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 دعوة لالستثمار في الشباب وتثمين التكنولوجيا 

 علماء 3يكّرم  13وسام العالم الجزائري" في طبعته ال"

 

 
 

ثة لماا  ززائرين،  لرفااا ععاائهم ثال 13في طبعتها ال "الجزائريكّرمت مؤسسة "وسام العالم 

  والدكتورة عالجزائرالااتد داخل الوط، وخارزه  وهم الدكتور يوسف منتالشتة  أب اإللالم اآللي 

والدكتورة اشندة قصبازي مرزوق  الرائدة في  اعناة ع، كاري عوديدح  الاختصة في العاران

الااقات الاتجدّدة  حنث سمّات لهم أوساة الشرف والدروع وسط حضور مهنب تتقدّمهم الهنئات 

  .الرسانة

  خالل "الجزائرياختار الدكتور محاد عاعا لاي  الاشرف العام لمى مؤسسة "وسام العالم 

مداخمته  الحديث ل، الباوالت النوفابرية ول، العماا  الذي، ولدوا في هذا الشهر الابارك  وهم 

كثر  ومنهم الاكرمون  حنث أكد أن الاستقبل يحتاج لمعمم والتظافر  مستشهدا عاقولة البروفنسور 

 ."لقادمة ستحسم اتائجها في الاخاعر  ولنس في أرض الاعركةيوسف منتالشتة "إن الحروب ا

م، زهته  تحدث ياسن، الاهدي ولند  وزير اقتصاد الاعرفة والاؤسسات الناشئة  ل، الااقات 

وتحفنزها كي تنهض عاقتصاد  الجزائرن الوزارة ستسعى إلعقائها في   مؤكدا أالجزائريةوالاواهب 

الاعرفة في البالد. كاا أكد أن االقتصاد العصري ال يبنى عغنر الاواهب  ولذا  سنتم وضع كل 

البالد. عدوره  تدخل كاال عداري  وزير التعمنم العالي  لنؤكد أن الوزارة ستسعى اإلمكاانات لمرقي ع

  وستفتح حوارا مثارا مع مختمف الااقات الفالمة خارج "الجزائريلارافقة مبادرة مؤسسة "العالم 

الوط، لمدفع ععجمة التعمنم العالي والبحث العماي احو األمام خالل شهر ديسابر القادم. فناا التبر 

رئنس الاجمس الشعبي الوطني  السند محاد عوغالي  أن الوسام يعد مفخرة لمجزائر  وأن الوط، 

 .الذي يحتفي ععماائه ال خوف لمنه

الدكتور كريم زغنب والدكتور محاد  الجزائرين، وتارق العماا  الثالثة الاكرمن،  عرفقة الباحثن،

عوراان  ضنوف شرف الابعة  لسبل التفوق والنجاح وكنف لاد هؤال  لتخاي الصعاب والاضي 

الادرسة العمنا لإللالم اآللي  "أن الرقي عالبالد يتم  قدما  حنث أكد الدكتور يوسف منتالشتة  مؤسس

 ."م، خالل الاعموماتنة

وقدّم العماا  اصائحهم لمشباب والاالب الذي، زا وا م، مختمف مناحي البالد  منبهن، الى أهانة 

 .التعاون عن، العماا  واستغالل التكنولوزنا لمنهوض عالوط،
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 ستجابة للمشاكل المطروحة لدى الشريك اإلجتماعي واإلقتصاديبحث علمي: مقاربة جديدة لإل

 

ارتأت وزارة التعمنم العالي والبحث العماي مؤخرا إلى تعزيز مقارعة زديدة لجعل عرامج ومشاريع 

البحث العماي تستجنب لماشاكل الااروحة لدى الشريك اإلزتاالي واإلقتصادي  كاا اكده النوم 

  .  مدير الدراسات عالاديرية العامة لمبحث العماي والتاوير التكنولوزي  لنسى مفجخعالجمفةالسبت 

وأوضح ذات الاسؤول  لمى هامش مشاركته ضا، فعالنات الامتقى الدولي األول حول "التورعننات 

عهذه "ورعنننة الصنالنة"  عكمنة العموم والتكنولوزنا عجامعة زيان لاشور  عأن الغازية واآلالت الت

الاقارعة الجديدة سنكون ااتقا  مشاريع البحث اااالقا ماا يقدم م، ااشغاالت ومشاكل يارحها 

