
 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2023ي فيفر 28 ليوم  



 

تساعد الطلبة على اختيار أفضل التكوينات و ولوج عالم الشغل: منصات رقمية لتقريب 

 الجامعات من المحيطين االقتصادي واالجتماعي
 

كمال بداري، أمس، عن اطالق تسع منصات رقمية، تهدف إلى تحسين أداء القطاع،  أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الجدد في اختيار التخصصات التي تناسبهم،  ربطه بالمحيطين االجتماعي واالقتصادي، ال سيما ما تعلق بمساعدة الطلبة و

التي يوفرها سوق الشغل فضال عن اطالع المتخرجين على الفرص .  

 يوم»ليه شعار تخصيص آخر اثنين من كل شهر إلطالق المنصات الرقمية، وأطلقت ع وأكد كمال بداري بأن الوزارة قررت

المتعلق بضرورة اإلسراع في رقمنة  ، في شقها2222، تجسيدا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد شهر نوفمبر «اإلطالق

محكم في مجال الرقمنة القطاع، الذي بادر من جانبه إلى وضع مخطط . 

في لتعليمات مجلس الوزراء فيما يخص والبحث العلمي إلى التنفيذ الحر ويرمي البرنامج الذي أعدته وزارة التعليم العالي

العالي والبحث العلمي، عبر  الرقمنة، وكذا إلى تجسيد مخطط الحكومة الذي نص على ضرورة ضمان جودة التعليم تعميم

 .رقمنة مختلف أنشطة القطاع

 21راتيجية ومحاور است 7رهانا و 22الرئيسي الرقمي الخاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي  ويتضمن المخطط

االطالق الذي يصادف آخر اثنين من كل شهر، عامال محركا لالقتصاد  برنامج عملياتي، ويعد يوم 222برنامجا استراتيجيا و

التعليم العالي والبحث العلمي ونموذجا لاللتزام بتحقيق إدارة عصرية تتماشى مع المتطلبات الجديدة لقطاع الرقمي، . 

الدائمين،  أمس بالدفتر التوجيهي التوافقي، تكوين وظيفة ومنصة تقييم الباحثين التي أطلقت وتتعلق أهم المنصات الرقمية

وبرمجية السرقات العلمية، ومنصة متابعة  ومنصة الترشح لمنصب مدير الخدمات الجامعية، ومنصة الطلبة األجانب

 .الممتلكات

وصل ما بين تالميذ  وين/وظيفة، بأنها عبارة عن حلقةبالنسبة لمنصة الدفتر التوجيهي التوافقي تك وأوضح كمال بداري

الجامعات، لتعريف الطلبة المرشحين لولوج عالم الجامعة بما توفره  الثانويات المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا وقطاع

القطاع من تكوين وتخصصات متنوعة مؤسسات . 

ب من قبل المتخرجين من الجامعات والحاملين لشهادات عليا عن منصب عمل مناس كما تعتبر هذه المنصة أداة مهمة للبحث

والمؤسسات التي يمكنها أن توفر  مختلف التخصصات، بفضل ما تقدمه من معطيات ومعلومات شاملة حول الشركات في

  .مناصب عمل في مجال التكوين

من المنصات الرقمية لقطاع التعليم العالي، ألنها تحقق بعض  كما يستفيد قطاع الجماعات المحلية، على رأسها الواليات

بالدفتر الرقمي الذي يساعد أيضا على ضبط  اإلحصائيات المتعلقة بالتنمية المحلية والعنصر البشري، ال سيما ما تعلق أهداف

المحيطين االجتماعي واالقتصادي نية تتناسب مع واقعبرامج تكوي . 

