
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2222جانفي  29 ليوم  



 

 جعل الجامعات الجزائرية منبع للنمو االقتصادي

 

أن دائرته الوزارية تهدف  بتلمسانبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس أ

  .الى جعل الجامعات الجزائرية منبع للنمو االقتصادي على المستويين المحلي والوطني

و أشار السيد بداري، الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات 

فقط من أجل جامعة للتعليم العالي المصغرة، ياسين المهدي وليد، إلى أن هدف وزارته هو العمل ليس 

ولكن أيًضا من أجل أن تكون جامعة لالبتكار والمؤسسات ناشئة من شأنها تحويل األفكار إلى منتوج 

 .مفيد وتحويل الطالب حامل الشهادة من باحث عن عمل إلى مستحدث للوظائف والثروة

وإحصاء المشاريع التي  تلمساني جامعة وذكر الوزير أن هذه الزيارة ترمي إلى تقييم الوسائل المتاحة ف

 092تسمح بإنشاء مؤسسات ناشئة. وتشير المعطيات المقدمة بعين المكان إلى أنه سيتم إنشاء حوالي 

 .براءة اختراع في إطار مشاريع نهاية الدراسة 02مؤسسة ناشئة بحلول شهر يونيو القادم وسيتم منح 

و أكد وزير التعليم العالي والبحث العالي أن "الهدف المنشود يكمن في تحويل األفكار المبتكرة للطالب 

 ."إلى منتجات قابلة للتسويق

العالي،  من جانبه، سلط ياسين المهدي وليد الضوء على التعاون الوثيق القائم بين قطاعه وقطاع التعليم

 .ال سيما في مجال إنشاء المؤسسات الناشئة من قبل الجامعيين

 إقرأ أيضا: توسيع التخصصات في مهن ذات الصلة بتربية المائيات والصيد القاري

ومركز  تلمسانو يسجل إقبال كبير من طرف خريجي الجامعات على إنشاء مؤسساتهم الناشئة بجامعة 

االبتكار والتحويل التكنولوجي، الذي تم تدشينه اليوم الخميس بالقطب الجامعي لشتوان، وهو األمر الذي 

 .سيكون بمثابة محرك لتسريع قطاع االبتكار والمؤسسات الناشئة

وزارية لمرافقة جميع الشباب حاملي المشاريع وفي هذا السياق، عبر الوزير عن استعداد دائرته ال

 .المبتكرة

و قد أشرف الوزيران على تدشين مركز االبتكار والتحويل التكنولوجي المنجز على مستوى دائرة 

 .مليون دج 922شتوان على مساحة تقدر بهكتارين بتكلف تبلغ 

قبل اإلشراف على تدشين مشروع  كما زارا أيضا المعهد اإلفريقي للمياه والطاقة والتغيرات المناخية

 .مقعد بيداغوجي بكلية العلوم 0.222

مقعد بيداغوجي موجهة للمدارس  0.222و عاين الوزيران بالقطب الجامعي لشتوان مشروع 

 .مقعد آخر مخصص لكلية الطب 0.222التحضيرية و

األسنان التي تعد في و تلقى الوزيران بعين المكان شروحات حول هذه الهياكل الجديدة وعن عيادة طب 

 .طور اإلنجاز

و بالقطب الجامعي إلمامة، زار السيد بداري معرضا لنوادي علمية مختلفة قبل التوجه إلى دار 

 المقاوالتية للوقوف على المهام الموكلة إليه في مجال مرافقة الطلبة حاملي المشاريع
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ويين جعل الجامعات الجزائرية منبع للنمو االقتصادي على المست

 .المحلي والوطني

 

، أن دائرته الوزارية بتلمسانأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، 

  .على المستويين المحلي والوطنيتهدف الى جعل الجامعات الجزائرية منبع للنمو االقتصادي، 