 ."الاتعامل اإلقتصادي واإلزتاالي  لنعال الباحث لمى إيجاد حمول لها

حنة لاسار ساعق حنث أعاات التجرعة أن الاشاريع البحثنة وأضاف أن هذه الاقارعة زا ت تصحن

التي افذها الباحثون كاات في حازة إلى تكريس إزتاالي و إقتصادي  وهو األمر الذي تات 

مرالاته م، خالل زعل البرامج البحثنة تواكب ما هو ماروح م، إشكاالت ولوائق لدى الاؤسسات 

 .يضا، إاسجام في ما ينجز م، عحوث اإلقتصادية و اإلزتاالنة افسها  وهو ما

م، زاابها  أكدت السندة  سانة مصافاي قوادري  مديرة عالوكالة الاوضولاتنة لمبحث في العموم 

والتكنولوزنا  عأن الاقارعة الجديدة "ستجعل م، مشاريع البحث تهتم عاواضنع حساسة وذات 

حاور هامة تتعمق عاألم، الااقوي و أهانة"  مشنرة إلى أن مشاريع البحث الوطننة تتصل عثالث م

 .الغذائي وكذا الصحي

مشروع م، قبل الباحثن،  كاا تم  124تقديم زها   2021وأشارت أاه تم منذ عداية هذا البراامج لام 

مشروع يجري تقنناهم في سبنل زعل مخرزات واتائج هذه البحوث في خدمة  79تسجنل هذا العام 

 .الشريك اإلزتاالي واإلقتصادي

لإلشارة  تم ضا، أشغال افتتاح التظاهرة تقديم مداخمة ععنوان "إزالة الكرعون م، قااع الااقة م، 

خالل تورعننات الغاز التي تعال عالهندروزن،"  كاا تم في مداخمة ثاانة التعريف عجاعنة مهندسي 

 .الكهرعا  واإللكتروانات

د حفنفة  عأن هذا الامتقى الدولي تتضا، في ذات  الصدد أكد لاند كمنة العموم والتكنولوزنا  أحا

أشغاله إقامة ورشات لال "يعرض فنها أصحاعها م، مؤسسة سوااطراك  الاشاكل التي يتعرضون 

 ."لها عهدف إيجاد الحمول م، طرف الباحثن، و أصحاب االختصاص الاشاركن، في الاؤتار
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كل المطروحة لدى الشريك اإلجتماعي واإلقتصاديبحث علمي: مقاربة جديدة لإلستجابة للمشا  
 

 

ارتأت وزارة التعمنم العالي والبحث العماي مؤخرا إلى تعزيز مقارعة زديدة لجعل عرامج ومشاريع 

البحث العماي تستجنب لماشاكل الااروحة لدى الشريك اإلزتاالي واإلقتصادي  كاا اكده النوم 

  .  مدير الدراسات عالاديرية العامة لمبحث العماي والتاوير التكنولوزي  لنسى مفجخعالجمفةالسبت 

وأوضح ذات الاسؤول  لمى هامش مشاركته ضا، فعالنات الامتقى الدولي األول حول "التورعننات 

عهذه "نالنة"  عكمنة العموم والتكنولوزنا عجامعة زيان لاشور  عأن الغازية واآلالت التورعنننة الص

الاقارعة الجديدة سنكون ااتقا  مشاريع البحث اااالقا ماا يقدم م، ااشغاالت ومشاكل يارحها 

 ."الاتعامل اإلقتصادي واإلزتاالي  لنعال الباحث لمى إيجاد حمول لها

اعق حنث أعاات التجرعة أن الاشاريع البحثنة وأضاف أن هذه الاقارعة زا ت تصحنحنة لاسار س

التي افذها الباحثون كاات في حازة إلى تكريس إزتاالي و إقتصادي  وهو األمر الذي تات 

مرالاته م، خالل زعل البرامج البحثنة تواكب ما هو ماروح م، إشكاالت ولوائق لدى الاؤسسات 

 .م في ما ينجز م، عحوثاإلقتصادية و اإلزتاالنة افسها  وهو ما يضا، إاسجا

م، زاابها  أكدت السندة  سانة مصافاي قوادري  مديرة عالوكالة الاوضولاتنة لمبحث في العموم 

والتكنولوزنا  عأن الاقارعة الجديدة "ستجعل م، مشاريع البحث تهتم عاواضنع حساسة وذات 