البرامج  العلمي أيضا االستفادة من الدفتر التوجيهي التوافقي تكوين/ وظيفة، لضبط ويمكن لوزارة التعليم العالي والبحث

التكرار، في حين تمنح منصة الطلبة األجانب الفرصة للطلبة  التكوينية على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع دون الوقوع في

قبلة للطلبة من شتى بقاع العالم  الخارج، فرصة االلتحاق بإحدى مؤسسات قطاع التعليم العالي، التي قد تصبح القادمين من

 .بفضل هذه البرمجية الجديدة

بأن العملية ستستهدف في البداية  لسرقات العلمية،، حول كيفية تطبيق برمجية ا«للنصر»الوزير في رده على سؤال  وأوضح

 االقتباس، وإذا تجاوزت السقف المحدد من قبل اللجنة العلمية يتم رفض الرسالة أطروحات الدكتوراه، عن طريق تقييم نسبة

 .موضوع المناقشة

منها تتعلق بالمجال البيداغوجي  62منصة،  61العالي والبحث العلمي  ويقدر العدد اإلجمالي للمنصات الرقمية لقطاع التعليم

شهر جوان المقبل، مما سيوفر على  تعنى بالخدمات الجامعية، من المزمع االنتهاء من اعدادها نهائيا 6العلمي، و والبحث

2226البرنامج كان من المفترض أن يمتد إلى غاية ديسمبر  القطاع سنة ونصف من العمل والجهد، ألن . 
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 تعليم عالي: إطالق تسعة منصات رقمية

 

العاصمة, على  بالجزائر أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم االثنين

  .إعطاء إشارة إطالق تسعة منصات رقمية

وظيفة, تسيير المشاريع المبتكرة, -التوافقي تكوين وتشمل هذه المنصات الدفتر التوجيهي

سينما الجامعة, الترشح لمنصب مدير, الخدمات الجامعية, متابعة  ,تقييم الباحثين الدائمين

 .الطلبة األجانب, شبكة التواصل وبرمجية السرقات العلمية ,الممتلكات

بالمناسبة, كشف السيد بداري أنه "قبل نهاية يناير المقبل, سيتم إطالق  وفي كلمة له

 تخص 6يداغوجية والبحثية وتخص الحياة الب 62المنصات الرقمية", البالغ عددها  جميع

 ."حياة الطالب في مجال الخدمات الجامعية

اختيار "آخر االثنين من كل شهر يوم إطالق المنصات  وأوضح في هذا اإلطار, أنه تم

الرئيسي الرقمي للقطاع", مبرزا أن هذا اإلطالق يأتي تنفيذا  الرقمية, تجسيدا للمخطط

 .لمجيد تبون, الذي ألح على رقمنة القطاعالجمهورية, السيد عبد ا لتعليمات رئيس

 وظيفة-ذكر الوزير على سبيل المثال, أن الدفتر التوجيهي التوافقي تكوين ,وبالمناسبة

بحيث ستزودهم  سيستفيد منه سيما طلبة الثانويات المقبلون على اجتياز شهادة البكالوريا

لتدعيم التشغيل. كما  بمعلومات دقيقة على ما تقدمه الجامعة من تخصصات ومن وسائل

 .برمجية السرقات العلمية قدم أيضا توضيحات حول منصة الطلبة األجانب, ومنصة

ماي باص" الذي تم إطالقها " ومن جانب آخر, وبخصوص خدمة التطبيق اإللكتروني

الخدمة "في مرحلة التحسين", مضيفا  شهر سبتمبر الفارط, أوضح السيد بداري أن هذه

 .للنسخة األولى قريبا لنسخة األخيرة والمتممةأنه سيتم إطالق ا

السيد نذير خرف هللا, أنه تم تعميم  ,ومن جهته, أكد المسؤول على تطوير هذا النظام

المتواصل, على كل اإلقامات الجامعية ومديريات  التطبيق, بعد أربعة أشهر من العمل

ى منصة رقمية إلرسال أن النظام المعلوماتي يتوفر عل الخدمات الجامعية, مشيرا إلى

الطلبة بخصوص النقل, ستسمح لمدير الخدمات الجامعية أن يكون  الشكاوى وانشغاالت

 .ما يحدث في هذا المجال على دراية بكل
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 :وعد بالقضاء على السرقة العلمية.. بداري

