
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية

2022 نوفمبر 02  

 



 

 بلخيري ل"االتحاد": بداري إتخذ تدابيرا استباقية لفائدة طلبة الدكتوراه

 

 أبرز البروفيسور ،رضوان بلخيري، أستاذ تعليم عالي، مدير مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع جامعة

، أهمية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بخصوص رقمنة إيداع ومتابعة ملفات تبسة

  .مناقشة أطروحات الدكتوراه

عليم العالي كمال بداري، باشر باتخاذ تصريح ل"االتحاد" أن وزير الت وقال البروفيسور رضوان بلخيري في

يسير في ظل تطور  في شأن رقمنة قطاع التعليم، وإعطاء أولوية قصوى بهذا البرنامج، خاصة أنه إجراءات

العالمي، ومحاولة منه إلشراكها وضمها لمختلف  المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي على المستوى

 .المنصات الرقمية العالمية

الدكتوراه، وهي خطوة جد ممتازة  أوضح المتحدث، أن البداية كانت رقمنة إيداع ملفات ومناقشة أطروحات كما

تنقص وتخفف من كاهل طالب الدكتوراه ، فيما تعلق بالوثائق  وتحسب في التسيير الرشيد له، كما أنها خطوة،

 .التسييرية للملف أو من حيث اإلجراءات إيداعه لملف المناقشة، سواء من حيث اإلجراءات اإلدارية الالزمة لدى

المعتمدة في مناقشة أطروحات الدكتوراه، أين كان الطالب، يقوم  وعاد المتحدث بالمناسبة، إلى الطريقة التقليدية

يعود التقرير إلى  ورقيا، قبل أن تمر على الهيئات العلمية ، ثم يصدر ترخيص توزيع، و بعد مدة بايداع رسالته

يعانيه طالب الدكتوراه طيلة هذه المرحلة، خاصة مع  ية، و تصدر رخصة للمناقشة، قائال " أن ماالجهات الوص

 صفحة، 500و 400نسخ، حيث النسخة الواحدة يفوق عدد صفحاتها  10يفوق عددها  مصاريف طبع النسخ التي

يف يمكن االستغناء عنها مصار وفي ظل البطالة التي يعانيها والظروف االجتماعية الصعبة ، رأى الوزير أنها

 ".الكترونية للجنة المناقشة من خالل رقمنة المذكرة واالكتفاء بإعطاء نسخة

خفف من العبء على الطالب، تزامنا مع الوسائل الرقمية  وأكد، البروفيسور رضوان بلخيري، أن القرار

الورقية، وهي  ها، دون تقديم النسختوزيع رسائل الدكتوراه بنسخ الكترونية واالكتفاء ب المتاحة، حيث يمكنه من

 . نقطة تحسب أيضا في ملف تسيير رقمنة القطاع

 وعن كيفية إيداع الملفات على المنصة الرقمية، قال مدير مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع جامعة

يقوم الطالب بإنشاء  لف المناقشة وإنشاء رخصة رقمية ، تكون عبر مراحل، حيث المرحلة األولىأن م ،تبسة

مؤسسته الجامعية األصلية، ثم يقوم بإيداع رسالته  حسابه من خالل هذه المنصة، ويتم إعطائه كلمة المرور من

تكميل  اإلجراءات التي من شأنهادوره، ليأتي دور اإلدارة المشرفة، في استكمال باقي  في المنصة، وهنا ينهي

المناقشة، حيث يقومون بإعداد التقارير  الملف، ثم تمر المذكرة وتوضع بنسختها االلكترونية لدى أعضاء لجنة

الجامعة، والطالب إذا منحت له تقارير ايجابية، سيتم إصدار ترخيص  وإعادتها بنفس الصيغة لمنصة إدارة

توجهات اللجنة، موضحا  عاد مراجعة المذكرة وإدخال تعديالت والتصحيح وفقأما إذا كانت سلبية سي للمناقشة،

الطالب ، قبل إيداع نسخ الكترونية نهائية في المنصة، حتى  أنه يتم مناقشة المذكرة بنسخة الكترونية من قبل