وأشار بداري، الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، 

ياسين المهدي وليد، إلى أن هدف وزارته هو العمل ليس فقط من أجل جامعة للتعليم العالي ولكن أيًضا 

من شأنها تحويل األفكار إلى منتوج مفيد وتحويل  من أجل أن تكون جامعة لالبتكار والمؤسسات ناشئة

 .الطالب حامل الشهادة من باحث عن عمل إلى مستحدث للوظائف والثروة

وإحصاء  تلمسانكما ذكر وزير التعليم، أن هذه الزيارة ترمي إلى تقييم الوسائل المتاحة في جامعة 

المشاريع التي تسمح بإنشاء مؤسسات ناشئة. وتشير المعطيات المقدمة بعين المكان إلى أنه سيتم إنشاء 

براءة اختراع في إطار مشاريع نهاية  02مؤسسة ناشئة بحلول شهر يونيو القادم وسيتم منح  092حوالي 

 .الدراسة

العالي، أن "الهدف المنشود يكمن في تحويل األفكار المبتكرة للطالب وأكد وزير التعليم العالي والبحث 

 ."إلى منتجات قابلة للتسويق

المهدي وليد، الضوء على التعاون الوثيق القائم بين قطاعه وقطاع التعليم العالي،  من جهته، سلط ياسين

 .ال سيما في مجال إنشاء المؤسسات الناشئة من قبل الجامعيين

ومركز  تلمسانكبير من طرف خريجي الجامعات على إنشاء مؤسساتهم الناشئة بجامعة ويسجل إقبال 

االبتكار والتحويل التكنولوجي، الذي تم تدشينه اليوم الخميس بالقطب الجامعي لشتوان، وهو األمر الذي 

 .يكون بمثابة محرك لتسريع قطاع االبتكار والمؤسسات الناشئةس

وعبر الوزير، في ذات السياق، عن استعداد دائرته الوزارية لمرافقة جميع الشباب حاملي المشاريع 

 .المبتكرة

وقد أشرف الوزيران على تدشين مركز االبتكار والتحويل التكنولوجي المنجز على مستوى دائرة شتوان 

 .مليون دج 922ة تقدر بهكتارين بتكلف تبلغ على مساح

كما زارا أيضا، المعهد اإلفريقي للمياه والطاقة والتغيرات المناخية قبل اإلشراف على تدشين مشروع 

 .مقعد بيداغوجي بكلية العلوم 0.222

مقعد بيداغوجي موجهة للمدارس التحضيرية  0.222وعاين الوزيران بالقطب الجامعي لشتوان مشروع 

 .مقعد آخر مخصص لكلية الطب 0.222و

كما تلقى الوزيران، شروحات حول هذه الهياكل الجديدة وعن عيادة طب األسنان التي تعد في طور 

 .اإلنجاز

و بالقطب الجامعي إلمامة، زار السيد بداري معرضا لنوادي علمية مختلفة قبل التوجه إلى دار 

 .في مجال مرافقة الطلبة حاملي المشاريع المقاوالتية للوقوف على المهام الموكلة إليه
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 جعل الجامعات الجزائرية منبع للنمو االقتصادي

 

أن دائرته الوزارية تهدف  بتلمسانبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس أ

  .الى جعل الجامعات الجزائرية منبع للنمو االقتصادي على المستويين المحلي والوطني

و أشار السيد بداري، الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات 

ليد، إلى أن هدف وزارته هو العمل ليس فقط من أجل جامعة للتعليم العالي المصغرة، ياسين المهدي و

ولكن أيًضا من أجل أن تكون جامعة لالبتكار والمؤسسات ناشئة من شأنها تحويل األفكار إلى منتوج 

 .مفيد وتحويل الطالب حامل الشهادة من باحث عن عمل إلى مستحدث للوظائف والثروة

وإحصاء المشاريع التي  تلمسانارة ترمي إلى تقييم الوسائل المتاحة في جامعة وذكر الوزير أن هذه الزي