 

 

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

 21محاور استراتيجية و 7رهانا و 22للقطاع الذي يشمل  ضمن المخطط الرئيسي الرقمي

برنامج عملياتي، تجسيدا لمخطط عمل الحكومة، الذي يتمحور حول  222و برنامجا استراتيجيا

  .القطاع من خالل رقمنة نشاطاته تحسين

تعد فاعال من فواعل االقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن رهان  يةأكد الوزير أن هذه المنصات الرقم

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  منه طلبة البكالوريا ويمكنهم من االطالع على الخدمات التي تقدمها الجامعة حيث يستفيد

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

باإلحصائيات التي تخص التنمية  من تحقيق بعض األهداف المتعلقةهذه المنصات حيث تمكنها 

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

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

 .دوليين في المؤسسات الجامعية الجزائريةلتسجيل الطلبة ال خصصت

الرابعة  الثالثة، فتتعلق بتسيير المشاريع المبتكرة من قبل حاملي الشهادات. وتتعلق اما المنصة

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

المتعلقة بالحياة البيداغوجية، سيتم إنجازها  62منصات الرقمية ال وقد أكد وزير التعليم العالي أن

 .جوان المقبل كأقصى تقدير قبل نهاية

العلمية، إذ ال يسمح ألي طالب اإلقبال على  وأشار المسؤول إلى أنه سيتم القضاء على السرقة

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

 .الرقمي عبر المسار
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 إطالق تسع منصات رقمية

 
 

 :العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

 إطالق تسع منصات رقمية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمس اإلثنين بالجزائر العاصمة على 

 .إعطاء إشارة إطالق تسعة منصات رقمية

المبتكرة تقييم  وظيفة تسيير المشاريع-المنصات الدفتر التوجيهي التوافقي تكوينهذه  وتشمل

الجامعية متابعة الممتلكات الطلبة  الباحثين الدائمين سينما الجامعة الترشح لمنصب مدير الخدمات

 .العلمية األجانب شبكة التواصل وبرمجية السرقات

سيتم إطالق جميع المنصات  ة جانفي المقبلوفي كلمة له بالمناسبة كشف بداري أنه قبل نهاي

تخص حياة الطالب في مجال  6والبحثية و تخص الحياة البيداغوجية 62الرقمية البالغ عددها 

 . الخدمات الجامعية

 اإلطار أنه تم اختيار آخر االثنين من كل شهر يوم إطالق المنصات الرقمية وأوضح في هذا

لتعليمات رئيس  اع مبرزا أن هذا اإلطالق يأتي تنفيذاتجسيدا للمخطط الرئيسي الرقمي للقط

 .الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي ألح على رقمنة القطاع

سيستفيد منه  وظيفة-ذكر الوزير على سبيل المثال أن الدفتر التوجيهي التوافقي تكوين وبالمناسبة

بحيث ستزودهم بمعلومات دقيقة على  سيما طلبة الثانويات المقبلون على اجتياز شهادة البكالوريا

لتدعيم التشغيل. كما قدم أيضا توضيحات حول  ما تقدمه الجامعة من تخصصات ومن وسائل

 .برمجية السرقات العلمية منصة الطلبة األجانب ومنصة

ماي باص الذي تم إطالقها شهر سبتمبر  من جانب آخر وبخصوص خدمة التطبيق اإللكتروني

مرحلة التحسين مضيفا أنه سيتم إطالق النسخة األخيرة  أن هذه الخدمة فيالفارط أوضح بداري 

 .قريبا والمتممة للنسخة األولى

تعميم التطبيق بعد أربعة  من جهته أكد المسؤول على تطوير هذا النظام نذير خرف هللا أنه تم

مشيرا إلى أن  ومديريات الخدمات الجامعية أشهر من العمل المتواصل على كل اإلقامات الجامعية

رقمية إلرسال الشكاوى وانشغاالت الطلبة بخصوص النقل  النظام المعلوماتي يتوفر على منصة

 .الجامعية أن يكون على دراية بكل ما يحدث في هذا المجال ستسمح لمدير الخدمات



 

 

Enseignement supérieur: lancement de neuf plateformes numériques 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a 

supervisé, lundi à Alger, le lancement de neuf plateformes numériques.  

