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وزير التعليم العالي 

يجري تغييرات على 

 مستوى مناصب مهمة
 

 

 

التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مهام  أنهى وزير

الدين بصفته مدير التعليم في الطور األول والثاني سيف  عمارة

 .العالي والبحث العلمي بوزارة التعليم

كما تم إنهاء مهام مهام مرسلي لعرج بصفته مكلفا بالدراسات 

 .والتلخيص بديوان الوزير

ومن المنتظر أن يجري الوزير تغييرات على مستوى مناصب 

أكثر والمساهمة في من أجل إعطاء ديناميكية  حساسة في القطاع،

تعلق بخلق مؤسسات ناشئة في  مواصلة برنامج الوزارة، خاصة ما

 .الوسط الجامعي

  



 

 

 ”في الجزائرأدرس “وسم  استحداث

 يشجع على استقطاب الطلبة األجانب

بأن  أكد ممثل الندوة الجامعية لجامعات الشرق البروفيسور، رشيد حمدي،

 من طرف وزارة التعليم العالي و البحث” أدرس في الجزائر“استحداث وسم 

 العلمي. يعتبر في حد ذاته تشجيعا لمؤسسات التعليم العالي الستقطاب الطلبة

 .األجانب

و أوضح البروفيسور حمدي خالل لقاء جهوي لجامعات الشرق نظم بجامعة 

. بأن الهدف األول من اللقاء هو جعل الجزائر البلد األول 1عباس سطيف  فرحات

 المستوى المغاربي على األقل الستقطاب الطلبة الدوليين األجانب. و ذلك على

يساهم  تحقيقا إلستراتيجية القطاع الرامية إلى اإلنخراط في الدبلوماسية العلمية ما

 .في التنمية اإلقتصادية

يستوجب  و أضاف ذات المتدخل، بأن هذا الملف يعد تحديا كبيرا بالنسبة للقطاع

يعتبرون  العمل الجماعي والمكثف على مضمونه. الفتا الى أن الطلبة األجانب

العالي على  هم في الجزائر. مشيرا إلى أن حصول مؤسسات التعليمسفراء لبلدان

أن مواقعها  ستجعلهم مرئية على المستوى الدولي. كما” أدرس في الجزائر“وسم 

الخارج. و تكون لها  اإللكترونية ستكون متاحة عبر جميع التمثيليات القنصلية في

 .”أفضلية في ترتيب الجامعات الجزائرية

 البروفيسور مراد قريشي، نائب رئيس جامعة ورقلة المكلف و قدم من جهته،

 بالعالقات الخارجية و ممثل الندوة الجهوية لجامعات الشرق. معطيات بشأن

 ألف طالب 96و البالغ عددهم  1691استقبال الجزائر للطلبة األجانب منذ سنة 

 .جنسية 91أجنبي يمثلون 

استقبلتهم  من هؤالء الطلبة الذين بالمائة 55.5” و قال البروفيسور قريشي بأن 

عربية.  يمثلون بلدانا 1216-1211الجامعات الجزائرية خالل الموسم الجامعي 

بالمائة  2110يمثل  بالمائة منهم يمثلون بلدانا افريقية فيما 1...باإلضافة كذلك إلى 

 .”منهم بلدان أسيوية وأوروبية



 

سلمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  -الجزائر 

 0202)االسكوا( بالعاصمة اللبنانية بيروت, جائزة المحتوى الرقمي العربي لعام 

ؤسسات, لفائدة المطور الجزائري نزيه دحوش وذلك نظير االبتكارات في فئة الم

 والجهود التي تميز بها في مجال اإلبداع اإللكتروني.

و جاء تتويج المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة "سينوس ستوديو" 

(Synoos Studio إثر مشاركته في مسابقة ترشح فيها العشرات من المتنافسين )

مشروع1 حيث تمكن من الصعود إلى  65دولة عربية بمجموع  11ى ينتمون إل

منصة التتويج1 بفضل تقديمه لمشروع تربوي مبتكر خاص بتعليم الحروف العربية 

 بطريقة حديثة ومبسطة.

و وصفت لجنة التحكيم هذا المشروع على أنه "يقدم محتوى تعليم ذو جودة عالية 

 دام األطفال للتكنولوجيا للتعلم".بطريقة مسلية1 وله تأثير جيد على استخ

و جرت مراسم تسليم الجائزة بمناسبة انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

مارس الجاري بالعاصمة اللبنانية  19إلى  .1في الفترة الممتدة من  1216

 بيروت.

و يعد المطور نزيه دحوش من خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري 

ن" بالجزائر العاصمة1 وهو من المتميزين في اختصاص برمجيات اإلعالم بومدي

االلي1 حيث سبق له التتويج بالعديد من الجوائز في المسابقات الوطنية والدولية1 

1 ويمتلك العديد من 1666خاصة وأنه اقتحم مجال البرمجة بشكل مبكر منذ سنة 

بإنشاء عدد من التطبيقات المهارات في البرمجيات ولغات البرمجة ما سمح له 

 التربوية للهواتف النقالة1 أبرزها في مجال محو األمية.

و تجدر اإلشارة إلى أن جائزة "االسكوا" للمحتوى الرقمي من أجل التنمية 

 المستدامة هي جائزة مشتركة بين "االسكوا" وجوائز القمة العالمية.

  



شرق البروفيسور، رشيد حمدي، أكد ممثل الندوة الجامعية لجامعات ال -سطيف 

يوم الخميس بسطيف بأن استحداث وسم "أدرس في الجزائر" من طرف وزارة 

التعليم العالي و البحث العلمي يعتبر في حد ذاته تشجيعا لمؤسسات التعليم العالي 

 الستقطاب الطلبة األجانب.

