
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022ماي  18 ليوم  



 

 السيد بن زيان يوقع قرارا يؤطر تنظيم االلتحاق ببعض رتب أسالك األساتذة الباحثين

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مؤخرا على قرار يؤطر تنظيم  -الجزائر 
مسابقة على أساس الشهادات لاللتحاق ببعض الرتب المنتمية ألسالك األساتذة التوظيف عن طريق ال

 الباحثين، حسب ما أفادت به الوزارة، اليوم الثالثاء، في بيان لها.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "بعد تقييم دقيق" لشروط توظيف األساتذة المساعدين قسم "ب"، الواردة في 

ر بعض االختالالت التي كان قد عبر عنها المترشحون لمختلف مسابقات التوظيف القرار السابق الذي "أظه

 لاللتحاق بالرتبة المذكورة أعاله، و ذلك من خالل عرائض وجهت للقطاع".

"التطابق الحرفي لتخصص المترشح مع التخصص  -يوضح المصدر ذاته-ومن أهم هذه االختالالت 

 المطلوب".

معايير انتقاء األساتذة الجدد، من خالل تثمين مجهودهم وإنتاجهم العلمي  كما غير القرار الجديد شبكة
والبيداغوجي، مع تحديده لشروط وكيفيات توظيف أساتذة وأساتذة محاضرين من جنسية جزائرية، والذين 

 يثبتون رتبة أستاذ وأستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها، محصل عليها بالخارج، يضيف البيان.

منصبا ماليا للتوظيف الخارجي لألساتذة المساعدين  2186الوزارة في بيانها إلى تخصيص "نحو وأشارت 

 ، بغرض دعم التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية في تخصصات عديدة".2022قسم )ب( بعنوان سنة 

دكتوراه في منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة ال 250كما لفتت أيضا إلى "تخصيص القطاع، وألول مرة، 
الرتب المنتمية لألسالك المشتركة واألسالك الخاصة"، في إجراء يرمي إلى "تدعيم التأطير اإلداري 

 2021سبتمبر  15المؤرخة في  01النوعي بمؤسساته، تجسيدا ألحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
معترف بمعادلتها، في المؤسسات المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة 

 واإلدارات العمومية والمؤسسات االقتصادية".

أبريل  07ويأتي هذا اإلجراء بعد إمضاء مقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، بتاريخ 

والمؤسسات  ، المتضمن التدابير الخاصة بتوظيف الفئة سابقة الذكر في المؤسسات واإلدارات العمومية2022

االقتصادية، والذي تم من خالله "تحديد آليات تطبيق تلك التدابير المتعلقة بالتوظيف في الرتب المصنفة في 

قائمة الرتب وكذا اإلجراءات والكيفيات العملية لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو   ، وتحديد16الصنف 

مية، وكذا قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة معترف بمعادلتها لدى المؤسسات واإلدارات العمو

 شهادة الدكتوراه"، وفقا لتوضيحات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

 

 

 

 

 



 

 معرض االبتكار باألسبوع العلمي/سطيف: تأكيد على تعزيز الشراكة بين الجامعة والمتعاملين االقتصاديين

األسبوع العلمي في إطار تظاهرة  1-أكد المشاركون اليوم الثالثاء في معرض االبتكار المقام بساحة جامعة فرحات عباس سطيف -سطيف 
األكثر على "أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة والشريك االقتصادي لتشجيع المشاريع وتجسيدها والتركيز على المشاريع 

 ارتباطا باحتياجات السوق".

وأكد العديد من العارضين في تظاهرة األسبوع العلمي التي ضمت إنجازات وأعمال ابتكارية لطلبة من عدة جامعات من 

الوطن في مواضيع متعلقة باألمن الطاقوي واألمن الغذائي وكذا صحة المواطن على "أهمية االحتكاك مع الشريك االقتصادي 

 عي من أجل تجسيد ابتكاراتهم وبالتالي إشراكهم في تحقيق تنمية مستدامة".واالجتما

وأوضح في هذا السياق األستاذ محمد دبال من جامعة بلحاج بوشعيب لعين تيموشنت الذي عرض في إطار هذه التظاهرة 

ساسة على غرار البراكين العلمية جهازا يعمل عن طريق األلياف البصرية للكشف عن التغيرات الحرارية في المناطق الح

 بأن "الجامعة الجزائرية تتوفر على مؤهالت وكفاءات بشرية ما يمكن من تحقيق إقالع اقتصادي في جميع المجاالت".

وأضاف محمد دبال لوأج بأن تنظيم هذا المعرض "سيعزز بشكل أكبر االحتكاك بين المبتكرين والباحثين وكذا طلبة الدكتوراه 

لجامعية وتبادل الخبرات فيما بينهم فضال عن التعريف بمشاريعهم االبتكارية وإبرازها للشريك بمختلف المؤسسات ا

 االقتصادي واالجتماعي".

وأبرز من جهته، أحمد كرواني مهندس دولة في التهيئة اإلقليمية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران بأن الجامعة 
ريب الجيد بما يستجيب لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية على المستويين اإلقليمي "توفر من التأطير والتد  الجزائرية

 والوطني".

( بأنه قد تمكن من ابتكار وحدة ذكية إلنتاج السماد الممزوج التي 2022وأضاف السيد كرواني الحائز على براءة اختراع )

يضمن المساهمة في تحقيق أمن طاقوي وغذائي وكذا صحي، تمزج األسمدة اعتمادا على أجهزة متطورة في تحليل التربة بما 

 مشيرا إلى "ضرورة تشجيع الباحثين".

( مشاريع ابتكارية لجامعة بسكرة من بينها 3ثالثة )  أما أحمد بومحرز من جامعة محمد خيضر ببسكرة الذي يعرض بالمناسبة

لخاصة فذكر بأن تجسيد مثل هذه المشاريع االبتكارية كرسي متحرك ذكي متعدد أنماط التحكم لفائدة فئة ذوي االحتياجات ا

التي تستجيب لمتطلبات التنمية وحركيتها "يتطلب إمكانات غالبا ما تكون كبيرة السيما ما تعلق باستيراد مكوناتها الدقيقة"، 

 الفتا إلى دور المستثمرين ورجال األعمال في تبنيها وتجسيدها وبالتالي التقليص من استيرادها.

