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

 

تنظيم وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مؤخرا على قرار يؤطر 

التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات لاللتحاق ببعض الرتب المنتمية ألسالك األساتذة 

  .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"، 

ي القرار السابق الذي "أظهر بعض االختالالت التي كان قد عبر عنها المترشحون لمختلف الواردة ف

 ."مسابقات التوظيف 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

ما غير القرار الجديد شبكة معايير انتقاء األساتذة الجدد، من خالل تثمين مجهودهم وإنتاجهم العلمي ك

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

ارج، يضيف والذين يثبتون رتبة أستاذ وأستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها، محصل عليها بالخ

 .البيان

منصبا ماليا للتوظيف الخارجي لألساتذة  6812وأشارت الوزارة في بيانها إلى تخصيص "نحو 

، بغرض دعم التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية في 6266المساعدين قسم )ب( بعنوان سنة 

 ."تخصصات عديدة

ليا لتوظيف حاملي شهادة منصبا ما 652كما لفتت أيضا إلى "تخصيص القطاع، وألول مرة، 

الدكتوراه في الرتب المنتمية لألسالك المشتركة واألسالك الخاصة"، في إجراء يرمي إلى "تدعيم 

المؤرخة في  28التأطير اإلداري النوعي بمؤسساته، تجسيدا ألحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي  6268سبتمبر  85

 ."بمعادلتها، في المؤسسات واإلدارات العمومية والمؤسسات االقتصادية

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

مؤسسات واإلدارات ، المتضمن التدابير الخاصة بتوظيف الفئة سابقة الذكر في ال2022أبريل  20

العمومية والمؤسسات االقتصادية، والذي تم من خالله "تحديد آليات تطبيق تلك التدابير المتعلقة 

، وتحديد قائمة الرتب وكذا اإلجراءات والكيفيات 82بالتوظيف في الرتب المصنفة في الصنف 

المؤسسات واإلدارات العملية لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لدى 

العمومية، وكذا قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه"، وفقا لتوضيحات وزارة 

 .التعليم العالي و البحث العلمي

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 تأطير االلتحاق بأسالك األساتذة الباحثين 

 لتفادي االختالالت التي عبر عنها المترشحون

 

والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على قرار لتنظيم التوظيف عن طريق وقع وزير التعليم العالي 

المسابقة على أساس الشهادات، لاللتحاق ببعض الرتب المنتمية ألسالك األساتذة الباحثين. وجاء 

القرار بعد تقييم دقيق لشروط توظيف األساتذة المساعدين قسم "ب"، الذي "أظهر اختالالت عبر 

ختلف مسابقات التوظيف لاللتحاق بالرتبة المذكورة ومنها "التطابق الحرفي عنها مترشحون لم

لتخصص المترشح مع التخصص المطلوب". كما غير القرار الجديد معايير انتقاء األساتذة الجدد، 

من خالل تثمين مجهودهم وإنتاجهم العلمي والبيداغوجي، مع تحديد شروط وكيفيات توظيف أساتذة 

الحاملين للجنسية الجزائرية والذين يثبتون رتبة أستاذ وأستاذ محاضر أو رتبة  وأساتذة محاضرين

  .معترف بمعادلتها، محصل عليها بالخارج

للتوظيف الخارجي لألساتذة المساعدين قسم "ب "  ماليمنصب  6812وأكدت الوزارة تخصيص 

للسنة الجارية بغرض دعم التأطير البيداغوجي لعدة تخصصات بالمؤسسات الجامعية. كما تم 

في الرتب المنتمية  لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه ماليمنصب  652تخصيص ألول مرة، 

لألسالك المشتركة واألسالك الخاصة لتدعيم التأطير اإلداري النوعي. ويأتي اإلجراء بعد إمضاء 

أفريل الماضي، المتضمن  0مقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، بتاريخ 

