
 

 
 
 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

رنت اإلخبارية اإللكترونية من مواقع األنت  
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 وزير التعليم العالي يبحث سبل تدعيم التعاون مع المحافظة السامية لألمازيغية

   

العام للمحافظة السامية  استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مع األمين

بين الطرفين في إطار تقوية الشراكة لتعزيز  لألمازيعية، سي الهاشمي عصاد، سبل تدعيم التعاون

ليوم الثالثاء، بيان في منظومة التعليم العالي، حسب ما أفاد به، ا مكانة اللغة والثقافة األمازيغية

 .للوزارة

االثنين، فرصة  وشكل اللقاء الذي حضره وفد عن المحافظة وعدد من إطارات الوزارة، أمس

مجاالت ال سيما التعليم والتكوين  سبل تدعيم التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدة“لدراسة 

 .”العاليين وكذا البحث العلمي

والثقافة األمازيغية في  اكة بين الطرفين وتعزيز مكانة اللغةوبالمناسبة, وفي إطار تقوية الشر

فتح معهد اللغة والثقافة األمازيغية على  إمكانية“منظومة التعليم العالي، اتفق الطرفان على 

الشلف، وفتح قسم للغة األمازيغية على مستوى المدرسة  مستوى جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية

 التحضير“، باإلضافة إلى ”لة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنيةبوالية ورق العليا لألساتذة

البكم ببني  إلدراج تخصص ثقافة ولغة أمازيغية على مستوى المدرسة العليا ألساتذة الصم

 .”مسوس

على مستوى مراكز  إمكانية إدراج تعلم اللغة األمازيغية“على  –يضيف البيان–كما تم االتفاق

األمازيغية، ومرافقة المحافظة السامية لألمازيغية  صد ترقية الثقافة واللغةالتعليم المكثف للغات ق

إشراك المؤسسات الجامعية في “، وكذا إمكانية ”العربية إلى األمازيغية في ميدان الترجمة من

واللغة  والتنظيم المشترك لفعاليات جائزة رئيس الجمهورية لالمتياز في الثقافة احتضان

 .”األمازيغية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

وزير التعليم العالي يبحث سبل تدعيم التعاون مع المحافظة السامية 

 لألمازيغية

من  

العام للمحافظة السامية  استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مع األمين

بين الطرفين في إطار تقوية الشراكة  لألمازيعية، سي الهاشمي عصاد، سبل تدعيم التعاون

في منظومة التعليم العالي، حسب ما أفاد به، اليوم  لتعزيز مكانة اللغة والثقافة األمازيغية

 .الثالثاء، بيان للوزارة

االثنين، فرصة  وشكل اللقاء الذي حضره وفد عن المحافظة وعدد من إطارات الوزارة، أمس

مجاالت ال سيما التعليم والتكوين  لوزارة والمحافظة في عدةسبل تدعيم التعاون بين ا“لدراسة 

 .”العاليين وكذا البحث العلمي

والثقافة األمازيغية في  وبالمناسبة, وفي إطار تقوية الشراكة بين الطرفين وتعزيز مكانة اللغة

ة على فتح معهد اللغة والثقافة األمازيغي إمكانية“منظومة التعليم العالي، اتفق الطرفان على 

الشلف، وفتح قسم للغة األمازيغية على مستوى المدرسة  مستوى جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية

 التحضير“، باإلضافة إلى ”بوالية ورقلة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية العليا لألساتذة

ي البكم ببن إلدراج تخصص ثقافة ولغة أمازيغية على مستوى المدرسة العليا ألساتذة الصم

 .”مسوس

على مستوى مراكز  إمكانية إدراج تعلم اللغة األمازيغية“على  –يضيف البيان–كما تم االتفاق

األمازيغية، ومرافقة المحافظة السامية لألمازيغية  التعليم المكثف للغات قصد ترقية الثقافة واللغة

ؤسسات الجامعية في إشراك الم“، وكذا إمكانية ”العربية إلى األمازيغية في ميدان الترجمة من

واللغة  والتنظيم المشترك لفعاليات جائزة رئيس الجمهورية لالمتياز في الثقافة احتضان

 .”األمازيغية

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 التعاون مع المحافظة السامية لألمازيغيةوزير التعليم العالي يبحث سبل تدعيم 

 

العلمي, كمال بداري, مع األمين العام للمحافظة  استعرض وزير التعليم العالي والبحث

الهاشمي عصاد, سبل تدعيم التعاون بين الطرفين في إطار  السامية لألمازيعية, سي

مكانة اللغة والثقافة األمازيغية في منظومة التعليم العالي, حسب  تقوية الشراكة لتعزيز