ا دعا في نفس السياق إلى توسيع قنوات الحوار وبناء رابطة بين الباحثين الجامعيين والشريك االقتصادي وفتح فرص كم

شراكة فيما بينهم لتنسيق الجهود وتوجيهها على نحو واحد بما يضمن تجسيد شراكة إيجابية بين المؤسسة الجامعية 

 والمؤسسات االقتصادية.

األمن الغذائي، كشف من جهته، األستاذ والباحث نور الدين سليماني من جامعة حمة لخضر  ولدى تطرقه إلى عوامل تحقيق

بوالية الوادي بأن "هناك العديد من األبحاث التي تتم على مستوى المؤسسات الجزائرية تحتاج إلى مرافقة من طرف 

 المؤسسات الصناعية".

ديدة الناجحة تتم محليا السيما ما تعلق ببعض المحاصيل االستراتيجية و واستنادا لألستاذ سليماني، فإن العديد من التجارب الج

التمور والسكر وغيرها إال أنها "تبقى بحاجة إلى إرادة قوية لتجسيدها ترتكز على إيجاد مؤسسات تحويلية في المجال 

 الزراعي لتحقيق أمن غذائي وطني".

ة المنتجة في إطار التجارب على غرار عسل التمر والسكر وبعض المحاصيل وعرضت بالمناسبة جامعة حمة لخضر بعض المنتجات المحلي

 كالكينوا والسلجم الزيتي وبعض أصناف التمور وغيرها.

( 7)  عرضا خاصا بالنوادي العلمية باإلضافة إلى سبعة 18جناحا خاصا بالمؤسسات الجامعية و 45ويضم معرض االبتكار 

 خاصة بشركات ومؤسسات خاصة وغيرها.أجنحة للمراكز الوطنية للبحث وأخرى 

عرض لمشاريع ابتكارية في كل محور  مايو الجاري، حيث سيتم اختيار أفضل جناح 21وسيتواصل المعرض إلى غاية 

 .المواطن(، حسبما علم من المنظمين )األمن الطاقوي واألمن الغذائي وكذا صحة



 

 :1-العلمي والرياضي بجامعة سطيف األسبوع

 اليوم االثنين تم التأكيد على أن األسبوع العلمي و الرياضي الذي انطلقت فعالياته
المنافسة و  ( سيساهم في "تعزيز ثقافة التبادل و1-بجامعة فرحات عباس )سطيف

التابعة لقطاع التعليم  التميز عبر جميع المؤسسات الجامعية و البحثية و الخدماتية
نور  و أكد في هذا السياق األمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ."العالي

الثانية لهذه  اليوم على هذه التظاهرة التي تتناول في طبعتها الدين غوالي خالل إشرافه
بأن هذا الحدث  السنة مواضيع األمن الطاقوي و األمن الغذائي و صحة المواطن

البحثي بالجزائر إلى  العلمي "سيحمل العديد من التحفيزات لترقية اإلنتاج العلمي و
أيضا من تسليط الضوء على  و أضاف بأن هذه التظاهرة ستمكن . "المستوى العالمي

الكفاءات التي تتوفر عليها المؤسسة الجامعية الجزائرية و مرافقتها  المؤهالت و
و قال األمين العام  .بإنتاجها العلمي و البحثي إلى مصاف التصنيفات العالمية للوصول

إن اإلنتاج العلمي متوفر غير " : لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في نفس السياق

بصفة جدية بسبب عدم المرافقة " مشيرا إلى  أن المعايير الدولية لم يتم الوصول إليها
خالل هذه التظاهرة العلمية التي ستستمر إلى غاية  أن " الوزارة الوصية ستعمل من

افقتها إظهار المؤسسات الجامعية التي تتبوأ مراتب جيدة لمر مايو الجاري من أجل 21

واعتبر ذات المسؤول أن مواضيع و محاور هذا  . " أفضل للوصول إلى مراتب

اهتمامات الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة،  األسبوع العلمي تتماشى تماما مع
الجزائرية "يجب عليها أن تؤدي مهمتها المجتمعية لضمان تحقيق  مبرزا أن الجامعة

( األستاذ محمد 1-ئيس جامعة فرحات عباس )سطيفمن جهته، ذكر ر ." هذا الهدف

الجامعة الجزائرية "أصبحت اليوم منفتحة على محيطها االجتماعي  الهادي لطرش بأن
تشارك في تحقيق التنمية المستدامة من خالل توفير اإلمكانات و  و االقتصادي و

هذه التظاهرة "  واعتبر الدكتور لطرش ".البدائل لضمان مستقبل األجيال المقبلة اقتراح

إنجازه على مستوى الجامعة الجزائرية من أجل  فرصة لتسليط الضوء و إظهار ما يتم
وتتضمن هذه  . " مسايرة الجهود المبذولة في هذا السياق مواكبة االهتمامات الوطنية و

ندوات و تنظيم  التظاهرة العلمية التي تحمل شعار " نبتكر ..نبدع ..نؤمن" تنشيط
التنافس والتميز في  تكريمات و تصنيفات و غيرها ترمي إلى نشر ثقافةمسابقات و 

و تضاف جميع  . الوطن الفضاء الجامعي بمشاركة جميع مؤسسات التعليم العالي عبر

هذا الحدث العلمي الذي  هذه األنشطة ألخرى ثقافية و رياضية و سياحية تنظم طيلة أيام
تنظيم مسابقة أولى  ئرية فضال عنتشارك فيه جميع المؤسسات الجامعية الجزا

مديرية للخدمات الجامعية  61بالجزائر الختيار أحسن إقامة جامعية و ذلك بمشاركة 

 .عبر الوطن



 

 بيقهما قريبا: تتويج مشروعين مبتكرين سيتم تط 1هاكاتون جامعة وهران

 

"أحمد بن بلة " في التحدي  1توج مشروعان مبتكران من طلبة شبان من جامعة وهران  -وهران 
التكنولوجي "هاكاتون" المنظم نهاية األسبوع الماضي على مستوى محضنة الجامعة حيث سيتم تطبيقهما 

 ما استفيد اليوم االثنين من منظمي هذه التظاهرة العلمية.قريبا، حسب

تسيير تربصات  1ويخص المشروعان اللذان تم تطويرهما من طرف مجموعتين من طلبة جامعة وهران 

الطلبة والمؤسسات والتسيير اإلداري لمختلف الكليات واألقسام، حسبما أبرزه لوأج مسؤول المحضنة األستاذ 

 روان حسان عمر.