 .جامعة توضع في موقع بكل

واستباقية في ظل رقمنة القطاع، و "في ظل ما  وأمام هذا يرى محدثنا، أن هذه المنصة، قفزة نوعية ممتازة،

 وتطور تكنولوجي يفرض على المؤسسات الجامعية، أن تندمج في هذه الرقمنة نعيشه اليوم من ثورة تكنولوجية

معلومات قيمة خالل  وتندمج في العصر الحديث الذي يتسابق فيه كل واحد، لضمان الجودة والوصول الى

 . التحصيل العلمي
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  تفصيل آليات إنشاء مؤسسات ناشئة وترقية الفكر المقاوالتي

1275خالل ملتقى جهوي حول القرار الوزاري   

 
 

 1275بجامعات الشرق الجزائري، حول آليات تنفيد القرار الوزاري  أكد المشاركون في اللقاء الجهوي الخاص

االبتكار وحاضنات األعمال  مؤسسة ناشئة"، أن اللجنة الوزارية التنسيقية لمتابعة -شهادة جامعية " الخاص ب

والبحث الجامعيين، وتوظيفهما في خدمة التنمية االقتصادية  ات التكوينالجامعية، تعمل على استثمار مخرج

للمساهمة في  خلق جيل من رواد األعمال الجامعيين من ذوي المبادرات الخالقة والمبدعة، واالجتماعية، بهدف

  .تشغيل خريجي مؤسسات التعليم العالي، والحد من البطالة

 احتضنته قاعة محمد الصديق بن يحيى بجامعة اإلخوة منتوري وأضاف المتدخلون في اللقاء الجهوي الذي

 27المؤرخ في  1275 ، أول أمس، والذي تم خالله التحسيس بأهمية وكيفيات تطبيق القرار الوزاري1 قسنطينة

مؤسسة ناشئة،  -للحصول على شهادة جامعية  والذي يحدد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج، 2022سبتمبر 

المتابعة  طلبة األطوار النهائية لمؤسسات التعليم العالي، أن اللجنة ستعمل على من قبل -براءة اختراع -وشهادة 

لها على وضع سياسة قطاعية فضال عن عم والمرافقة لحاضنات األعمال ومراكز الدعم التكنولوجي واالبتكار،

 التكنولوجي، وكذلك اإلشراف على تجسير العالقة الجامعة المؤسسة، مع تفعيل لترقية وتطوير االبتكار والتحويل

واالجتماعي، والتقييم المستمر  ربط واجهات مؤسسات التعليم العالي البيداغوجية والبحثية بالمحيط االقتصادي

 .مفصلة عنها، للوزارة الوصية تقديم تقاريروالمتواصل لحاضنات األعمال، و

الثالث عبد الحميد مهري وصالح  قسنطينة وأوضح المشاركون في اللقاء الجهوي الذي ضم كال من جامعات

سهرهم بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والبحثية، على خلق  وجيجل، بوبنيدر وكذا جامعة ميلة وسكيكدة،

االبتكارية حيز  والبيئة المالئمة لتمكين الطلبة الجامعيين المبتكرين، من وضع مشاريعهم الظروف المناسبة،

حاملي في إعطاء كل الحوافز للشباب الجامعيين  التطبيق واإلنجاز الفعلي، وهذا في إطار تحقيق أهداف الدولة

 والدفع قدما بإنشاء حاضنات األعمال على مستوى المؤسسات الجامعية، وتثمين المشاريع، إلنجاز مشاريعهم،

للنهوض بالفكر المقاوالتي،  دورها، فضال عن تسليط الضوء على آليات إنشاء مؤسسات ناشئة، والحلول الممكنة

إلنشاء مؤسسات ناشئة توفر الثروة، وتساهم في التنمية  وتكوين طلبة ذووي كفاءات علمية وكذا مقاوالتية

 .االقتصادية

الجامعية، أن هذه األخيرة  أعضاء اللجنة الوزارية الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال وأكد