تعمق عاألم، الااقوي و أهانة"  مشنرة إلى أن مشاريع البحث الوطننة تتصل عثالث محاور هامة ت

 .الغذائي وكذا الصحي

مشروع م، قبل الباحثن،  كاا تم  124تقديم زها   2021وأشارت أاه تم منذ عداية هذا البراامج لام 

مشروع يجري تقنناهم في سبنل زعل مخرزات واتائج هذه البحوث في خدمة  79تسجنل هذا العام 

 .الشريك اإلزتاالي واإلقتصادي

ضا، أشغال افتتاح التظاهرة تقديم مداخمة ععنوان "إزالة الكرعون م، قااع الااقة م،  لإلشارة  تم

خالل تورعننات الغاز التي تعال عالهندروزن،"  كاا تم في مداخمة ثاانة التعريف عجاعنة مهندسي 

 .الكهرعا  واإللكتروانات

ن هذا الامتقى الدولي تتضا، في ذات  الصدد أكد لاند كمنة العموم والتكنولوزنا  أحاد حفنفة  عأ

أشغاله إقامة ورشات لال "يعرض فنها أصحاعها م، مؤسسة سوااطراك  الاشاكل التي يتعرضون 

 ."لها عهدف إيجاد الحمول م، طرف الباحثن، و أصحاب االختصاص الاشاركن، في الاؤتار
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 مقاربة جديدة للبحث العلمي في الجزائر
 

 
 

 تجاعة لاشاكل الشريك االزتاالي واالقتصاديعهدف االس

 الجزائرمقارعة زديدة لمبحث العماي في 

 حققت تقدما ممحوظا في استخدام تابنقات االستشعار ل، عُعد الجزائر

 

لدى  ارتأت وزارة التعمنم العالي والبحث العماي مؤخرا إلى تعزيز مقارعة زديدة لجعل عرامج ومشاريع البحث العماي تستجنب لماشاكل الااروحة

 .ر الدراسات عالاديرية العامة لمبحث العماي والتاوير التكنولوزي لنسى مفجخالشريك االزتاالي واالقتصادي كاا اكده أمس السبت عالجمفة مدي

لعموم وذكر ذات الاسؤول لمى هامش مشاركته ضا، فعالنات الامتقى الدولي األول حول التورعننات الغازية واآلالت التورعنننة الصنالنة عكمنة ا

يدة سنكون ااتقا  مشاريع البحث اااالقا ماا يقدم م، ااشغاالت ومشاكل يارحها الاتعامل والتكنولوزنا عجامعة زيان لاشور عأن عهذه الاقارعة الجد

 . اإلقتصادي واإلزتاالي لنعال الباحث لمى إيجاد حمول لها

ى تكريس وأضاف أن هذه الاقارعة زا ت تصحنحنة لاسار ساعق حنث أعاات التجرعة أن الاشاريع البحثنة التي افذها الباحثون كاات في حازة إل

إزتاالي وإقتصادي وهو األمر الذي تات مرالاته م، خالل زعل البرامج البحثنة تواكب ما هو ماروح م، إشكاالت ولوائق لدى الاؤسسات 

 .اإلقتصادية واإلزتاالنة افسها وهو ما يضا، إاسجام في ما ينجز م، عحوث

وضولاتنة لمبحث في العموم والتكنولوزنا عأن الاقارعة الجديدة ستجعل م، مشاريع م، زاابها أكدت السندة سانة مصافاي قوادري مديرة عالوكالة الا

ا البحث تهتم عاواضنع حساسة وذات أهانة مشنرة إلى أن مشاريع البحث الوطننة تتصل عثالث محاور هامة تتعمق عاألم، الااقوي والغذائي وكذ

 .الصحي

مشروع يجري تقنناهم في  79مشروع م، قبل الباحثن، كاا تم تسجنل هذا العام  124قديم زها  ت 2021وأشارت أاه تم منذ عداية هذا البراامج لام 

 .سبنل زعل مخرزات واتائج هذه البحوث في خدمة الشريك اإلزتاالي واإلقتصادي

ت الغاز التي تعال عالهندروزن، كاا تم لإلشارة تم ضا، أشغال افتتاح التظاهرة تقديم مداخمة ععنوان إزالة الكرعون م، قااع الااقة م، خالل تورعننا