  .به, اليوم الثالثاء, بيان للوزارة ما أفاد

المحافظة وعدد من إطارات الوزارة, أمس االثنين,  وشكل اللقاء الذي حضره وفد عن

التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدة مجاالت ال سيما  ة لدراسة "سبل تدعيمفرص

 ."العاليين وكذا البحث العلمي التعليم والتكوين

الطرفين وتعزيز مكانة اللغة والثقافة  وبالمناسبة, وفي إطار تقوية الشراكة بين

فتح معهد اللغة اتفق الطرفان على "إمكانية  ,األمازيغية في منظومة التعليم العالي

وفتح قسم للغة  ,الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية والثقافة األمازيغية على مستوى

بالتنسيق مع وزارة التربية  ورقلة األمازيغية على مستوى المدرسة العليا لألساتذة بوالية

ثقافة ولغة أمازيغية على مستوى  الوطنية", باإلضافة إلى "التحضير إلدراج تخصص

 ."مسوس المدرسة العليا ألساتذة الصم البكم ببني

األمازيغية على مستوى  لغةعلى "إمكانية إدراج تعلم ال --يضيف البيان--كما تم االتفاق

األمازيغية, ومرافقة المحافظة  مراكز التعليم المكثف للغات قصد ترقية الثقافة واللغة

العربية إلى األمازيغية", وكذا إمكانية "إشراك  السامية لألمازيغية في ميدان الترجمة من

لجمهورية والتنظيم المشترك لفعاليات جائزة رئيس ا المؤسسات الجامعية في احتضان

 ."واللغة األمازيغية لالمتياز في الثقافة
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 التعاون مع المحافظة السامية لألمازيغيةوزير التعليم العالي يبحث سبل تدعيم 

 

العلمي, كمال بداري, مع األمين العام للمحافظة  استعرض وزير التعليم العالي والبحث

الهاشمي عصاد, سبل تدعيم التعاون بين الطرفين في إطار  السامية لألمازيعية, سي

مكانة اللغة والثقافة األمازيغية في منظومة التعليم العالي, حسب  تقوية الشراكة لتعزيز

  .به, اليوم الثالثاء, بيان للوزارة ما أفاد

المحافظة وعدد من إطارات الوزارة, أمس االثنين,  وشكل اللقاء الذي حضره وفد عن

التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدة مجاالت ال سيما  ة لدراسة "سبل تدعيمفرص

 ."العاليين وكذا البحث العلمي التعليم والتكوين

الطرفين وتعزيز مكانة اللغة والثقافة  وبالمناسبة, وفي إطار تقوية الشراكة بين

فتح معهد اللغة اتفق الطرفان على "إمكانية  ,األمازيغية في منظومة التعليم العالي

وفتح قسم للغة  ,الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية والثقافة األمازيغية على مستوى

بالتنسيق مع وزارة التربية  ورقلة األمازيغية على مستوى المدرسة العليا لألساتذة بوالية

ثقافة ولغة أمازيغية على مستوى  الوطنية", باإلضافة إلى "التحضير إلدراج تخصص

 ."مسوس المدرسة العليا ألساتذة الصم البكم ببني

األمازيغية على مستوى  لغةعلى "إمكانية إدراج تعلم ال --يضيف البيان--كما تم االتفاق

األمازيغية, ومرافقة المحافظة  مراكز التعليم المكثف للغات قصد ترقية الثقافة واللغة

العربية إلى األمازيغية", وكذا إمكانية "إشراك  السامية لألمازيغية في ميدان الترجمة من

لجمهورية والتنظيم المشترك لفعاليات جائزة رئيس ا المؤسسات الجامعية في احتضان

 ."واللغة األمازيغية لالمتياز في الثقافة
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 وزير التعليم العالي يبحث سبل تدعيم التعاون مع المحافظة السامية لألمازيغية

 
 

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, مع األمين العام للمحافظة  –الجزائر 

الهاشمي عصاد, سبل تدعيم التعاون بين الطرفين في إطار تقوية السامية لألمازيعية, سي 

الشراكة لتعزيز مكانة اللغة والثقافة األمازيغية في منظومة التعليم العالي, حسب ما أفاد به, 

 اليوم الثالثاء, بيان للوزارة.