علق األمر بحلول معلوماتية مثيرة جدا لالهتمام وعالقتها بتسيير الجامعة يمكنها من إيجاد حلول لبعض ويت
المشاكل المعلوماتية التي تواجهها الجامعة وكلياتها. وسيتم تطبيق هذه الحلول قريبا من قبل جامعة وهران 

 ، حسبما أشير إليه. 1

"أحمد بن بلة" بهدف تحسين  1جي من طرف جامعة وهران وقد تم تنظيم "هاكاتون" أو التحدي التكنولو

 الخدمات الرقمية التي تتوفر عليها هذه المؤسسة للتعليم العالي.

وقد جمعت هذه التظاهرة مطورين متطوعين من المؤسسات الجامعية لوهران للقيام ببرمجة معلوماتية تعاونية 

 ( مجموعات تتشكل من اثنين أو ثالثة طلبة.7)  حول موضوع "الرقمنة في خدمة الجامعة" بمشاركة سبع

. 1وأشرف على تدريب المترشحين أساتذة مختصين من قسم اإلعالم اآللي ومسؤول محضنة جامعة وهران 
ساعة قدم المترشحون حلوال أمام لجنة تحكيم تتشكل من متخصصين في اإلعالم اآللي و  48و على مدى 

 الرقمنة وتطوير الواب.

بهذه المبادرة نيابة عمادة الجامعة المكلفة بالعالقات الخارجية والتعاون والتظاهرات العلمية لإلشارة قامت 

ومكتب ربط المؤسسة والجامعة والركن األمريكي وقسم اإلعالم اآللي  1بالشراكة مع محضنة جامعة وهران 

 للجامعة.

 

 

 

 

 



 

 رئيس الجمهورية: العلم واإلبتكار هو ضمان الستقالل الجزائريين وانعتاق من الجهل والعبودية

 

 

في الجزائر تطورت. وانتشرت بكثرة بعد  الجامعات الجزائرية قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن

 .اإلستقالل من أجل مواكبة العلم والتعلم

رامج الفخرية بجامعة إسطنبول، أن هناك ب وأشار رئيس الجمهورية اليوم الثالثاء، على هامش تقليدة الدكتوراه

 1800عدد الطلبة الجزائريين ال يتعدى  1965الجزائر. حيث كان سنة  قوية جدا في إطار تعليم أبناء وبنات

الجامعات. باإلضافة  ألف طالب في مختلف 700عدد الطالب في الجامعات مليون و بينما اليوم بلغ .طالب

 .الف جامعي سنويا 250 اليوم بلغ عدد الطلبة المتخرجين من الجامعات الجزائرية كذلك إلى

كليات. بينما اليوم تفتخر كونها  4أو  3وكشف رئيس الجمهورية، أن الجزائر أيام اإلستعمار كانت تحوز على 

مدرسة عليا وطنية من مختلف الشعب. وباألخص  14و .جامعة ومركز جامعي عبر الوطن 100تحوز على 

العليا  وطنية العليا للذكاء اإلصطناعي. والمدرسة الوطنيةالماضية، وهي المدرسة ال مدرستين تم إنشاؤها السنة

االطوار على عاتق الدولة بدون فوارق  في المائة من سكان الجزائر هم في التعليم بمختلف 30للرياضيات. و

 .طبقية ومادية

والتركية. مشيرا إلى أن أساس  كما أكد رئيس الجمهورية، على التعاون والتقارب بين الجامعات الجزائرية

التعليم وهو ما عرفته تركيا والجزائر اليوم . داعيا العالقات بين  الحرية والتنمية واالنعتاق من العبودية هو

 .الجزائرية والتركية إلى التكاثف الجامعات

عات من أجل أن تكون العالي وعمداء الجام كما أشار الرئيس تبون، إلى اتخاذ قرار تم تبليغه إلى وزير التعليم

التوأمة التي تساعدها حتى تتفتح على عالم العلم واالبتكار ألنه هو  الجامعة في الجزائر مسنقلة. وتختار

 .لالستقالل وقوة اقتصادنا وعتاق الجزائريين من شكل الجهل والعبودية الضمان

لمكانة العلم والتعليم أساس  وأوضح رئيس الجمهورية، أن وقوفه في رحاب هذه الجامعة العريقة هو عرفان

الذي وصلت إليه تركيا تحت قيادة الرئيس أردوغان. مضيفا أن  الحرية والتنمية واالنعتاق. مشيدا بالمستوى

 .الجديدة للدولة في قطاع الجامعات. ترتكز على تشجيع البحث العلمي اإلستراتيجية
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 التعليم العالي.. توقيع قرار ينظم االلتحاق ببعض رتب أسالك األساتذة الباحثين

 

 

يؤطر تنظيم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس  قرار وقع وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، مؤخرا على

 .الرتب المنتمية ألسالك األساتذة الباحثين، حسب ما أفادت به الوزارة الشهادات. لاللتحاق ببعض

، الواردة ”ب“األساتذة المساعدين قسم  لشروط توظيف” بعد تقييم دقيق“كما أوضح البيان أن هذا القرار جاء 

