
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

6063 مارس 62 ليوم  



 

وزير التعليم العالي يتباحث مع سفيرة بريطانيا بالجزائر سبل تكثيف التعاون 

 الثنائي

 

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, أمس األربعاء بمقر الوزارة, سفيرة  -الجزائر

مجال بريطانيا لدى الجزائر, شارون ووردل, حيث تباحث الطرفان سبل تكثيف التعاون الثنائي في 

 التعليم العالي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته, أن المحادثات بين الطرفين, تمحورت حول "تكثيف التعاون والتبادل بين 

 الجامعات الجزائرية ونظيراتها ببريطانيا في المجاالت ذات األولوية ضمن االستراتيجية الوطنية".

استعداد الجزائر ل"تكثيف وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين, من  وفي هذا السياق, أكد السيد بداري

خالل التوأمة بين المؤسسات الجامعية الجزائرية وكبريات الجامعات البريطانية مثلما هو معمول به في 

أوروبا, للرفع من مستوى حركية األساتذة والطلبة الجزائريين", مؤكدا سعي قطاعه لـ"تكوين طالب 

فتح على الثقافات األخرى, وتمكين األستاذ من اإلتقان التام للغة اإلنجليزية بغية استعمالها في متميز ومن

 تدريس التخصصات العلمية والتقنية تدريجيا, إلى جانب العمل على مشاريع بحث ذات اهتمام مشترك".

لكبرى للتكوين العلمي كما دعا الوزير بالمناسبة سفيرة بريطانيا إلى "فتح فروع للجامعات البريطانية ا

والتكنولوجي في الجزائر, وتمكين مدارس التعليم المكثف للغات بالمؤسسات الجامعية من إجراء 

 +".IELTSامتحانات اللغة اإلنجليزية المعترف به دوليا +

هنأت السيدة ووردل, الوزير بحلول شهر رمضان المبارك, وأكدت على  --يضيف البيان--من جانبها 

 عالقات" التي تجمع الجزائر ببريطانيا."نوعية ال

كما أعربت عن "مدى انبهارها مما يحققه الباحثون الجزائريون خالل مشاركتهم في مختلف التظاهرات 

والمسابقات العلمية المقامة ببريطانيا, وآخرها نيل باحث جزائري من جامعة قالمة للجائزة األولى التي 

 ".2661+, المؤسسة سنة ROYAL SOCIETY+تمنحها األكاديمية الملكية للعلوم 

وأبدت السفيرة "رغبة بالدها في تجديد بروتوكول التعاون بين البلدين واتفاقيات أخرى خارج 

البروتوكول, وتكليف لجنة مختلطة للشروع في تحديد قائمة األولويات قبل ترسيمها", مضيفة أن سفارة 

الولوج لمكتبة رقمية ثرية بمئات اآلالف من الكتب  بريطانيا بالجزائر ستقوم قريبا بـ"منح مجانية

والعناوين والمجالت واألفالم العلمية باللغة اإلنجليزية, لفائدة المؤسسات الجامعية واألساتذة والطلبة في 

 الجزائر".

 



 

 بداري يدعو لفتح فروع للجامعات البريطانية الكبرى في الجزائر

 
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل سفيرة بريطانيا لدى الجزائر

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس األربعاء، سفيرة بريطانيا لدى الجزائر، 

 .شارون ووردل

 .وحسب بيان للوزارة، تباحث الطرفان سبل تكثيف التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي

جامعات الجزائرية ونظيراتها ال تكثيف التعاون والتبادل بين“وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول 

 .”االستراتيجية الوطنية ببريطانيا. في المجاالت ذات األولوية ضمن

البلدين. من خالل التوأمة بين  تكثيف وتطوير التعاون الثنائي بين”وأكد بداري استعداد الجزائر ل

ي أوروبا. للرفع من الجامعات البريطانية مثلما هو معمول به ف المؤسسات الجامعية الجزائرية وكبريات

 .”األساتذة والطلبة الجزائريين مستوى حركية

وتمكين األستاذ من اإلتقان التام  .”تكوين طالب متميز ومنفتح على الثقافات األخرى”مؤكدا سعي قطاعه لـ

التخصصات العلمية والتقنية تدريجيا. إلى جانب العمل على  للغة اإلنجليزية بغية استعمالها في تدريس

 .”اهتمام مشترك يع بحث ذاتمشار

البريطانية الكبرى للتكوين العلمي  فتح فروع للجامعات“كما دعا الوزير بالمناسبة سفيرة بريطانيا إلى 

التعليم المكثف للغات بالمؤسسات الجامعية من إجراء  والتكنولوجي في الجزائر. وتمكين مدارس

