
 

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2023 مارس41 ليوم  



 

  مذكرات تفاهم 5التوقيع على اتفاقيتين و

 رئيس الجمهورية يجري محادثات موسعة مع نظيره األوغندي

 
 

تبون، رفقة نظيره األوغندي، السيد يوويري موسيفيني،  أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد

 مذكرات تفاهم في قطاعات 5الجمهورية، على مراسم التوقيع على اتفاقيتين و أمس، بمقر رئاسة

  .والبحث العلمي الصحة الحيوانية، التعليم العاليالطاقة، السياحة، التجارة، الفالحة، 

االوغندي محادثات توسعت بعدها إلى أعضاء وفدي  أجرى رئيس الجمهورية قبل ذلك مع نظيره

الذي حظي باستقبال خاص برئاسة  الجزائر محادثات على انفراد مع ضيف البلدين، والتي سبقتها

أوغندية، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية خّصت  – الجمهورية. كما جرت محادثات ثنائية جزائرية

حيث شملت قطاعات الشؤون الخارجية، الفالحة، الطاقة، التجارة،  عدة قطاعات للتعاون بين البلدين،

 .والتعليم العالي الصناعة

العاصمة(، حيث وضع إكليال  الجزائر) رئيس األوغندي قد توجه صباح أمس إلى مقام الشهيدوكان ال

 المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة، من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري

للجيش، حيث تلقى شروحات مفصلة حول مختلف المراحل التاريخية  ليزور بعدها المتحف المركزي

 .ولثورتها التحريرية للجزائر

أول أمس، في زيارة دولة تدوم الى غاية يوم  الجزائر لالشارة ، كان الرئيس األوغندي قد وصل إلى

 .غد بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

 مبدأ احترام الحدود الموروثة غداة االستعمار، كما هو منصوص عليه في ،وأوغندا الجزائر وتناصر

 .الصحراء الغربية الميثاق التأسيسي لالتحاد اإلفريقي وكذا فيما يتعلق بتصفية االستعمار في

والدولية في  اهتمامها بالبعد اإلفريقي، ضمن توجه جديد يواكب المتغيرات اإلقليمية الجزائر وتولي

مالمحها من خالل خطابات رئيس  المنطقة، وفق تصورات جديدة تعزز دورها اإلقليمي، حيث برزت

 .بة خيار استراتيجي للجزائراإلفريقية أضحت بمثا الجمهورية عبد المجيد تبون، باعتبار أن القارة

إلى الساحة  الجزائر وسبق لرئيس الجمهورية، أن أكد في لقاء مع الصحافة، أن العمل على عودة

من الحضور على المستوى اإلفريقي  اإلفريقية يندرج ضمن أولوياته لنيل حصتها التي تستحقها

مصيرها إفريقي وامتدادها إفريقي، ولم شمل إفريقيا ال  الجزائر" سياسيا واقتصاديا، من منطلق أن

 ."يكون إال بمساعي الدول اإلفريقية

 التي 55لثقلها الدبلوماسي واإلقليمي في القارة السمراء تعد من االلتزامات  الجزائر تعادةكما أن اس

طلبات للجزائر  اإلفريقية لتقديم تضمنها البرنامج االنتخابي، لرئيس الجمهورية، ما دفع بعديد الدول

 .الداخلية والخارجية على المستوى القاري لتحريك آلتها الدبلوماسية في حل النزاعات

 الرئيس األوغندي يستقبل رئيسي غرفتي البرلمان

العاصمة، كل من رئيس  بالجزائر يوويري موسيفيني، أمس، ، السيدأوغندا استقبل رئيس جمهورية

الوطني إبراهيم بوغالي، حيث أدى  مجلس األمة، السيد صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي

 .الجزائر ملة لضيفالمسؤوالن، كل على حدة، زيارة مجا

السيد يوويريك موسيفيني، أمس، الوزير األول، السيد أيمن بن  ،أوغندا كما استقبل رئيس جمهورية

 الذي أدى له زيارة مجاملة. وكان الرئيس األوغندي قد أجرى في وقت سابق، بمقر عبد الرحمان،

توسعت بعدها إلى  رئاسة الجمهورية، محادثات مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،

 .مذكرات تفاهم توقيع على اتفاقيتين وخمسأعضاء وفدي البلدين، وتّوجت بال
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قطري في الميدان -تجاوب جزائري   