و أوضح البروفيسور حمدي خالل لقاء جهوي لجامعات الشرق نظم بجامعة 

(، بأن الهدف األول من اللقاء هو "جعل الجزائر البلد 1فرحات عباس )سطيف 

األول على المستوى المغاربي على األقل الستقطاب الطلبة الدوليين )األجانب( و 

ذلك تحقيقا إلستراتيجية القطاع الرامية إلى االنخراط في الدبلوماسية العلمية ما 

 يساهم في التنمية االقتصادية".

ذات المتدخل بأن "هذا الملف يعد تحديا كبيرا بالنسبة للقطاع يستوجب  و أضاف

العمل الجماعي و المكثف على مضمونه"، الفتا الى أن "الطلبة األجانب يعتبرون 

 سفراء لبلدانهم في الجزائر".

و استنادا للبروفيسور حمدي, فان "حصول مؤسسات التعليم العالي على وسم 

لهم مرئية على المستوى الدولي كما أن مواقعها +ادرس في الجزائر+ ستجع

االلكترونية ستكون متاحة عبر جميع التمثيليات القنصلية في الخارج و تكون لها 

 أفضلية في ترتيب الجامعات الجزائرية".

و قدم من جهته، البروفيسور مراد قريشي، نائب رئيس جامعة ورقلة المكلف 

لجهوية لجامعات الشرق, معطيات بشأن بالعالقات الخارجية و ممثل الندوة ا

ألف طالب  92و البالغ عددهم  1690استقبال الجزائر للطلبة األجانب منذ سنة 

 جنسية. 90أجنبي يمثلون 

بالمائة من هؤالء الطلبة الذين استقبلتهم  55,5و قال البروفيسور قريشي بأن "

بلدانا عربية و  يمثلون 0202-0200الجامعات الجزائرية خالل الموسم الجامعي 

بالمائة منهم بلدان  2,10بالمائة منهم يمثلون بلدانا افريقية فيما يمثل  0,,,

 أسيوية وأوروبية".

و شارك في أشغال هذا اللقاء الجهوي المنظم بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت 

بلقاسم بمبادرة من مديرية التعاون و التبادل الجامعي لوزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي، نواب المديرين المكلفين بالعالقات الخارجية و التعاون للمؤسسات 

الجامعية التابعة لشرق البالد و مديري الخدمات الجامعية لناحية الشرق، حسب 

 المنظمين.



تعليم عالي: يوم إعالمي حول وسم "أدرس بالجزائر" لفائدة المؤسسات 

 الجامعية

لتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، يوما إعالميا لفائدة نظمت وزارة ا -الجزائر 

" )أدرس بالجزائر( الخاص Study in Algeriaالمؤسسات الجامعية حول تعميم وسم "

 بمرافقة الطلبة األجنبيين وإيضاح آليات الحصول عليه.
عية1 و خالل هذا اليوم اإلعالمي الذي حضره إطارات من الوزارة1 رؤساء مؤسسات جام

رؤساء الندوات الجهوية1 باإلضافة إلى مشاركين عبر تقنية التحاضر المرئي1 أشار رئيس 

ديوان الوزارة1 توفيق قندوزي1 إلى أن هذا "اللقاء جاء ليعطي إيضاحات أكثر حول وسم 

 +أدرس في الجزائر+ الخاص بمرافقة الطلبة الدوليين في مؤسساتنا الجامعية".

اء هذا الوسم هو "الرفع من جاذبية المؤسسات الجامعية و أضاف أن الهدف من ور

الجزائرية1 تعزيز تواجدها على المستويين القاري والدولي1 وكذا تحسين ترتيبها وتصنيفها 

 عالميا".

و أشار إلى أن استحداث هذا الوسم "سيعزز من تنافسية مؤسسات التعليم العالي ألجل 

وجية وتجهيزاتها ومرافقتها الخدماتية1 ما سيساهم الحصول عليه في تحسين هياكلها البيداغ

في تحقيق مرافقة مثلى للطلبة الدوليين"1 معتبرا ذلك "فرصة من شأنها المساهمة في الرفع 

 من جودة نظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر".

اوي1 أن بدوره1 أوضح مدير التعاون والتبادل الجامعي على مستوى الوزارة1 الطاهر صحر

وسم +أدرس في الجزائر+ جاء "الستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الدوليين1 بهدف 

-على حد قوله--االنخراط في المنافسة القائمة بين الدول في هذا المجال1 ألن الطالب الدولي 

أصبح استثمارا سياسيا واقتصاديا"1 مبرزا أن هذا "المسعى يستوجب تظافر وتعاون  -

 عات المعنية.مختلف القطا

كما تطرق إلى اآلليات والمؤشرات الواجب اعتمادها من قبل مؤسسات التعليم العالي لتتمكن 

من الحصول على هذا الوسم1 على غرار "الحوكمة1 البيداغوجيا1 البرامج التكوينية1 النوادي 

 0222ليا العلمية1 االيواء و اإلطعام"1 مشيرا إلى عدد الطالب الدوليين بالجزائر "يبلغ حا

طالب جديد خالل الدخول  1922على مستوى أطوار التعليم العالي الثالث1 مع ارتقاب 

 الجامعي المقبل".