العمومية والمؤسسات  التدابير الخاصة بتوظيف الفئة سابقة الذكر في المؤسسات واإلدارات

 .االقتصادية
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 رئيس الجمهورية: العلم واالبتكار هو الضمان الستقاللنا وقوة اقتصادنا

 

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن العلم هو أساس البشرية وأفتخر جدا بتواجدي بركن من أركان العلم في رحاب 

 .وقطبا حضاري انساني، لمتا تزخر به من علم ومعارفجامعة اسطنبول العريقة، 

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الثالثاء، على هامش تقليدة الدكتوراه الفخرية بجامعة إسطنبول، إن رتبتة العلم 

هي أعلى الرتب، وكانت بداية وأسس الثورة الزائرية والحركة التحررية من االستعمار الغاشم كانت التعليم على 

لشيخ عبد الحميد بن باديسيد ا . 

فقد تفنن االستعمار في زرع الجهل وسط  -يضيف الرئيس-وألن الجهل أداة من أدوات االستعمار االفرنسي 

بالمئة من  02الجزائريين ولما استرجعت الجزائر سيادتها واستقاللها كان آنذاك عدد الجزائريين األميين 

 .المواطنين

نذاك ممن حرروا البالد على أساس أن الحرية الحقيقية هي التعليم، وانطلقت وأضاف يقول: "وأخذت القيادة آ

عدد الطلبة  8025جدا في إطار تعليم أبناء وبنات الجزائر. حيث كان سنة  الجزائر على اثرها في برامج قوية

ألف طالب  022عدد الطالب في مختلف الجامعات مليون و طالب. بينما اليوم بلغ 8122الجزائريين ال يتعدى 

الف جامعي سنويا 652في مختلف الجامعات، بينما بلغ عدد الطلبة المتخرجين من الجامعات الجزائرية اليوم  ". 

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

مدرسة عليا وطنية من مختلف الشعب،  84جامعة ومركز جامعي عبر الوطن، و 822كونها تحوز على 

وباألخص مدرستين تم إنشاؤهما السنة الماضية، وهي المدرسة الوطنية العليا للذكاء اإلصطناعي. والمدرسة 

 .الوطنية العليا للرياضيات

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

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

 .الجامعات الجزائرية والتركية إلى التكاثف

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

الجزائر مستقلة وتختار التوأمة مع جامعات العالم التي تساعدها حتى تتفتح على عالم العلم واالبتكار الجامعة في 

 .ألنه هو الضمان لالستقالل وقوة اقتصادنا وعتاق الجزائريين من شكل الجهل والعبودية

خول المدرسي الحالي بعدد سنة أيام االستعمار اليوم اصبح الد 32وتابع يقول: "بعدما حرمنا من التعليم لمدة قر و

مليون  85مليون تلميذ، بين االبتدائي حتى اللبكالوريا وعند الجمع بين عدد تالميذ االساس والجامعي يبلغ  86

.بالمئة من الجزائريين 32متمدرس أي بنسبة   

 



 

 الرئيس تبون: العلم واإلبتكار هو ضمان الستقالل الجزائريين

 

 

 
 

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

 .اإلستقالل من أجل مواكبة العلم والتعلم

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

 .قوية جدا في إطار تعليم أبناء وبنات الجزائر

 .طالب 8122عدد الطلبة الجزائريين ال يتعدى  8025إذ كان سنة 

 .ألف طالب في مختلف الجامعات 022معات مليون وبينما اليوم، يقول الرئيس تبون، بلغ عدد الطالب في الجا

 .الف جامعي سنويا 652باإلضافة كذلك إلى عدد الطلبة المتخرجين من الجامعات الجزائرية اليوم بلغ 
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 رئيس الجمهورية: العلم واإلبتكار هو ضمان الستقالل الجزائريين وِعتاق من الجهل والعبودية

 

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجامعات الجزائرية في الجزائر 

 .من أجل مواكبة العلم والتعلم االستقاللتطورت. وانتشرت بكثرة بعد 

الدكتوراه الفخرية  تقليدهوأشار رئيس الجمهورية اليوم الثالثاء، على هامش 

بجامعة إسطنبول، أن هناك برامج قوية جدا في إطار تعليم أبناء وبنات الجزائر. 

