
 

 

 
  

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023فيفري  08 ليوم



 

 زير التعليم العالي للدكاترة البطالينهذه الحلول التي قدمها و

 

 

مع ممثلي االتحاد الوطني لحاملي  كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي إجتمع أمس

ية. خالل هذه السنة سيتم فتح العديد من المناصب المال الماجستير والدكتوراه. أين اكد الوزير انه

مقارنة  الحاملين للدكتوراه ،دون أن يذكر العدد ، لكنه أكد أنه سيكون العدد كبير لتوظيف األساتذة

 . بالسنوات الماضية

إعالن التوظيف المباشر.  وقال الوزير في اللقاء الذي جمعه بممثلي االتحاد انه ليس من صالحياته

مدار ثالث سنوات سيتم توظيف كل الدكاترة  لحاملي الدكتوراه مشيرا إلى انه بفتح المسابقات على

 . المتخرجين

ورشات بحث علمية في  كما أكد الوزير خالل هذا اللقاء أنه يعمل مع مصالحه، على إمكانية إنشاء

من هذه الفئة ،كما تحدث الوزير عن  المؤسسات االقتصادية. وفيها سيعمل على توظيف عدد كبير

القطاعات من أجل استقبال أساتذة باحثين في مختلف المؤسسات  تفعيل التعليمة المشتركة مع مختلف

التعليم  إستشاريين، وفتح منصب متصرف مستشار أمام فئة البطالين التابعة لوزارة برتبة إداريين

 . العالي والبحث العلمي ،وكذا تفعيل صيغة عقود جزئية للباحثين

الدكتوراه والماجستير أمام  لين لشهادتيلإلشار كان قد عتصم صباح أمس عدد من المتخرجين الحام

 . بالتوظيف المباشر في الجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة
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 هذه الحلول التي قدمها وزير التعليم العالي للدكاترة البطالين

 

االتحاد الوطني  مع ممثلي كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي إجتمع أمس

السنة سيتم فتح العديد من  لحاملي الماجستير والدكتوراه. أين اكد الوزير انه خالل هذه

ر العدد ، لكنه أكد أنه للدكتوراه ،دون أن يذك المناصب المالية. لتوظيف األساتذة الحاملين

 . بالسنوات الماضية سيكون العدد كبير مقارنة

إعالن التوظيف  وقال الوزير في اللقاء الذي جمعه بممثلي االتحاد انه ليس من صالحياته

مدار ثالث سنوات سيتم  المباشر. لحاملي الدكتوراه مشيرا إلى انه بفتح المسابقات على

 . توظيف كل الدكاترة المتخرجين

ورشات بحث  كما أكد الوزير خالل هذا اللقاء أنه يعمل مع مصالحه، على إمكانية إنشاء

من هذه الفئة ،كما  علمية في المؤسسات االقتصادية. وفيها سيعمل على توظيف عدد كبير

القطاعات من أجل استقبال أساتذة  تحدث الوزير عن تفعيل التعليمة المشتركة مع مختلف

إستشاريين، وفتح منصب متصرف مستشار  مؤسسات برتبة إداريينباحثين في مختلف ال

التعليم العالي والبحث العلمي ،وكذا تفعيل صيغة عقود  أمام فئة البطالين التابعة لوزارة

 . جزئية للباحثين

الدكتوراه  لإلشار كان قد عتصم صباح أمس عدد من المتخرجين الحاملين لشهادتي

بالتوظيف المباشر في  والماجستير أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة

 . الجامعات

 

 

 

 

 

 



 

 
 

الدكتوراه المتعاقدين حامليبداري يعد   

 
 

كمال بدري، أمس، بوفد عن ممثلي االتحاد  اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

والدكتوراه المتعاقدين في القطاع، حيث أكد بأنه خالل هذه السنة  الوطني لحاملي الماجستير

  .عديد المناصب المالية لتوظيف األساتذة الحاملين للدكتوراه سيتم فتح

صالحياته مؤكدا بأنه من خالل فتح المسابقات  وأشار الوزير أن إعالن التوظيف ليس من

 . متخرجينتوظيف كل الدكاترة ال على مدار ثالث سنوات سيمكن من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 "جامعة تستضيف "التحدي المبتكر من إل جي

 
 

 