في السياق ذاته1 أوضح ممثل مديرية التعاون و التبادل الجامعي1 عضو لجنة تحضير 

مشروع وسم "أدرس في الجزائر"1 السيد دمحم مدور1 أن هذه المؤشرات قسمت على سلم من 

درجة  66و  15درجة1 حيث يستوجب على المؤسسات الجامعية أن تحقق ما بين ال 2.

درجة كاملة  2.لتتمكن من الحصول على هذا الوسم بنجمة واحدة1 و في حالة تحقيق 

 فستتحصل على الوسم بنجمتين.

و أضاف أن الهدف من هذا السلم هو "ترتيب وتصنيف المؤسسات الجامعية حسب الجودة"1 

دراج كل المعلومات المتعلقة بها على منصة رقمية1 حتى يتسنى للطلبة الدوليين بغية "إ

االطالع على مختلف المعلومات والتفاصيل ليتمكنوا من اختيار المؤسسة الجامعية التي 

 يرغبون االلتحاق بها".

  



نظمت يوما إعالميا حول وسم "أدرس 

: وزارة التعليم العالي تسعى ائر"بالجز

 للرفع من جاذبية الجامعات الجزائرية

 

 أول بلد مغاربي يستقطب الطلبة األجانب  الجزائرنحو جعل 
علمي، أول أمس الخميس، يوما إعالميا لفائدة المؤسسات الجامعية نظمت وزارة التعليم العالي والبحث ال

الخاص بمرافقة الطلبة األجانب وإيضاح آليات الحصول عليه،  ''بالجزائرحول تعميم وسم " أدرس 

واالنخراط في المنافسة القائمة بين الدول في هذا  الجزائريةية المؤسسات الجامعية بهدف الرفع من جاذب
أن الطالب المجال، تحقيقا إلستراتيجية القطاع الرامية إلى االنخراط في الدبلوماسية العلمية، السيما و

 .الدولي أصبح استثمارا سياسيا واقتصاديا
 

و خالل هذا اليوم اإلعالمي، الذي تم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أشار رئيس ديوان الوزارة، 
الخاص  ''الجزائرأدرس في ''توفيق قندوزي، إلى أن هذا اللقاء جاء ليعطي إيضاحات أكثر حول وسم 

بمرافقة الطلبة الدوليين في مؤسساتنا الجامعية، مبرزا بأن الهدف من وراء هذا الوسم هو الرفع من 
، وتعزيز تواجدها على المستويين القاري والدولي، وكذا تحسين الجزائريةجاذبية المؤسسات الجامعية 

 .ترتيبها وتصنيفها عالميا
 

و أشار المتحدث إلى أن استحداث هذا الوسم سيعزز من تنافسية مؤسسات التعليم العالي ألجل الحصول 
ا الخدماتية، ما سيساهم في تحقيق مرافقة مثلى عليه في تحسين هياكلها البيداغوجية وتجهيزاتها ومرافقته

للطلبة الدوليين، معتبرا ذلك فرصة من شأنها المساهمة في الرفع من جودة نظام التعليم العالي والبحث 
 .الجزائرالعلمي في 

أوضح مدير التعاون والتبادل الجامعي على مستوى الوزارة، الطاهر صحراوي، خالل ذات بدوره، 
اللقاء الذي حضره إطارات من الوزارة، رؤساء مؤسسات جامعية، رؤساء الندوات الجهوية، باإلضافة 

جاء الستقطاب أكبر عدد ممكن  ''الجزائرأدرس في ''إلى مشاركين عبر تقنية التحاضر المرئي، أن وسم 

من الطلبة الدوليين، بهدف االنخراط في المنافسة القائمة بين الدول في هذا المجال، ألن الطالب الدولي 
ستوجب تضافر وتعاون مختلف أصبح استثمارا سياسيا واقتصاديا، مبرزا أن هذا المسعى ي - كما ذكر –

 .القطاعات المعنية
 

وفي سياق ذي صلة تحدث، السيد صحراوي، عن اآلليات والمؤشرات الواجب اعتمادها من قبل 
مؤسسات التعليم العالي لتتمكن من الحصول على هذا الوسم، على غرار الحوكمة، البيداغوجيا، البرامج 

يبلغ حاليا  بالجزائرإلطعام، مشيرا إلى أن عدد الطالب الدوليين التكوينية، النوادي العلمية، اإليواء و ا
طالب جديد خالل الدخول الجامعي  0077على مستوى أطوار التعليم العالي الثالثة، مع ارتقاب  0777

 .المقبل
 

وضح ممثل مديرية التعاون و التبادل الجامعي، عضو لجنة تحضير مشروع وسم "أدرس في كما أ
درجة، حيث يستوجب  07، دمحم مدور، في ذات السياق أن هذه المؤشرات قسمت على سلم من "الجزائر

درجة لتتمكن من الحصول على هذا الوسم  93و  01لى المؤسسات الجامعية أن تحقق ما بين ال ع

 .درجة كاملة فستتحصل على الوسم بنجمتين 07بنجمة واحدة، و في حالة تحقيق 
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وذكر بأن الهدف من هذا السلم هو ترتيب وتصنيف المؤسسات الجامعية حسب الجودة، بغية إدراج كل 
لقة بها على منصة رقمية، حتى يتسنى للطلبة الدوليين االطالع على مختلف المعلومات المعلومات المتع

 .والتفاصيل ليتمكنوا من اختيار المؤسسة الجامعية التي يرغبون في االلتحاق بها
 

وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خالل الفترة األخيرة، انطالقا من توجهاتها الجديدة والتي 
ا العديد من المشاريع اإلصالحية التي تم إطالقها على مستوى القطاع، ومن بينها السعي ألجل تترجمه