 .في مداخمة ثاانة التعريف عجاعنة مهندسي الكهرعا  واإللكتروانات

ها م، في ذات الصدد أكد لاند كمنة العموم والتكنولوزنا أحاد حفنفة عأن هذا الامتقى الدولي تتضا، أشغاله إقامة ورشات لال يعرض فنها أصحاع

 . ي يتعرضون لها عهدف إيجاد الحمول م، طرف الباحثن، وأصحاب االختصاص الاشاركن، في الاؤتارمؤسسة سوااطراك الاشاكل الت

خدام تابنقات االستشعار ل، ععد عالنظر إلى أهانتها في الوقاية خالل السنوات القمنمة األخنرة تقدما ممحوظا في مجال است الجزائرفي سناق آخر حققت 

ل، م، مختمف الكوارث الابنعنة وتعدد مجاالت استخداماتها حسب ما أزاع لمنه أمس السبت أساتذة عاحثون مختصون في لموم الفضا  واالستشعار 

 .ععد

الجنوفنزيائنة واالستشعار ل، ععد التي زرت لمى مستوى زامعة سعد دحمب أن  الجزائريةوأوضح الاشاركون في أشغال الابعة الخامسة لمادرسة 

حت خالل السنوات األخنرة تولي أهانة عالغة لمعال عتابنقات االستشعار ل، ععد لمى مستوى مختمف الوزارات والهنئات العاومنة أض الجزائر

 .عالتنسنق مع الباحثن، الاختصن، في هذا الاجال واالستفادة م، الخبرة العالانة

تعتبر قوة فضائنة هامة لمى الاستوى العالاي اذ تحتل  الجزائرج أن وفي هذا الصدد أكد رئنس زاعنة لموم األرض واإلستشعار حبنب مويسى لوأ

ااد لمى تابنقات االستشعار ل، ععد الارتبة الثالثة لشر لالانا م، حنث امتالكها لألقاار الصنالنة الفتا إلى أاها أضحت تولي أهانة عالغة لاللت

 .سوا  في إلداد الخرائط الجنولوزنة أو تحديد مواقع وقوع الكوارث الابنعنة وطبنعتها لمى غرار الفنضااات وحرائق الغاعات

الادانة خاصة( والفالحة لمى  وتسالد تابنقات االستشعار ل، ععد الهنئات الاعننة عالوقاية م، الكوارث الابنعنة لمى غرار مصالح الداخمنة )الحااية

ه إلى زااب استعاالها في مجاالت لدة كتحديد مواقع الانا الجزائريةالداد مخااات الوقاية الاسبقة عنا  لمى الاعانات التي تقدمها الوكالة الفضائنة 

 .الجوفنة والتخانط العارااي وعنا  السدود والارقات حسب ذات الباحث

العاصاة( الاختص في الهندسة الكهرعائنة ومعالجة اإلشارة والصور ولضو عالانظاة  الجزائر) عاب الزوارم، زهته تارق األستاذ الباحث عجامعة 

 .في تاوير وتوسنع مجال استخدام هذه التابنقات عالجزائرالعالانة الاختصة في اإلستشعار ل، ععد سويسي عولبارح إلى زهود فرع هذه الانظاة 

عهذه الانظاة كان عهدف اقل الاعمومات والنظرية التي توصمت  جزائرين،الوأشار السند سويسي عولبارح إلى أن ااخراطه رفقة العديد م، الباحثن، 

مات إلنها آخر البحوث والدراسات الصادرة عالخارج لمامبة والباحثن، الاختصن، في هذا الاجال الذي أضحى خالل السنوات األخنرة يتصدر اهتاا

 .مختمف الهنئات العاومنة التي ولجت مجال التكنولوزنات الحديثة

تتوفر لمى ستة أقاار صنالنة أرععة منها مختصة  الجزائرلبد الوهاب شنكوش أن  الجزائريةفي افس السناق قال مدير الدراسات عالوكالة الفضائنة و

انات في اإلستشعار ل، ععد واألخرى في مجال االتصاالت والتي تستخدم اللتقاط الصور التي يتم تزويد مختمف الهنئات الوطننة عها إلى زااب مع

 .أخرى لمى حسب اهتااماتهم

، مختصن، في مجال االستشعار ل، ععد لمى غرار الداخمنة والفالحة والتخانط والتي تعتاد لمنهم وأضاف أن العديد م، الوزارات تتوفر لمى عاحثن

 .إللداد الخرائط الخاصة عاكافحة الكوارث الابنعنة أو خرائط الاشاريع الجديدة
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 مقاربة جديدة للبحث العلمي في الجزائر
 