العاصمة ، خالل ندوة  بالجزائر ، اليوم "الجزائر و "إنجاز "الجزائر أعلنت "إل جي إلكترونيكس

المنظم  LEADER GENERATION BY LG صحفية عن اختتام المرحلة األولى من برنامج

 INNOVATIVE سفيراً لتحدي 12 جامعة، مع تعيين 12طالب عبر  600لتدريب أكثر من 

CHALLENGE by LG اليوم. وكان برنامج ، الذي سيتم إطالقه بداية LEADER 

GENERATION BY LG  دورة حضورية  12دورات عبر النت و  3طالبًا خالل  657قد شمل

 12وتلمسان. وتم اختيار هؤالء السفراء  قسنطينة العاصمة، تيبازة، الجزائر :جامعة بواليات 12في 

رؤيتهم الخاصة، وأهدافهم إضافة إلى المهام الموكلة إليهم والتحلي  على أساس مهاراتهم في اإلتصال،

خارج الجامعة.  بالقيادة مع مشاركتهم في شبكة النوادي العملية الطالبية وكذا مسارات نشاطهم بروح

في الحرم الجامعي. كما سيستفيد  وهذا قصد تحضيرهم للحياة المهنية ومساعدتهم للعب دور القادة

، أين سيخصص اليوم 2023فبراير  8و  7التدريب في  من الدعم على مدار يومين من هؤالء السفراء

 المشروع وأساسياته، بينما سيشمل اليوم الثاني صباًحا ورشة عمل للتطبيق أما األول لمقدمة عن إدارة

، المرحلة الثانية فترة بعد الظهيرة فستخصص لتقديم مشاريعهم. وسيسمح لهم هذا الدعم بحامل راية

ومن أجل ذلك، سينظم السفراء ورشات  ."والتي ستهدف إلى إنشاء التحدي المبتكر من قبل "إل جي

أثناء التدريب مع رفقائهم حول أهمية ريادة األعمال داخل  عمل ومسابقة لتبادل المعارف المكتسبة

من  ى لالبتكارإلى هذه المسابقة. هذا وسيتم تتويج هذه الجائزة الوطنية األول الجامعة قصد الوصول

بالتزامها اتجاه  الجزائر "إل جي" وكذا السفير المرافق وحامل التحدي.تفخر إل جي إلكترونيكس

من إل  LEADER GENERATION" يعد برنامج .الجزائر الطلبة الشباب وتطوير االبتكار في

االلتزام، أين يزود الطالب بالتدريب والمهارات الالزمة الكتشاف  جي" بمثابة الشهادة على هذا

من  " Leader génération by LG " في مجال ريادة األعمال، وهذا بعد إطالق برنامج إمكاناتهم

 .2022ماي  25إل جي في 
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 "جامعة تستضيف "التحدي المبتكر من إل جي

 
 

 

العاصمة ، خالل ندوة  بالجزائر ، اليوم "الجزائر و "إنجاز "الجزائر أعلنت "إل جي إلكترونيكس

المنظم  LEADER GENERATION BY LG صحفية عن اختتام المرحلة األولى من برنامج

 INNOVATIVE سفيراً لتحدي 12 جامعة، مع تعيين 12طالب عبر  600لتدريب أكثر من 

CHALLENGE by LG اليوم. وكان برنامج ، الذي سيتم إطالقه بداية LEADER 

GENERATION BY LG  دورة حضورية  12دورات عبر النت و  3طالبًا خالل  657قد شمل

 12وتلمسان. وتم اختيار هؤالء السفراء  قسنطينة العاصمة، تيبازة، الجزائر :جامعة بواليات 12في 

رؤيتهم الخاصة، وأهدافهم إضافة إلى المهام الموكلة إليهم والتحلي  على أساس مهاراتهم في اإلتصال،

خارج الجامعة.  بالقيادة مع مشاركتهم في شبكة النوادي العملية الطالبية وكذا مسارات نشاطهم بروح

في الحرم الجامعي. كما سيستفيد  وهذا قصد تحضيرهم للحياة المهنية ومساعدتهم للعب دور القادة

، أين سيخصص اليوم 2023فبراير  8و  7التدريب في  من الدعم على مدار يومين من هؤالء السفراء

 المشروع وأساسياته، بينما سيشمل اليوم الثاني صباًحا ورشة عمل للتطبيق أما األول لمقدمة عن إدارة