لجعلها  (Study in Algeria) ''الجزائرعلى وسم "أدرس في  الجزائريةحصول مؤسسات التعليم العالي 

مرئية على  الجزائريةوالمؤسسات الجامعية  الجزائرمرئية على المستوى الدولي، وبالتالي جعل 
عل المستوى الدولي وجهة مرغوبة بامتياز للطلبة األجانب، و التحسين من ترتيبها دوليا، سعيا لج

 أول بلد مغاربي من حيث استقطاب الطلبة األجانب.  الجزائر
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ر دولية : إنشاء تعد األولى من نوعها بالجزائر وتتوفر على معايي

 مؤسسة جامعية للصحة الحيوانية بالطارف 

كشف مدير جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف ، البروفيسور سليم حداد ، في تصريح حصري 

، عن إنشاء مؤسسة فرعية بالجامعة، تعد األولى من نوعها وطنيا، في شكل شركة ذات «للنصر»

رار وزاري موقع من طرف وزير التعليم العالي تحمل اسم مصحة بيطرية، بق، مسؤولية محدودة

  .والبحث العلمي

و أكد ذات المسؤول، أن المصحة البيطرية تعتبر المؤسسة الوحيدة على مستوى الوطن والتي سيكون لها 

شأن كبير في التكفل بكل أنواع الفحوصات، العمليات الجراحية والمراقبة، لكل أنواع الحيوانات البرية 

المنزلية، بما فيها التكفل بفحص ومتابعة ومعالجة الحيوانات المتواجدة بحديقة البرابطية والمتوحشة و

 بالقالة

كما تحتوي هذه المصحة على قاعتين للفحص باألشعة، جناحين للجراحة العامة و فضاء لالستقبال، 

البيطرة و فضال عن دعمها بأجهزة جد متطورة و طاقم من األساتذة و األطباء المختصين في مجال 

 .الجراحة و األشعة و التوليد االصطناعي

ستتكفل كذلك بترقية مجال  إنشاؤهاوأضاف البروفيسور، سليم حداد، أن المصحة البيطرية التي تم 

البحث العلمي في ميدان البيطرة و تبادل الخبرات و الزيارات بين األساتذة و الطلبة و الباحثين و 

كبرى الجامعات و المعاهد األجنبية و كل المجاالت ذات الصلة بهذا المختصين في علوم البيطرة من 

الميدان العلمي، عالوة على القيام بالبحوث العلمية المرتبطة باألمراض المتنقلة من الحيوان إلى اإلنسان 

و العابرة للبلدان الحدودية، خاصة و أن والية الطارف تعد منطقة فالحية رعوية و تمتاز بخصوصيات 

ية مشجعة على انتقال األمراض الحيوانية المعدية لإلنسان، على غرار الناموس، حيث انتشار طبيع

المسطحات المائية القريبة من أماكن تواجد الحيوانات و مراعي المواشي، على أن يتم فتح المجال أمام 

مستقبل القريب، الطلبة لتجديد براءات اختراع في هذا المجال، تعتني بإنشاء مؤسسات مقاوالتية في ال

 .ذات نشاطات بالبيطرة و التكفل بالحيوانات بأنواعها

 

كما أعلن المتحدث عن توجه البعثة العلمية المشكلة من طلبة من كلية علوم الطبيعة و الحياة، قسم العلوم 

، لتنفيذ برنامجهم البحثي في الجامعة الرومانية، في إطار برنامج الحركية رومانياالبيطرية، إلى دولة 

، برومانياالدولية، فيما تم استقبال طلبة دكتوراه من جامعة العلوم الفالحية و البيطرية لكلوج نابوكا 

إلجراء أبحاثهم وتربصاتهم العلمية بجامعة الطارف في مجال البيطرة، تتويجا التفاقيات التعاون المبرمة 

مع الجامعات الرومانية، زيادة على توجه طلبة الدكتوراه لمعهد باستور بتونس، تنفيذا التفاقية التعاون 

ونسي الذي استفاد طلبته بدورهم من دورات تكوينية بالجامعة تبادل الخبرات الموقعة مع الجانب الت

 .المحلية

من جهة ثانية، التقى بحر األسبوع الجاري، ممثلون عن اللجنة الوطنية لترقية مرئية الجامعات، بالطاقم 

السياسة »اإلداري و البحثي لجامعة الشاذلي بن جديد للطارف، تم على ضوئه دراسة و مناقشة 

لرامية لتعزيز وضوح وترتيب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أين أبدت اللجنة ا «القطاعية

https://www.djazairess.com/annasr/317053
https://www.djazairess.com/annasr/317053
https://www.djazairess.com/annasr/317053
https://www.djazairess.com/city/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.djazairess.com/city/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


ارتياحها للمستوى الذي بلغته جامعة الطارف من جميع الجوانب و الجهود الجبارة المبذولة على كل 

ير األصعدة، خاصة على مستوى ترقية و تحسين أداء الكليات و التي أوعزت لمخططات النجاعة و التسي

 . الهادفة المنتهجة

و كانت للجنة لقاءات مع كل الفاعلين من إطارات الجامعة، تم خاللها توضيح أهمية مرئية المعايير التي 

يمكن أن تسهم في تحسين ترتيب الجامعة، على أن تتكفل اللجنة بمرافقة مؤسسات التعليم العالي و البحث 

في إطار االنفتاح على المحيط الخارجي و لتحسين مرئية العلمي، من أجل أكثر فعالية مواكبة للتحوالت 