 وشكل اللقاء الذي حضره وفد عن المحافظة وعدد من إطارات الوزارة, أمس االثنين, فرصة

سبل تدعيم التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدة مجاالت ال سيما التعليم والتكوين “لدراسة 

 ”.العاليين وكذا البحث العلمي

وبالمناسبة, وفي إطار تقوية الشراكة بين الطرفين وتعزيز مكانة اللغة والثقافة األمازيغية في 

إمكانية فتح معهد اللغة والثقافة األمازيغية على “منظومة التعليم العالي, اتفق الطرفان على 

مستوى جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية الشلف, وفتح قسم للغة األمازيغية على مستوى المدرسة 

التحضير إلدراج “باإلضافة إلى ”, العليا لألساتذة بوالية ورقلة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية

 ”.ستوى المدرسة العليا ألساتذة الصم البكم ببني مسوستخصص ثقافة ولغة أمازيغية على م

إمكانية إدراج تعلم اللغة األمازيغية على مستوى مراكز “على  –يضيف البيان–كما تم االتفاق

التعليم المكثف للغات قصد ترقية الثقافة واللغة األمازيغية, ومرافقة المحافظة السامية لألمازيغية 

إشراك المؤسسات الجامعية في “وكذا إمكانية ”, ة إلى األمازيغيةفي ميدان الترجمة من العربي

احتضان والتنظيم المشترك لفعاليات جائزة رئيس الجمهورية لالمتياز في الثقافة واللغة 

 ”.األمازيغية

 

 



 
 :تقوية الشراكة لتعزيز مكانة اللغة والثقافة األمازيغية في منظومة التعليم العالي

 مع المحافظة السامية لألمازيغية بداري يبحث سبل تدعيم التعاون

 

 

كمال بداري، مع األمين العام للمحافظة  استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

في إطار عصاد، سبل تدعيم التعاون بين الطرفين  السامية لألمازيعية، سي الهاشمي

اللغة والثقافة األمازيغية في منظومة التعليم العالي، حسبما  تقوية الشراكة لتعزيز مكانة

 .الثالثاء، بيان للوزارة أفاد به، أمس

فرصة  وشكل اللقاء الذي حضره وفد عن المحافظة وعدد من إطارات الوزارة، االثنين،

سيما التعليم  عدة مجاالت ال سبل تدعيم التعاون بين الوزارة والمحافظة في“لدراسة 

 .”والتكوين العاليين وكذا البحث العلمي

والثقافة  وبالمناسبة, وفي إطار تقوية الشراكة بين الطرفين وتعزيز مكانة اللغة

فتح معهد اللغة  إمكانية“األمازيغية في منظومة التعليم العالي, اتفق الطرفان على 

الشلف, وفتح قسم للغة  سيبة بن بوعلي بواليةوالثقافة األمازيغية على مستوى جامعة ح

بوالية ورقلة بالتنسيق مع وزارة التربية  األمازيغية على مستوى المدرسة العليا لألساتذة

إلدراج تخصص ثقافة ولغة أمازيغية على مستوى  التحضير“ ، باإلضافة إلى”الوطنية

 .”البكم ببني مسوس المدرسة العليا ألساتذة الصم

مستوى  إمكانية إدراج تعلم اللغة األمازيغية على“على  –يضيف البيان–تفاقكما تم اال

ومرافقة المحافظة  ,مراكز التعليم المكثف للغات قصد ترقية الثقافة واللغة األمازيغية

وكذا إمكانية ”, األمازيغية السامية لألمازيغية في ميدان الترجمة من العربية إلى

المشترك لفعاليات جائزة رئيس  حتضان والتنظيمإشراك المؤسسات الجامعية في ا“

 .”األمازيغية الجمهورية لالمتياز في الثقافة واللغة

 ق. و

 



 

  منصات رقمية جديدة لدعم الطلبة واألساتذة 9

 :وعد بالقضاء على السرقة العلمية.. بداري
 

 

منصات رقمية  9كمال بداري، أمس، على إطالق  أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 21محاور استراتيجية و 7رهانا و 21للقطاع الذي يشمل  ضمن المخطط الرئيسي الرقمي

برنامج عملياتي، تجسيدا لمخطط عمل الحكومة، الذي يتمحور حول  201و برنامجا استراتيجيا

  .القطاع من خالل رقمنة نشاطاته تحسين

 تعد فاعال من فواعل االقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن رهان أكد الوزير أن هذه المنصات الرقمية

رقمنة جميع نشاطات القطاع وتحقيق إدارة عصرية لالرتقاء بمستوى  مصالحه يتمثل في

 .وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الخدمات،

التسع، حسب ذات المسؤول، بدفتر التوافق بين التكوين والتشغيل،  وتتعلق هذه المنصات الرقمية