 
 

 يهدف االستجاعة لاشاكل الشريك االزتاالي واالقتصادع

 مقارعة زديدة لمبحث العماي في الجزائر

 الجزائر حققت تقدما ممحوظا في استخدام تابنقات االستشعار ل، عُعد

 

لدى  ارتأت وزارة التعمنم العالي والبحث العماي مؤخرا إلى تعزيز مقارعة زديدة لجعل عرامج ومشاريع البحث العماي تستجنب لماشاكل الااروحة

 .صادي كاا اكده أمس السبت عالجمفة مدير الدراسات عالاديرية العامة لمبحث العماي والتاوير التكنولوزي لنسى مفجخالشريك االزتاالي واالقت

لعموم وذكر ذات الاسؤول لمى هامش مشاركته ضا، فعالنات الامتقى الدولي األول حول التورعننات الغازية واآلالت التورعنننة الصنالنة عكمنة ا

ة زيان لاشور عأن عهذه الاقارعة الجديدة سنكون ااتقا  مشاريع البحث اااالقا ماا يقدم م، ااشغاالت ومشاكل يارحها الاتعامل والتكنولوزنا عجامع

 . اإلقتصادي واإلزتاالي لنعال الباحث لمى إيجاد حمول لها

التي افذها الباحثون كاات في حازة إلى تكريس وأضاف أن هذه الاقارعة زا ت تصحنحنة لاسار ساعق حنث أعاات التجرعة أن الاشاريع البحثنة 

إزتاالي وإقتصادي وهو األمر الذي تات مرالاته م، خالل زعل البرامج البحثنة تواكب ما هو ماروح م، إشكاالت ولوائق لدى الاؤسسات 

 .اإلقتصادية واإلزتاالنة افسها وهو ما يضا، إاسجام في ما ينجز م، عحوث

نة مصافاي قوادري مديرة عالوكالة الاوضولاتنة لمبحث في العموم والتكنولوزنا عأن الاقارعة الجديدة ستجعل م، مشاريع م، زاابها أكدت السندة سا

ا البحث تهتم عاواضنع حساسة وذات أهانة مشنرة إلى أن مشاريع البحث الوطننة تتصل عثالث محاور هامة تتعمق عاألم، الااقوي والغذائي وكذ

 .الصحي

مشروع يجري تقنناهم في  79مشروع م، قبل الباحثن، كاا تم تسجنل هذا العام  124تقديم زها   2021م منذ عداية هذا البراامج لام وأشارت أاه ت

 .سبنل زعل مخرزات واتائج هذه البحوث في خدمة الشريك اإلزتاالي واإلقتصادي

رعون م، قااع الااقة م، خالل تورعننات الغاز التي تعال عالهندروزن، كاا تم لإلشارة تم ضا، أشغال افتتاح التظاهرة تقديم مداخمة ععنوان إزالة الك

 .في مداخمة ثاانة التعريف عجاعنة مهندسي الكهرعا  واإللكتروانات

حاعها م، في ذات الصدد أكد لاند كمنة العموم والتكنولوزنا أحاد حفنفة عأن هذا الامتقى الدولي تتضا، أشغاله إقامة ورشات لال يعرض فنها أص

 . مؤسسة سوااطراك الاشاكل التي يتعرضون لها عهدف إيجاد الحمول م، طرف الباحثن، وأصحاب االختصاص الاشاركن، في الاؤتار

اية ا في الوقفي سناق آخر حققت الجزائر خالل السنوات القمنمة األخنرة تقدما ممحوظا في مجال استخدام تابنقات االستشعار ل، ععد عالنظر إلى أهانته

ل، م، مختمف الكوارث الابنعنة وتعدد مجاالت استخداماتها حسب ما أزاع لمنه أمس السبت أساتذة عاحثون مختصون في لموم الفضا  واالستشعار 

 .ععد

دحمب أن وأوضح الاشاركون في أشغال الابعة الخامسة لمادرسة الجزائرية الجنوفنزيائنة واالستشعار ل، ععد التي زرت لمى مستوى زامعة سعد 

 الجزائر أضحت خالل السنوات األخنرة تولي أهانة عالغة لمعال عتابنقات االستشعار ل، ععد لمى مستوى مختمف الوزارات والهنئات العاومنة