 

 
 

 

استقبل البروفيسور جمال الدين أكراتش، مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 

ور سالم للعلوم والتكنولوجيا الدكت الدوحة أمس، وفدا قطريا متكونا من رئيس جامعة

الدكتور رشيد بن العمري، وعميد كلية الهندسة  النعيمي، نائب رئيس الشؤون األكاديمية

العتوم، حيث قام الوفد بزيارة تفقدية لكل من المسمع  التكنولوجية الدكتور عوني

للتحاليل الفيزيائية والكيميائية لجامعة هواري بومدين للعلوم  واألرضية التقنية

 تندرج زيارة الوفد القطري في إطار تجسيد البرنامج التنفيذي الثاني حيث .والتكنولوجيا

-2022) للتعاون الجزائري القطري في مجال التعليم العالي والبحث التكنولوجي للفترة

.2025 
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  اتفاقيات توأمة بين الجامعات 01لتوقيع على ا

 التعاون الجزائري القطري في مجال التعليم العالي
 

 

 

  قطر مات الرئيس تبون وسمو أمير دولةاالتفاقيات تأتي تجسيدا اللتزا ❊

 اتفاقيات توأمة بين عدد من الجامعات والمدارس العليا 01العاصمة، التوقيع على  بالجزائر تم، أمس،

، قصد تكثيف العمل األكاديمي وتفعيل مشاريع (قطر) للعلوم والتكنولوجيا الدوحة ، وجامعةالجزائرية

 .البحث المشترك

تم التوقيع على هذه االتفاقيات من طرف رؤساء ومديري جامعات ومدارس عليا جزائرية، ورئيس 

سالم بن ناصر النعيمي، بحضور رئيس ديوان وزارة التعليم  ،بالدوحة عة العلوم والتكنولوجياجام

اوي، صحر العلمي، توفيق قندوز، ومدير التعاون والتبادل الجامعي بالوزارة، الطاهر العالي والبحث

 .، صالح عطيةالجزائر لدى قطر وسفير دولة

سيدا اللتزامات رئيس الجمهورية، السيد بالمناسبة، أكد السيد صحراوي أن هذه االتفاقيات تأتي "تج

، تميم بن حمد آل ثاني"، والتي تتمثل في "إبرام اتفاقيات قطر عبد المجيد تبون، وسمو أمير دولة

 ."التي تعد جامعة تكنولوجية بامتياز الدوحة توأمة بين جامعات جزائرية وجامعة

البلدين، السيما فيما  في ذات السياق أن اتفاقيات التوأمة هذه "ستسمح بتعزيز التعاون بين وأضاف

 رات العلمية"، مبرزا أنمشاريع البحث والتظاه تعلق بتبادل الخبراء، الباحثين واألساتذة، وتشجيع

مؤسسة جامعية"،  005منصة رقمية تكنولوجية، عبر أكثر من  01تملك اليوم ما يفوق  الجزائر"

 ."على محيطها اإلقليمي الجزائر "مؤشر يدل على انفتاح -مثلما قال-وهي 

اتفاقية توأمة بين  55كشف صحراوي بالمناسبة، عن إبرام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل كما

 .أشهر 6مؤسسات جامعية جزائرية وأخرى أجنبية، في ظرف 

 السيد النعيمي ما وصلت إليه "العالقات بالدوحة من جهته، ثّمن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا

هذه  السيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرا إلى أن "التوقيع على ،القطرية الجزائرية

صاد بين األبحاث التي تخدم االقت االتفاقيات يهدف إلى تبادل المدرسين والطلبة وإيجاد فرص لتعزيز

 ."البلدين

هي جامعة تكنولوجية علمية، ولها خبرة في الذكاء  الدوحة وأبرز في هذا الصدد، أن "جامعة

 سيراعي استشرافالسيبراني وعلم البيانات"، مؤكدا أن تبادل الخبرات " االصطناعي وفي األمن

 ."المستقبل ال سيما في مجال تطوير األمن الغذائي
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استحداث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين 

 األولي لفائدة طلبة الدكتوراه الجدد

استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, مؤخرا, لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين 

كينهم من اكتساب المعارف وتعميقها, السيما في مواد بغية تم ,األولي لفائدة طلبة الدكتوراه الجدد

 .بيان للوزارة ,الفلسفة واالنجليزية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال, حسب ما أفاد به, اليوم االثنين