 092تسمح بإنشاء مؤسسات ناشئة. وتشير المعطيات المقدمة بعين المكان إلى أنه سيتم إنشاء حوالي 

 .براءة اختراع في إطار مشاريع نهاية الدراسة 02ئة بحلول شهر يونيو القادم وسيتم منح مؤسسة ناش

و أكد وزير التعليم العالي والبحث العالي أن "الهدف المنشود يكمن في تحويل األفكار المبتكرة للطالب 

 ."إلى منتجات قابلة للتسويق

لوثيق القائم بين قطاعه وقطاع التعليم العالي، من جانبه، سلط ياسين المهدي وليد الضوء على التعاون ا

 .ال سيما في مجال إنشاء المؤسسات الناشئة من قبل الجامعيين

 إقرأ أيضا: توسيع التخصصات في مهن ذات الصلة بتربية المائيات والصيد القاري

ومركز  تلمسانو يسجل إقبال كبير من طرف خريجي الجامعات على إنشاء مؤسساتهم الناشئة بجامعة 

االبتكار والتحويل التكنولوجي، الذي تم تدشينه اليوم الخميس بالقطب الجامعي لشتوان، وهو األمر الذي 

 .سيكون بمثابة محرك لتسريع قطاع االبتكار والمؤسسات الناشئة

ياق، عبر الوزير عن استعداد دائرته الوزارية لمرافقة جميع الشباب حاملي المشاريع وفي هذا الس

 .المبتكرة

و قد أشرف الوزيران على تدشين مركز االبتكار والتحويل التكنولوجي المنجز على مستوى دائرة 

 .مليون دج 922شتوان على مساحة تقدر بهكتارين بتكلف تبلغ 

قي للمياه والطاقة والتغيرات المناخية قبل اإلشراف على تدشين مشروع كما زارا أيضا المعهد اإلفري

 .مقعد بيداغوجي بكلية العلوم 0.222

مقعد بيداغوجي موجهة للمدارس  0.222و عاين الوزيران بالقطب الجامعي لشتوان مشروع 

 .مقعد آخر مخصص لكلية الطب 0.222التحضيرية و

ول هذه الهياكل الجديدة وعن عيادة طب األسنان التي تعد في و تلقى الوزيران بعين المكان شروحات ح

 .طور اإلنجاز

و بالقطب الجامعي إلمامة، زار السيد بداري معرضا لنوادي علمية مختلفة قبل التوجه إلى دار 

 .المقاوالتية للوقوف على المهام الموكلة إليه في مجال مرافقة الطلبة حاملي المشاريع
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  جعل الجامعات الجزائرية منبعا للنّمو االقتصادي

 وليد: تعاون وثيق إلنشاء المؤّسسات النّاشئة من قبل الجامعيّين 

أّن دائرته الوزارية تهدف الى  بتلمسانأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس، 

 .جعل الجامعات الجزائرية منبعا للنّمو االقتصادي على المستويين المحلي والوطني

أشار بداري، الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة والمؤّسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، 

إلى أّن هدف وزارته هو العمل ليس فقط من أجل جامعة للتعليم العالي، ولكن أيًضا  ياسين المهدي وليد،

من أجل أن تكون جامعة لالبتكار والمؤسسات ناشئة من شأنها تحويل األفكار إلى منتوج مفيد، وتحويل 

 .الطالب حامل الشهادة من باحث عن عمل إلى مستحدث للوظائف والثروة

، وإحصاء المشاريع تلمسانارة ترمي إلى تقييم الوسائل المتاحة في جامعة وذكر الوزير أّن هذه الزي

التي تسمح بإنشاء مؤسسات ناشئة. وتشير المعطيات المقدّمة بعين المكان إلى أنّه سيتم إنشاء حوالي 

براءة اختراع في إطار مشاريع نهاية  02ناشئة بحلول شهر جوان القادم، وسيتم منح مؤسسة  092