 . و تصنيف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي على أسس صحيحة

  



 كلية الهندسة تقدم عرضا لهيكل سياحي واقتصادي 

، بمؤسسة الجامعة لالستفادة من الخبرة العلمية، قسنطينةاستنجدت السلطات المحلية بوالية 
تصور معماري الئق، لمشروع إعادة تأهيل وتهيئة مقر مهجور يقع بحي  والحصول على

باب القنطرة، بالقرب من مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ليكون مركزا يجمع 

  .مختلف الحرفيين بالوالية، ويكون واجهة سياحية واقتصادية للمدينة

، عبد الخالق صيودة، خالل األيام القليلة الماضية، اجتماعا تنسيقيا مع قسنطينةوترأس والي 

، قدموا، خالله، عرضا حول 3 قسنطينةأساتذة من كلية الهندسة بجامعة صالح بوبنيدر 

المشروع الذي سيكون هيكليا وسيكون له أثر اقتصادي وسياحي على الوالية، والذي 
سيجمع الحرف والصناعات التقليدية، كما سيكون مركزا لإلنتاج وعرض وبيع مختلف 

 .المنتوجات الحرفية وواجهة للهوية الثقافية والتراث القسنطيني األصيل
ا دار في االجتماع، فإن المشروع سيتميز بخصائص استثنائية وسيكون األول من وحسبم

، حسب العرض المقدم، حيث طلب الوالي، من أساتذة الجامعة الشروع الجزائرنوعه في 
جوانب المشروع لضبط األمور المالية واإلدارية، وبعدها االنطالق  إعداد دراسة لمختلف

في إنجازه، وذلك استجابة للمطالب الملحة من قبل أصحاب الحرف، للحصول على مقر 
ودار لهم، تجمع أكبر عدد من أهل المهن التقليدية، في خطوة لتشجيع الصناعات التقليدية 

 .والحفاظ على الحرف
، اقتراح قسنطينةلوزير السياحة والصناعات التقليدية إلى والية وتم خالل آخر زيارة 

تحويل مقر قديم ومهجور، يدخل ضمن ممتلكات الوالية، ليكون مركزا للصناعة التقليدية، 
لمركز حسب الشروحات المقدمة للوزير، على شكل محالت بعاصمة الشرق، حيث سيكون ا

ومساحات للعرض، من أجل بيع السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، كما سيكون قبلة 
 .المدينةمهمة ومحطة أساسية في مسار السياح الذين يزورون 

، الذي ينتظر عملية ترميم قسنطينةويتربع المقر الجديد لمركز الصناعة التقليدية بوالية 

إلدارية متر مربع، ويضم العديد من المكاتب ا 9093وتهيئة واسعتين، على مساحة 

والحجرات، كما يضم مساحات كبيرة، يمكن استغاللها لعرض مختلف السلع التي تشتهر بها 
ت ، على غرار أواني النحاس، والمنتوجات الجلدية والمالبس التقليدية والحلوياقسنطينة

 .والمأكوالت التقليدية ومنتجات التقطير
وتسعى السلطات الوالئية، زيادة على استقطاب السياح بهذا المقر الجديد للصناعات التقليدية 
والحرف، وتحسين ظروف عمل العديد من الحرفيين، إلى استغالل هذا المكان لتكوين 

يدية، للحفاظ على هذا الشباب الراغب في ولوج عالم الحرف والمهتم بالصناعات التقل
، حيث سيكون ثاني مقر المدينةالموروث الثقافي، الذي يزين جزءا كبيرا من تاريخ 

 .النحاسيةللحرفيين بعد المقر الموجود بحي "باردو"، المختص في صناعة وبيع األواني 
، بالتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وكذا بقسنطينةوأشرفت السلطات المحلية 

قية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خالل األشهر الفارطة، على إمضاء اتفا

ممثلة في كلية الهندسة وغرفة الصناعة التقليدية والحرف لوالية  3 قسنطينةجامعة 

حرفيا، وكذا ترقية سبل  97، الهدف منها هو إشراك الجامعة في تكوين أكثر من قسنطينة

 .التعاون والمساهمة بتقريب العالم األكاديمي من العالم المهني
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 باحث يطالبون "سيريست" باإلفراج عن األرض المخّصصة لسكناتهم  160

باحث بمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني وزارة التعليم العالي والبحث  007يطالب 

مليار سنيتم،  91البحث المذكور، الذي استقبل في حسابه قرابة العلمي، بالتدخل لدفع مركز 

القتناء قطعة األرض المخّصصة إلنجاز سكناتهم وإنهاء معاناة  9771دفعها المعنيون في 

  .سنة 17عمرها 

يتساءل الباحثون الراغبون في إنجاز سكناتهم عن سّر التماطل الكبير الذي تبديه إدارة 
اآللي والتقني "سيريست" في تحويل العقار لفائدة التعاونية مركز البحث في اإلعالم 

، التي 9779ماي  01العقارية، وفقما تنص عليه بنود االتفاقية الممضاة بين الطرفين في 

ينّص بندها الثالث على أن يتعهد مركز البحث بوضع قطعة األرض تحت تصرف جمعية 
ات المالية واإلدارية، علما أن هذا األمر تم إقامة الباحثين بزرالدة، بعد إتمام جميع اإلجراء

 .9770في 
وقال المشتكون إن إدارة مركز "سيريست" بقيت تتماطل في تمكين كوكبة من الباحثين في 