 .عالتنسنق مع الباحثن، الاختصن، في هذا الاجال واالستفادة م، الخبرة العالانة

عار حبنب مويسى لوأج أن الجزائر تعتبر قوة فضائنة هامة لمى الاستوى العالاي اذ تحتل وفي هذا الصدد أكد رئنس زاعنة لموم األرض واإلستش

ار ل، ععد الارتبة الثالثة لشر لالانا م، حنث امتالكها لألقاار الصنالنة الفتا إلى أاها أضحت تولي أهانة عالغة لاللتااد لمى تابنقات االستشع

 .د مواقع وقوع الكوارث الابنعنة وطبنعتها لمى غرار الفنضااات وحرائق الغاعاتسوا  في إلداد الخرائط الجنولوزنة أو تحدي

الفالحة لمى وتسالد تابنقات االستشعار ل، ععد الهنئات الاعننة عالوقاية م، الكوارث الابنعنة لمى غرار مصالح الداخمنة )الحااية الادانة خاصة( و

ت التي تقدمها الوكالة الفضائنة الجزائرية إلى زااب استعاالها في مجاالت لدة كتحديد مواقع الاناه الداد مخااات الوقاية الاسبقة عنا  لمى الاعانا

 .الجوفنة والتخانط العارااي وعنا  السدود والارقات حسب ذات الباحث

جة اإلشارة والصور ولضو عالانظاة م، زهته تارق األستاذ الباحث عجامعة عاب الزوار )الجزائر العاصاة( الاختص في الهندسة الكهرعائنة ومعال

 .اتالعالانة الاختصة في اإلستشعار ل، ععد سويسي عولبارح إلى زهود فرع هذه الانظاة عالجزائر في تاوير وتوسنع مجال استخدام هذه التابنق

دف اقل الاعمومات والنظرية التي توصمت وأشار السند سويسي عولبارح إلى أن ااخراطه رفقة العديد م، الباحثن، الجزائرين، عهذه الانظاة كان عه

مات إلنها آخر البحوث والدراسات الصادرة عالخارج لمامبة والباحثن، الاختصن، في هذا الاجال الذي أضحى خالل السنوات األخنرة يتصدر اهتاا

 .مختمف الهنئات العاومنة التي ولجت مجال التكنولوزنات الحديثة

ات عالوكالة الفضائنة الجزائرية لبد الوهاب شنكوش أن الجزائر تتوفر لمى ستة أقاار صنالنة أرععة منها مختصة وفي افس السناق قال مدير الدراس

انات في اإلستشعار ل، ععد واألخرى في مجال االتصاالت والتي تستخدم اللتقاط الصور التي يتم تزويد مختمف الهنئات الوطننة عها إلى زااب مع

 .أخرى لمى حسب اهتااماتهم

لمنهم وأضاف أن العديد م، الوزارات تتوفر لمى عاحثن، مختصن، في مجال االستشعار ل، ععد لمى غرار الداخمنة والفالحة والتخانط والتي تعتاد 

 .إللداد الخرائط الخاصة عاكافحة الكوارث الابنعنة أو خرائط الاشاريع الجديدة

 

 



 

 
 

 باتيماتيك إكسبو" في خدمة الجامعات"

 

 
 

 

عت وكالة االتصال والاعارض "عاتنااتنك إكسبو" أمس  اتفاقنتن، لمتعاون مع وقّ 

كل م، زامعة هواري عومدي، لمعموم والتكنولوزنا  والادرسة متعددة العموم 

لمهندسة الاعاارية والعاران  تضع عاوزبهاا خبرتها ومعارفها وكفا اتها في 

ها في مجال االتصال خدمة الادارس والجامعات الجزائرية  م، أزل مرافقت

والاعارض. كاا تساح االتفاقنتان عاد زسور التواصل مع الامبة وفقا لتوزنهات 

السماات العاومنة التي تعال لمى توطند التعاون عن، الاؤسسات االقتصادية 

 .والجامعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 باتيماتيك إكسبو" في خدمة الجامعات "

الة االتصال والاعارض "عاتنااتنك إكسبو" أمس  اتفاقنتن، لمتعاون مع وقّعت وك

عومدي، لمعموم والتكنولوزنا  والادرسة متعددة العموم   كل م، زامعة هواري

لمهندسة الاعاارية والعاران  تضع عاوزبهاا خبرتها ومعارفها وكفا اتها في 

ي مجال االتصال خدمة الادارس والجامعات الجزائرية  م، أزل مرافقتها ف

والاعارض. كاا تساح االتفاقنتان عاد زسور التواصل مع الامبة وفقا لتوزنهات 

 السماات العاومنة التي تعال لمى توطند 

 .التعاون عن، الاؤسسات االقتصادية والجامعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 مشروع منصة إلكترونية لبيع التذاكر "تيكي" يبحث عن دعم 