 .”+IELTS+ اإلنجليزية المعترف به دوليا امتحانات اللغة

التي ” نوعية العالقات“ومن جهتها، هنأت ووردل، الوزير بحلول شهر رمضان المبارك، وأكدت على 

 .تجمع الجزائر ببريطانيا

مختلف التظاهرات والمسابقات  معربة مدى انبهارها مما يحققه الباحثون الجزائريون خالل مشاركتهم في

ري من جامعة قالمة للجائزة األولى التي تمنحها جزائ العلمية المقامة ببريطانيا. وآخرها نيل باحث

 .″2661المؤسسة سنة  ,+ROYAL SOCIETY+ للعلوم األكاديمية الملكية

واتفاقيات أخرى خارج  رغبة بالدها في تجديد بروتوكول التعاون بين البلدين“وأبدت السفيرة 

 .”بل ترسيمهااألولويات ق البروتوكول. وتكليف لجنة مختلطة للشروع في تحديد قائمة

لمكتبة رقمية ثرية بمئات اآلالف  منح مجانية الولوج”مضيفة أن سفارة بريطانيا بالجزائر ستقوم قريبا بـ

العلمية باللغة اإلنجليزية. لفائدة المؤسسات الجامعية واألساتذة  من الكتب والعناوين والمجالت واألفالم

 .”الجزائر والطلبة في



 

 

تعليم عالي: اإلطالق الرسمي للتكوين القاعدي لفائدة الفائزين في مسابقة االلتحاق 

 في التكوين في طور الدكتوراه

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم الخميس, عبر التحاضر المرئي,  -الجزائر 

لرسمي للتكوين القاعدي لفائدة المترشحين الفائزين في مسابقة االلتحاق في التكوين إشارة االطالق ا

 , حسبما أفاد به بيان للوزارة.2222-2222في طور الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 

 21وأوضح ذات المصدر أن عدد الناجحين في المسابقة التي جرت في الفترة الممتدة من 

, 418, في حين وصل عدد عروض التكوين إلى 6626هو   ير الفارطفبرا 21يناير إلى غاية 

بالمئة في  84بالمائة في ميدان العلوم و التكنولوجية و   12ميدان منهم  28موزعين على 

 مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

على وبالمناسبة, وأثناء مداخلته عرج الوزير على البرنامج الخاص بهذا التكوين والذي يرتكز 

( محاور رئيسية وهي الفلسفة, اإلنجليزية, التعليمية وتكنولوجية االعالم واالتصال, 8أربعة )

 .2661شاكرا في نفس الوقت كل المتدخلين في نجاح هذه المسابقات التي بلغ عددها 

مؤسسة جامعية مؤهلة الحتضان هذا التكوين  42وأضاف البيان أن هذه المسابقات جرت في 

 مراكز جامعية. 64مدرسة عليا و  66جامعة,  16ه, منها في الدكتورا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إطالق الرسمي للتكوين القاعدي للفائزين في مسابقة الدكتوراه

 

اإلطالق الرسمي للتكوين  أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري إشارة

اإللتحاق في التكوين في طور الدكتوراه.  القاعدي لفائدة المترشحين الفائزين في مسابقة

 .2222-2222بعنوان السنة الجامعية 

المرئي عن  وحسب بيان للوزارة، فإن إشارة اإلنطالق أشرف عليها الوزير عبر التحاضر

جانفي إلى  21الممتدة من  بعد، مضيفا أن عدد الناجحين في المسابقة التي جرت في الفترة

. موزعين 418عروض التكوين إلى  . في حين وصل عدد6626هو   فيفري الفارط 21غاية 

بالمئة في مجال العلوم  84العلوم و التكنولوجية و  بالمائة في ميدان  12ميدان منهم  28على 

 .اإلنسانية واالجتماعية

( 8يرتكز على أربعة ) وأثناء مداخلته عرج الوزير على البرنامج الخاص بهذا التكوين. والذي

في  وتكنولوجية االعالم واالتصال. شاكرا محاور رئيسية وهي الفلسفة, اإلنجليزية, التعليمية

 .2661المسابقات التي بلغ عددها  نفس الوقت كل المتدخلين في نجاح هذه

الحتضان هذا  مؤسسة جامعية مؤهلة 42كما أضاف البيان، أن هذه المسابقات جرت في 

 .مراكز جامعية 64مدرسة عليا و  66جامعة،  16التكوين في الدكتوراه. منها 

 

 

 

 

 

 



 

تعليم عالي: اإلطالق الرسمي للتكوين القاعدي لفائدة الفائزين في 

 مسابقة االلتحاق في التكوين في طور الدكتوراه

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم الخميس, عبر  –الجزائر 

التحاضر المرئي, إشارة االطالق الرسمي للتكوين القاعدي لفائدة المترشحين الفائزين في 

, 2222-2222لتكوين في طور الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية مسابقة االلتحاق في ا

 حسبما أفاد به بيان للوزارة.