اللجنة الجهوي عضو اللجنة األستاذ عزيزي نذير، وعضو  والمكونة من فريق من الخبراء، تضم كال من المنسق

والخبير بن تركي عز الدين،  ،المسيلة والدكتور زاوش رضا مدير حاضنة جامعة األستاذ بريك يوسف،

، وستتولى مهمة وضع اآلليات العملية التعليم العالي والبحث العلمي واألستاذة شرفاوي مايا مديرة فرعية بوزارة

 .وشهادة براءة اختراع ورد من أحكام وأهداف في القرار الوزاري المتعلق بآلية شهادة مؤسسة ناشئة، لتنفيذ ما

، التي تشمل أربعة محاور كبرى، متمثلة في 1275الوزاري  كما تحدّث المتدخلون عن آليات تنفيذ تطبيق القرار

االختراع،  والتحسيس والتدريب، والعالقة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي، وبراءات الجانب البيداغوجي،

الذي يرتكز على عدد من النقاط األساسية؛  حيث تطرقوا بإسهاب لهذه المحاور، على غرار الجانب البيداغوجي،

 فيتضمن تنظيم أبواب وإعداد المذكرة وغيرها. أما مجال التحسيس والتدريب كالفكرة المبتكرة، وفريق العمل،

المؤسسات الكبرى، ولقاءات األعمال  مفتوحة، وأيام إعالمية، وبرامج تدريبية، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى

  .والخاصة بالعالقة مع المحيط الخارجي وزيارات إلى المعارض الوطنية والدولية،
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 بلخيري ل"االتحاد": بداري إتخذ تدابيرا استباقية لفائدة طلبة الدكتوراه

 

 أبرز البروفيسور ،رضوان بلخيري، أستاذ تعليم عالي، مدير مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع جامعة

، أهمية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بخصوص رقمنة إيداع ومتابعة ملفات تبسة

  .مناقشة أطروحات الدكتوراه

عليم العالي كمال بداري، باشر باتخاذ تصريح ل"االتحاد" أن وزير الت وقال البروفيسور رضوان بلخيري في

يسير في ظل تطور  في شأن رقمنة قطاع التعليم، وإعطاء أولوية قصوى بهذا البرنامج، خاصة أنه إجراءات

العالمي، ومحاولة منه إلشراكها وضمها لمختلف  المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي على المستوى

 .المنصات الرقمية العالمية

الدكتوراه، وهي خطوة جد ممتازة  أوضح المتحدث، أن البداية كانت رقمنة إيداع ملفات ومناقشة أطروحات كما

تنقص وتخفف من كاهل طالب الدكتوراه ، فيما تعلق بالوثائق  وتحسب في التسيير الرشيد له، كما أنها خطوة،

 .التسييرية للملف أو من حيث اإلجراءات إيداعه لملف المناقشة، سواء من حيث اإلجراءات اإلدارية الالزمة لدى

المعتمدة في مناقشة أطروحات الدكتوراه، أين كان الطالب، يقوم  وعاد المتحدث بالمناسبة، إلى الطريقة التقليدية

يعود التقرير إلى  ورقيا، قبل أن تمر على الهيئات العلمية ، ثم يصدر ترخيص توزيع، و بعد مدة بايداع رسالته

يعانيه طالب الدكتوراه طيلة هذه المرحلة، خاصة مع  ية، و تصدر رخصة للمناقشة، قائال " أن ماالجهات الوص

 صفحة، 500و 400نسخ، حيث النسخة الواحدة يفوق عدد صفحاتها  10يفوق عددها  مصاريف طبع النسخ التي

يف يمكن االستغناء عنها مصار وفي ظل البطالة التي يعانيها والظروف االجتماعية الصعبة ، رأى الوزير أنها

 ".الكترونية للجنة المناقشة من خالل رقمنة المذكرة واالكتفاء بإعطاء نسخة

خفف من العبء على الطالب، تزامنا مع الوسائل الرقمية  وأكد، البروفيسور رضوان بلخيري، أن القرار

