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مشروعا مؤهال ألن يكون مؤسسة ناشئة 065ات: جامع  

 

 065كمال بداري, اليوم الخميس بوهران أن حوالي أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي,  -وهران 

مشروعا للطلبة الجامعيين مؤهل ألن يكون مؤسسة ناشئة مما سيسهم في خلق ديناميكية اقتصادية 

 واجتماعية على المستوى الوطني.

وعلى هامش زيارة قادته بمعية كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, 

ن المهدي وليد, ووزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية كريم بيبي تريكي, إلى معرض لنماذج ياسي

"دمحم بن أحمد",صرح  2-المشاريع الناشئة بجامعات وهران ومدارسها الوطنية والعليا بجامعة وهران

من أجل تحويل  مشروعا جامعيا "سيتم مرافقتها بكافة الوسائل 065السيد بداري للصحافة أن حوالي 

  األفكار إلى منتوج قابل للتسويق يساهم في خلق ديناميكية هامة ويساهم في تنمية االقتصاد الوطني".

وأشار السيد بداري إلى أن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بكافة 

"سترافق هؤالء الطلبة من أجل  -العلمي بموجب التعاون القائم مع قطاع التعليم العالي والبحث -هياكلها 

 تحويل أفكارهم االبتكارية إلى منتوج قابل للتسويق".

ومن جانبه أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على أهمية تشجيع روح 

 المقاوالتية عند الشباب وتشجيع أفكارهم االبتكارية ومشاريعهم.

ن هناك تعاونا كبيرا بين دائرته الوزارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وذكر في هذا الصدد أ

أجل تشجيع ومرافقة الجامعيين المتخرجين في إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتمكينهم من أن يساهموا في خلق 

 مناصب شغل والثروة.

ومشاريع المؤسسات الناشئة ولها واعتبر في هذا الصدد أن جامعات وهران "تعد خزانا لألفكار المبتكرة 

 تجارب هامة في هذا المجال ونحن جئنا اليوم لالستماع للشباب المبدع واالهتمام بانشغاالته".

 

 

 

 

 



 

مشروعا مؤهال ألن يكون مؤسسة ناشئة 065جامعات:   
 

 
 

مشروعا  065أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم الخميس بوهران أن حوالي  –وهران 

مما سيسهم في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية على المستوى  للطلبة الجامعيين مؤهل ألن يكون مؤسسة ناشئة

 الوطني.

وعلى هامش زيارة قادته بمعية كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي 

شاريع الناشئة بجامعات وليد, ووزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية كريم بيبي تريكي, إلى معرض لنماذج الم

 065صرح السيد بداري للصحافة أن حوالي ”,دمحم بن أحمد“ 2-وهران ومدارسها الوطنية والعليا بجامعة وهران

سيتم مرافقتها بكافة الوسائل من أجل تحويل األفكار إلى منتوج قابل للتسويق يساهم في خلق ديناميكية “مشروعا جامعيا 

 ”.صاد الوطنيهامة ويساهم في تنمية االقت

بموجب  –وأشار السيد بداري إلى أن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بكافة هياكلها 

سترافق هؤالء الطلبة من أجل تحويل أفكارهم االبتكارية إلى “ -التعاون القائم مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

 ”.منتوج قابل للتسويق

ه أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على أهمية تشجيع روح المقاوالتية عند ومن جانب

 الشباب وتشجيع أفكارهم االبتكارية ومشاريعهم.

وذكر في هذا الصدد أن هناك تعاونا كبيرا بين دائرته الوزارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع 

 ة الجامعيين المتخرجين في إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتمكينهم من أن يساهموا في خلق مناصب شغل والثروة.ومرافق

تعد خزانا لألفكار المبتكرة ومشاريع المؤسسات الناشئة ولها تجارب هامة “واعتبر في هذا الصدد أن جامعات وهران 

 ”.االهتمام بانشغاالتهفي هذا المجال ونحن جئنا اليوم لالستماع للشباب المبدع و

أما وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية فقد أكد على أهمية المؤسسات الناشئة في تطوير القطاعات االقتصادية 

 خاصة االتصاالت الفضائية.