 .الدراسة

وأّكد وزير التعليم العالي والبحث العالي أّن "الهدف المنشود يكمن في تحويل األفكار المبتكرة للطالب 

 ."إلى منتجات قابلة للتسويق

اون الوثيق القائم بين قطاعه وقطاع التعليم العالي، من جانبه، سلّط ياسين المهدي وليد الضوء على التع

 .السيما في مجال إنشاء المؤسسات الناشئة من قبل الجامعيين

ومركز  تلمسانويسّجل إقبال كبير من طرف خّريجي الجامعات على إنشاء مؤسساتهم الناشئة بجامعة 

االبتكار والتحويل التكنولوجي، الذي تّم تدشينه الخميس بالقطب الجامعي لشتوان، وهو األمر الذي 

  .سيكون بمثابة محرك لتسريع قطاع االبتكار والمؤسسات الناشئة

مشاريع وفي هذا السياق، عبّر الوزير عن استعداد دائرته الوزارية لمرافقة جميع الشباب حاملي ال

 .المبتكرة

وقد أشرف الوزيران على تدشين مركز االبتكار والتحويل التكنولوجي المنجز على مستوى دائرة شتوان 

 .مليون دج 922على مساحة تقدّر بهكتارين بتكلفة تبلغ 
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 قبل استحضار للتراث ورؤية استراتيجية للمست

 "جامعة المدية تستضيف "طريق الحرير

 

مارس القادم، ملتقى دوليا بعنوان  00و 01، يومي المديةالمتوسطية عبر العصور، بجامعة "يحيى فارس" بوالية ينظم مخبر الدراسات التاريخية 

اإلسالمي، بموروثه على طريق الحرير"، يبرز أهمية الروابط التاريخية والتأثيرات المتبادلة والتحالف االستراتيجي بين العالم  والصين"العالم اإلسالمي 

  .بإرثها التاريخي المتنوع وثقلها االقتصادي الراهن في النظام العالمي الحالي، أو أي نظام عالمي يتبلور في المنظور القريب والصينالثقافي والحضاري، 

والعالم اإلسالمي، شكلت جسورا للتواصل الثقافي والحضاري والعلمي، عبر العصور التاريخية  الصينجاء في ديباجة الملتقى، أن الروابط التاريخية والجغرافية بين 

القديمة بتراثها الفكري والعلمي والفلسفي، عبر طريق الحرير، إلى مواطن  الصينيةالفترة القديمة إلى الوقت الراهن، مثلما انتقلت الثقافة المختلفة، من 

الورق، وصناعة الزجاج، في الوقت القديم، وصناعة  الصينيفلسفة الكنفوشروسية والطب وال الصينيالبالد اإلسالمية، فانتقل إليها فن التصوير 

إلى الشعوب في أقصى نفسه، كان طريق الحرير، أو كما يعرف بطريق الرحالة اإليطالي "ماركو بولو"، عبر اإلسالم وثقافته ولغته، 

وغيره من شعوب المنطقة، التي تأثرت بالثقافة اإلسالمية، مثلما كان هذا الطريق محطة  الصينيشرق وجنوب شرق آسيا، ومنها الشعب 

بثقافة وحضارة المسلمين في الفكر واألدب  الصينهاما لثقافة وحضارة المسلمين، فتأثرت  عبور المسيحية النسطورية، كان أيضا معبرا

التاريخ، العالقة بين العالم ومختلف الفنون، وكان طريق الحرير جسرا لعبور المخطوطات ومظاهر الثقافة اإلسالمية، فتوطدت بذلك عبر 

 .منذ العصور القديمة، مرورا بالعصور الوسطى، إلى يومنا هذا والصيناإلسالمي 

العصور الالحقة، خاصة في الفترة المعاصرة، السيما تمكنت الروابط االقتصادية والثقافية والحضارية بين الطرفين، وزادت تمتنا في 