الورقية، وهي  ها، دون تقديم النسختوزيع رسائل الدكتوراه بنسخ الكترونية واالكتفاء ب المتاحة، حيث يمكنه من

 . نقطة تحسب أيضا في ملف تسيير رقمنة القطاع

 وعن كيفية إيداع الملفات على المنصة الرقمية، قال مدير مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع جامعة

يقوم الطالب بإنشاء  لف المناقشة وإنشاء رخصة رقمية ، تكون عبر مراحل، حيث المرحلة األولىأن م ،تبسة

مؤسسته الجامعية األصلية، ثم يقوم بإيداع رسالته  حسابه من خالل هذه المنصة، ويتم إعطائه كلمة المرور من

تكميل  اإلجراءات التي من شأنهادوره، ليأتي دور اإلدارة المشرفة، في استكمال باقي  في المنصة، وهنا ينهي

المناقشة، حيث يقومون بإعداد التقارير  الملف، ثم تمر المذكرة وتوضع بنسختها االلكترونية لدى أعضاء لجنة

الجامعة، والطالب إذا منحت له تقارير ايجابية، سيتم إصدار ترخيص  وإعادتها بنفس الصيغة لمنصة إدارة

توجهات اللجنة، موضحا  عاد مراجعة المذكرة وإدخال تعديالت والتصحيح وفقأما إذا كانت سلبية سي للمناقشة،

الطالب ، قبل إيداع نسخ الكترونية نهائية في المنصة، حتى  أنه يتم مناقشة المذكرة بنسخة الكترونية من قبل

 .جامعة توضع في موقع بكل

واستباقية في ظل رقمنة القطاع، و "في ظل ما  وأمام هذا يرى محدثنا، أن هذه المنصة، قفزة نوعية ممتازة،

 وتطور تكنولوجي يفرض على المؤسسات الجامعية، أن تندمج في هذه الرقمنة نعيشه اليوم من ثورة تكنولوجية

معلومات قيمة خالل  وتندمج في العصر الحديث الذي يتسابق فيه كل واحد، لضمان الجودة والوصول الى

 . التحصيل العلمي
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 ِحرٌص على تعزيز استعمال اإلنجليزية في الجامعة الجزائرية

 

 ..ندوة بالمركز الجامعي لميلة حول الموضوع

 الجامعة الجزائريةِحرٌص على تعزيز استعمال اإلنجليزية في 

ندوة فكرية من  مدير المركز الجامعي البروفيسور عميروش بوالشالغم باإلشراف على افتتاح قام

للتعامل مع هذه اإلشكالية التي قال أنها  تنظيم مركز التعليم المكثف للغات لتهيئة األرضية المناسبة

 .حديا كبيرااللغوي يشكل في حد ذاته ت قديمة جديدة على اعتبار أن التحول

التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز استعمال اللغة اإلنجليزية في  ويأتي ذلك عمال بتوجيهات وزارة

 .والتكوين العاليين سعيا لوضع الجامعة الجزائرية في السياق العالمي التعليم

جات المادية اإلحتيا البروفيسور بوالشالغم أن اللقاء يسمح بتحليل الواقع الراهن من حيث وأفاد

للغات لتكوين األساتذة وطلبة  والبشرية ووضع خارطة طريق يشرف عليها المركز المكثف

اإلنجليزية مع مراعاة العبء البيداغوجي لألستاذ وكذا  الدكتوراه وصوال لنشر األبحاث العلمية باللغة

 .ة العالمية األولىالمقاربة واإلنتقال من لغة اإلرث اإلستعماري إلى اللغ إشراك الطالب في هذه

اإلنجليزية والشروع  المدير إدارة المركز المكثف اللغات على وضع استراتيجية لتدريس اللغة وحث

مع اإلقتصار على عدد محدود من  في هذه العملية بالتعاون مع فرع جامعة التكوين المتواصل

اء مخابر لتعليم اللغات مشددا على المكلفة باإلستشراف إلقتن األساتذة وكذا بالتعاون مع نيابة المديرية