االختالالت التي كان قد عبر عنها المترشحون لمختلف مسابقات  أظهر بعض“في القرار السابق. الذي 

أهم هذه  ومن”. لاللتحاق بالرتبة المذكورة أعاله. وذلك من خالل عرائض وجهت للقطاع لتوظيفا

 .”التخصص المطلوب التطابق الحرفي لتخصص المترشح مع“ -يوضح المصدر ذاته-االختالالت 

تثمين مجهودهم وإنتاجهم العلمي  األساتذة الجدد، من خاللفي حين، غيّر القرار الجديد شبكة معايير انتقاء 

توظيف أساتذة وأساتذة محاضرين من جنسية جزائرية. والذين  والبيداغوجي. مع تحديده لشروط وكيفيات

 .وأستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها، محصل عليها بالخارج، يضيف البيان يثبتون رتبة أستاذ

الخارجي لألساتذة المساعدين  منصبا ماليا للتوظيف 2186نحو “ها إلى تخصيص وأشارت الوزارة في بيان

 .”البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية في تخصصات عديدة دعم التأطير“. بغرض 2022“قسم )ب( بعنوان 

شهادة الدكتوراه في الرتب  منصبا ماليا لتوظيف حاملي 250تخصيص القطاع، وألول مرة، “ولفتت إلى 

لتدعيم التأطير اإلداري النوعي بمؤسساته، “بإجراء يرمي  .”لألسالك المشتركة واألسالك الخاصة المنتمية

التدابير الخاصة  المتضمنة“ 2021سبتمبر . 15المؤرخة  01التعليمة الوزارية المشتركة رقم  تجسيدا ألحكام

إلدارات العمومية والمؤسسات في المؤسسات وا بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها،

 .”االقتصادية

أبريل  7واإلصالح اإلداري، بتاريخ  كما يأتي اإلجراء بعد إمضاء مقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية

الفئة سابقة الذكر في المؤسسات واإلدارات العمومية والمؤسسات  . المتضمن التدابير الخاصة بتوظيف2022

الرتب المصنفة في  تحديد آليات تطبيق تلك التدابير المتعلقة بالتوظيف في“ن خالله والذي تم م .االقتصادية

 .16الصنف 
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 بوديةالرئيس تبون: العلم واإلبتكار هو ضمان الستقالل الجزائريين وِعتاق من الجهل والع

 

في الجزائر تطورت. وانتشرت بكثرة بعد  قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجامعات الجزائرية

 .والتعلم اإلستقالل من أجل مواكبة العلم

أن هناك برامج الفخرية بجامعة إسطنبول،  وأشار رئيس الجمهورية اليوم الثالثاء، على هامش تقليدة الدكتوراه

 1800عدد الطلبة الجزائريين ال يتعدى  1965الجزائر. حيث كان سنة  قوية جدا في إطار تعليم أبناء وبنات

الجامعات. باإلضافة  ألف طالب في مختلف 700بينما اليوم بلغ عدد الطالب في الجامعات مليون و .طالب

 .الف جامعي سنويا 250اليوم بلغ  كذلك إلى عدد الطلبة المتخرجين من الجامعات الجزائرية

كليات. بينما اليوم تفتخر كونها  4أو  3كانت تحوز على  االستعماروكشف رئيس الجمهورية، أن الجزائر أيام 

مدرسة عليا وطنية من مختلف الشعب. وباألخص  14و .جامعة ومركز جامعي عبر الوطن 100تحوز على 

العليا  . والمدرسة الوطنيةاالصطناعيالماضية، وهي المدرسة الوطنية العليا للذكاء  مدرستين تم إنشاؤها السنة

االطوار على عاتق الدولة بدون فوارق  في المائة من سكان الجزائر هم في التعليم بمختلف 30للرياضيات. و

 .طبقية ومادية

والتركية. مشيرا إلى أن أساس  كما أكد رئيس الجمهورية، على التعاون والتقارب بين الجامعات الجزائرية

التعليم وهو ما عرفته تركيا والجزائر اليوم . داعيا العالقات بين  الحرية والتنمية واالنعتاق من العبودية هو

 .الجزائرية والتركية إلى التكاثف الجامعات

معات من أجل أن تكون العالي وعمداء الجا كما أشار الرئيس تبون، إلى اتخاذ قرار تم تبليغه إلى وزير التعليم

التوأمة التي تساعدها حتى تتفتح على عالم العلم واالبتكار ألنه هو  . وتختارمستقلةالجامعة في الجزائر 

 .لالستقالل وقوة اقتصادنا وعتاق الجزائريين من شكل الجهل والعبودية الضمان

لمكانة العلم والتعليم أساس  نوأوضح رئيس الجمهورية، أن وقوفه في رحاب هذه الجامعة العريقة هو عرفا

. مضيفا أن أردوغانالذي وصلت إليه تركيا تحت قيادة الرئيس  الحرية والتنمية واالنعتاق. مشيدا بالمستوى

 .الجديدة للدولة في قطاع الجامعات. ترتكز على تشجيع البحث العلمي االستراتيجية

 

 

 

 



 

مستدام الستغالل األسبوع العلمي الوطني: ضرورة إعداد نموذج طاقوي جديد و

 الطاقات المتجددة

 1محور األمن الطاقوي بجامعة سطيف 

تتمحور حول األمن الطاقوي على هامش  اليوم االثنين ندوة علمية 1نظمت جامعة فرحات عباس سطيف 

تمت أشغال هذه الندوة العلمية في قاعة المحاضرات كريم بلقاسم نايت  العلمية الوطنية حيث افتتاح التظاهرة

الطاقات المتجددة  حيث دعا المشاركون من خاللها على ضرورة تبني نموذج طاقوي جديد يعتمد على بلقاسم،

 .للسير نحو انتقال طاقوي جديد

البروفيسور شمس الدين  طاقات المتجددة السابقوأوضح بخصوص هذا الشأن وزير االنتقال الطاقوي وال