 9770الحصول على سكنات الئقة، بعد استكمالهم كل اإلجراءات ودفعهم مبالغ في 

 .ومليون سنتيم لكل مستفيد 977مليونا و 13تراوحت بين 
سنة، مفيدين أنهم لم يلمسوا  00كر لنا بعض الباحثين أنهم ينتظرون "سكناتهم الحلم" منذ وذ

أي تقدم لملف سكنهم من طرف مديرية البحث في اإلعالم العلمي والتقني، التي "اكتنزت" 

سنة، ولم تمكنهم لحد اآلن من ملكهم العقاري، مشيرين إلى أنهم راسلوا  00أموالهم منذ 

ت والهيئات الرسمية، كالوزارة الوصية، دائرة زرالدة ووسيط الجمهورية، عديد الوزارا
الذي أبلغ المشتكين بأنه أمر مركز البحث باإلسراع في تحويل قطعة األرض للباحثين، وفقا 

 .للقوانين
احتجاجية بالقطعة األرضية الكائنة بزرالدة، أن وأفاد المشتكون الذين نظموا، أمس، وقفة 

 الجزائرالنقطة التي أفاضت الكأس هي تجرؤ إحدى المؤسسات العمومية التابعة لوالية 
ت عتادها ووضعته في األرضية، رغم أنها السطو" على هذا الوعاء العقاري، حيث استقدم"

 .ال تمتلك أي وثيقة رسمية تثبت أحقيتها لهذه القطعة األرضية

وذكر الباحثون أن القطعة األرضية الواقعة ببلدية زرالدة كانت مبرمجة سابقا لديوان الترقية 

البحث، ما  ، فتقرر بعدها إعادة بيعها ألحد مراكز0331العقارية للباحثين، الذي تم حله في 

إلى إنشاء تعاونية عقارية تحت مسمى "جمعية إقامة الباحثين  9779دفع الباحثين في 

بزرالدة" قصد الحصول على قطعة األرض، التي آلت إلى مركز البحث في اإلعالم العلمي 
والتقني إلى القطعة األرضية، بقرار من أمالك الدولة، مضيفين أن الوزارة الوصية كلفت 

ز البحث في اإلعالم العلمي والتقني باقتناء قطعة األرض لصالح الباحثين، حيث حينها مرك

الذي ، "مليار سنيتم لحساب مركز "سيريست 91قرابة  9770أفريل  9دفع الباحثون في 

 .اقتنى قطعة األرض بأموال الباحثين، لكنه ظل يتماطل في جعلها تحت تصرفهم
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 ملتقى حول المؤسسات الناشئة بجامعة سكيكدة 

الجامعة نحو الفكر المقاوالتي؛ نظرا لدوره الكبير في تنمية  أجمع المشاركون على أهمية توجيه طلبة

القدرة على توفير وظيفة للذات وللغير؛ من خالل إقامة مشروعات ريادية جديدة تقوم بإنتاج سلع وخدمات 

جديدة وغيرها، مؤكدين: "مادامت المقاوالتية تسعى لبناء نظام اقتصادي يتسم باإلبداع واالبتكار، فقد 

الهام للغاية أن يتم تفعيلها تحت مظلة مؤسسات التعليم العالي"، ليتمكنوا من استحداث أفكار يكون من 

  .ريادية، وتبنّيها لتصبح مشاريع رائدة ومنتجة

وأكد المشاركون في فعاليات الملتقى الوطني األول حول "دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة في إطار 

نهاية  55أوت  12الذي احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة  "الجزائرالترويج لريادة األعمال في 

األسبوع الماضي، أن عملية إنشاء مؤسسات ناشئة تتطلب الكثير من التفكير والوقت والجهد إضافة إلى 

، مؤكدين أن نجاح أي مشروع استثماري يرتبط، أوال، باختيار الفكرة المناسبة التي الموارد الالزمة

تتناسب مع الكفاءات وقدرات المقاول وإمكانياته المادية والمعرفية، ثم عملية تحليل واختيار الفكرة 

ة عمل، وال بد االستثمارية بعد القيام بالدراسة االستراتيجية، ثم في األخير التخطيط لإلنجاز من خالل خط

من توفر مراكز للمتابعة والمرافقة، تعمل على تحديد الهياكل واالتصاالت والوقت؛ من أجل مواجهة 

 .المشاكل المتعددة التي تعترض صاحب الفكرة

من  بسكيكدة 55أوت  12وأوضح األستاذ تومي رياض مختص في علم االجتماع الحضري من جامعة 

خالل مداخلته الموسومة ب "الفكر المقاوالتي واإلبداع لدى الطالب الجامعي"، ضرورة إيجاد 

ميكانيزمات تدفع الطالب الجامعي إلى التفكير نحو نمط جديد للتوظيف على أساس مشروع شخصي 

دافه الشخصية، المتمثلة في النجاح في الحياة بدل االنتظار بعد مهني، يمكنه أن يحقق من خالله، أه

التخرج "ربما لسنوات" كما قال "للحصول على وظيفة معيّنة"، مضيفا أن الطالب الحامل لمشروع قابل 

للتنفيذ في الميدان، باستطاعته أن يكون، في حد ذاته، رب عمل بدل أن يكون باحثا عن العمل، ومؤكدا في 

ق، أّن للوصول إلى ذلكم الهدف ال بد للطالب الجامعي أن يكّون نفسه؛ ليس فقط من الناحية ذات السيا

األكاديمية مهما كان تخصصه، بل عليه، أيضا، أن يجمع أكبر عدد من المؤهالت الممكنة التي تؤهله 

