’expériences mutuelles et la mise à disposition des moyens 

nécessaires permettant une mobilité des enseignants et des étudiants entre les deux universités 

pour effectuer des recherches et les développer. 

Le recteur de l’Université de Tiaret, Belkoman Berrezoug a estimé que cette collaboration se 

veut une plus-value dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

L’Université Oran-1 compte 1.385 enseignants et quelque 60 laboratoires de recherche, devant 

lui permettre d’encadrer l’Université de Tiaret, qui dispose d’un effectif de 1.082 enseignants 

et près de 24 laboratoires de recherche. 

Ce partenariat permettra également la création d’une annexe des Sciences médicales à Tiaret 

en attendant sa validation par la Conférence régionale des universités de l’Ouest, selon M. 

Belkoumène, assurant que toutes les conditions sont réunies pour l’ouverture de cette annexe. 

Il a rappelé, dans ce contexte, que chaque année, près de 200 nouveaux bacheliers de Tiaret 

sont orientés pour étudier les Sciences médicales à Oran et Sidi Bel Abbes. Il a assuré que 

l’Université de Tiaret dispose des structures pédagogiques et d’hébergement. 

Pour sa part, le recteur de l’Université d’Oran-1 "Ahmed Benbella", Belhakem Mustapha a 

indiqué que son établissement peut contribuer à la création d’une annexe des Sciences 

médicales que l’Université de Tiaret souhaite ouvrir en mettant à sa disposition un staff de 

compétences humaines disponibles. 

Belhakem a présidé, au nom du président de la Conférence régionale des universités de l’ouest, 

les travaux de la rencontre de consultation pour présenter les conclusions du groupe de travail 

pour la modernisation du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

La rencontre s’est déroulée en présence des recteurs des facultés, des enseignants et de 

représentants d’étudiants des universités " Ibn Khaldoun" de Tiaret et "Ahmed Benyahia El 

Ouancharissi" de Tissemsilt, rappelle-t-on. 