بمبادئها التحررية والفكرية، خصوصا في عهد ما و سي تونغ، مدعمة الحركات التحررية في العالم، ومنها الثورة  الصينعندما وقفت 

دورا كبيرا في دعم نضال الشعب الجزائري ماديا ومعنويا، خاصة الدعم في المحافل الدولية،  الصينالمباركة، حيث لعبت التحريرية 

، وازدادت الحاجة أكثر، الصينيينوالجزائر أنموذجا لتلك العالقة المميزة، من خالل أصدقاء الثورة الجزائرية  الصينوشكلت العالقة بين 

ديدة لطريق الحرير في أبعاده الحضارية واالقتصادية واالستراتيجية الجديدة، وتجاوز السيما في الوقت الراهن، في ظل الرؤية الج

 .التعريف التقليدي لمفهوم طريق الحرير

وفي ظل هذه الرهانات المعقدة التي يعيشها العالم، والمخاض التي تعيشه العالقات الدولية، والرؤية الجديدة لتصور عالقات أكثر صالبة 

، وعبر المحاور المختلفة التي يقترحها الملتقى، يكون السعي إلى إبراز أهمية الروابط التاريخية والتأثيرات والصينالمي بين العالم اإلس

بإرثها التاريخي المتنوع والثري، وثقلها  والصينافي والحضاري، المتبادلة والتحالف اإلستراتيجي بين العالم اإلسالمي، بموروثه الثق

 .االقتصادي الراهن في النظام العالمي الحالي، أو أي نظام عالمي يتبلور في المنظور القريب

، وكيف استطاعت الصينيةت، التي تستوجب اإلجابة عليها، وكشف التأثير اإلسالمي في الحضارة يطرح الملتقى الكثير من التساؤال

في مختلف الحقب التاريخية أن تكون قريبة، وأحيانا في صلب العالم اإلسالمي، ولكن اإلشكالية الجوهرية التي يهدف  ةالصينيالحضارة 

، في الصينإليها الملتقى، وهي "إلى أي مدى يمكن للعالم اإلسالمي أن يستغل العوامل التاريخية، والتأثيرات الحضارية المتنوعة بينه وبين 

بلورة موقف موحد اتجاه الكثير من القضايا الدولية الراهنة المختلفة على المستوى الحضاري والفكري والسياسي واالقتصادي؟"، و"إلى 

عبر العصور التاريخية قادرة على توحيد الرؤى؟"، و"هل من مصلحة العالم  والصينأي مدى تبدو التأثيرات المتبادلة بين العالم اإلسالمي 

من مؤهالت  الصيني العالقات الدولية، في ظل الصراع الدولي الراهن، وما تملكه لرسم رؤية جديدة ف الصيناإلسالمي أن يتخندق مع 

 ."يق الحريرتاريخية واقتصادية وثقل سياسي وبشري؟"، و"إلى أي مدى يمكن أن يستفيد العالم اإلسالمي من الرؤية الجديدة لطر

في العصور الوسطى ومظاهره،  والصين، وإبراز جسور التواصل بين العالم اإلسالمي الصينيوالتراث من أهداف الملتقى، التعريف بالحضارة 

والحضارة ، ومظاهر التأثير المتبادل بين حضارة العالم اإلسالمي الصينيةوكذا إبراز مظاهر التأثير المتبادل بين حضارة العالم اإلسالمي والحضارة 

في النظام العالمي، مع إبراز المفهوم  الصينودورها في دعم حركات التحرر في العالم اإلسالمي، والتعريف بدور  والصين، الصينية

اإلسالمية في العصور الوسطى"  الصينيةقات القديم" و"العال الصينيالجديد لطريق الحرير. يتضمن الملتقى أربعة محاور هي؛ التراث 