 .العملية وليس من أجل التسجيل وتضخيم األرقام بدون نتيجة تذكر ضرورة النجاح في

تجربة من  السياق قال مدير المركز المكثف للغات الدكتور زوبير سخري أن المركز اكتسب في ذات

وطلبة الدكتوراه حيث لم يسجل  خالل تكوين عديد الدفعات غير أنه أشار إلى ضعف إقبال األساتذة

البالغة للغة اإلنجليزية في البحث والنشر العلمي وتابع  إال عدد قليل جدا وذلك على الرغم من األهمية

 الجامعة الجزائرية شاءت أم أبت فإنّها ومن خالل نظام آل آم دي ملزمة الدكتور بن سخري أن

سيشجع على ذلك التعاون في  لتحول ممكن حاليا ومابالتوجه إلى التعليم باللغة اإلنجليزية وأن هذا ا

بالمائة من البحوث العلمية  95الجماعي. مشيرا أن  مجال البحث العلمي بين األساتذة من أجل النشر

 .بالمائة فقط 01اإلنجليزية بينما تنشر باللغة الفرنسية  على شبكة األنترنت باللغة

 الندوة عرفت إقامة ورشات لوضع تصور للوصول إلى إنجاح العملية وحصر ويشار إلى أن

 .بالمركز اإلمكانات والنقائص المادية والبشرية من تنشيط مجموعة من األساتذة الباحثين

 

 

 



 

االختراع  اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكار يكشفون من قسنطينة : براءات أعضاء

 والمؤسسات الناشئة ستُعتمد في التصنيف الوطني للجامعات

أن عدد براءات  ،قسنطينة كشف أمس، أعضاء من اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال الجامعية من

ينجزها الطلبة والمتخرجون ستعتمد في معايير التصنيف الوطني  االختراع والمؤسسات الناشئة والمشاريع االبتكارية التي

الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين حتى  مستقبال، في حين أكدوا على ضرورة إعادة النظر في االتفاقيات المبرمة مع للجامعات

  .كون فعالةت

يوما دراسيا،  بقسنطينة ونشط أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال بجامعة اإلخوة منتوري

ناشئة"، حيث حضره ممثلون عن الجامعات والمدارس العليا  مؤسسة –ية "شهادة جامع 1275شرحوا فيه القرار الوزاري 

باللجنة، الدكتور شعبان  ممثلي جامعات من بعض واليات الشرق، فيما أكد فيه المنسق الجهوي للشرق بالوالية، فضال عن

 كمعايير للتصنيف الوطني وبراءات االختراع وعالمات مشروع مبتكر ستؤخذ بعيطيش، أن عدد المؤسسات الناشئة في الجامعة

للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق  للجامعات، كما قدم عضو اللجنة الدكتور يوسف بريك الفروق بين المعهد الوطني

فابالب" في " الهيئتين، ليضيف بأن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تنصيب مختبر تصنيع المؤلف وإمكانية تسجيل المشروع في

 .أعمال جامعية كل حاضنة

مايا شرفاوي،  واليقظة التكنولوجية بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وقدمت المديرة الفرعية لالبتكار

الدين بن تركي، الخبير االقتصادي وعضو اللجنة الوطنية  شروحا للحضور حول المشاريع االبتكارية، في حين أكد الدكتور عز

الشركاء االقتصاديين  منح اإلطار القانوني الالزم لحاضنات األعمال من أجل ضبط التعاقد مع التنسيقية على ضرورة

األعمال  النقاش عن أن لجنة وزارية أخرى تعمل على إدراج حاضنات واالجتماعيين. وقد تحدث رئيس اللجنة الوطنية خالل

للجامعات، في حين تمحورت تدخالت الطلبة  الجامعية األخرى التي ترافق االبتكار والمقاوالتية ضمن الهيكلة اإلدارية والهيئات

 .القرار الوزاري الجديد وطريقة حماية المشاريع واألساتذة حول آليات االستفادة من

 1275أن القرار الوزاري  سيقية لمتابعة االبتكار، في تصريح للصحافة،مير، رئيس اللجنة الوطنية التن واعتبر البروفيسور أحمد

على إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتلبية الطلب على بعض الخدمات  يستهدف تخريج جيل من الطلبة رواد األعمال القادرين

ء والذكاء االصطناعي والتطبيقات األشيا والتكنولوجية التي ما تزال السوق الوطنية تفتقر لها، على غرار أنترنيت اإللكترونية

أن وزير  تعتبر سوقا للطلبة الذين سيتخرجون في شهر جوان وجويلية القادمين، حيث أوضح الذكية. وأكد المعني أن هذه الشعب

للتنمية  المجيد تبون، من خالل هذه اآللية بجعل الجامعة قاطرة لرئيس الجمهورية عبد 41التعليم العالي يسعى إلى تحقيق االلتزام 

 .االقتصادية

 إسطنبول اتفاقية بين جامعة

 جامعات جزائرية 9و

عالميا في مجال االبتكار، حيث قال إن القرار  الجزائر ويستهدف القرار الوزاري أيضا، بحسب ما أكده المتحدث، تحسين ترتيب

أبرمت وزارة التعليم  عة" و"الولوج القتصاد المعرفة". وقدلما يسمى ب"الثورة الصناعية الراب الجزائر يسعى أيضا إلى تحضير

مؤسسة ناشئة"، حيث قال  –إلى تجسيد القرار الوزاري "شهادة جامعية  العالي والبحث العلمي مجموعة من االتفاقيات الرامية

توقيع اتفاقية ثنائية في نفس  والمصغرة، فضال عن اللجنة إن إحداها قد تمت مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة رئيس

تعمل على مساعدة  للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومسرع األعمال "ألجيريا فانتشر"؛ إذ اإلطار بين المديرية العامة

نين الذين سيشرفون على تنفيذ القرار في الجا الطلبة المنخرطين في اآللية الجديدة على إنجاز نماذج  .معاتأولية، وتكوين الُمكِوّ

مع وزارة الصناعة وتستهدف توسيع  اتفاقيات أخرى ستبرم خالل األيام القادمة، حيث ستكون األولى 3المسؤول أن  وأضاف

تفعيل هذه  التابعة للمعهد الوطني للملكية الصناعية، في حين قال إنها تستهدف إعادة إنجاز مراكز الدعم التكنولوجي واالبتكار

فضال عن إعادة تنظيم عملها ومنحها الصبغة القانونية في  معات وإنشاء مراكز دعم تكنولوجي جديدة،المراكز الموجودة في الجا

الطلبة في اإلعالم اآللي  وتحدث نفس المصدر عن اتفاقية جديدة مع وزارة الثقافة في مجال حماية أفكار .الهيكل التنظيمي

 .ق ديوان المؤلف والحقوق المجاورةعن طري والتطبيقات الذكية وإعداد المنصات ومواقع الويب،

مثلما أكده المتحدث،  ،"أيضا اتفاقية مع وزارة الرقمنة التي ستكون المرافق لتجسيد آلية "صفر ورق وستبرم وزارة التعليم العالي

قطاع التكوين المهني وغيره من القطاعات. من جهة أخرى، ذكر نفس  كما قال نفس المصدر إن اتفاقيات أخرى ستبرم أيضا مع

العالي التركية، حيث أفرزت عقد اتفاقية بين  اتفاقية أبرمت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم المصدر

الماضية، في حين قال إن االتفاقية  وتسع جامعات جزائرية، اختيرت من الترتيب للجامعات الذي أجري السنة إسطنبول جامعة
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وحاضنات  بين المؤسسات المذكورة وتوطين أقطاب االمتياز واألقطاب التكنولوجية تنص على توسيع التبادل والنقل التكنولوجي

 .األعمال

 ارج الجامعة سيناقشون مذكرات التخرجمهنيون من خ

في الجامعات يرتكز على أربعة محاور  1275البروفيسور مير، في رد على سؤال النصر، أن تنفيذ القرار الوزاري رقم  وشرح