بأن اعتماد استعمال الطاقات الكامنة كالبترول ” البشرية هل حياد الكربون سينقذ“شيتور في محاضرة بعنوان 

، خاصة في ظل 2050األمد، حيث سيكون كالهما مرفوضا ابتداءا من سنة  والغاز ليس حال طويل

االنطالق في إيجاد آليات  مجال الطاقة، هذا ما يستوجب على الجزائر إلى التي يواجهها العالم في الصعوبات

مما قد تكون عليه األسواق العالمية مستقبال، كما تعتمد  الزمة وحلول للتحرر التدريجي من التبعية للمحروقات

 .بالمئة 98بنسبة تقدر  المحروقات  الجزائر على

المحرك الجديد وبديل الغاز  سيكون“ ر و الذي قال عنه أنه:كما تطرق ذات المحاضر إلى الهيدروجين األخض

على ضرورة التوجه والتحرك السريع نحو صناعة كاملة  ، مؤكدا“ 2030سنة  الطبيعي في الجزائر بحلول 

 .”األخضر في الجزائر باعتباره ثروة طاقوية بديلة فريدة من نوعها وشاملة إلنتاج الهيدروجين

جميع اإلمكانات الفكرية والتي  إلى استحداث معهد لالنتقال الطاقوي بالبالد يضموأشار في هذه المناسبة 

هذا المجال لمحاولة بعث أفكار جديدة تمكن من إيجاد بدائل  تعكف على العمل يدا بيد وفي اتجاه واحد في

وأن هذا  ة،إلى الطاقات المتجددة والتخلص من الطاقات الكامنة في غضون السنوات المقبل وحلول لالنتقال

 .المعهد سياسهم في تحقيق هذا الهدف المنشود

بعض الدول الصديقة على غرار  ودعا البروفيسور بن شيتور من جهة أخرى إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع

الجزائر تتوفر على جميع اإلمكانيات “المجال في إشارة منه إلى أن  ألمانيا وإيطاليا لبناء قاعدة وأسس في هذا

لتحقيقها والوصول  انتقال حقيقي للطاقات المتجددة والطاقة الخضراء يلزمها آلية تنسيق ممنهجة لضمان

 .”إليها

مداخلته في إطار الندوات  وأبرز من جهته الخبير في الشؤون الطاقوية البروفيسور عبد المجيد عطار في

، إلى ”اقوية في األلفية الثالثةالتحديات الط“عنوان  والتي كانت تحمل العلمية لألسبوع العلمي الوطني 

 جديدة سواء كانت فالحية أو منجمية أو سياحية أو خدماتية أو غيرها لتكون ضرورة خلق ثروات ومصادر

 . بدائل وتساهم في خلق اقتصاد قوي

ن اإلنتاج اإلجمالي للنفط والغاز، وأ بالمئة من 50الجزائر تستهلك حاليا :” وقال السيد عبد المجيد عطار بأن

بالمئة كل سنة مما يستوجب تغيير تنظيم االستهالك الطاقوي في  6 االستهالك الطاقوي الداخلي يزداد بنسبة

 .“ 2030و  2028وكذا النموذج الطاقوي في غضون سنتي  الجزائر

 أميرة سماش



 

سطيف: األسبوع العلمي الوطني كفاءات طالبية متميزة وإبراز للمواهب لتحقيق 

 ل أفضلطموحاتها لمستقب

 
 ماي في الطبعة الثانية له، وتحت إشراف كل 21إلى غاية  15الفترة الممتدة من  لباز سطيف خالليشكل األسبوع العلمي الوطني المنظم بجامعة ا

وبحضور السادة “ محمد الهادي لطرش” 1السيد مدير الجامعة سطيف  من السيد األمين العام لوزارة التعليم العالي نور الدين غوالي وبمعية

وباحثين وطلبة من جميع جامعات التراب الوطني، تحت  راد األسرة الجامعية من مدراء وأساتذةالمحلية بسطيف باإلضافة إلى أف أعضاء اللجنة

أبدعوا وتميزوا في عدة مجاالت  فرصة سانحة الكتشاف العديد من المواهب واألفكار الفريدة من نوعها لطلبة “نؤمن… نبدع… نبتكر”شعار 

الجزائرية بهدف تحقيق  وذلك من أجل إبراز كل اإلمكانات والقدرات التي تملكها الجامعات والرقمنة، خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة

 .مستقبل أفضل

 ماي في طبعتها الثانية، والتي تحمل شعار 21إلى غاية  15والممتدة من  انطلقت اليوم االثنين بوالية سطيف فعاليات التظاهرة العلمية الوطنية

وطلبة من جل جامعات الجزائر والذي احتضنته جامعة سطيف  حيث عرفت مشاركة العديد من مدراء وأساتذة وباحثين“ نؤمن… نبدع… نبتكر”

من األجنحة لهذا الفضاء العلمي والتي  وسيتينة استقالل الجزائر. حيث ضمت العديد 1956ماي  19الوطني ليوم الطالب  وتزامنا مع اليوم 1

الوطن، وباألخص تلك المتعلقة  األفكار والخبرات بتنوع مضامينها بين الطلبة القادمين من مختلف جامعات مختلفة يتم فيها تبادل تخص مجاالت

جميع األصعدة.  مشرقة لكفاءات واعدة تستحق االهتمام وتجسيد أفكارها في شتى الميادين وعلى بالمجال التكنولوجي والرقمي، واعتبارها واجهة

علمية وعروض أعمال وإنجازات، وأيضا نشاطات رياضية وثقافية وسياحية  ن برنامج هذه الفعالية العلمية إلقاء محاضرات وندواتكما يتضم

مديرية للخدمات الجامعية  61أحسن إقامة جامعية بمشاركة  وعالوة على هذا سيتم تنظيم مسابقة أولى بالجزائر الختيار طيلة هذه األيام  تنظم

 .تعرفها هذه التظاهرة أفضل أطروحة على غرار التكريمات والجوائز الرياضية والثقافية التي سوف ى مسابقةباإلضافة إل