 ة مؤسسة ناشئة من جامعة البليدةحصل على شهاد

 

 
 

  عالبمندة "2يعتبر رضا سعندي  طالب عكمنة اآلداب والمغات  سنة ثاانة ماستر  زامعة العفرون "

شهادة الاوسومة ل، مؤسسته الناشئة "تنكي"  الاختصة واحدا م، الامبة الذي، تاكنوا م، الظفر عال

أادرويد" و"ايواس"  حنث اختار رفقة ععض "في عنع التذاكر إلكتروانا  لبر منصتها وتابنق 

زمالئه ولوج لالم االعتكار و التحضنر  لنكون في الاستقبل القريب ععد التخرج  خالقا لمثروة  ال 

نة التي تنتهجها الجامعات  م، خالل التشجنع لمى ولوج عاحثا ل، منصب شغل  وهي االستراتنج

  .لالم الاقاوالتنة

  الاتعمق عإاشا  1275شارك الاالب الابتكر رضا سعندي  في النوم اإللالمي حول شرح القرار 

في العفرون  عاؤسسته الناشئة  "2" البمندةالامبة لمشركات الناشئة  الذي احتضنته مؤخرا  زامعة 

التي ارتأى م، ورائها  لرض فكرته الابتكرة التي حاز عاوزبها لمى شهادة موسومة  والذي قال 

في معرض تصريح ل"الاسا "  أن التفكنر في إاشا  مؤسسة ااشئة لبر منصة تنشط في مجال عنع 

  كان م، منامق تجاري  حنث استهدف م، خالل مؤسسته الناشئة  الااللب وقالات السنناا التذاكر

واألوعرا وحتى ععض الفنادق الفخاة والااالم  مشنرا إلى أن الدافع إلى التفكنر في هذا الاوضوع  

زا  ععد اإللالن لمى فتح صندوق االستثاار  والتي ألقبها الشروع في رقانة ععض القاالات  

ثل قااع الرياضة والثقافة  موضحا عقوله: "األمر الذي دفعني رفقة ععض زمالئي  إلى التأسنس م

لهذه الشركة في شكل منصة في الفضا  االفتراضي"  وحسبه  فقد تم العال لمى فكرة الاشروع مع 

ئة فريق مكون م، خاسة ألضا   لمى مدار ثالث سنوات كاممة  وععد االاتها   فازت الشركة الناش

عشهادة "العل" لماشروع الابتكر مؤشر لمنها عالوسم  حنث تم االلتراف عها  كواها تحوي لمى كل 

 .الاعاينر الااموعة كاؤسسة ااشئة عانصة رقانة

وحول طريقة العال في الاندان ودخولها حنز الخدمة  أشار الاتحدث  إلى أن شركته  رغم كواها 

كاؤسسة ااشئة  إال أن طمبهم الاقدم إلى صندوق الوطني تحوز لمى الشهادة وتم االلتراف عها 

لتاويل الاؤسسات الناشئة  قوعل عالرفض  دون تحديد األسباب  األمر الذي حال دون تنفنذ الاشروع 

الذي يحتاج إلى دلم مادي  مضنفا في السناق  عأن رفض التاويل زعمهم يتجهون إلى إدارة 

لاشروع الابتكر  وزعمه فعاال  خاصة أاه يمعب دورا كبنرا الجامعة  م، أزل البحث ل، سبل دلم ا

في وضح حد لماواعنر التي تحدث  لندما يتعمق األمر عبنع التذاكر لند تنظنم الاباريات التي تثنر 

 .الكثنر م، الاشاكل

م، زهة أخرى  أشار الاالب رضا  إلى أن رفض تاويل مؤسسته الناشئة في الفضا  االفتراضي  

، لزياته  وفي ااتظار البحث ل، مصادر تاويل أخرى  يفكر في االااالق العتكار فكرة لم يحبط م

 .زديدة مختمفة وخالقة لمثروة
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 وهران: انطالق فعاليات الصالون األول للعلوم االجتماعية
 