ففي إطار إعداد وتنفيذ برنامج التكوين األولي لفائدة طلبة الدكتوراه الجدد, استحدثت وزارة التعليم 

لمي لجنة وطنية لإلشراف ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين المذكور على مستوى العالي والبحث الع

 .2121فبراير  2المؤرخ في  15بموجب القرار الوزاري رقم  ,مؤسسات التعليم العالي

من أربع لجان بيداغوجية وطنية تعمل على تمكين  –مثلما أوضحته الوصاية–وتتشكل هذه اللجنة 

المعارف وتعميقها, السيما في المواد األفقية التالية: الفلسفة, التعليمية,  اكتساب“طلبة الدكتوراه من 

المؤرخ في  0501االنجليزية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال, المدرجة ضمن القرار الوزاري رقم 

, والذي يحدد المقاييس األفقية, من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث على 2122ديسمبر  25

 .”ات التعليم العاليمستوى مؤسس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إستحداث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين األولي لطلبة الدكتوراه الجدد

 

إستحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا، لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين 

رف وتعميقها. السيما في مواد األولي لفائدة طلبة الدكتوراه الجدد. بغية تمكينهم من إكتساب المعا

 .الفلسفة واإلنجليزية وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال

وحسب بيان الوزارة، فإنه وفي إطار إعداد وتنفيذ برنامج التكوين األولي لفائدة طلبة الدكتوراه الجدد. 

التعليم إستحدثت الوزارة لجنة وطنية لإلشراف ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين على مستوى مؤسسات 

 .العالي

وتتشكل هذه اللجنة من أربع لجان بيداغوجية وطنية تعمل على تمكين طلبة الدكتوراه من إكتساب 

الفلسفة، التعليمية، االنجليزية وتكنولوجيات  :المعارف وتعميقها. السيما في المواد األفقية التالية

مقاييس األفقية. من أجل تدعيم اإلعالم واالتصال. والمدرجة ضمن القرار الوزاري الذي يحدد ال

 .”التكوين في الطور الثالث على مستوى مؤسسات التعليم العالي

ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارات طلبة الدكتوراه في عدة مجاالت تتعلق باآلداب واألخالقيات 

مال أدوات في البحث العلمي وتعبئة المعارف والمهارات في مجال احترام الملكية الفكرية. واستع

الرقمنة والتفكير النظري واالبستمولوجي. وذلك من أجل تحصيل ونشر المعرفة وتنمية الحس النقدي 

لدى طلبة الدكتوراه. مما يسمح لهم بالمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع واكتساب فكر متفتح 

 .”واحترام اآلخر

كار وغرس روح المقاوالتية والقيادة لدى كما يرمي البرنامج أيضا إلى تطوير مهارات المبادرة واالبت

هؤالء الطلبة. إضافة إلى تحسين مستواهم في اللغة االنجليزية، مما سيمكنهم كذلك من المشاركة في 

، ”ملتقيات علمية دولية. ونشر أعمالهم في مجالت عالمية محكمة والتواصل مع عالمهم الخارجي

 .يضيف المصدر ذاته

جع متاحة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية، مما سيسمح لكل فواعل جذير بالذكر أن هذه المرا

، علما أنه سيشرع في وضع هذا ”األسرة الجامعية من االطالع عليها واالستفادة من محتواها

مباشرة بعد اإلعالن عن االنطالق الرسمي للسنة “البرنامج التكويني حيز التنفيذ، بمختلف مراجعه، 

 .يدة للطور الثالث، من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلميالتكوينية الجد

 

 

 



 

  دعوة لتكثيف النشاطات المحفزة للطلبة على دراسة أم العلوم

 افتتاح األسبوع الجامعي للرياضيات

 

 

 النهوض بالرياضيات يتطلب الترويج لها ❊

الزوار، أمس، أن تطوير  جمال الدين شريط أستاذ باحث بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب اعتبر

دة في العالم، يتطلب الترويج لهذه المادة التي تعد أساس رائ الرياضيات وتحفيز الطلبة على دراستها الحتالل مكانة

الترويج للرياضيات  أي بلد، لما لها من انعكاسات مباشرة على االقتصاد واالبتكار، موضحا أن تقدم أو تخلف

للتقريب بين المختصين والطلبة وتزويدهم بآليات وتقنيات  والتحفيز على االهتمام بها يتم عبر تنظيم نشاطات مختلفة