 ."الجديدة والثورة التحريرية الجزائرية" و"طريق الحرير وأفاقه الصين"و

والجزائر والبليدة، ومن خارج الوطن الدكاترة سعاد  المديةلإلشارة، يشارك في هذا الملتقى، العديد من المحاضرين والخبراء من جامعات 

، دعاء علي دمحم )المملكة العربية السعودية، إلهام (العراق) ، وليد عبود دمحم الديلمي(البحرين) ، مقداد دمحم(العراق) هادي حسن الطائي

 .(عين شمس )مصر وآية دمحم حلمي الجندي من جامعة (عمانمعتصم البشير بانقا )السودان( وأمجد جمعة )سالمانة 
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 المجتمع بحاجة إلى مساهمة الجامعة في التنمية 

 

  :المديةغالم هللا ضيف لقاء المعرفة بجامعة 

 المجتمع بحاجة إلى مساهمة الجامعة في التنمية

في إطار )لقاء المعرفة( الذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون مناسبة شهرية تستضيف فيها كل جامعة 

معة جزائرية شخصية وطنية للتعريف بها واإلطالع على مسارها وفتح النقاش معها ومع األسرة الجامعية استضافت جا

لقاء المعرفة( وهو مشروع )يوم الخميس رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الدكتور بوعبد هللا في أول عدد من  المدية

ي تسعى إلى التكيف مع التطورات الحاصلة في عالم يأتي استجابة للتحوالت العميقة التي تعرفها المنظومة الجامعية الت

 .وفق اآلفاق التي حددتها قيادة البالد الجزائرياليوم وأن تكون الجامعة في مستوى تلبية التطلعات المشروع للمجتمع 

في سياق احترام المسار النضالي  المديةاإلستضافة كما ذكر الدكتور جعفري بوعروري مدير جامعة وتأتي هذه 

في الكشافة أو اتحاد  والتعليمي واإلداري لشخصية وطنية وأحد المجاهدين الذي ساهموا في الثورة التحريرية سواء

ريف بقضيتها في المنابر اإلعالمية الدولية كما كان لها بصمتها والتع الجزائرأو الدفاع عن  الجزائريينالطلبة المسلمين 

في خدمة البالد في مختلف المواقع التي مرت بها وأن أثرها في الواقع مشهود له بالكفاءة والنجاح الذي يتطلب اليوم 

 من الطلبة واألساتذة من الجيل الجديد االقتداء بها وأخذ العربة منها

أن )لقاء  بالمديةلقاء المعرفة( الدكتور بوعبد هللا غالم هللا خالل نزوله بجامعة يحي فارس وأشار ضيف أول عدد من )

وما تمكنت منه النخب التي  الجزائريةالمعرفة( هو إضافة نوعية تضاف إلى التراكمات المعرفية التي حققتها الجامعة 

 لجزائريةاتخرجت منها من خدمة البالد والمساهمة في بناء الدولة 

كما أكد المجتمع بحاجة ماسة إلى مساهمة الجامعة في التنمية الوطنية ألن التحديات الحالية تتطلب مستويات عالية من 

جودة البحث العلمي للوصول إلى حلول ناجعة تتجاوز بها البالد هذه التحديات معتبر أن الفرص التي تفتحها الدولة أمام 

 .على الجامعيين أن يستثمروها الجامعة فرص غير مسبوقة ويجب

وفي مداخلة للدكتور كمال بوزيدي عضو المجمع الفقهي الدولي وعضو المجلس اإلسالمي األعلى أشار فيها إلى أن 

رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الدكتور بوعبد هللا غالم هللا يعد شخصية تملك رصيدا معرفيا كبيرا وتجربة نضالية 

مذكرا ببعضها بداية من المسار الوظيفي في قطاع التربية إلى مرحلة وزارة الشؤون الدينية متميزة وانجازات مهمة 

عبر قانون األوقاف وقانون المرشدات وقانون ممارسة الشعائر الدينية وصوال إلى مرحلة المجلس اإلسالمي األعلى 