تيح الوزاري ي البيداغوجي من مرحلة اختيار الفكرة واختيار فريق العمل، كما نبه أن القرار أساسية؛ يتمثل أولها في الجانب

من تخصصات متعددة، في حين لفت بأن اإلشراف  طلبة في مشروع واحد من نفس التخصص أو 6إمكانية وجود طالب إلى 

 واحد مع عدة مشرفين مساعدين، فضال عن إمكانية ضم مشرف مساعد من حاضنة يمكن أن يتم من طرف مشرف رئيسي

أيضا االستعانة بمشرفين رئيسيين من تخّصصين  ال إن القرار يتيحاألعمال من أجل توجيه المشروع نحو الجانب التجاري، كما ق

 .صاحب المشروع مختلفين بحسب طبيعة فريق العمل

صفحة  30إلى  20إمكانية تبني النمط التقليدي للمذكرة مع ملحق من  وخلصت المقترحات المستقاة من عمل اللجنة السابق إلى

محدثنا. أما في الحالة الثانية، فيمكن للطلبة  ى "نموذج العمل التجاري" مثلما أكدالجانب التجاري للمشروع، أي ما يسم إلبراز

أستاذ  في حين سيشارك في مناقشة المذكرات المنجزة ضمن أطر القرار الوزاري المذكور العمل مباشرة في إنشاء مؤسسة،

وع المشروع. ويتعلق المحور الثاني من المعنيين بموض متخصص في االقتصاد ومهني من المحيط االقتصادي واالجتماعي من

االختيارية الجديدة خالل األيام القادمة  التّحسيسية، حيث سيتم اإلعالن عن إمكانية انخراط الطلبة في هذه اآللية العملية بالحمالت

ضرورة إعادة  جنة علىمن اآللية، فيتعلق بالمحيط االقتصادي واالجتماعي، أين شدد رئيس الل عبر الجامعات. أما المحور الثالث

إعادة تفعيلها، كما اعتبر أنه من غير المعقول إبرام عدد  النظر في اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الجامعات، مشددا على

 .الرعاية لنشاطات الجامعة الشراكة دون أن يحصل الطلبة على التّربصات أو التمويالت لمشاريعهم أو كبير من اتفاقيات

األعمال  قد انتهجت مبادرة لتقريب المتعاملين االقتصاديين من الجامعة من خالل مقاهي المسيلة صدر إن جامعةوقال نفس الم

ادي، ليتبناها الباحثون مباشرة للبحث عن حلول، تتبلور االقتص التي كانت تنظمها، وتعرض فيها اإلشكاليات المسجلة في القطاع

في نفس اإلطار. ونبه نفس  لمذكرات ماستر في إطار إطالق مؤسسات ناشئة أو في عناوين ألطروحات الدكتوراه في عناوين

ن المتخرج من يضمن الزبون. ويخلُص المحور الّرابع من اآللية إلى تمكي المصدر أن إصدار منتج لحل مشكلة مؤسسة واقعية

طرف صندوق تمويل المؤسسات  على وسم مشروع مبتكر ووسم مؤسسة ناشئة الذي يتيح له الحصول على تمويل من الحصول

 .على مستوى ديوان المؤلف والحقوق المجاورة الناشئة، ورقم إيداع لبراءة اختراع أو الحماية

يعول عليها كثيرا لما لها " 1 قسنطينة من جهته، أوضح مدير جامعة اإلخوة منتوري الدكتور شول بن شهرة، في تصريح لنا، أن

 .باحثا متميزا على المستوى الدولي 51واها مؤخرا في قائمة باحث على مست من رصيد وتميز باحثيها"، مشيرا إلى تصنيف

الخارج، بينما أكد أن القرار الوزاري الجديد  وأضاف المسؤول أن منتوري تضم أيضا باحثين ينسقون مع مؤسسات ومراكز في

مستوى  يعمل علىجماعي بغض النظر عن طبيعة التخصصات التي ينتمون لها، ليكشف أنه  يشجع على أن يكون فريق الطلبة