بينما اليوم  .طالب 8122عدد الطلبة الجزائريين ال يتعدى  8025حيث كان سنة 

ألف طالب في مختلف الجامعات.  022عدد الطالب في الجامعات مليون و بلغ

 652بة المتخرجين من الجامعات الجزائرية اليوم بلغ عدد الطل باإلضافة كذلك إلى

 يا.الف جامعي سنو

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرئيس تبون: العلم واالبتكار يُنهيان االستعباد

 

 .قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن العلم واالبتكار يُنهيان عهد االستعباد والجهل

وأكد الرئيس تبون في كلمة له عقب تقليده الدكتوراه الفخرية بجامعة أسطنبول اليوم، على ضرورة تفتح 

كلفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء الجامعات “الجامعات الجزائرية على نظيراتها الدولية، قائال: 

تي تساعدها حتى تتفتح على عالم العلم واالبتكار، من أجل أن تكون الجامعة في الجزائر مستقلة وتختار التوأمة ال

 .”ألنه هو الضامن لالستقالل وقوة االقتصاد وعتاق الجزائريين من شكل الجهل والعبودية

وأشاد رئيس الجمهورية بجهود الدولة في تعزيز البحث العلمي بالجزائر، مبرزا أن عدد الطلبة الجزائريين كان 

ألف طالب في  022، بينما بلغ اليوم عدد الطالب في الجامعات مليون و8025طالب سنة  8122ال يتعدى 

 .ألف جامعي سنويا 652مختلف الجامعات وكذا عدد الطلبة المتخرجين من الجامعات الجزائرية الذي بلغ 

كليات فقط، في  4على  واعتبر أن الجامعات الجزائرية عرفت تطورا كبيرا بعد االستقالل حيث كان تتوفر قبله

مدرسة عليا وطنية من مختلف الشعب  84جامعة ومركز جامعي عبر الوطن، و 822حين تحوز اليوم على 

وباألخص مدرستين تم إنشاؤهما السنة الماضية، وهي المدرسة الوطنية العليا للذكاء االصطناعي والمدرسة 

 .الوطنية العليا للرياضيات

إن أساس الحرية والتنمية “عات الجزائرية والتركية، قائال: وأبرز المتحدث أهمية التعاون والتقارب بين الجام

واالنعتاق من العبودية هو التعليم وهو ما عرفته تركيا والجزائر اليوم ، داعيا العالقات بين الجامعات الجزائرية 

 .”والتركية إلى التكاثف

ن، مشيرا أن اإلستراتيجية كما أشاد بالمستوى الذي وصلت إليه تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغا

 .الجديدة للدولة في قطاع الجامعات ترتكز على تشجيع البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 



 

 التعليم العالي.. توقيع قرار ينظم االلتحاق ببعض رتب أسالك األساتذة الباحثين

 

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

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

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

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

يوضح -ومن أهم هذه االختالالت ”. لاللتحاق بالرتبة المذكورة أعاله. وذلك من خالل عرائض وجهت للقطاع

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

 ئة اإلقاماتالتعليم العالي.. التشديد على ضرورة إكمال تهي

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

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

 .ا، محصل عليها بالخارج، يضيف البيانرتبة أستاذ وأستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلته

منصبا ماليا للتوظيف الخارجي لألساتذة المساعدين قسم  6812نحو “وأشارت الوزارة في بيانها إلى تخصيص 

 .”دعم التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية في تخصصات عديدة“. بغرض 6266“)ب( بعنوان 

منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في الرتب  652تخصيص القطاع، وألول مرة، “ولفتت إلى 