ن اإلحصاء مستقبال إلدارة مشروع مهني، ومضيفا أن الطالب وهو في الجامعة، يستطيع أن يمّكن نفسه م

 .أو إدارة الموارد البشرية، وكذا جمع التطبيقات الممكنة التي تساعده على النجاح في إدارة مشروعه

 

ويرى األستاذ من خالل مداخلتيه، أن الطالب الجامعي مهما كان توجهه المستقبلي سواء إنجاز مشروع 

، أبرز الدكتور بوطبيبة بالل شخصي أو الحصول على وظيفة، مطالَب ببناء سيرته الذاتية.ومن جهته

متخصص في التحليل االقتصادي واالستشراف من جامعة سعيدة، محددات المقاوالتية؛ حيث أشار إلى أن 

المواصفات التي تمّكن الطالب الجامعي من أن يكون مقاوال، هي "التضحية، واالندفاع، والحماسة، 

 ."والصبر، مع الرغبة في الولوج إلى عالم المقاوالتية

، فتحدثت خالل مداخلتها المعنونة ب "مسرعات األعمال أداة عنابةأما الدكتورة نسمة مهشي من جامعة 

وبعد أن  .لدعم المؤسسات الناشئة"، عن أهمية المغامرة عند الشباب في ما يخص إنشاء مؤسسات ناشئة

عّرفت مفهوم "مسّرع األعمال"، أشارت إلى أن هذا األخير ساهم، بشكل كبير، في إنجاح العديد من 

المؤسسات الناشئة في دول العالم الثالث، خاصة تلك التي واجهتها مشاكل، في حين أبرزت الدكتورة وفاء 

، "الجزائرخالل مداخلتها "تحديات المؤسسات الناشئة وآليات للدعم المالي في  سكيكدةبوقفة من جامعة 

وماتزال تبذلها من خالل آليات الدعم المالي، المتمثلة في تكوين لجنة  الجزائريةالجهود التي بذلتها الدولة 

وطنية ممثلة في سبع وزارات؛ من أجل منح أوسمة للمؤسسات الناشئة، وإنشاء صندوق تمويل المؤسسات 

اث وزارة خاصة بدعم المؤسسات الناشئة، واستحداث آليات تمويل المؤسسات الناشئة، إلى جانب استحد

 .الناشئة

، وخالل حديثها معنا على هامش هذا سكيكدةالطالبة عبد النبي رانا رئيسة نادي )قولدن واي( بجامعة 
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محاور رئيسة؛ وهي تشجيع الطالب  6لتقى، أكدت ل"المساء"، أن النادي الذي ترأسه، ينشط على الم

الجامعي على البحث العلمي، ونشر الفكر المقاوالتي للطالب بالتنسيق مع الحاضنة ودار المقاوالتية، 

الذي يقوم  إضافة إلى تطوير المهارات الشخصية؛ من خالل تنظيم دورات تكوينية، مع تشجيع الطالب

بإنجاز بحوثه النظرية لتحويلها إلى بحوث تطبيقية، بالخصوص في مجال المقاوالتية، ومن ثم، كما 

 .أشارت، فإن الطالب الجامعي لما يتخرج من الجامعة سيتخرج بشهادته إضافة إلى مؤسسته المصغرة

 

على مدار يومين، فعاليات الملتقى الوطني األول حول "دعم ومرافقة المؤسسات  سكيكدةوتحتضن جامعة 

للعالقات  سكيكدةنظمته نيابة مديرية جامعة  ، الذي"الجزائرالناشئة في إطار الترويج لريادة األعمال في 

الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية، ودار المقاوالتية، بالتنسيق مع حاضنة 

، واألغواط، وتبسة، وخنشلة، والجلفة، وعنابة، سكيكدةامعات الجامعة، وبمشاركة أساتذة ودكاترة من ج

، وبحضور إلى جانب طلبة الجامعة من الجنسين، ممثلين عن مديرية 6العاصمة  والجزائروالطارف، 

، وعن اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال ةلسكيكدالتجارة وترقية الصادرات 

لدعم الشباب وتنمية المقاوالتية، والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة لمديرية  الجزائريةالجامعية، والمؤسسة 

لدعم الشباب وتنمية المقاوالتية. وتم على هامش هذا  الجزائريةناعة، إلى جانب مدير المؤسسة الص

 .الملتقى، تنظيم معرض للنوادي العلمية بالجامعة

ي، تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الطالب الجامعي صاحب فكرة في وسيتخلل أشغال هذا الملتقى الوطن

 مجال المقاوالتية

 أسواق جوارية بأهم المدن 5لتوفير المواد االستهالكية األساسية.. فتح 

يز التدابير المتعلقة بضبط سوق المواد االستهالكية األساسية ال سيما مع في إطار تعز  سكيكدةتمت بوالية 

أسواق جوارية على مستوى كبريات دوائر الوالية،  5اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، برمجة فتح 

فضاء تجاريا،  05حروش، وعزابة، والقل وتمالوس؛ بطاقة استيعاب إجمالية تقدّر ب ، والسكيكدةوهي 

د.ج للكلغ، مع تخصيص  652إلى جانب تخصيص أربع نقاط لبيع اللحوم البيضاء لفائدة المواطنين بسعر 

متناول عدد من النقاط لبيع وتسويق األسماك بأسعار معقولة من المنتج إلى المستهلك بأسعار معقولة، وفي 

 .الجميع

وسيتم، في نفس السياق، تمكين الفالحين من بيع منتوجاتهم عبر األسواق اليومية واألسبوعية المنتشرة 