يس بمركز وقد كانت الفرصة مواتية خالل أشغال الملتقى األول للمؤسسات الناشئة في مجال الفضاء الذي نظم اليوم الخم

للقاء شباب مبتكر أصحاب “ -حسب الوزير-البحث لتطوير األقمار الصناعية بوهران التابع للوكالة الفضائية الجزائرية 

 ”.مؤسسات ناشئة لديها مشاريع يمكن أن تشارك بها في البرنامج القادم للوكالة الفضائية الجزائرية

ة الفضائية الجزائرية من هؤالء الشباب المبتكر من أجل حصر وقد كانت الفرصة مواتية أيضا لتقرب إطارات الوكال

 االحتياجات والمتطلبات والتعرف على سبل التعاون في هذا اإلطار, وفقا للسيد بيبي تريكي.

على تدشين المبنى الجديد للمخبر الجهوي للتصنيع فضال عن ” دمحم بن أحمد“ 2-وقد قام الوفد الوزاري بجامعة وهران

ضية التكنولوجية لألنظمة الميكانيكية والروبوتيك والتدخل والخدمات التابعة لمركز البحث في التكنولوجيا تدشين األر

تابعة ” راديو ويب“بوهران وتدشين أيضا قناة إذاعية علمية ” دمحم بوضياف“الصناعية بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 للجامعة المذكورة على مستوى نفس األرضية.

فد الوزاري صباح اليوم على افتتاح أشغال الملتقى األول للمؤسسات الناشئة في مجال الفضاء الذي نظمته وقد أشرف الو

وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالتعاون مع وزارة البريد و المواصالت السلكية 

 والالسلكية على مستوى مركز تطوير األقمار الصناعية بوهران.
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مشروعا للطلبة الجامعيين مؤهل ألن يكون مؤسسة  065حوالي 

 .ناشئة

 

 065أن حوالي  أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, الخميس بوهران

في خلق ديناميكية  مشروعا للطلبة الجامعيين مؤهل ألن يكون مؤسسة ناشئة مما سيسهم

 .اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني

الناشئة  وعلى هامش زيارة قادته بمعية كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات

لكية والالسلكية الس والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, ووزير البريد والمواصالت

بجامعات وهران ومدارسها الوطنية  كريم بيبي تريكي, إلى معرض لنماذج المشاريع الناشئة

 065السيد بداري للصحافة أن حوالي  صرح”,دمحم بن أحمد“ 2-والعليا بجامعة وهران

الوسائل من أجل تحويل األفكار إلى منتوج قابل  سيتم مرافقتها بكافة“مشروعا جامعيا 

 .”ديناميكية هامة ويساهم في تنمية االقتصاد الوطني يق يساهم في خلقللتسو

والمؤسسات المصغرة  وأشار السيد بداري إلى أن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

سترافق “ -العالي والبحث العلمي بموجب التعاون القائم مع قطاع التعليم –بكافة هياكلها 

 .”االبتكارية إلى منتوج قابل للتسويق أفكارهمهؤالء الطلبة من أجل تحويل 

على أهمية  ومن جانبه أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

 .ومشاريعهم تشجيع روح المقاوالتية عند الشباب وتشجيع أفكارهم االبتكارية

التعليم العالي والبحث  ارةوذكر في هذا الصدد أن هناك تعاونا كبيرا بين دائرته الوزارية ووز

إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتمكينهم  العلمي من أجل تشجيع ومرافقة الجامعيين المتخرجين في

 .من أن يساهموا في خلق مناصب شغل والثروة

ومشاريع المؤسسات  تعد خزانا لألفكار المبتكرة“واعتبر في هذا الصدد أن جامعات وهران 

لالستماع للشباب المبدع واالهتمام  هذا المجال ونحن جئنا اليوم الناشئة ولها تجارب هامة في