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

المتضمنة التدابير الخاصة “ 6268سبتمبر . 85المؤرخة  28تجسيدا ألحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

ي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، في المؤسسات واإلدارات العمومية والمؤسسات بتوظيف حامل

 .”االقتصادية

أبريل  0كما يأتي اإلجراء بعد إمضاء مقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، بتاريخ 

الذكر في المؤسسات واإلدارات العمومية والمؤسسات  . المتضمن التدابير الخاصة بتوظيف الفئة سابقة6266

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

 .82الصنف 

 

 

 



 

 فاعلون : ضرورة تعزيز الشراكة بين الجامعة والمتعاملين االقتصاديين

 ي بسطيفمعرض االبتكار باألسبوع العلم

 

في إطار تظاهرة األسبوع العلمي  8-أكد المشاركون اليوم الثالثاء في معرض االبتكار المقام بساحة جامعة فرحات عباس سطيف

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

وأكد العديد من العارضين في تظاهرة األسبوع العلمي التي ضمت إنجازات وأعمال ابتكارية لطلبة ”.السوقارتباطا باحتياجات 

أهمية االحتكاك مع “من عدة جامعات من الوطن في مواضيع متعلقة باألمن الطاقوي واألمن الغذائي وكذا صحة المواطن على 

وأوضح في هذا السياق ”.وبالتالي إشراكهم في تحقيق تنمية مستدامة الشريك االقتصادي واالجتماعي من أجل تجسيد ابتكاراتهم

األستاذ دمحم دبال من جامعة بلحاج بوشعيب لعين تيموشنت الذي عرض في إطار هذه التظاهرة العلمية جهازا يعمل عن طريق 

الجامعة الجزائرية تتوفر على “األلياف البصرية للكشف عن التغيرات الحرارية في المناطق الحساسة على غرار البراكين بأن 

 .”مؤهالت وكفاءات بشرية ما يمكن من تحقيق إقالع اقتصادي في جميع المجاالت

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

بينهم فضال عن التعريف بمشاريعهم االبتكارية وإبرازها للشريك االقتصادي  بمختلف المؤسسات الجامعية وتبادل الخبرات فيما

وأبرز من جهته، أحمد كرواني مهندس دولة في التهيئة اإلقليمية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران بأن ”.واالجتماعي

ات االجتماعية واالقتصادية على المستويين اإلقليمي توفر من التأطير والتدريب الجيد بما يستجيب لالحتياج“الجامعة الجزائرية 

( بأنه قد تمكن من ابتكار وحدة ذكية إلنتاج السماد الممزوج التي 6266وأضاف كرواني الحائز على براءة اختراع )”.والوطني

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

( مشاريع 3أما أحمد بومحرز من جامعة دمحم خيضر ببسكرة الذي يعرض بالمناسبة ثالثة )”.ضرورة تشجيع الباحثين“مشيرا إلى 

ابتكارية لجامعة بسكرة من بينها كرسي متحرك ذكي متعدد أنماط التحكم لفائدة فئة ذوي االحتياجات الخاصة فذكر بأن تجسيد 

يتطلب إمكانات غالبا ما تكون كبيرة السيما ما تعلق “االبتكارية التي تستجيب لمتطلبات التنمية وحركيتها مثل هذه المشاريع 

، الفتا إلى دور المستثمرين ورجال األعمال في تبنيها وتجسيدها وبالتالي التقليص من استيرادها.كما ”باستيراد مكوناتها الدقيقة

وار وبناء رابطة بين الباحثين الجامعيين والشريك االقتصادي وفتح فرص شراكة فيما دعا في نفس السياق إلى توسيع قنوات الح

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

باحث نور الدين سليماني من جامعة حمة االقتصادية.ولدى تطرقه إلى عوامل تحقيق األمن الغذائي، كشف من جهته، األستاذ وال