 21وأوضح ذات المصدر أن عدد الناجحين في المسابقة التي جرت في الفترة الممتدة من 

, 418, في حين وصل عدد عروض التكوين إلى 6626هو   فبراير الفارط 21يناير إلى غاية 

بالمئة في  84بالمائة في ميدان العلوم و التكنولوجية و   12ميدان منهم  28موزعين على 

 مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

وبالمناسبة, وأثناء مداخلته عرج الوزير على البرنامج الخاص بهذا التكوين والذي يرتكز على 

ة االعالم واالتصال, ( محاور رئيسية وهي الفلسفة, اإلنجليزية, التعليمية وتكنولوجي8أربعة )

 .2661شاكرا في نفس الوقت كل المتدخلين في نجاح هذه المسابقات التي بلغ عددها 

مؤسسة جامعية مؤهلة الحتضان هذا التكوين  42وأضاف البيان أن هذه المسابقات جرت في 

 مراكز جامعية. 64مدرسة عليا و  66جامعة,  16في الدكتوراه, منها 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إلزام األساتذة الجامعيين بالتسجيل في السنة أولى ليسانس إنجليزية

 

من خالل إعادة التسجيل في  سيتم إلزام األساتذة الجامعيين بالتكوين في اللغة االنجليزية،

مراكز التعليم المكثفة المتواجدة على  ، أو عن طريق”لغة انجليزية“السنة أولى ليسانس 

 .مستوى كل الجامعات في الوطن

واالتصال  دراسات اإلعالمالبحث في “وحسب البروفيسور رضوان بلخيري مدير مدير 

على شهادة معتمدة في  بجامعة تبسة، فإن هذا التكوين يسمح لألساتذة بالحصول” والمجتمع 

 .المواد في الجامعة اللغة اإلنجليزية. وهذا ما يسمح لهم في تدريس بعض

من خالل  .وأضاف الدكتور أن الوزارة شددت على تعميم اللغة اإلنجليزية في الجامعات

المنهجية وبعض  بعض المقاييس باللغة اإلنجليزية في كل التخصصات على غرار تدريس

 .المواد االستكشافية أو الوحدات االفقية

أكتوبر الماضي.  هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وجهت مراسلة شهر

 .للشروع في تكوين االساتذة الجامعيين في اللغة االنجليزية

 .على األقل C1 أو B2 على مستوى يوافق درجة ارة حصول االستاذواشترطت الوز

 

 

 

 



 

التكوين المتواصل الستفادة  التوقيع على اتفاقية شراكة بين إدارة السجون و جامعة

 المحبوسين من نظامي الليسانس والماستر

 

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية للتعاون والشراكة بين المديرية  -ائرالجز

العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وجامعة التكوين المتواصل, لترقية التعليم وضمان التكوين 

 ر عن بعد.المتواصل لفائدة المحبوسين لتمكينهم من مواصلة تعليمهم في نظام الليسانس والماست

ووقع االتفاقية المدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج, السيد اسعيد زرب, ومدير جامعة التكوين 

 المتواصل, الدكتور رابح شريط.

محبوس من مواصلة  2264وفي كلمة له بالمناسبة, قال السيد زرب أنه "سيستفيد في إطار هذه االتفاقية 

 محبوسا آخرا من مواصلة الدراسة في الماستر عن بعد". 86ما سيستفيد الدراسة في الليسانس عن بعد في

وأوضح أن هذه االتفاقية ستمكن المحبوسين المسجلين من ولوج األرضية الرقمية لجامعة التكوين 

المتواصل لمتابعة الدروس والنشاطات عبر الشبكة الداخلية للمديرية العامة إلدارة السجون وإعادة 

 إشراف إطارات و ممثلي جامعة التكوين المتواصل.اإلدماج و تحت 

الطالب المحبوس المفرج عنه قبل نهاية السنة  --يضيف السيد زرب--كما ستمكن هذه االتفاقية 

البيداغوجية من مواصلة دراسته بأحد مراكز جامعة التكوين المتواصل الذي يتوفر على التخصص 

 المطلوب.

محبوسا ممن تتوفر  66متابعة  1616/1611ل الموسم الدراسي وذكر في األخير أن مصالحه سجلت خال

فيهم الشروط القانونية للدراسة في الجامعة في إطار نظام الحرية النصفية أي الخروج صباحا من 

 المؤسسة العقابية للتوجه إلى الجامعة و الرجوع مساء بدون حراسة.

ة سابقة في تكوين وتعليم نزالء المؤسسات وقال الدكتور شريط من جهته, أن الجامعة كانت لها تجرب

 العقابية, وهي "مستعدة لالستمرار في ذات المهمة".