األمن الطاقوي واألمن الغذائي وصحة  ضمن ثالثة محاور رئيسية وهي: افتتحت اليوم االثنين الطبعة الثانية لهذه الفعالية الوطنية والتي تندرج

تقدم من خاللها بشكر جميع الحضور وكل  والذي“ محمد الهادي لطرش”السيد  1جامعة فرحات عباس سطيف  بكلمة ألقاها مدير المواطن،

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المجهودات المادية والمعنوية من أجل إنجاح هذه التظاهرة العلمية وباألخص المشاركين بتقديم الدعم وكافة

الجامعية ومدينة سطيف ستعيش أسبوع زاخر ومليء بالحيوية والنشاط،  إن المدينة”معة محمد الهادي لطرش: وفي ذات السياق يقول مدير الجا

والذي تزامن مع الذكرى التي خلدها التاريخ وهو  بالحضور المكثف والمتنوع لعديد الباحثين من مختلف المؤسسات وجامعات الوطن، وستبتهج

لالحتفال بهذا اليوم المجيد وكذلك  ذكرى عزيزة على كل الشعب الجزائري كما سيكون له برنامج خاص وهو 1956 ماي 19اليوم الوطني للطالب 

 .“الستينية الستقالل الوطن الغالي الجزائر التحضير الحتفاالت الذكرى الخالدة الذكرى

 .“أجل التقدم والتنمية المستدامة للبالدسيستمر في خدمة العلم واالبتكار ورفع التحديات من ”وأضاف السيد محمد الهادي لطرش بأنه: 

امتنانه لحضور مثل هذه التظاهرة العلمية والثرية وتمنى لكل من  والذي أعرب عن” كمال عبلة”وأحيلت الكلمة إلى والي والية سطيف السيد 

رب والحوار اإليجابي كما أن لها دور فعال في صناعة وفضاء للتجا الفعالية اإلقامة الطيبة، كما أكد أن الجامعة تعد البيئة العلمية للتنمية حضر لهذه

 .ونخبة األمة لرقي الوطن وتطوره الكفاءات

 بدوره كلمته حول هذه التظاهرة بأنها تهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية“ غوالي نور الدين”وألقى األمين العام للتعليم العالي والبحث العلمي السيد 

 .بأعمال ميدانية في الوسطين المهني والجامعي ية والعلمية في إطار تمكين الطلبة من القياموتبادل المعارف والخبرات التقن

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة التطورات الحاصلة  إلى ضرورة إحداث تغييرات في“ نور الدين غوالي”وأكد في هذا الصدد السيد 

االقتصادي والوطني والدولي، والسير في  سعة عليه لتطويره لضمان االنفتاح على المحيطالقطاع، وإجراء حركة تغيير وا على مستوى هذا

 .العالمية مصاف تصنيفات الجامعات الدولية

المجلس الشعبي البلدي والسلطات المدنية والعسكرية والقضائية هذا  ويشار إلى أن التظاهرة العلمية حضرها كل من والي والية سطيف ورئيس

 .التراب الوطني عضاء األسرة الجامعية بمؤسساتها الجامعية والخدماتية والموزعة عبر كافةأ على غرار

  أميرة سماش



 

رة األسبوع العلمي ، في افتتاح تظاه(1-سطيف) أكد المشاركون في ندوة حول األمن الطاقوي، نظمت بجامعة فرحات عباس

  .والرياضي، على ضرورة اعتماد أنموذج طاقوي جديد يقوم على الطاقات المتجددة

 هل حياد»المتجددة السابق البروفيسور شمس الدين شيتور، في محاضرة بعنوان  أكد وزير االنتقال الطاقوي والطاقات

الشروع من اآلن في إيجاد اآلليات الالزمة للتخلص تدريجيا من  الجزائر يستوجب على»، بأنه «الكربون سينقذ البشرية؟

 .«٪98مرهونة بها بنسبة تقدر ب الجزائر هيمنة الطاقات الكامنة )البترول والغاز( التي تعتبر

، «2030، ابتداء من سنة الجزائر الهيدروجين األخضر سيكون بديال للغاز الطبيعي في»واعتبر البروفيسور شيتور بأن 

 .«الجزائر التوجه نحو صناعة كاملة وشاملة إلنتاج الهيدروجين األخضر في»مشيرا إلى ضرورة 

الفكرية تعمل يدا بيد في هذا المجال وفي  بالمناسبة إلى استحداث معهد لالنتقال الطاقوي بالبالد، يضم جميع اإلمكانات ودعا

 .المقبلة والبدائل لالنتقال من الطاقات الكامنة إلى المتجددة في غضون السنوات اتجاه واحد من أجل إيجاد الحلول

استحداث »الطاقات البشرية في هذا المجال، الفتا إلى أن  كما تطرق البروفيسور شيتور، من جهة أخرى، إلى أهمية تكوين

 .«سيساهم في تحقيق هذا الهدف بالجزائر الطاقوي هد لالنتقالمع

وإيطاليا، لبناء قاعدة في هذا المجال، مشيرا  ألمانيا ودعا أيضا إلى إقامة شراكة وتعاون مع بعض الدول الصديقة، على غرار

المتجددة والطاقة الخضراء، يلزمها فقط  تتوفر على جميع اإلمكانات لضمان انتقال حقيقي للطاقات الجزائر» إلى أن

 .«المنهجية

التحديات »قدمها بالمناسبة بعنوان  من جهته الخبير في الشؤون الطاقوية البروفيسور عبد المجيد عطار، في مداخلة وأبرز

بدائل  يرها لتكونصناعة ثروات جديدة فالحية أو منجمية أو سياحية أو خدماتية أو غ ، أهمية«الطاقوية في األلفية الثالثة

 .القتصاد قوي

الحل الحقيقي يكمن في البدائل »، الفتا إلى أن «غير كاف»غير أنه « حال»واعتبر البروفيسور عطار التحول الطاقوي 