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

وعرضت بالمناسبة جامعة حمة لخضر بعض المنتجات المحلية المنتجة في إطار التجارب على غرار  ”.المؤسسات الصناعية

 45تمر والسكر وبعض المحاصيل كالكينوا والسلجم الزيتي وبعض أصناف التمور وغيرها.ويضم معرض االبتكار عسل ال

أجنحة للمراكز الوطنية للبحث  (7)عرضا خاصا بالنوادي العلمية باإلضافة إلى سبعة  81جناحا خاصا بالمؤسسات الجامعية و

ماي الجاري، حيث سيتم اختيار أفضل  68لمعرض إلى غاية وسيتواصل ا وأخرى خاصة بشركات ومؤسسات خاصة وغيرها.

 .جناح عرض لمشاريع ابتكارية في كل محور )األمن الطاقوي واألمن الغذائي وكذا صحة المواطن(، حسبما علم من المنظمين
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 معرض االبتكار: تأكيد على تعزيز الشراكة بين الجامعة والمتعاملين االقتصاديين

 

أهمية تعزيز “في إطار تظاهرة األسبوع العلمي على  8-اليوم الثالثاء في معرض االبتكار المقام بساحة جامعة فرحات عباس سطيفأكد المشاركون 

 .”الشراكة بين الجامعة والشريك االقتصادي لتشجيع المشاريع وتجسيدها والتركيز على المشاريع األكثر ارتباطا باحتياجات السوق

ن في تظاهرة األسبوع العلمي التي ضمت إنجازات وأعمال ابتكارية لطلبة من عدة جامعات من الوطن في مواضيع متعلقة وأكد العديد من العارضي

أهمية االحتكاك مع الشريك االقتصادي و االجتماعي من أجل تجسيد ابتكاراتهم وبالتالي “باألمن الطاقوي واألمن الغذائي وكذا صحة المواطن على 

 .”نمية مستدامةإشراكهم في تحقيق ت

طريق وأوضح في هذا السياق األستاذ دمحم دبال من جامعة بلحاج بوشعيب لعين تيموشنت الذي عرض في إطار هذه التظاهرة العلمية جهازا يعمل عن 

ى مؤهالت وكفاءات الجامعة الجزائرية تتوفر عل“األلياف البصرية للكشف عن التغيرات الحرارية في المناطق الحساسة على غرار البراكين بأن 

 .”بشرية ما يمكن من تحقيق إقالع اقتصادي في جميع المجاالت

سيعزز بشكل أكبر االحتكاك بين المبتكرين والباحثين وكذا طلبة الدكتوراه بمختلف المؤسسات “وأضاف دمحم دبال لوأج بأن تنظيم هذا المعرض 

 .”ريعهم االبتكارية وإبرازها للشريك االقتصادي واالجتماعيالجامعية وتبادل الخبرات فيما بينهم فضال عن التعريف بمشا

توفر من التأطير “وأبرز من جهته، أحمد كرواني مهندس دولة في التهيئة اإلقليمية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران بأن الجامعة الجزائرية 

 .”على المستويين اإلقليمي و الوطنيوالتدريب الجيد بما يستجيب لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية 

( بأنه قد تمكن من ابتكار وحدة ذكية إلنتاج السماد الممزوج التي تمزج األسمدة اعتمادا على 6266وأضاف السيد كرواني الحائز على براءة اختراع )

 .”ضرورة تشجيع الباحثين“ا إلى أجهزة متطورة في تحليل التربة بما يضمن المساهمة في تحقيق أمن طاقوي وغذائي وكذا صحي، مشير

مشاريع ابتكارية لجامعة بسكرة من بينها كرسي متحرك ذكي متعدد  ( 3)أما أحمد بومحرز من جامعة دمحم خيضر ببسكرة الذي يعرض بالمناسبة ثالثة 

يتطلب “تستجيب لمتطلبات التنمية وحركيتها أنماط التحكم لفائدة فئة ذوي االحتياجات الخاصة فذكر بأن تجسيد مثل هذه المشاريع االبتكارية التي 