Ces plateformes comprennent le Carnet numérique de référence adéquation formation-emploi 

(CRAFE), la gestion de projets innovants, l'évaluation des chercheurs permanents, le Cinéma 

de l'université, la candidature au poste de directeur, les oeuvres universitaires, le suivi des 

biens, les étudiants étrangers, le réseau de communication et le logiciel anti-plagiat. 

S'exprimant à l'occasion, M. Baddari a indiqué qu'"avant fin janvier prochain, toutes les 

plateformes numériques seront lancées", ajoutant que 42 plateformes concerneront la vie 

pédagogique et la recherche et 4 seront dédiées à la vie estudiantine en matière d'oeuvres 

universitaires". 

Il a, dans ce cadre, fait savoir que "le dernier lundi de chaque mois verra le lancement de ces 

plateformes, en concrétisation du plan numérique principal du secteur", soulignant que ce 

lancement intervenait en exécution des instructions du président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, qui tenait à numériser le secteur. 

Le ministre a, par la même, rappelé à titre d'exemple que le CRAFE profitera aux élèves du 

cycle secondaire qui s'apprêtent à passer l'examen du baccalauréat, et qui auront donc des 

informations exactes sur les spécialités universitaires et les moyens de soutien à l'emploi. 

Il a également présenté des explications sur la plateforme dédiée aux étudiants étrangers et celle 

du logiciel anti-plagiat.Concernant l'application "MyBus" (mon bus) lancée en septembre 

dernier, M. Baddari a souligné que ce service "est en cours d'amélioration", ajoutant que la 

version définitive et complétée sera bientôt lancée. 

De son côté, Nadir Khalfallah, chargé de développer ce système a affirmé que l'application a été 

généralisée, après quatre mois de travail incessant, à toutes les résidences universitaires et les 

directions des œuvres universitaires, soulignant que ce système informatique disposait d'une 

plateforme numérique pour soumettre les doléances et les préoccupations des étudiants au sujet 

du transport, permettant au directeur des œuvres universitaires d'être informé de ce qui se passe 

dans ce volet. 
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Enseignement supérieur: lancement de neuf plateformes numériques 

 
 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a 

supervisé, lundi à Alger, le lancement de neuf plateformes numériques.  

Ces plateformes comprennent le Carnet numérique de référence adéquation formation-emploi 

(CRAFE), la gestion de projets innovants, l'évaluation des chercheurs permanents, le Cinéma 

de l'université, la candidature au poste de directeur, les oeuvres universitaires, le suivi des 

biens, les étudiants étrangers, le réseau de communication et le logiciel anti-plagiat. 

S'exprimant à l'occasion, M. Baddari a indiqué qu'"avant fin janvier prochain, toutes les 

plateformes numériques seront lancées", ajoutant que 42 plateformes concerneront la vie 

pédagogique et la recherche et 4 seront dédiées à la vie estudiantine en matière d'oeuvres 

universitaires". 

Il a, dans ce cadre, fait savoir que "le dernier lundi de chaque mois verra le lancement de ces 

plateformes, en concrétisation du plan numérique principal du secteur", soulignant que ce 

lancement intervenait en exécution des instructions du président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, qui tenait à numériser le secteur. 