 .«االقتصادية

الداخلي  ٪ من اإلنتاج اإلجمالي للنفط والغاز وأن االستهالك الطاقوي50تستهلك حاليا  الجزائر إن»وقال عبد المجيد عطار: 

وكذا النموذج  الجزائر تغيير تنظيم االستهالك الطاقوي في ٪ كل سنة، ما سيتوجب6يزداد في السنوات العشرة األخيرة بنسبة 

 .«2030و 2028الطاقوي للفترة 

 إستراتيجية وقائية من السرطان

العلمي، ضرورة إرساء استراتيجية  ، في إطار تظاهرة األسبوع«صحة المواطن»المشاركون في أشغال ندوة حول  أكد

 .لتكفل بالمرضى المصابين بهالمبكر وكذا ا صحية في مجال الوقاية من السرطان والفحص

يعرف »بأن مرض السرطان بأنواعه  ،1-سطيف أوضح، في هذا السياق، البروفيسور مختار حمدي الشريف، من جامعة

 ألف حالة إصابة 50ما يناهز  2020، مضيفا أنه تم تسجيل خالل سنة «الوطني انتشارا كبيرا وبصفة وبائية على المستوى

 .2025ألف حالة جديدة في غضون سنة  61جديدة، متوقعا أن يرتفع العدد إلى 

في إجراء تغييرات هيكلية،  يستوجب اإلسراع»المحاضر بأن مؤشرات تطور هذا المرض خالل السنوات المقبلة  وذكر

 .«والعالج الكيميائي على وجه الخصوص لضمان التكفل بالمصابين وفير مراكز العالج اإلشعاعيالسيما من ناحية ت

يرتكز بالدرجة األولى على » البروفيسور حمدي الشريف، فإن التخفيف من معدالت اإلصابة بداء السرطان وبحسب

ا أهمية توفير مراكز التشخيص المبكر ، مبرز«والقولون وعنق الرحم التشخيص المبكر، السيما ما تعلق بسرطانات الثدي

 .قريبة من المواطن وجعلها

المخ والنخاع الشوكي واألعصاب بالمركز االستشفائي الجامعي  من جهته، ذكر البروفيسور سهيل طليبة، مختص في جراحة

ناحية النظافة واألكل فيها من  الصحة العمومية مسؤولية جماعية يجب على المواطن أن يشارك»بالبليدة، بأن  فرانس فانون

 .«الصحي والحفاظ على البيئة والماء وغيرها

 تأكيد على تعزيز الشراكة

ي، على في إطار تظاهرة األسبوع العلم ،1-سطيف أكد المشاركون في معرض االبتكار المقام بساحة جامعة فرحات عباس

ارتباطا  والشريك االقتصادي لتشجيع المشاريع وتجسيدها والتركيز على المشاريع األكثر أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة»

 .«باحتياجات السوق

العلمي، التي ضمت إنجازات وأعماال ابتكارية لطلبة من عدة جامعات من  وأكد العديد من العارضين في تظاهرة األسبوع

أهمية االحتكاك مع الشريك » اضيع متعلقة باألمن الطاقوي واألمن الغذائي وكذا صحة المواطن، علىفي مو الوطن

 .«وبالتالي إشراكهم في تحقيق تنمية مستدامة االقتصادي واالجتماعي من أجل تجسيد ابتكاراتهم
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Benziane signe un arrêté régissant l'organisation du recrutement aux grades 

d'enseignants-chercheurs 

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

signé, récemment, un arrêté régissant l'organisation du recrutement par concours sur titres dans certains 

grades du corps des enseignants-chercheurs, a indiqué le ministère, mardi, dans un communiqué. 

L’arrêté en question intervient "après une évaluation minutieuse" des conditions de recrutement des maîtres-

assistants, classe "B", contenues dans l’ancien arrêté qui "a révélé certains disfonctionnements relevés par les 

candidats aux différentes concours de recrutement aux grades susmentionnés, lesquels ont adressé des requêtes 

au secteur", précise la même source. 

Il s’agit, entre autres dysfonctionnements, de "la correspondance totale de la spécialisation du candidat avec la 

spécialité requise". 

L'arrêté a également modifié la grille des critères de sélection des nouveaux professeurs, en valorisant leurs 

efforts et leur production scientifique et pédagogique. 

Le nouveau texte, lit-on dans le communiqué, définit les conditions et les modalités de recrutement des 

professeurs et maîtres de conférences de nationalité algérienne, justifiant du grade de professeur et de maître de 

conférences, ou une équivalence reconnue obtenue à l'étranger. 

Afin de renforcer l'encadrement pédagogique au sein des établissements universitaires, la tutelle a réservé 

quelque 2186 postes budgétaires pour le recrutement externe de maîtres-assistants, classe B, au titre de 

l’exercice 2022. 

Il a en outre rappelé "l'ouverture, pour la première fois, de 250 postes budgétaires pour le recrutement des 

titulaires du diplôme de doctorat aux grades relevant des corps communs et spéciaux", dans le cadre d'une 

mesure qui vise à "appuyer l'encadrement administratif qualitatif au niveau de ses établissements, et ce en 

application des dispositions de la note interministérielle N01 du 15 septembre 2021 relative aux mesures de 

recrutement des titulaires d'un diplôme de doctorat ou d'un certificat équivalent dans les entreprises 

économiques et les administrations publiques". 

Cette mesure qui intervient après la signature en date du 07 avril 2022 de l'arrêté de la Direction générale de la 

Fonction publique et de la réforme administrative (DGFPRA) portant recrutement de la catégorie précitée dans 

les entreprises et administrations publiques et les établissements économiques, a permis d'identifier "les 

mécanismes d'application de ces mesures de recrutement à la catégorie 16 et de fixer la liste des grades ainsi 

que les mesures et modalités pratiques pour le recrutement des titulaires de doctorat ou d'un certificat équivalent 

dans les entreprises et les administrations publiques", selon les explications du ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique. 