، الفتا إلى دور المستثمرين ورجال األعمال في تبنيها وتجسيدها وبالتالي ”إمكانات غالبا ما تكون كبيرة السيما ما تعلق باستيراد مكوناتها الدقيقة

 .التقليص من استيرادها

بين الباحثين الجامعيين والشريك االقتصادي وفتح فرص شراكة فيما بينهم لتنسيق  كما دعا في نفس السياق إلى توسيع قنوات الحوار وبناء رابطة

 .الجهود وتوجيهها على نحو واحد بما يضمن تجسيد شراكة إيجابية بين المؤسسة الجامعية و المؤسسات االقتصادية

هناك “ن سليماني من جامعة حمة لخضر بوالية الوادي بأن ولدى تطرقه إلى عوامل تحقيق األمن الغذائي، كشف من جهته، األستاذ والباحث نور الدي

 .”العديد من األبحاث التي تتم على مستوى المؤسسات الجزائرية تحتاج إلى مرافقة من طرف المؤسسات الصناعية

يل االستراتيجية و التمور والسكر واستنادا إلى األستاذ سليماني, فإن العديد من التجارب الجديدة الناجحة تتم محليا السيما ما تعلق ببعض المحاص

 .”تبقى بحاجة إلى إرادة قوية لتجسيدها ترتكز على إيجاد مؤسسات تحويلية في المجال الزراعي لتحقيق أمن غذائي وطني“وغيرها إال أنها 

كر وبعض المحاصيل كالكينوا وعرضت بالمناسبة جامعة حمة لخضر بعض المنتجات المحلية المنتجة في إطار التجارب على غرار عسل التمر والس

 .والسلجم الزيتي وبعض أصناف التمور وغيرها

( أجنحة للمراكز الوطنية 0عرضا خاصا بالنوادي العلمية باإلضافة إلى سبعة ) 81جناحا خاصا بالمؤسسات الجامعية و 45ويضم معرض االبتكار 

 .للبحث وأخرى خاصة بشركات ومؤسسات خاصة وغيرها

مايو الجاري، حيث سيتم اختيار أفضل جناح عرض لمشاريع ابتكارية في كل محور )األمن الطاقوي واألمن  68وسيتواصل المعرض إلى غاية 

 .الغذائي وكذا صحة المواطن(، حسبما علم من المنظمين

 

 



 

 معرض االبتكار: تأكيد على تعزيز الشراكة بين الجامعة والمتعاملين االقتصاديين

 

في إطار تظاهرة األسبوع العلمي على "أهمية  1-المشاركون اليوم الثالثاء في معرض االبتكار المقام بساحة جامعة فرحات عباس سطيفأكد 

 ."تعزيز الشراكة بين الجامعة والشريك االقتصادي لتشجيع المشاريع وتجسيدها والتركيز على المشاريع األكثر ارتباطا باحتياجات السوق
 

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

التالي باألمن الطاقوي واألمن الغذائي وكذا صحة المواطن على "أهمية االحتكاك مع الشريك االقتصادي و االجتماعي من أجل تجسيد ابتكاراتهم وب

 ."في تحقيق تنمية مستدامة إشراكهم

 

طريق وأوضح في هذا السياق األستاذ دمحم دبال من جامعة بلحاج بوشعيب لعين تيموشنت الذي عرض في إطار هذه التظاهرة العلمية جهازا يعمل عن 

رية تتوفر على مؤهالت وكفاءات األلياف البصرية للكشف عن التغيرات الحرارية في المناطق الحساسة على غرار البراكين بأن "الجامعة الجزائ

 ."بشرية ما يمكن من تحقيق إقالع اقتصادي في جميع المجاالت

 

ات وأضاف دمحم دبال لوأج بأن تنظيم هذا المعرض "سيعزز بشكل أكبر االحتكاك بين المبتكرين والباحثين وكذا طلبة الدكتوراه بمختلف المؤسس