من  الع على الخدمات التي تقدمها الجامعةمنه طلبة البكالوريا ويمكنهم من االط حيث يستفيد

المستفيد الثاني، من  تخّصصات ووسائل تدعيم التشغيل بعد تخرجهم. كما تعتبر الجماعات المحلية

باإلحصائيات التي تخص التنمية  هذه المنصات حيث تمكنها من تحقيق بعض األهداف المتعلقة

من التحضير الجيد لكل األعمال التطبيقية، التي التكوين  المحلية. ويمكن هذا الدفتر الرقمي، فريق

االقتصادي واالجتماعي، حسب الوزير، الذي أشار إلى أن المنصة الثانية  لها عالقة بالمحيط

 .لتسجيل الطلبة الدوليين في المؤسسات الجامعية الجزائرية خصصت

الرابعة  شهادات. وتتعلقالثالثة، فتتعلق بتسيير المشاريع المبتكرة من قبل حاملي ال اما المنصة

الخامسة لتقييم الباحثيين الدائمين.  بالسينما الجامعية، بينما خّصصت وزارة التعليم العالي المنصة

المتعلقة بالحياة البيداغوجية، سيتم إنجازها  21المنصات الرقمية  وقد أكد وزير التعليم العالي أن

 .جوان المقبل كأقصى تقدير قبل نهاية

العلمية، إذ ال يسمح ألي طالب اإلقبال على  ول إلى أنه سيتم القضاء على السرقةوأشار المسؤ

المثول أمام برنامج تقييم نسبة االقتباس، من خالل تقديم ملفه  مناقشة أطروحة الدكتوراه، دون

 .الرقمي عبر المسار

 

 

 

 



 
Baddari examine les moyens de renforcer la coopération avec 

le HCA 

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

scientifique, Kamel Baddari a passé en revue avec le secrétaire général du 

Haut-commissariat à l'amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad les moyens de 

renforcer la coopération et le partenariat entre les deux parties en vue de 

promouvoir la place de la langue et la culture amazighes dans le système de 

l'enseignement supérieur, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère. 

La rencontre à laquelle a pris part, lundi, une délégation du HCA et des cadres du 

ministère a permis d'"examiner les moyens de renforcer la coopération entre le 

ministère et le HCA dans divers domaines, notamment l'enseignement et la 

formation professionnels et la recherche scientifique". 

Dans le but de renforcer le partenariat et de promouvoir la place de la langue et la 

culture amazighes dans le système de l'enseignement supérieur, les deux parties ont 

convenu de "la possibilité d'ouvrir un institut de la langue et de la culture 

amazighes au niveau de l'Université Hassiba-Benbouali dans la wilaya de Chlef, 

d'une classe de tamazight au niveau de l'Ecole normale supérieure de Ouargla, en 

coordination avec le ministère de l'Education nationale", outre "la préparation de 

l'introduction de la culture et de la langue amazighes au programme de l'Ecole 

normale supérieure pour les sourds-muets (ENSSM) de Beni Messous". 

Il a été convenu également de la possibilité d'introduire Tamazight au niveau des 

Centres d'enseignement intensif des langues en vue de promouvoir la culture et la 

langue amazighes et d'accompagner le HCA dans la traduction de la langue arabe 

vers tamazight", outre "la possibilité d'associer les établissements universitaires à 

l'organisation conjointe du prix du Président de la République d'excellence de la 

culture et la langue amazighes", conclut le document. 

 

 

 

 

 

 



 

Ouvrant l’accès à un certificat de start-up: Enregistrement de 

plus de 30 mémoires de fin d’études à Naâma 

 

 

L’incubateur des affaires du Centre universitaire Salhi-Ahmed de Naâma a recensé, durant 

l’année universitaire 2022-2023, pas moins de 36 mémoires de fin d’études ouvrant l’accès à 
l’obtention d’un label de start-up, a-t-on appris auprès de l’incubateur. 

Par Younès H. 

L’accompagnement de 36 projets de recherche a été enregistré via la plateforme «projet 

innovant» destinée aux étudiants en fin de cursus universitaire au Centre universitaire Salhi-

Ahmed de Naâma, en vue de leur permettre d’obtenir un label de start-up, a indiqué le 

responsable de l’incubateur, Berrah Nacer Ali, en marge d’une journée d’information et de 

sensibilisation sur «le guide du projet pour obtenir le label de startup». Ces mémoires de fin 

d’études ont été acceptés sur évaluation initiale par les membres du comité scientifique de 

l’incubateur, a-t-on fait savoir, notant que chaque projet concerne un groupe de travail allant 

jusqu’à 6 étudiants. 