، المرحلة الثانية فترة بعد الظهيرة فستخصص لتقديم مشاريعهم. وسيسمح لهم هذا الدعم بحامل راية

ومن أجل ذلك، سينظم السفراء ورشات  ."والتي ستهدف إلى إنشاء التحدي المبتكر من قبل "إل جي

أثناء التدريب مع رفقائهم حول أهمية ريادة األعمال داخل  عمل ومسابقة لتبادل المعارف المكتسبة

من  ى لالبتكارإلى هذه المسابقة. هذا وسيتم تتويج هذه الجائزة الوطنية األول الجامعة قصد الوصول

بالتزامها اتجاه  الجزائر "إل جي" وكذا السفير المرافق وحامل التحدي.تفخر إل جي إلكترونيكس

من إل  LEADER GENERATION" يعد برنامج .الجزائر الطلبة الشباب وتطوير االبتكار في

االلتزام، أين يزود الطالب بالتدريب والمهارات الالزمة الكتشاف  جي" بمثابة الشهادة على هذا

من  " Leader génération by LG " في مجال ريادة األعمال، وهذا بعد إطالق برنامج إمكاناتهم

 .2022ماي  25إل جي في 
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  الوصاية توافق على فتح تخصص في الطب

 :رئيس جامعة "امحمد بوقرة" ببومرداس

 
 

لي والبحث العلمي مصطفى ياحي، عن موافقة وزارة التعليم العا كشف رئيس جامعة "امحمد بوقرة"، البروفسور

طالب جامعي الموسم القادم، في  150الستقبال نحو  ،بومرداس فتح ملحق لكلية الطب بجامعة المبدئية، على

 4الجامعي  سرير، والقطب 240، بعد استالم مستشفى بالوالية، ضمن األهداف الطموحة انتظار إنجاز كلية للطب

  .آالف مقعد

رفعت طلبا للوصاية من أجل الموافقة على إنجاز كلية للطب، موضحا  بومرداس قال البروفيسور ياحي، إن جامعة

العلمي المتخصص. كما قال  األمر، سيضيف تكوينا متخصصا بالغ األهمية بالنسبة للجامعة ذات التكوين أن هذا

التنفيذي، الخميس المنصرم، إن جامعة "امحمد بوقرة"  خالل تدخله، على هامش مناقشة ملف الصحة بالمجلس

الذي  العلوم والتكنولوجيا، وطنيين، وتضمن تكوينا متخصصا، وفق أقطاب، منها قطب كليات ومعهدين 6تحصي 

آالف مقعد  4استالم القطب البيداغوجي  يسجل ضغطا كبيرا من حيث إقبال الطلبة السنة تلو األخرى، معتبرا أن

 .، سيساهم ال محالة في رفع الضغط المسجل بالجامعة حالياداسبومر الجاري، بعد إنجازه في ضواحي مدينة

رفعت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا،  بومرداس في هذا السياق، قال البروفيسور ياحي بأن جامعة

سواء  فتح قطب للعلوم الطبية بالجامعة، ومنه مساهمتها في رفع الضغط عن كليتي الطب مال حول إمكانيةملفا كا

سرير، ينتظر أن  240تسجل حاليا إنجاز مستشفى  بومرداس أو في تيزي وزو، السيما أن الجزائر في العاصمة

الذي  ،"يوجد المعهد العالي للتكوين شبه الطبي، وكذا المركب الطبي "األم والطفل يضم عدة اختصاصات، وبقربه

ظروف تهيئ الحتضان الوالية لكلية  ق أشغال إنجازه قريبا، وهيسريرا، وهو المشروع الذي سيتم إطال 80يضم 

 .الطب

لفتح  الوصاية أوفدت لجنة متخصصة للمعاينة، موضحا بقوله: "لدينا موافقة مبدئية كما أشار المتحدث، إلى أن

ع في مجال الطب، يكون عبر جذ ملحق لكلية الطب"، مضيفا في معرض حديثه، بأن السنوات األولى للتكوين

أن يضمن هذا التكوين للسنوات األولى، بقدرة  بومرداس مشترك ويمكن لملحق كلية الطب المرتقب بجامعة