 .استيعابها حديثة تسهل

اعترف األستاذ شريط في تصريح صحفي على هامش افتتاح األسبوع الجامعي للرياضيات بكلية الطب بجامعة بن 

بالعاصمة، أمس، بأن مشكل تدريس الرياضيات يبقى مشكال عالميا، موجودا في كل  "1 الجزائر" يوسف بن خدة

 .ود المجتمع بأنها علم مجرد وليس علم تطبيقيفقط، بسبب صعوبة هذه المادة والثقافة التي تس بالجزائر الدول وليس

اقترح المختص الترويج لها من  ،األمم وللنهوض بهذه المادة التي تعد أم العلوم ومؤشرا رئيسيا يقاس به مستوى تقدم

مزاياها، لتحبيبها للطلبة ودفعهم إلى بذل المزيد من الجهود  سليط الضوء علىخالل تنظيم نشاطات مختلفة وت

 .لدراستها

قتصادي الوطني ، بمزايا الرياضيات ودورها في خدمة اال"1 الجزائر" من جهته، ذكر فارس مختاري مدير جامعة

مجال الذكاء  ضرورة االهتمام بها لمواجهة التحديات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم في والصناعة، ملحا على

المستدامة وتحسين الحياة في الدول المتقدمة والنامية،  االصطناعي والرقمنة وكذا تحديات المناخ والطاقة والتنمية

 .واالقتصادية طرف "اليونسكو" ويحدد أهمية الرياضيات العلمية واالجتماعيةعلمي صدر من  وفقا لما تضمنه مقال

يقول المتحدث، بالنظر لقيمتها وتفاعلها مع المحيط  في هذا السياق، جاءت فكرة تنظيم أسبوع جامعي للرياضيات،

األكثر  حدى األعدادمارس، ليكون يوما عالميا للرياضيات، مشتق من ا 05اختيار تاريخ  االقتصادي، مشيرا إلى أن

.وعرف انطالق األسبوع 1,05قيمته التقريبية  الذي تساوي " P" استعماال واألكثر أهمية في الرياضيات وهو العدد

 مارس الجاري، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التعليم العالي 05إلى  الجامعي للرياضيات الذي يستمر

خدمات بعضهما، وفقما أكده عبد  سنوات وتسمح للطرفين باالستفادة من 5م والبحث العلمي ووزارة الصناعة، تدو

 .إشرافه على توقيع االتفاقية العزيز قند مدير المنافسة بوزارة الصناعة لدى

 طلبة الرياضيات من اجراء تربصات ميدانية ودورات تكوينية بالمؤسسات وأشار قند إلى أن هذه االتفاقية ستمكن

ما يسهل عليهم االندماج بسهولة في  اعية، للتقرب من عالم الشغل واالحتكاك بالمحيط االقتصادي،االقتصادية والصن

التي تلقوها خالل الدراسة مع الميدان. كما تسمح االتفاقية لوزارة  سوق العمل، وتكييف مهاراتهم والمعلومات

الجامعة في مجال الرياضيات،  ي تقوم بهاباالستفادة من الدراسات والبحوث العلمية وكذا االبتكارات الت الصناعة

 .كون علم القياسة والرياضات يلعبان دورا كبيرا فيها للوصول إلى صناعة المنتوجات بدقة عالية وجودة،

الرياضيات، بعد  مبادرة األسبوع الجامعي للرياضيات، خطوة بالغة األهمية إلعادة النهوض بمادة واعتبر المتحدث

تملك اإلمكانيات البشرية الحتالل الريادة في هذا  الجزائر ي السنوات األخيرة، مؤكدا بأنالتراجع الذي سجلته ف

بعد  2120تهنئة من طرف منظمة اليونسكو في  الجزائر المجال، مثلما كانت في سنوات السبعينات. كما تلقت

 .تنظيمها لبرنامج في مجال الرياضيات، يعد األول من نوعه في العالم

مجموعة من الطلبة  ر "الرياضيات للجميع"، تكريمتم خالل افتتاح األسبوع الجامعي الذي يحمل شعا لإلشارة،

ومواضيع معقدة في الرياضيات بمشاركة طلبة من  الفائزين في تحدي الرياضيات، وهي مسابقة تضمنت أسئلة