Les projets de mémoire de fin d’études pour l’obtention d’un label de start-up émergente se 

répartissent sur la licence et le master en spécialités de Technologie, Sciences, Sciences de 

gestion, Sciences économiques et commerciales, Droit, Sciences politiques, Sciences humaines 

et sociales, selon la même source. La direction du CU de Naâma a réservé des espaces équipés 

au niveau des laboratoires de recherche aux étudiants pour leur permettre de développer leurs 

idées innovantes et leur concrétisation à travers la création de start-up et de bénéficier d’ une 

assistance pour des formations au niveau d’entreprises économiques où leurs solutions 

innovantes sont exploitées selon le besoin, en plus de bénéficier de différents dispositifs de 

soutien et de financement mis en place par l’Etat, a-t-on ajouté. 

La journée d’information, où des orientations et des conseils techniques ont été présentés aux 

étudiants, s’est déroulée en présence de représentants de dispositifs de soutien technique et de 

financement, à l’instar de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (Angem) et l’Agence 

nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade). 

Y. H. 
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Enseignement supérieur: Huit plateformes pour numériser les universités 

 
Le directeur général de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Djamel Boukezzata, a révélé que le ministre a procédé, hier, au 

lancement de huit plateformes dans le cadre de la numérisation de l’université algérienne, dans 
le but de la pousser à renforcer son rôle dans le développement de l’économie nationale. 

Par Meriem Benchaouia 
S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale chaîne 1, le responsable a expliqué que la 

première plateforme sera consacrée au guide de référence pour créer une compatibilité entre 

formations et métiers ou formation et emploi, dans le but de donner plus de visibilité aux 

formations universitaires et de permettre aux bacheliers de voir tous les parcours proposés par 

les établissements d’enseignement supérieur et leurs horizons professionnels. Quant à la 

deuxième plateforme, elle est destinée à la gestion de projets innovants afin d’ouvrir un large 

champ pour que l’université soit une valeur ajoutée au développement national. S’agissant de la 

troisième plateforme, elle sera consacrée au cinéma de l’université dans le but de donner une 

dimension culturelle à l’université en plus de la dimension formative, qui est considérée comme 

une tâche fondamentale. Le même intervenant a fait savoir que cette plateforme permettra aux 

étudiants de visionner les œuvres cinématographiques les plus importantes qui relatent l’histoire 

de l’Algérie et les grandes étapes connues de la société algérienne. «La numérisation est aussi 

un pilier de l’administration moderne, et c’est la quatrième plateforme qui s’occupera de 

l’évaluation des chercheurs permanents. La cinquième plateforme est une plateforme de 

candidature au poste de directeur des services universitaires, et une sixième plateforme de suivi 

du patrimoine du secteur en vue de sa gestion. Ensuite, deux dernières plateformes qui 

s’inscrivent dans le cadre des relations nationales et internationales, la plate-forme étudiant international 

dans le but d’attirer les étudiants étrangers et de les informer de tous les services éducatifs et autres fournis par 

l’université, puis la dernière plateforme est le réseau de communication à travers les anciens diplômés des 

institutions universitaires et des écoles supérieures», a-t-il poursuivi. Djamel Boukezzata a souligné les efforts 

inlassables déployés par le secteur dans le but de faire du système de formation et d’éducation un système 

flexible qui sort de sa coquille classique, ce qui a été confirmé par le décret exécutif 208-22 qui établit de 

nouveaux modèles de formation permettant au titulaire d’un baccalauréat à poursuivre ses études selon son 

cursus et selon ses capacités. Il a parlé des défis auxquels sont confrontés les efforts de 

numérisation du secteur, tels que l’accès à Internet et au numérique, le défi de développer une 

culture de la numérisation et celui d’accompagner les enseignants afin de les aider à développer 

leurs performances pédagogiques et à contrôler toutes ces technologies modernes appliquées 

dans le domaine de l’éducation, ainsi que la nécessité de développer les installations de base 

pour prendre en charge ces transformations. L’invité de la matinée a conclu en soulignant que 

l’université algérienne est aujourd’hui en mesure d’avancer vers la transformation d’une société 

de consommation, une société de la connaissance, ce qui est le véritable pari pour que le secteur 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «Contribuer efficacement à la 

création d’une économie basée sur la connaissance et les services technologiques. Notre objectif 

est de donner cette dimension à l’université à travers ce système avec la coordination du ministère de 

l’Economie de la connaissance, des Start-up et des micro-entreprises», a-t-il dit. 

M. B. 
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