اإلنسانية واألدبية. أما عضو اللجنة الوطنية التنسيقية  الجامعة على نقل تجربة االبتكار وحاضنات األعمال إلى مجاالت العلوم

للجامعات ستخصص  لجامعة عبد الحميد مهري، الدكتور نذير عزيزي، فأوضح بأن المواقع الرسمية ومدير حاضنة األعمال

أن اللجنة تسعى أيضا إلى تنميط المحتوى والكفاءات  ال وكل ما يخص القرارات المتخذة، مضيفافضاء لحاضنات األعم

الجامعات لتحقيق التكامل  عليها الطلبة بمختلف الجامعات، كما نبه بأن العمل يستهدف تبادل الخبرات بين والشهادات التي يحصل

 .قمية المفتوحة المكثفة" والسعي إلى ضمان تحفيز المدربينالدروس الر" في التخصصات التي تفتقر لها، فضال عن تفعيل
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 ِحرٌص على تعزيز استعمال اإلنجليزية في الجامعة الجزائرية

 

 
 

 

قام مدير المركز الجامعي البروفيسور عميروش بوالشالغم باإلشراف على افتتاح ندوة فكرية من تنظيم مركز 

مكثف للغات لتهيئة األرضية المناسبة للتعامل مع هذه اإلشكالية التي قال أنها قديمة جديدة على اعتبار أن التعليم ال

 التحول اللغوي يشكل في حد ذاته تحديا كبيرا.

ويأتي ذلك عمال بتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز استعمال اللغة اإلنجليزية في التعليم 

 عاليين سعيا لوضع الجامعة الجزائرية في السياق العالمي.والتكوين ال

وأفاد البروفيسور بوالشالغم أن اللقاء يسمح بتحليل الواقع الراهن من حيث اإلحتياجات المادية والبشرية ووضع 

خارطة طريق يشرف عليها المركز المكثف للغات لتكوين األساتذة وطلبة الدكتوراه وصوال لنشر األبحاث 

ة باللغة اإلنجليزية مع مراعاة العبء البيداغوجي لألستاذ وكذا إشراك الطالب في هذه المقاربة واإلنتقال العلمي

 من لغة اإلرث اإلستعماري إلى اللغة العالمية األولى.

وحث المدير إدارة المركز المكثف اللغات على وضع استراتيجية لتدريس اللغة اإلنجليزية والشروع في هذه 

لتعاون مع فرع جامعة التكوين المتواصل مع اإلقتصار على عدد محدود من األساتذة وكذا بالتعاون مع العملية با

نيابة المديرية المكلفة باإلستشراف إلقتناء مخابر لتعليم اللغات مشددا على ضرورة النجاح في العملية وليس من 

 أجل التسجيل وتضخيم األرقام بدون نتيجة تذكر.

ل مدير المركز المكثف للغات الدكتور زوبير سخري أن المركز اكتسب تجربة من خالل في ذات السياق قا

تكوين عديد الدفعات غير أنه أشار إلى ضعف إقبال األساتذة وطلبة الدكتوراه حيث لم يسجل إال عدد قليل جدا 

لدكتور بن سخري أن وذلك على الرغم من األهمية البالغة للغة اإلنجليزية في البحث والنشر العلمي وتابع ا

الجامعة الجزائرية شاءت أم أبت فإنّها ومن خالل نظام آل آم دي ملزمة بالتوجه إلى التعليم باللغة اإلنجليزية وأن 

هذا التحول ممكن حاليا وما سيشجع على ذلك التعاون في مجال البحث العلمي بين األساتذة من أجل النشر 

حوث العلمية على شبكة األنترنت باللغة اإلنجليزية بينما تنشر باللغة بالمائة من الب 95الجماعي. مشيرا أن 

 بالمائة فقط. 01الفرنسية 

ويشار إلى أن الندوة عرفت إقامة ورشات لوضع تصور للوصول إلى إنجاح العملية وحصر اإلمكانات والنقائص 

 المادية والبشرية من تنشيط مجموعة من األساتذة الباحثين بالمركز.

 

 

 

 