 .”بانشغاالته

 و ا ج



   

 مشروعا جامعيا مؤهال لتوليد مؤسسات ناشئة 560

 
مشروعا لطلبة جامعيين مؤهل لتوليد مؤسسات ناشئة سيسهم في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية على المستوى  560

  الوطني

مؤهل لتوليد  مشروعا جامعيا لطلبة، 065والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس، عن حوالي  كشف وزير التعليم العالي

 .على المستوى الوطني ة اقتصادية واجتماعيةمؤسسات ناشئة، مما سيسهم في خلق ديناميكي

اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي  وعلى هامش زيارة قادته بمعية كل من وزير

لنماذج المشاريع الناشئة بجامعات  ووزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية كريم بيبي تريكي، إلى معرض وليد،

تحويل  مشروعا جامعيا، سيتّم مرافقتها بكافة الوسائل من أجل 065بداري أّن الـ  ن ومدارسها الوطنية والعليا، أفادوهرا

 .”الوطني األفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، بما يساهم في تنمية االقتصاد

هياكلها، وبموجب التعاون  أّن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة بكافة إلى بداري وأشار

 سترافق هؤالء الطلبة من أجل تحويل أفكارهم االبتكارية إلى منتوج قابل“ القائم مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،

 .”للتسويق

 سات الناشئة والمؤسسات المصغرة أهمية تشجيع روح المقاوالتية عندوالمؤس من جانبه، أكد وزير اقتصاد المعرفة

تعاونًا كبيًرا بين دائرته الوزارية ووزارة  الشباب وتشجيع أفكارهم االبتكارية ومشاريعهم. وذكر في هذا الصدد أّن هناك

وتمكينهم من أن  سساتهم الناشئةمن أجل تشجيع ومرافقة الجامعيين المتخرجين في إنشاء مؤ التعليم العالي والبحث العلمي

 .يساهموا في خلق مناصب شغل والثروة

 تعدّ خزانًا لألفكار المبتكرة ومشاريع المؤسسات الناشئة ولها تجارب هامة“ واعتبر ياسين المهدي أّن جامعات وهران

البريد والمواصالت السلكية  أما وزير”. بانشغاالته في هذا المجال ونحن جئنا اليوم لالستماع للشباب المبدع واالهتمام

 .الفضائية أهمية المؤسسات الناشئة في تطوير القطاعات االقتصادية خاصة االتصاالت والالسلكية، فأكد على

 األول للمؤسسات الناشئة في مجال الفضاء المنّظم، الخميس، بمركز البحث وكانت الفرصة مواتية خالل أشغال الملتقى

شباب مبتكر أصحاب مؤسسات ناشئة لديها  للقاء“وهران التابع للوكالة الفضائية الجزائرية، لتطوير األقمار الصناعية ب

 .”البرنامج القادم للوكالة الفضائية الجزائرية مشاريع يمكن أن تشارك بها في

 الوكالة الفضائية الجزائرية من هؤالء الشباب المبتكر من أجل حصر وكانت الفرصة مواتية أيضا لتقرب إطارات

، بتدشين ”دمحم بن أحمد“ 2-والمتطلبات والتعرف على سبل التعاون. وقام الوفد الوزاري بجامعة وهران االحتياجات

األرضية التكنولوجية لألنظمة الميكانيكية والروبوتيك والتدخل  المبنى الجديد للمخبر الجهوي للتصنيع فضال عن تدشين

بوهران وتدشين ” دمحم بوضياف“ التابعة لمركز البحث في التكنولوجيا الصناعية بجامعة العلوم والتكنولوجيا والخدمات

 .للجامعة المذكورة على مستوى األرضية نفسها تابعة” راديو ويب“أيضا قناة إذاعية علمية 
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 البروفيسور بوعالم سعيداني في ذمة هللا

 

البروفيسور بوعالم سعيداني، مدير عام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي  توفي

بجاية والبحث العلمي ورئيس جامعة سنة بعد  66سابقا، مساء الجمعة عن عمر ناهز ال 

بجاية جاء أمس في بيان صادر عن جامعة مرض عضال، وفق ما .  