 

  

 

 

 

 



 

Créer une Faculté de pharmacie pour accompagner l'industrie nationale de production 

des médicaments  

ALGER- La décision de créer une nouvelle Faculté de pharmacie intervient pour 

"accompagner la jeune industrie pharmaceutique et renforcer la formation" dans ce 

secteur économique stratégique, a affirmé le doyen de la faculté de pharmacie, Pr. Réda 

Djidjik. 

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion de l'ouverture de la 1è édition du Salon de l'industrie pharmaceutique 

"El Djazair Healthcare", abrité dans la capitale sénégalaise Dakar, du 17 au 20 mai, Pr. Djidjik a précisé que la 

décision de créer la Faculté de pharmacie à l'université d'Alger et la généralisation, à l'avenir, de cette décision 

au reste des universités du pays intervenait pour "renforcer le secteur stratégique de l'industrie pharmaceutique 

dans notre pays". 

La création de cette Faculté vise à "appuyer et à accompagner le nouveau département ministériel de l'industrie 

pharmaceutique dans la formation de la ressource humaine, toutes spécialités confondues, pour répondre aux 

besoins de cette jeune industrie", a-t-il expliqué. 

Parmi les missions de la nouvelle Faculté, a-t-il ajouté, la recherche des principales professions et spécialités 

inhérentes à cette industrie en pleine expansion, sachant que l'université n'assurait que la formation dans les 

deux spécialités de pharmacie des hôpitaux et pharmacien d'officine, sanctionné par un diplôme de 

licence.          

"L'université d'Alger, à travers la Faculté de pharmacie, lancera des formations dans de nouvelles spécialités 

du  domaine de l'industrie pharmaceutique pour l'obtention des diplômes de master et de doctorat en vue d'améliorer 

la performance du secteur pharmaceutique dans le pays", a indiqué Pr. Djidjik qui est également chef de service du 

laboratoire de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) Hassani-Issad de Beni Messous (Alger). 

Selon son doyen, la Faculté a mis en place, dans ce domaine, un programme d'orientation vers certaines 

spécialités de référence qui sont essentielles pour le secteur pharmaceutique en Algérie. 

Pour créer des passerelles entre l'université et les entreprises et permettre son ouverture sur l'environnement 

socioéconomique, Pr. Djidjik a fait état de la signature de plusieurs conventions entre la faculté de pharmacie et 

des laboratoires pharmaceutiques nationaux et étrangers implantés en Algérie. 

Ces conventions permettront, après leur élargissement au fur et à mesure, d'ouvrir la voie aux étudiants, non 

seulement à travers l'amélioration de la formation appliquée, le renforcement de la recherche scientifique au 

niveau du laboratoire et de l'université et l'enrichissement des expertises et expériences des deux parties à 

l'avenir, mais aussi en leur offrant l'opportunité de "développer ce partenariat en sociétés mixtes entre 

l'université et les entreprises économiques, a-t-il dit. 

Par ailleurs, le même intervenant a dévoilé un autre projet ambitieux pour "l'ouverture d'une usine-école afin 

de  contribuer à former des étudiants dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et de promouvoir la 

recherche et le développement, et ce, pour permettre à l'université de fournir, à l'avenir, les services et 

technologies indispensables à tous ses partenaires". 

 

 

 

 



 

SETIF - Les participants à la rencontre sur la sécurité énergétique, tenue lundi à l’Université 

Sétif-1, ont souligné en ouverture de la semaine scientifique nationale "la nécessité d’adopter 

un nouveau modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables". Lors d’une 

communication intitulée "la neutralité carbone peut-elle sauver l’humanité?, l’ex-ministre de 

la Transition énergétique et des Energies renouvelables, le professeur Chems -Eddine Chitour 

a affirmé que "l’Algérie devra rechercher dès à présent les mécanismes nécessaires pour se 

défaire progressivement du pétrole et du gaz dont elle est tributaire à 98%". Le Pr Chitour a 

estimé que "l’hydrogène vert sera une alternative au gaz naturel en Algérie à partir de 2030", 

soulignant la nécessité "d’aller vers une industrie globale de production de l’hydrogène vert 

en Algérie". Préconisant la création dans le pays d’un institut de la transition énergétique 

rassemblant les compétences intellectuelles pour œuvrer ensemble à trouver des solutions et 

des alternatives pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables dans les 

prochaines années, Pr. Chitour a souligné, à ce propos, l’importance de former les ressources 

humaines dans ce domaine pour atteindre cet objectif. Il a également appelé à établir des 

partenariats de coopération avec des pays amis, dont l’Allemagne et l’Italie, pour construire 

une base dans ce domaine, estimant que l’Algérie "possède tous les moyens pour une 

transition énergétique véritable vers les énergies renouvelables mais a besoin de la faire 

méthodiquement". L’expert dans le domaine énergétique, Pr. Abdelmadjid Attar a considéré 

de son côté que la transition énergétique est "une solution qui reste insuffisante sans 

alternatives économiques", insistant sur "l’importance de créer des ressources nouvelles 

agricoles, minières, touristiques et de services". "L’Algérie consomme 50 % de la production 

de pétrole et de gaz et cette consommation augmente chaque année de 6 % depuis dix ans et 

cela impose de changer l’organisation de la consommation énergétique du pays et le modèle 

énergétique pour la période 2028 et 2030", a estimé Pr. Attar. La semaine scientifique tenue à 

l’Université Sétif-1 a été ouverte par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali en présence de cadres centraux 

et de recteurs de plusieurs universités. Placée sous le slogan "Nous innovons, nous croyons", 

la manifestation qui se poursuit jusqu’au 21 mai courant vise à diffuser la culture de 

l’excellence dans les milieux universitaires et comporte des conférences, des concours, des 

distinctions et des classifications. Regroupant l’ensemble des établissements de 

l'enseignement supérieur du pays, la manifestation prévoit également des activités culturelles, 

sportives et touristiques et le 1er concours de la meilleure cité universitaire du pays mettant 

en lice 61 Directions d’œuvres universitaires. 

 

 