 .والمدرسة العليا لإلعالم األلي مدرسة الذكاء االصطناعي
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 1لقديمة بقسنطينة بعضها يعود إلى سنوات الثمانينيات: الشروع في رقمنة الرسائل الجامعية ا

منة الرسائل الجامعية القديمة، حيث مست منتوري بقسنطينة في عملية رق شرعت المكتبة المركزية لجامعة اإلخوة

السنوي للكتاب الجامعي  رسالة منذ انطالقها قبل حوالي شهرين إلى اليوم، في حين افتتح أمس المعرض آالف 1

  .الجاري عارضا وسيستمر إلى غاية نهاية األسبوع 21بمشاركة 

يح للنصر، أن األسبوع الوطني للكتاب البروفيسور بن شهرة شول، في تصر وأفاد مدير جامعة اإلخوة منتوري،

العارضين  مع األسبوع الوطني للرياضيات الذي تحتضنه الجامعة أيضا، حيث يضم مجموعة من يتزامن

الحصول على أحدث اإلصدارات والعناوين  والمتعاملين في مجال الكتاب، موضحا أن المناسبة مخصصة لتسهيل

 .التي يحتاج إليها الباحثون

إال في جامعتين  نفس المصدر أن جامعة اإلخوة منتوري تضم تخصصات لم تفتح على المستوى الوطني، وأضاف

الورقي والتوثيق اإللكتروني، واعتبر أنها تتوفر على  أو ثالث، ما يستوجب دعمها بركائز البحث، من خالل الكتاب

نشروا كتبا بجهدهم الشخصي،  ل، في حين أكد أن باحثين قد، مثلما قا«بنسبة محتشمة نوعا ما»الجامعة لكنها  منشورة بمخابركتب 

 شهدت خالل السنة الجارية تكريمات لمجموعة أساتذة، من بينهم من صنفوا على مؤكدا أن كفاءات الجامعة تحوز صيتا دوليا، وقد

مسؤول أن الجامعة توفر عالميا. ونبه ال أفضل باحث متميز 50أساس أفضل اإلصدارات، فيما استفاد آخرون من التصنيف ضمن 

 .انتمائهم إلى مخابر البحث أو في أطر أخرى، حتى تصبح جهودهم في المتناول للباحثين ما يساعدهم، في إطار

عارضا، حيث تم فتح المجال لجميع دور  29 مدير المكتبة المركزية بجامعة اإلخوة منتوري، عثمان بلغيث، أن المعرض يضم وذكر

محدثنا أن جائحة  واألدبية، في حين أشار إلى أن عدد العناوين المعروضة يفوق األلف. وشرح العلمية النشر بحسب اختصاصاتها

االستيراد، حيث اختارت الجامعة العديد من الكتب، لكن الموردين وجدوا  كورونا قد تسببت في تبعات سلبية على الكتاب، بعد غلق

عدد الكتب الموجودة على مستوى المكتبة  خاصة بها أمرا صعبا. أما فيما يخصفي استيرادها، ما جعل من صرف الميزانية ال صعوبة

 حتى مخطوطات من العهد العثماني، بينما أشار إلى أن بعضعددا هائال، وتتضمن  المركزية، فقد أوضح المدير أنها تضم

 .الكتب قد استبعدت بسبب عدم حاجة الطلبة إليها اليوم

 طالب ماستر ودكتوراه في النظام الوطني للتوثيق على الخط 505وري اإلخوة منت وسجلت مكتبة جامعة

المركزية، بينما كشف أنه قد تم الشروع في  منذ أكتوبر من العام الماضي، مثلما أكده لنا مدير المكتبة« أسانديال»

آالف  1والي والتي مستها عوامل الرطوبة من خالل مسحها، حيث تم تصوير ح رقمنة الرسائل الجامعية القديمة،

وأكد مسؤول أن العملية  .جامعية خالل الشهرين األخيرين، مضيفا أن بعضها تعود حتى إلى الثمانينيات رسالة

تم تخصيص فريقين للعمل على المشروع، فضال عن أن  تستهدف مسح جميع الرسائل المخزنة لديها، مضيفا أنه

 .ة للقيام بعملية الرقمنةاألجهزة الضرورية لفائدة المكتب مدير الجامعة قد وفر

مختلف  معرض الكتب الذي تحتضنه المكتبة المركزية، حيث الحظنا وجود كتب تصب في وقمنا بجولة في