هندسة العمليات والكيمياء الكهربية وتأكسد المعادن.  يعتبر الراحل من بين أكبر الباحثين في

المتحدة والثانية بالواليات 2562اختراع، األولى بفرنسا عام  وهو صاحب براءتي ريكيةاألم   

بجاية . كما يعد الفقيد من أهم األستاذة والمسيرين بجامعة2566عام   6191منذ التحاقه بها  

، تاريخ تعيينه رئيسا لها2562إلى غاية يناير  . 

بيار وماري كوري»ي وحاز البروفيسور سعيداني على شهادات بجامعت باريس«و « أين  «7 

كأستاذ باحث وتقلد ، حيث عمل بجاية بجامعة 6191قدم أطروحة دكتوراه، قبل التحاقه عام 

 .عدة مناصب مسئولية من بينها رئيس قسم ومدير المعهد وعميد كلية

أطروحات دكتوراه، قبل  65وقام بتأليف حوالي خمسين منشورا علميا وأشرف على حوالي 

2525تعيينه مديرا عاما بالوزارة الوصية شهر أفريل  . 

عائلة الراحل،  ، كمال بداري، بتعازيه إلىوفاته، تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإثر

أهله الصبر والسلوان سائال المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم . 

المتواجدة بمسقط رأسه بقرية « اسيوان»وسيشيع الفقيد الى مثواه األخير اليوم األحد بمقبرة 

سطيف بوالية« بوعنداس»بلدية « شريحة»  
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 وزارة التعليم العالي تعقد جلسات وطنية إلصالح نظام التعليم

 

 
 

لعقد جلسات وطنية حول إصالح نظام التعليم  تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التحضير

لتعليمات رئيس الجمهورية خالل اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ  العالي برؤى توافقية، تجسيدا

 .المنصرم فيفري 0

موافاتها بمقترحاتهم،  وطلبت وزارة التعليم العالي، في مراسلة لها، من مديري المؤسسات الجامعية

تسطيرها للمضي في اإلصالحات التي  صالح، والذي يتضمن خمسة أهداف تمبخصوص مشروع اإل

 .قبل مؤسسات التعليم العالي سبق وأن تم عقد ورشات أولية بخصوصها من

إرسال المقترحات  من أجل 2522مارس  62وفي السياق، تّم منح المعنيين أجال إلى غاية يوم األحد 

تتولى هذه األخيرة تقديمها للوزارة قبل األربعاء  امعات، على أنالمعبر عنها لرؤساء الندوات الجهوية للج

 .مارس 60

 25مارس إلى  25الفترة من  وفي إطار التحضير للجلسات الوطنية حول التعليم العالي، حددت الوزارة

فواعل األسرة الجامعية على مستوى المؤسسات  للشروع في تنظيم الجلسات المحلية، مع كل 2522ماي 

موضوعاتية، تمهيدا إلعداد الوثائق المرجعية لمشروع اإلصالح  ية، وستكون على شكل ورشاتالجامع

 . سيعرض في جلسات وطنية يحدد تاريخها الحقا النهائي الذي

إعداد مشروع تمهيدي  ومن أجل التحضير للجلسات المحلية، كلفت الوزارة فوج تفكير وعمل من أجل

حولها هذه الجلسات المحلية، مع الحرص  وعاتية التي ستتمحورلدليل يتعلق بتحضير الورشات الموض

 .شاملة لكل الجوانب ذات الصلة بمنظومة التعليم العالي الوطنية على أن تكون الوثيقة المعدة للنقاش

خمس أهداف، تتعلق  وحددت الوزارة في المشروع المعروض لإلثراء على مؤسسات التعليم العالي

االجتماعي واالقتصادي وسوق الشغل، فضال عن  وانفتاح الجامعة على المحيطاألولى بجودة التعليم، 

األهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار مقاربة شاملة  تحسين عروض التكوين وغيرها من