 ولى، السيما في الرياضياتومنه توفير التأطير البيداغوجي للسنوات األ طالب، 150و 120تتراوح ما بين 

يساهم في إضافة ميزة خاصة للتكوين  والكيمياء والبيولوجيا ومخابر الكيمياء. ولئن كان هذا التكوين المتخصص،

ا وطنيا ال يستهان به، يتمثل أساسا في رفع الضغط عن كلية الطب ، إال أن له هدفبومرداس العلمي في جامعة

وبالمثل كلية الطب بالعاصمة، كما أن  ،بومرداس طالب من والية 150لوالية يتي وزو، التي تحصي لوحدها 

من خالل االهتمام بالعنصر البشري، يساهم أيضا في تطوير البنية  تطوير البحث العلمي في المجال الطبي،

 .والهياكل الطبية في الوطن القاعدية
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 جامعة "منتوري" الثانية وطنيا 

 حسب تصنيف "ويبومتريكس" العالمي

 
 

ة جامعية مدرجة في مؤسس 117، في المرتبة الثانية وطنيا من بين (1 قسنطينة) "صنفت جامعة "اإلخوة منتوري

ويبومتريكس" العالمي، نهاية جانفي الماضي، محافظة بذلك على مرتبتها طيلة الثالث سنوات الماضية. "تصنيف 

احتلت جامعة "اإلخوة منتوري" الصدارة في قائمة أفضل الجامعات بالجزائر، بعد جامعة "عمار ثليجي" 

د به تصنيف حديث لمختبر المقاييس االلكترونية التابع للمجلس باألغواط، التي احتلت المرتبة األولى، حسب ما أفا

، وجامعة "عبد 31القومي للبحوث اإلسبانية "ويبومتريكس"، في حين جاءت جامعة "صالح بوبنيدر" في المرتبة 

لعليا ، تليها المدرسة ا57. أما المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا، فقد احتلت المرتبة 35الحميد مهري" في المرتبة 

  .58للهندسة المعمارية والتعمير في المرتبة 

مؤسسة  117وحسب ذات الموقع، فإن جامعة "عمار ثليجي" باألغواط، افتكت المرتبة األولى وطنيا من بين 

، ثم جامعة بقسنطينة "جامعية جزائرية مدرجة في تصنيف "ويبومتريكس" العالمي، تلتها جامعة "اإلخوة منتوري

صارمة، تتعلق في المرتبة الثالثة، وأبرز ذات المصدر، أن هذا التصنيف يتمحور حول مؤشرات أكاديمية  المسيلة

أساسا بجودة إنتاج البحث العلمي ومدى قدرة المؤسسة الجامعية على نشر العلم والمعرفة عبر األنترنت، وكذا 

 .جودة التعليم وتطور تقنيات البحث

، بتصنيف الجامعات باالعتماد على العديد من قسنطينةتختص منصة "ويبومتريكس"، حسب مختصين من جامعة 

 ألحسن الجامعات العالمية، باإلضافة إلى الكثير من المقاييس األخرى، شنغهايالمعايير، على رأسها تصنيف 

حيث أضافوا أن الجامعات الجزائرية عززت ترتيبها الوطني والعربي واإلفريقي والعالمي في آخر تصنيف، لما 

 20يعرف بتقييم "ويبوميتركس" العالمي للجامعات، وهو األشهر عالميا في تصنيف الجامعات، ويغطي أكثر من 

ث" إسباني تنشر نتائجه كل ستة أشهر في ألف جامعة، ويصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي، وهو "مخبر بح

شهري جانفي وجويلية من كل سنة، إذا يعتمد التصنيف على قياس أداء الجامعات، من خالل مواقعها اإللكترونية 

 .ضمن معايير تتعلق أساسا بالحجم واإلشارة إلى األبحاث واألثر العام

البحث العلمي بجامعة "اإلخوة منتوري"، وعن من جهته الدكتور شهيلي حمزة، نائب مدير الجامعة المكلف ب

تصنيف جامعته ضمن أحسن التصنيفات، أكد ل"المساء"، أن ما حققته الجامعة من تقدم فيما يتعلق بتحسين ترتيبها 

ضمن مختلف التصنيفات الدولية، يعود إلى الجهود التي بذلتها كل مكونات األسرة الجامعية، وعلى الخصوص 