لعالم اإلسالمي والتعريف بمكانة علماء التي عرفت نظام الصيرفة اإلسالمية مؤكدا على المساهمة الدولية خاصة في ا

 .ومساهمتهم في الحضارة اإلسالمية الجزائر
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 همة الجامعة في التنمية المجتمع بحاجة إلى مسا

 

  :المديةغالم هللا ضيف لقاء المعرفة بجامعة 

 المجتمع بحاجة إلى مساهمة الجامعة في التنمية

لبحث العلمي ليكون مناسبة شهرية تستضيف في إطار )لقاء المعرفة( الذي أقرته وزارة التعليم العالي وا

فيها كل جامعة جزائرية شخصية وطنية للتعريف بها واإلطالع على مسارها وفتح النقاش معها ومع 

س رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الدكتور بوعبد يوم الخمي المديةاألسرة الجامعية استضافت جامعة 

لقاء المعرفة( وهو مشروع يأتي استجابة للتحوالت العميقة التي تعرفها المنظومة )هللا في أول عدد من 

الجامعية التي تسعى إلى التكيف مع التطورات الحاصلة في عالم اليوم وأن تكون الجامعة في مستوى 

 .وفق اآلفاق التي حددتها قيادة البالد الجزائريتمع تلبية التطلعات المشروع للمج

في سياق احترام المسار  المديةوتأتي هذه اإلستضافة كما ذكر الدكتور جعفري بوعروري مدير جامعة 

النضالي والتعليمي واإلداري لشخصية وطنية وأحد المجاهدين الذي ساهموا في الثورة التحريرية سواء 

والتعريف بقضيتها في المنابر  الجزائرأو الدفاع عن  الجزائريينفي الكشافة أو اتحاد الطلبة المسلمين 

وأن أثرها في اإلعالمية الدولية كما كان لها بصمتها في خدمة البالد في مختلف المواقع التي مرت بها 

الواقع مشهود له بالكفاءة والنجاح الذي يتطلب اليوم من الطلبة واألساتذة من الجيل الجديد االقتداء بها 

 وأخذ العربة منها

وأشار ضيف أول عدد من )لقاء المعرفة( الدكتور بوعبد هللا غالم هللا خالل نزوله بجامعة يحي فارس 

أن )لقاء المعرفة( هو إضافة نوعية تضاف إلى التراكمات المعرفية التي حققتها الجامعة  بالمدية

 الجزائريةنخب التي تخرجت منها من خدمة البالد والمساهمة في بناء الدولة وما تمكنت منه ال الجزائرية

كما أكد المجتمع بحاجة ماسة إلى مساهمة الجامعة في التنمية الوطنية ألن التحديات الحالية تتطلب 

ويات عالية من جودة البحث العلمي للوصول إلى حلول ناجعة تتجاوز بها البالد هذه التحديات معتبر مست

 .أن الفرص التي تفتحها الدولة أمام الجامعة فرص غير مسبوقة ويجب على الجامعيين أن يستثمروها

األعلى أشار  وفي مداخلة للدكتور كمال بوزيدي عضو المجمع الفقهي الدولي وعضو المجلس اإلسالمي

فيها إلى أن رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الدكتور بوعبد هللا غالم هللا يعد شخصية تملك رصيدا 

معرفيا كبيرا وتجربة نضالية متميزة وانجازات مهمة مذكرا ببعضها بداية من المسار الوظيفي في قطاع 

نون المرشدات وقانون ممارسة الشعائر التربية إلى مرحلة وزارة الشؤون الدينية عبر قانون األوقاف وقا

الدينية وصوال إلى مرحلة المجلس اإلسالمي األعلى التي عرفت نظام الصيرفة اإلسالمية مؤكدا على 

ومساهمتهم في الحضارة  الجزائرالمساهمة الدولية خاصة في العالم اإلسالمي والتعريف بمكانة علماء 