الكتب الخاصة بالمجاالت  التخصصات، على غرار كتب التاريخ واللسانيات واللغات واألدب، إلى جانب

وقد دعا ناشر، في حديث مع رئيس الجامعة  المتخصصة. التكنولوجية والعلمية، فضال عن بعض الدوريات

تاريخ  على أجنحة العرض، أنه ينبغي االنتباه إلى ضرورة طلب كتب جديدة ال يتجاوز ومرافقيه خالل تجوالهم

الملكية العامة بسبب قدمها، ويتوقف الناشرون  بعض الكتب القديمة تدرج فيسنوات على األكثر، مشيرا إلى أن  1صدورها 

 .عن إنتاجها

بالمئة في بعض  61تستهلك بنسبة تصل إلى  الجامعة على تدخل الناشر بالقول إن ميزانيات اقتناء الكتب الجامعية ال وقد عقب مدير

في حديثه مع  العناوين من الناشرين، لكنها في النهاية ال تُوّرد للجامعة. وشدد المسؤول األحيان، مضيفا أن السبب هو طلب بعض

المالية وتمنح الفرصة لألساتذة والباحثين والطلبة ومسؤولي  اضرين معه، أن إدارة الجامعة توفر األغلفةعمداء الكليات الح

  .المعمول بها ومتوفرة المشاركة في اقتناء العناوين، حتى تكون خاضعة لالحتياج وفق المعايير التخصصات من أجل

طالب دكتوراه جديد، بينما تعكف الجامعة حاليا على  061تحصي  الجارية من جهة أخرى، صرح مدير الجامعة أن السنة الدراسية

أشار محدثنا إلى فتح تخصصات جديدة هذا  ، في حين5تسجيل الطلبة الجدد من حاملي الماجستير، حيث يقدر عددهم بأكثر من  قبول

مناصب، باإلضافة إلى  توى الوطني بستةالحيوي في شعبة البيولوجيا، حيث يفتح ألول مرة على المس العام، على غرار اإلعالم اآللي

 .فتح مناصب دكتوراه في اللغة اإلنجليزية مناصب في تعليمية اللغة اإلنجليزية بعد سنوات من عدم 1
الدكتوراه  بدراسات ما بعد التدرج، الدكتور حمزة شهيلي، فقد أوضح أن فتح مناصب أما نائب مدير الجامعة المكلف

مشيرا إلى أن التركيز منصب على اللغة  قد أخضع إلستراتيجية وزارة التعليم العالي، والحكومة بصفة عامة،

على المستوى الوطني، فضال عن الذكاء االصطناعي والرياضيات، التي فتح  اإلنجليزية من أجل تعزيز الدكتوراه

ذلك يستهدف إعادة إحياء هذه  لذي تكتسيه، كما أشار إلى أنمنصبا خالل هذا العام، بفضل البعد الهام ا 19 فيها

محدثنا أن اختيار اإلعالم اآللي الحيوي يعود إلى كونه أساس  الشعبة لكونها أساس الذكاء االصطناعي. وأضاف

 .الطب الحديث

 



 

Mise en place d’une Commission nationale de suivi de la mise en œuvre du programme de 

formation des nouveaux doctorants 

 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en 

place, récemment, une commission nationale de suivi de la mise en en œuvre du 

programme de formation initiale des nouveaux doctorants, en vue de leur permettre 

d’acquérir et d’approfondir les connaissances, notamment en  philosophie, anglais et 

technologies de l’information et de la communication, a indiqué lundi un communiqué 

du ministère. 

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de formation initiale au profit des 

nouveaux doctorants, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en 

place une commission nationale chargée de superviser et de suivre la mise en œuvre dudit programme 

de formation au niveau des établissements d’enseignement supérieur, en vertu de l’arrêté ministériel n 

04 du 2 février 2023. 

Cette commission est composée de quatre comités pédagogiques qui œuvrent à permettre aux 

doctorants “d’acquérir et d’approfondir les connaissances, notamment dans les matières transversales 

suivantes : philosophie, didactique, anglais et technologies de l’information et de la communication, 

incluses dans l’arrêté ministériel n  1419 du 24 décembre 2022, fixant les modules horizontaux en vue 

de renforcer la formation dans la troisième cycle au niveau des établissements d’enseignement 

supérieur”. 