Le ministre a, par la même, rappelé à titre d'exemple que le CRAFE profitera aux élèves du 

cycle secondaire qui s'apprêtent à passer l'examen du baccalauréat, et qui auront donc des 

informations exactes sur les spécialités universitaires et les moyens de soutien à l'emploi. 

Il a également présenté des explications sur la plateforme dédiée aux étudiants étrangers et celle 

du logiciel anti-plagiat.Concernant l'application "MyBus" (mon bus) lancée en septembre 

dernier, M. Baddari a souligné que ce service "est en cours d'amélioration", ajoutant que la 

version définitive et complétée sera bientôt lancée. 

De son côté, Nadir Khalfallah, chargé de développer ce système a affirmé que l'application a été 

généralisée, après quatre mois de travail incessant, à toutes les résidences universitaires et les 

directions des œuvres universitaires, soulignant que ce système informatique disposait d'une 

plateforme numérique pour soumettre les doléances et les préoccupations des étudiants au sujet 

du transport, permettant au directeur des œuvres universitaires d'être informé de ce qui se passe 

dans ce volet. 
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Enseignement supérieur : lancement de neuf plateformes 
numériques 

 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a 

supervisé, lundi à Alger, le lancement de neuf plateformes numériques.  

Ces plateformes comprennent le Carnet numérique de référence adéquation formation-emploi 

(CRAFE), la gestion de projets innovants, l'évaluation des chercheurs permanents, le Cinéma 

de l'université, la candidature au poste de directeur, les œuvres universitaires, le suivi des biens, 

les étudiants étrangers, le réseau de communication et le logiciel anti-plagiat.  

S'exprimant à l'occasion, M. Baddari a indiqué qu'"avant fin janvier prochain, toutes les 

plateformes numériques seront lancées", ajoutant que 42 plateformes concerneront la vie 

pédagogique et la recherche et 4 seront dédiées à la vie estudiantine en matière d'œuvres 

universitaires".  

Il a, dans ce cadre, fait savoir que "le dernier lundi de chaque mois verra le lancement de ces 

plateformes, en concrétisation du plan numérique principal du secteur", soulignant que ce 

lancement intervenait en exécution des instructions du président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, qui tenait à numériser le secteur.  

Le ministre a, par la même, rappelé à titre d'exemple que le CRAFE profitera aux élèves du 

cycle secondaire qui s'apprêtent à passer l'examen du baccalauréat, et qui auront donc des 

informations exactes sur les spécialités universitaires et les moyens de soutien à l'emploi.  

Il a également présenté des explications sur la plateforme dédiée aux étudiants étrangers et celle 

du logiciel anti-plagiat. Concernant l'application "MyBus" (mon bus) lancée en septembre 

dernier, M. Baddari a souligné que ce service "est en cours d'amélioration", ajoutant que la 

version définitive et complétée sera bientôt lancée.  

De son côté, Nadir Khalfallah, chargé de développer ce système a affirmé que l'application a été 

généralisée, après quatre mois de travail  incessant, à toutes les résidences universitaires et les 

directions des  œuvres universitaires, soulignant que ce système informatique disposait d'une 

plateforme numérique pour soumettre les doléances et les préoccupations des étudiants au sujet 

du transport, permettant au   directeur des œuvre universitaires d'être informé de ce qui se passe 

dans ce volet.  

             



 

Algérie : Lancement de 8 plateformes pour numériser le secteur de 

l’enseignement supérieur 

 

 

Le Directeur général de la Formation au ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique, Djamel Boukezzata, a révélé que le ministre 

procédera, ce lundi, au lancement de huit (8) plateformes dans le cadre de la 

numérisation de l’université algérienne, selon la radio nationale chaîne I. 

Il 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, ajoute le même intervenant, 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. 

Concernant 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. 

Il a souligné que cette plateforme permettra aux étudiants de visionner les œuvres 

cinématographiques les plus importantes qui relatent l’histoire de l’Algérie et les 

grandes gares connues de la société algérienne. 
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