 .اإلسالمية
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Tlemcen: Cap sur l'intelligence artificielle dans les Universités 

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique œuvre en permanence à «la 

modernisation de l'Université en vue de la rendre utile en matière d'enseignement, de recherche et 

d'innovation et par voie de conséquence transformer les idées novatrices des étudiants en produits 

commercialisables », a affirmé jeudi à Tlemcen le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Kamel Baddari. Animant un point de presse au niveau du rectorat de l'Université 

« Abou Bekr Belkaid » à l'occasion de sa visite de travail effectuée en compagnie de Yacine El-Mahdi 

Walid, ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises, Kamel Baddari a 

précisé que son département veut « faire de ces universités des viviers pour la croissance économique au 

niveau local et national et rapprocher l'Université du monde de l'entreprise, lui-même demandeur de 

formations adaptées. L'université algérienne a besoin d'être modernisée par une refonte, afin de proposer 

de nouvelles offres de formation universitaire pour promouvoir l'apprentissage de l'intelligence 

artificielle. Un débat général s'est ouvert au niveau des campus universitaires avec la participation de tous 

les acteurs universitaires aux rencontres des équipes de travail, afin d'assurer une large adhésion de la 

communauté universitaire du pays. Au terme de ces débats enrichissants, une conférence nationale sera 

organisée pour faire la synthèse de toutes les recommandations devant être proposées à la communauté 

universitaire par les comités de réflexion de cette opération visant à moderniser l'Université, notamment 

sur le plan pédagogique pour la formation des cadres capables de gérer et d'accompagner les changements 

scientifiques, sociaux et sociétaux. L'objectif est de faire de la réussite de l'étudiant une priorité nationale 

et une Université utile qui produit de la recherche, des start-up».  

Mettant en avant le rôle du ministère de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-

entreprises dans l'accompagnement des étudiants de l'université pour créer des start-up au service de 

l'économie nationale, le ministre a révélé que l'année 2023 sera l'année de l'officialisation de l'intelligence 

artificielle dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Il a annoncé, à cette occasion, 

l'installation d'un conseil scientifique au niveau de son secteur composé d'experts, de chercheurs et 

d'enseignants spécialisés en vue de permettre aux étudiants de s'introduire dans ce véritable domaine 

scientifique. 

Entouré d'Amoumène Mermouri, wali de Tlemcen, de Djilali Bensaoula, président de l'APW, de Mourad 

Meghachou, recteur de l'Université de Tlemcen, des autorités civiles et militaires, des doyens et des 

chercheurs et enseignants, le ministre s'est enquis des différents projets de recherche d'étudiants des clubs 

scientifiques. A cette occasion, il a mis l'accent sur la nécessité de mettre ces jeunes adultes en relation 

avec le monde de l'entreprise et avec l'emploi. « L'université a toute l'autonomie requise pour s'adapter en 

permanence à l'évolution des besoins de ses étudiants et du monde économique. De fait, un grand travail 

doit être mené en direction des étudiants pour rapprocher leurs productions scientifiques des entreprises 

publiques et privées », a-t-il précisé. Le ministre a entamé sa visite par l'inauguration du centre 

d'innovation et de transfert technologique (CITT) de Chetouane. Ensuite, au niveau de l'institut 

panafricain (ouvert en octobre 2013), il s'est enquis des spécialités master de l'eau, de l'énergie et des 

changements climatiques enseignées dans de cette institution qui compte développer, selon son directeur 

Abdellatif Zerga, de nouveaux programmes sur la digitalisation et la transition énergétique, les smart Isis 

et transports et instaurer un programme de doctorat pour les étudiants de plus de 30 pays africains. 

Les deux ministres ont exhorté les responsables de cet institut à « exploiter à bon escient cette diversité 

inouïe et les compétences des étudiants africains et les encourager pour la création d'entreprises 

économiques innovantes, sachant que l'environnement est propice à l'innovation et à la création de start-

up». 
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