Ce programme vise à “développer les compétences des doctorants dans plusieurs domaines liés à la 

déontologie et à l’éthique de la recherche scientifique, à mobiliser les connaissances et les 

compétences dans le domaine du respect de la propriété intellectuelle, et à l’utilisation des outils de 

numérisation et de la réflexion théorique et épistémologique”, en ce en vue de “collecter et diffuser les 

connaissances et développer le sens critique chez les doctorants, ce qui leur permet de contribuer 

activement au développement de la société et d’acquérir une ouverture d’esprit et le respect d’autrui”. 

Le programme vise également “à développer l’esprit d’initiative et d’innovation et à ancrer l’esprit 

d’entrepreneuriat et de leadership” chez ces étudiants, en sus d’améliorer leur niveau en anglais, ce qui 

leur permettra de participer à des séminaires scientifiques internationaux et de publier leurs travaux 

dans des revues mondiales”, ajoute la même source. 

Dans le but de concrétiser cette nouvelle approche, les commissions nationales pédagogiques s’attèlent 

à préparer des références nationales unifiées pour chaque matière, renfermant un programme exhaustif, 

ainsi que le mode de formation et le volume horaire …”, précise le ministère. 

Ces références sont disponibles dans trois langues, à savoir l’arabe, l’anglais et le français, “ce qui 

permettra à tous les acteurs de la communauté universitaire de les consulter et d’exploiter leurs 

contenus”, le programme de formation devant être appliqué avec toutes ses références, 

“immédiatement après l’annonce du lancement officiel de la nouvelle année de formation de troisième 

cycle par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique”, conclut le 

communiqué. 



 

Mise en place d'une Commission nationale de suivi de la mise en œuvre du programme de 

formation des nouveaux doctorants 

 

ALGER- Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en 

place, récemment, une commission nationale de suivi de la mise en en œuvre du programme de 

formation initiale des nouveaux doctorants, en vue de leur permettre d'acquérir et 

d'approfondir les connaissances, notamment en  philosophie, anglais et technologies de 

l'information et de la communication, a indiqué lundi un communiqué du ministère. 

Dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme de formation initiale au profit des 

nouveaux doctorants, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en 

place une commission nationale chargée de superviser et de suivre la mise en œuvre dudit programme 

de formation au niveau des établissements d'enseignement supérieur, en vertu de l'arrêté ministériel n 

04 du 2 février 2023. 

Cette commission est composée de quatre comités pédagogiques qui œuvrent à permettre aux 

doctorants "d'acquérir et d'approfondir les connaissances, notamment dans les matières transversales 

suivantes : philosophie, didactique, anglais et technologies de l'information et de la communication, 

incluses dans l'arrêté ministériel n  1419 du 24 décembre 2022, fixant les modules horizontaux en vue 

de renforcer la formation dans la troisième cycle au niveau des établissements d'enseignement 

supérieur". 

Ce programme vise à "développer les compétences des doctorants dans plusieurs domaines liés à la 

déontologie et à l'éthique de la recherche scientifique, à mobiliser les connaissances et les compétences 

dans le domaine du respect de la propriété intellectuelle, et à l'utilisation des outils de numérisation et 

de la réflexion théorique et épistémologique", en ce en vue de "collecter et diffuser les connaissances 

et développer le sens critique chez les doctorants, ce qui leur permet de contribuer activement au 

développement de la société et d'acquérir une ouverture d'esprit et le respect d'autrui". 

Le programme vise également "à développer l'esprit d'initiative et d'innovation et à ancrer l'esprit 

d'entrepreneuriat et de leadership" chez ces étudiants, en sus d'améliorer leur niveau en anglais, ce qui 

leur permettra de participer à des séminaires scientifiques internationaux et de publier leurs travaux 

dans des revues mondiales", ajoute la même source. 

Dans le but de concrétiser cette nouvelle approche, les commissions nationales pédagogiques s'attèlent 

à préparer des références nationales unifiées pour chaque matière, renfermant un programme exhaustif, 

ainsi que le mode de formation et le volume horaire ...", précise le ministère. 

Ces références sont disponibles dans trois langues, à savoir l'arabe, l'anglais et le français, "ce qui 

permettra à tous les acteurs de la communauté universitaire de les consulter et d'exploiter leurs 

contenus", le programme de formation devant être appliqué avec toutes ses références, 

"immédiatement après l'annonce du lancement officiel de la nouvelle année de formation de troisième 

cycle par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique", conclut le 

communiqué. 

 