 . كافة المعنيين بقطاع التعليم العالي وتفاعلية مع

” أل أم دي“إلصالح نظام  الل مجلس الوزراءوتأتي هذه الخطوة تجسيدا لما أمر به رئيس الجمهورية خ

للوزارة أن أعلنت عن مشروع لعصرنة الجامعة  وفق مقاربة تشاركية شاملة ال تقصي أحدا، فيما سبق

ميادين، باإلضافة  0ميدانا إلى  60إعادة تنظيم ميادين التكوين من  محاور، والتي تتعلق بمشروع 4يضم 

بصفة ال  هادة المزدوجة والتي يمكن أن تحضر بالتوازي أوأقطاب جامعية، ومشروع الش إلى خلق

الليسانس إلى أربع سنوات بدل  تزامنية وهذا حسب إمكانات كل مؤسسة جامعية، مع رفع التكوين في

 .ثالث
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https://www.seveninfo.dz/wp-content/uploads/2023/03/99b5fa7d54e16d4e8c68577e1c22a754_M.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universités: 560 projets habilités à devenir des startups 

 

 ORAN - Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bedari a annoncé, 
jeudi à Oran, que 560 projets d’étudiants universitaires sont habilités à devenir des startups, ce qui 
contribuera à impulser une dynamique socio-économique au niveau national. 
En marge d’une visite en compagnie des ministres de l’Economie de la connaissance, des startups et des 
micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid et de la Poste et des Télécommunications Karim Bibi Triki, le 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré, à la presse lors d’une 
exposition des modèles de projets de startups des universités d’Oran et des écoles nationales 
supérieures, à l’université d’Oran 2 "Mohamed Benahmed", que "ces projets seront dotés de tous les 
moyens en vue de transférer les idées vers un produit commercialisable, créer une dynamique et 
impulser l’économie nationale". 
M. Bedari a souligné que le ministère de l’Economie de la connaissance, des startups et des micro-
entreprises avec toutes ses structures accompagnera, en vertu de la coopération établie avec le secteur 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les étudiants concernés, en vue de 
reconvertir leurs idées innovantes en un produit commercialisable. 
Pour sa part, le ministre de l’Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Yacine 
El Mahdi Oualid a insisté sur l’importance d’encourager l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes, leurs 
idées innovantes et leurs projets. 
Il a indiqué dans ce cadre, qu’il existe une large coopération entre son département ministériel et le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue d’encourager et 
d’accompagner les universitaires diplômés à monter leurs startups et leur permettre de contribuer à la 
création de l’emploi et de la richesse. 
Il a estimé que les universités d’Oran "sont un réservoir d’idées innovantes et de projets de startups et 
jouissent d’expériences dans ce domaine", déclarant: "nous sommes ici pour écouter les jeunes créateurs 
et de prendre en charge leurs préoccupations". 
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a souligné, quant à lui, l'importance 
des startups dans le développement des secteurs économiques, notamment les télécommunications. 
"L'occasion se présente à la faveur des travaux du premier forum des startups dans le domaine de 
l'espace, organisé jeudi au Centre de recherche pour le développement des satellites à Oran de l'Agence 
spatiale algérienne, pour rencontrer de jeunes innovants qui possèdent des startups avec des projets 
auxquels ils peuvent participer au prochain programme de l'Agence spatiale algérienne", a-t-il souligné. 
L’occasion est également mise à profit par les jeunes pour se rapprocher des cadres de l’Agence spatiale 
algérienne afin d'identifier les besoins et les exigences et connaître les voies de coopération dans ce 
cadre, selon M. Bibi Triki. 
La délégation ministérielle a procédé, à l'Université d'Oran-2 "Mohamed Ben Ahmed", à l'inauguration du 
nouveau bâtiment du laboratoire régional d'industrialisation, ainsi que la plateforme technologique des 
systèmes mécaniques et robotiques, d’intervention et des services du Centre de recherche en technologie 
industrielle à l'Université des Sciences et technologie (USTO) "Mohamed Boudiaf" à Oran, en plus du 
lancement de la chaîne scientifique "Radio Web" relevant de ladite université. 
La délégation ministérielle a présidé, jeudi matin, l’ouverture des travaux du premier colloque des 
startups dans le domaine spatial, organisé au Centre de développement des satellites d'Oran, par le 
ministère de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, en collaboration avec 
le ministère de la Poste et des Télécommunications. 