عبر ربوع الوالية؛ بالسماح لهم بالبيع المباشر للمواطنين من مستثمراتهم، إلى جانب ضمان تسويق 

الحروش، وصالح بوالشعور، وسحقي  البقوليات من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة عبر نقاط

أحمد، والزفزاف، وعين بوزيان، وعزابة، وعين شرشار، وحمادي كرومة، عالوة على تسويقها على 

مستوى السوق الجوارية المقامة بساحة الحرية بمحاذاة المركز الثقافي البلدي عيسات إيدير وسط عاصمة 

ة تكثيف العمل الرقابي للحد من مظاهر الوالية.وكانت الوالي حورية مداحي شددت على ضرور

 المضاربة واالحتكار، ومنه ضمان وفرة المواد االستهالكية، ووصولها إلى المواطن بأسعار معقولة

منها خاصة  ..فرقة مراقبة،  71، سكيكدةلإلشارة، سّخرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لوالية 

فرقة خاصة بمراقبة النوعية وقمع الغش، حيث سيمتد عمل الفرق  10بمراقبة الممارسات التجارية، و

وحتى خارج ساعات العمل  0/0الرقابية بصفة استثنائية، طيلة شهر رمضان الكريم كل أيام األسبوع 

 .مضاربة واالحتكار والغشالمحددة، وذلك لمجابهة كل أشكال ال
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Coopération algéro-américaine : 

Création in-situ d’une université 

américaine en perspective  
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel 

Baddari a abordé avec l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth 

Moore Aubin, les possibilités de développer la coopération entre les deux pays, 

dans le domaine des études universitaires et de la recherche scientifique. Selon 

un communiqué de la tutelle, le ministre a affiché, lors de l’audience qu’il a 

accordée à la diplomatie américaine, “la volonté de l’Algérie d’approfondir cette 

coopération par la création d’un campus de l’université américaine en Algérie”. 

Il a poursuivi en mettant en relief la nécessité “d’accélérer la signature de 

conventions de jumelage entre les établissements universitaires algériens et leurs 

homologues américains en vue d’intensifier les relations de coopération 

bénéfique et fructueuse entre les parties ». Il a incité à l’encouragement de « la 

mobilité des enseignants, des chercheurs et des doctorants entre les deux pays”. 

Kamel Baddari a informé que des étudiants seront envoyés dans des universités 

américaines « pour s’enquérir de l’expérience américaine en matière de start-

up”. 

L’ambassadrice américaine a affirmé, de son côté,  que les espaces américains 

au niveau de certaines universités algériennes sont dédiés à l’enseignement de la 

langue anglaise. Ce qu’elle a considéré comme un point positif, la connaissance 

de la langue facilite l’immersion des algériens aux États Unis. 

Les deux parties ont appelé à “élaborer des programmes et des projets de 

recherche en commun et organiser des manifestations et des rencontres 

scientifiques de haut niveau entre les académiciens des deux pays ». 

  



 

Vers l’installation de 

l’université américaine en 

Algérie 

Algérie – L’ambition algérienne, portée par le nouveau ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel 

Baddari, devrait se concrétiser par l’installation de l’université 

américaine en Algérie. Apprenez-en plus à ce sujet ce vendredi 17 

mars 2023.  

En effet, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique est passé aux grandes enjambées. Cela afin de mener à bon port sa 

politique d’internationalisation des universités algériennes. Le but étant 

d’améliorer leurs performances et les rendre plus attrayantes. Dans cette optique, 

l’Algérie s’apprête à accueillir un campus de l’université américaine.  

En effet, le premier responsable du secteur a reçu, il y a quelques heures, 

l’ambassadrice des États-Unis à Alger, Elizabeth Moore Aubin. C’est ce qu’a 

fait savoir un communiqué rendu public par le ministre sur Facebook. Selon le 

document, Kamel Badri a abordé les voies et moyens de renforcement des 

relations de coopération. Et ce, en matière d’enseignement supérieur.  

Les deux responsables ont également échangé sur le développement des projets 

communs dans les nouvelles technologies. Lors de cette rencontre, le ministre a 

exprimé la volonté de la partie algérienne d’approfondir ce partenariat. Cela par 

la création d’un campus de l’université américaine en Algérie.  

Enseignement supérieur : le partenariat algéro-américain se 

renforce  

Par ailleurs, Badri a souligné l’importance d’accélérer la signature de 

conventions de jumelage entre les établissements universitaires algériens et leurs 

homologues américains. Et ce, en vue d’intensifier les relations de coopération 

bénéfique entre les deux pays, a-t-il encore assuré.  

D’autre part, le ministre a appelé à encourager la mobilité des enseignants, des 

chercheurs et des doctorants entre les deux pays. À ce propos, il a aussi fait part 

de la volonté algérienne d’envoyer des missions estudiantines aux universités 
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https://www.dzairdaily.com/brevets-invention-universite-algerienne-leader-2023/


américaines. Cela afin d’en profiter de l’expérience américaine en matière de 

start-up.  

Pour sa part, l’ambassadrice américaine a indiqué l’existence d’espaces 

américains au niveau de certaines universités algériennes. Selon ses dires, ces 

derniers sont dédiés à l’enseignement de la langue anglaise.  

En outre, les deux parties ont appelé à élaborer des programmes et des projets de 

recherche en commun et des rencontres scientifiques de haut niveau. On a enfin 

insisté sur l’impératif de participer en force à la conférence prévue à la fin du 

mois d’avril à l’université d’Oran.  
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