والطلبة الباحثين، من خالل حركة النشر العلمي في مختلف المجالت المعترف بها عالميا،  األساتذة الباحثين

 ."والجهود التي بذلتها خلية الرقمنة بالجامعة للوصول إلى مرئية أكثر للجامعة على الصعيد الدولي

لمي واألطروحات، أضاف المتحدث أن مرئية البحوث العلمية للجامعة ومحتوى موقع الجامعة، الغني بالبحث الع

هو ما تركز عليه الجامعة، وهو ما أهلها لتحافظ على صدارتها، رغم المنافسة الدائمة، مؤكدا أن هذا التصنيف من 

شأنه أن يمكن الجامعة من تبّوء مكانة متقدمة على المستوى الوطني والدولي، ويكسبها سمعة ما بين مؤسسات 

إننا نطمح لتحسين المرئية العلمية لبحوث الجامعة والدخول في مختلف التعليم العالي، قائال في ذات السياق: "

التصنيفات العالمية، خاصة أن مخابر الجامعة تضم عدة أعضاء مشاركين في البحوث من قبل جامعات أخرى، 

، مشيرا إلى أن جامعة "اإلخوة منتوري" تستقبل سنويا مئات طلبات التحويل الخاصة "المسيلةعلى غرار جامعة 

بالباحثين إلى مختلف أقسامها ومخابرها، وهو ما يؤكد المكانة العلمية التي وصلت إليها الجامعة. تجدر اإلشارة، 

أداء الموقع اإللكتروني للجامعات وعلى إلى أن تصنيف "ويبوميتركس" يعد األشهر عالميا، وهو يعتمد على 

البحوث العلمية والمنشورات العلمية لألساتذة الباحثين، كما يرتكز بشكل أساسي على المستودع المؤسساتي 

 .للجامعات، والذي يشمل كل البحوث العلمية األكاديمية

 

https://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9


 
ادة بنضال وخصال وعلم بن يوسف بن خدةاإلش  

 
 

 فيفري، نظمت المنظمة الوطنية للمحافظة 4والرئيس بن يوسف بن خدة، المصادفة ل الذكرى العشرين لرحيل المناضلاحتفاء ب

، ندوة تاريخية حول شخصية هذا المجاهد الفذ، احتضنتها أول "1" الجزائر على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، بالتعاون مع جامعة

  .أمس، الجامعة المركزية، وشارك في تنشيطها أساتذة جامعيون

تحمل اسم الرئيس بن يوسف بن خدة، وهو واحد  "1" الجزائر بالمناسبة، قال مدير الجامعة، البروفسور فارس مختاري، إن جامعة

هو تذكر هذا المجاهد  التحريرية الكبرى، كما أن الهدف من تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع المنظمة، من الرجال الكبار للثورة

 أمانة الشهداء والمجاهدين الذين بفضلهم الجزائر حرة مستقلة. مضيفا أن الجزائر العظيم وما قدمه من نفس ونفيس من أجل أن تحيا

 .إلى مصاف الدول المتقدمة بالجزائر ننعم باالستقالل، ليطالب بضرورة صون الوديعة وحفظ األمانة بكل عزم وحزم، واالرتقاء

خضري، فقد تطرق إلى نشاط المنظمة المتفرع إلى  رسالة الشهداء، عبد الكريماألمين العام لمنظمة الحفاظ على الذاكرة وتبليغ  أما

شريحة الشباب بالدرجة  وندوات فكرية وفعاليات ثقافية ورياضية، خدمة للتاريخ، مشيرا إلى استهداف ملتقيات وطنية وأيام دراسية

نبيلة  في الوقت الراهن. من جهتها، أدارت البروفسورة التحديات التي يواجهونها األولى، حتى تتشكل لديهم مناعة تاريخية، في ظل

خدة  نبلد ولود أنجب على مر التاريخ، رجاال بأتم معنى الكلمة، مشيرة إلى أن ب الجزائر عبد الشكور الندوة التاريخية، وقالت إن

ثورية عريقة في ظل الحركة الوطنية والثورة  سياسي وجندي ومجاهد وعالم وطبيب وكاتب بامتياز، كانت له تجربة ميدانية

 .هباسم الجزائر جامعة التحريرية، كما كتب مؤلفات وسميت

عبيد والدكتور عمر بوضربة، والبداية بعبيد  الندوة التاريخية الخاصة بالمجاهد بن يوسف بن خدة، كل من الدكتور مصطفى نشط