 

Université : le Professeur Boualem Saidani n'est plus 

BEJAIA - Le Professeur Boualem Saidani, ancien directeur général des 
enseignements et de la formation supérieure au ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) et ancien recteur de 
l’université de Bejaia, est décédé vendredi soir à l’âge de 61 ans des suites 
d’une longue maladie, rapporte samedi un communiqué de l’université de 
Bejaia. 
 
Chercheur émérite en génie des procédés, électrochimie et corrosion des 
métaux, et auteur de deux brevets internationaux, l’un déposé en France en 
2012 et l’autre aux Etats-Unis en 2016, le défunt aura été l’un des artisans les 
plus en vue des enseignants et gestionnaires de l’université de Bejaia, passant 
par toutes les étapes, depuis son arrivée en 1989 jusqu’à gravir le haut de 
l’échelle, en janvier 2013, ou il a été nommé recteur. 
 
Lauréat des universités "Pierre et Marie Curie" et " Paris 7 " où il a soutenu sa 
thèse de Doctorat, il a aussitôt (1989) rejoint Bejaia où il a officié en tant 
qu’enseignant-chercheur et occupé plusieurs postes de responsabilité, 
notamment chef de département, directeur d’institut et doyen de faculté. 
 
Il est auteur d’une cinquantaine de publications et a encadré une dizaine de 
soutenances de thèses de Doctorat, avant de se voir nommé directeur général 
au ministère de tutelle, en avril 2020. 
 
Suite à cette disparition, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Kamel Baddari, a présenté ses condoléances et sa 
profonde sympathie à la famille du défunt. 
 
L'enterrement aura lieu demain dimanche, au cimetière d’Assiouene, dans son 
village natal Cheriha, dans la commune de Bouandès, wilaya de Sétif. 

 

 

 

 



 

Université de Bejaïa: Le Professeur Boualem 

Saidani n’est plus 

 

 Le Professeur Boualem Saidani, ancien  directeur général des enseignements et de la 

formation supérieure au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique (MESRS) et ancien recteur de l’université de Bejaïa, est décédé vendredi soir à 

l’âge de 61 ans des suites d’une longue maladie, rapporte samedi un  communiqué de 

l’université de Bejaïa. 

Chercheur émérite en génie des procédés, électrochimie et corrosion des métaux, et auteur 

de deux brevets internationaux, l’un déposé en France en 2012 et l’autre aux Etats-Unis en 

2016, le défunt aura été l’un des  artisans les plus en vue des enseignants et gestionnaires de 

l’université de Bejaïa, passant par toutes les étapes, depuis son arrivée en 1989  jusqu’à 

gravir le haut de l’échelle, en janvier 2013, ou il a été nommé  recteur. Lauréat des 

universités « Pierre et Marie Curie » et  » Paris 7  » où il a soutenu sa thèse de Doctorat, il a 

aussitôt (1989) rejoint Bejaia où il a officié en tant qu’enseignant-chercheur et occupé 

plusieurs postes de  responsabilité, notamment chef de département, directeur d’institut et 

doyen de faculté. Il est auteur d’une cinquantaine de publications et a encadré une dizaine 

de soutenances de thèses de Doctorat, avant de se voir nommé directeur général au 

ministère de tutelle, en avril 2020. 

Suite à cette disparition, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, Kamel Baddari, a présenté ses condoléances et sa profonde sympathie à la 

famille du défunt.  L’enterrement aura lieu demain dimanche, au cimetière d’Assiouene, 

dans  son village natal Cheriha, dans la commune de Bouandès, wilaya de Sétif. 

 

 

 

 