 ."التعريف بمشاريعهم االبتكارية وإبرازها للشريك االقتصادي واالجتماعي الجامعية وتبادل الخبرات فيما بينهم فضال عن

 

وفر من التأطير وأبرز من جهته، أحمد كرواني مهندس دولة في التهيئة اإلقليمية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران بأن الجامعة الجزائرية "ت

 ."ة واالقتصادية على المستويين اإلقليمي و الوطنيوالتدريب الجيد بما يستجيب لالحتياجات االجتماعي

 

( بأنه قد تمكن من ابتكار وحدة ذكية إلنتاج السماد الممزوج التي تمزج األسمدة اعتمادا على 6266وأضاف السيد كرواني الحائز على براءة اختراع )

 ."وكذا صحي، مشيرا إلى "ضرورة تشجيع الباحثين أجهزة متطورة في تحليل التربة بما يضمن المساهمة في تحقيق أمن طاقوي وغذائي

 

مشاريع ابتكارية لجامعة بسكرة من بينها كرسي متحرك ذكي متعدد  ( 3أما أحمد بومحرز من جامعة دمحم خيضر ببسكرة الذي يعرض بالمناسبة ثالثة )

االبتكارية التي تستجيب لمتطلبات التنمية وحركيتها "يتطلب أنماط التحكم لفائدة فئة ذوي االحتياجات الخاصة فذكر بأن تجسيد مثل هذه المشاريع 

دها وبالتالي إمكانات غالبا ما تكون كبيرة السيما ما تعلق باستيراد مكوناتها الدقيقة"، الفتا إلى دور المستثمرين ورجال األعمال في تبنيها وتجسي

 .التقليص من استيرادها

 

لحوار وبناء رابطة بين الباحثين الجامعيين والشريك االقتصادي وفتح فرص شراكة فيما بينهم لتنسيق كما دعا في نفس السياق إلى توسيع قنوات ا

 .الجهود وتوجيهها على نحو واحد بما يضمن تجسيد شراكة إيجابية بين المؤسسة الجامعية و المؤسسات االقتصادية

 

األستاذ والباحث نور الدين سليماني من جامعة حمة لخضر بوالية الوادي بأن "هناك ولدى تطرقه إلى عوامل تحقيق األمن الغذائي، كشف من جهته، 

 ."العديد من األبحاث التي تتم على مستوى المؤسسات الجزائرية تحتاج إلى مرافقة من طرف المؤسسات الصناعية

 

سيما ما تعلق ببعض المحاصيل االستراتيجية و التمور والسكر واستنادا إلى األستاذ سليماني, فإن العديد من التجارب الجديدة الناجحة تتم محليا ال

 ."وغيرها إال أنها "تبقى بحاجة إلى إرادة قوية لتجسيدها ترتكز على إيجاد مؤسسات تحويلية في المجال الزراعي لتحقيق أمن غذائي وطني

 

رب على غرار عسل التمر والسكر وبعض المحاصيل كالكينوا وعرضت بالمناسبة جامعة حمة لخضر بعض المنتجات المحلية المنتجة في إطار التجا

 .والسلجم الزيتي وبعض أصناف التمور وغيرها

 

( أجنحة للمراكز الوطنية 0عرضا خاصا بالنوادي العلمية باإلضافة إلى سبعة ) 81جناحا خاصا بالمؤسسات الجامعية و 45ويضم معرض االبتكار 

 .ة وغيرهاللبحث وأخرى خاصة بشركات ومؤسسات خاص

 

مايو الجاري، حيث سيتم اختيار أفضل جناح عرض لمشاريع ابتكارية في كل محور )األمن الطاقوي واألمن  68وسيتواصل المعرض إلى غاية 

 .الغذائي وكذا صحة المواطن(، حسبما علم من المنظمين

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