على خدمة بلده، مثلما فعل بن يوسف بن خدة، الذي بدوره كان طالب  ائريالجز قدرة الطالب الذي افتتح مداخلته بالتأكيد على

بالعاصمة  2003عام توفي  ،1920. وتابع أنه من مواليد البرواقية عام 1943بعد نيله للبكالوريا عام  ،الجزائر الصيدلة بجامعة

 لمواصلة دراساته العليا، كما تعلم اللغة العربية، وهو ما سمح له بحفظ سنة، أتقن اللغة الفرنسية، مما أهله 83عن عمر ناهز 

 .القرآن الكريم والتأكيد على انتمائه لجزائر جزائرية

الثورة، وقاد حملة ضد التجنيد  وطنية قبل تفجيرخدة أفنى كل حياته خدمة لبلده، حيث ناضل في الحركة ال وتابع مجددا، أن بن

كما كان أحد  سنة، 22خالل الحرب العالمية الثانية، ليتعرض إلى السجن، وعمره ال يتجاوز  فرنسا اإلجباري الذي فرضته

العليا للبلد. بالمقابل، تخرج بن يوسف بن خدة من  ، وضحى بمصلحته الخاصة من أجل المصلحة1945مهندسي مظاهرات ماي 

التحرير  انضم إلى حزب الشعب، وبعدها إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية، فجبهة كلية الطب، تخصص صيدلة، ثم

الديمقراطية، كما تحمل أعباء كثيرة من خالل  ل ممتاز في حركة انتصار الحرياتالوطني. وأضاف أن بن خدة تمدرس بشك

 .الفرنسي من دون علم االستعمار الجزائري ومن ثم قرار العمل المسلح إلى الشعب إيصال رسالة النضال السياسي،

كمناضل بسيط لحركة انتصار الحريات  تناول الدكتور عمر بوضربة محطات من نضال هذا الرجل الصيدلي، الذي بدأ بدوره،

الوطني االستقاللي  للحركة لعهدتين كاملتين، كما كان ينتمي إلى الجيل الذي التحق بالتيار الديمقراطية، إلى أن أصبح أمينا عاما

، ويكون من بين الذين ساهموا بشكل فعال في تحويل مرحلة 1962عام  ية الثانية، ليواصل نضاله إلى غايةأثناء الحرب العالم

من ثقافة وعلم بن يوسف بن خدة، الذي  السياسي العقيم إلى فترة النضال المسلح.وأكد بوضربة، استفادة جبهة التحرير النضال

 الجماهيرية، وكان له دور كبير في إضراب الطلبة، وعين بعد مؤتمرالمنظمات  ساعد كثيرا الشهيد عبان رمضان في تأطير

ماعية في في الخارج، بعدها عين وزيرا للشوؤن االجت الجزائر الصومام في لجنة التنفيذ والتنسيق، ثم أصبحت له مهمة تمثيل

إلى  1961الممتدة من أوت  ليتم عزله في الحكومة المؤقتة الثانية، ومن ثم يعود إليها كرئيس في الفترة الحكومة المؤقتة األولى،

، حقنا للدماء، ويغادر السياسة 1962إيفيان، ليتنازل عن منصبه في صائفة  ، كما لعب دورا جوهريا في مفاوضات1962صائفة 

 .، وصدرت له خمسة كتب جد مهمة، يؤكد الدكتورإلى الكتابة ولجأ

المختلفة، )االستقاللية،  الجزائرية أما العقيد والدكتور صالح باروي، فأشار إلى ميالد بن يوسف بن خدة في مرحلة ميالد التيارات

 إلى سبتمبر من 1962الفذ قرر عزل السياسة في الفترة التي امتدت من جويلية  إلدماجية واإلصالحية(، مضيفا أن هذا المناضلا

بمرحلة التعديالت والمؤامرات واالنقالبات  "، وهي الفترة التي وصفها األستاذ1962صائفة »نفس العام، والتي لقبت ب

 ."وتوفي صيدليا لمية والثقافية، ويؤكد قائال "لقد بدأ بن يوسف بن خدة حياته صيدلياالس والمناورات، بعدها تفرغ للنشاطات
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