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baddari évoque avec l'ambassadrice britannique les moyens d'intensifier la coopération bilatérale 

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

Kamel Baddari a reçu, mercredi au siège du ministère, l'ambassadrice du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Algérie, Sharon Wardle, 

avec laquelle il a évoqué les moyens d'intensifier la coopération bilatérale dans le 

domaine de l'Enseignement supérieur, indique un communiqué du ministère. 

Les discussions entre les deux parties ont porté sur "l'intensification de la coopération 

internationale entre les universités algériennes et britanniques dans les domaines prioritaires 

au sein de la stratégie nationale", précise le communiqué.          

Après avoir exprimé la volonté de l'Algérie d'"intensifier et de développer la coopération 

bilatérale entre les deux pays à travers un jumelage entre les établissements universitaires 

algériens et les plus grandes universités britannique comme c'est le cas en Europe, en vue de 

relever le niveau de mobilité des enseignants et des étudiants algériens", M. Baddari a 

souligné que son secteur tend à "former des étudiants brillants ouverts sur d'autres 

civilisations, en sus de permettre à l'enseignant d'avoir une parfaite maitrise de la langue 

anglaise afin de l'utiliser dans l'enseignement des spécialités scientifiques et techniques de 

manière progressive, en se penchant sur des projets de recherche d'intérêt commun". 

Le ministre a appelé, à cette occasion, l'ambassadrice britannique à "ouvrir des annexes 

des plus grandes universités britanniques spécialisés dans la formation scientifique et 

technologique en Algérie, en sus de permettre aux écoles d'enseignement intensif des 

langues dans les établissements universitaires d'organiser des examens d'anglais 

reconnus à l'échelle internationale +IELTS+". 

Pour sa part, la diplomate britannique a félicité M. Baddari à l'occasion du mois de 

Ramadhan, saluant "la qualité des relations" unissant l'Algérie et la Grande Bretagne, ajoute 

le communiqué. 

Elle s'est dite impressionnée par les réalisations accomplies par les chercheurs algériens lors 

de leur participation aux différentes manifestations et concours scientifiques organisés en 

Grande Bretagne, citant le premier prix de l'Académie royale des sciences (Royal Society) 

créée en 1662 décerné récemment à un chercheur algérien de l'université de Guelma.  

L'ambassadrice a exprimé "la volonté de son pays de renouveler le protocole de coopération 

entre les deux pays et d'autres conventions en dehors du protocole, et de charger une 

commission mixte de définir la liste des priorités avant sa validation", ajoutant que 

l'ambassade de la Grande Bretagne à Alger appliquera prochainement la gratuité d'accès à la 

bibliothèque numérique riche de centaines de milliers de livres, de titres et de revues et de 

films scientifiques en anglais en faveur des établissements universitaires, des enseignants et 

des étudiants en Algérie. 



 

Convention de coopération pour l'accès des détenus aux systèmes licence et 

master 

 

ALGER - Une convention de coopération et de partenariat a été signée, jeudi à Alger, 

entre la direction générale de l'Administration pénitentiaire et l'Université de la 

formation continue (UFC), pour promouvoir l'enseignement et garantir une formation 

continue au profit des détenus et leur permettre de poursuivre leurs études en licence 

et master. 

La convention a été signée entre le directeur général de l'Administration pénitentiaire, Said 

Zreb, et le recteur de l'UFC, Rabah Cheriet. 

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Zreb a fait savoir que "cette convention 

devra bénéficier à 1169 détenus pour poursuivre leurs études en licence et à 40 autres 

détenus en master à distance". 

Selon le même responsable, cette convention permettra aux détenus inscrits l'accès à la 

plateforme numérique de l'UFC pour suivre les cours et les activités via le réseau interne de 

la direction générale de l'Administration pénitentiaire, supervisés par des cadres et des 

représentants de l'UFC. 

La convention permettra à l'étudiant incarcéré mis en liberté avant la fin de l'année 

pédagogique de poursuivre ses études dans l'un des centres de l'Université de la formation 

continue (UFC) dispensant la formation requise, ajoute M. Zreb. 

Il a rappelé, en outre, que pendant l'année scolaire 2022/2023, ses services ont assuré le 

suivi de 66 prisonniers remplissant les conditions juridiques pour étudier à l'université au 

titre de la liberté partielle, ces derniers étant autorisés à sortir le matin de l'établissement 

pénitentiaire pour se rendre à l'Université avant d'y retourner le soir sans qu'une surveillance 

leur soit imposée. 

Dr Cheriet a affirmé que l'université qui compte une expérience précédente dans la 

formation des prisonniers "est prête à poursuivre cette mission". 

 