 
 

فعالنات الصالون األول لمعموم  عوهرانااامقت النوم السبت عالقاب الجامعي طالب مراد سمنم 

  .و خارزها الجزائرعاحثا م، داخل  135االزتاالنة عاشاركة أزيد م، 

 عوهراندير مركز البحث العماي في األاثروعولوزنا الثقافنة و العمانة واوه األستاذ مااع لاار, م

( أيام في 3وأحد منظاي الصالون, عأهانة هذه التظاهرة العمانة واإللالمنة التي تستار ثالثة )

ع عأهانة العموم االزتاالنة ودورها في فهم الظواهر االزتاالنة و تعريف مختمف فئات الاجتا

 .اقتراح حمول لماشاكل االزتاالنة والتخانط التخاذ القرار خالل إلداد الاشاريع

وم، زهته, األستاذ أكد محاد مبتول, الانسق العماي لمصالون الذي يشارك في تنظناه أيضا وحدة 

محاد ع، أحاد ومركز الدراسات الاغارعنة,  2 وهرانة عجامعة البحث في العموم االزتاالنة والصح

اجاح الصالون منذ يومه األول م، خالل الاشاركة الكثنفة ألساتذة و عاحثن، و مهتان، م، مختمف 

 .فروع العموم االزتاالنة

"الصالون الذي اجح في زاع لدد كبنر م، الاهتان، عالعموم االزتاالنة, سنساهم في وأضاف أن 

إلادة االلتبار لمعموم االزتاالنة عالجامعة والاجتاع خاصة مع تنامي الكثنر م، الظواهر االزتاالنة 

مك التي يعتبر ععضها سمبي و تحتاج إلى دراسة و تحمنل و اقتراح الحمول, و هي الدراسات التي تا

 ."العموم االزتاالنة أدواتها

كاا أعرز األستاذ الغالي ع، لباد, م، زامعة تانراست, أهانة ااعقاد هذه التظاهرة العمانة األولى م، 

لجديدة التي تعنشها الاجتاعات حالنا و تغنر ااط التفكنر و عالنظر إلى "اإلشكالنات ا عالجزائراولها 

العنش, و هي اإلشكالنات التي تحتاج أدوات عحث و دراسة زديدة لمى الباحثن، في العموم 

 ."االزتاالنة وضعها و تاويرها

, كظاهرة صحنة, مست مختمف الاجتاعات و غنر الكثنر م، 19-وأشار إلى أن "وعا  كوفند

زتاالنة م، خالل تسريع االستعاال الاكثف لمتكنولوزنا ووسائل االتصال الحديثة التي السموكات اال

أدت إلى زيادة العزلة االزتاالنة و إاشا  مجتاع رقاي موازي ألاد عنا  ععض القنم القدياة مثل 

التجاع لمى أسس فئوية م، خالل مجاولات افتراضنة لمى الوسائط االزتاالنة و هي ظاهرة 

 ."ى دراسة عأدوات و وسائل زديدة و غنر تقمنديةتحتاج إل

 الوالياتو  الجزائرتخصصا لمانا م،  11عاحثا في  140ويشهد هذا الصالون مشاركة حوالي 

و يتضا، إلقا  محاضرات و تنظنم زمسات لمانة  فراساو  الكامنرونو  تواسو  األمريكنة الاتحدة

 .و تقديم لروض وثائقنة و اشاطات ثقافنة و فننة متنولة

دار اشر ومؤسسة لمانة والتي  13وينظم لمى هامش هذه التظاهرة معرض لمكتاب عاشاركة 

تاالنة والتاريخ واألدب والقصة والعموم تعرض إصداراتها األخنرة في مجاالت العموم االز

 .االزتاالنة
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 وهران: انطالق فعاليات الصالون األول للعلوم االجتماعية

 

 
 

الون األول لمعموم فعالنات الص عوهرانااامقت النوم السبت عالقاب الجامعي طالب مراد سمنم 

  .و خارزها الجزائرعاحثا م، داخل  135االزتاالنة عاشاركة أزيد م، 

 عوهران واوه األستاذ مااع لاار, مدير مركز البحث العماي في األاثروعولوزنا الثقافنة و العمانة

( أيام في 3وأحد منظاي الصالون, عأهانة هذه التظاهرة العمانة واإللالمنة التي تستار ثالثة )

ة و تعريف مختمف فئات الاجتاع عأهانة العموم االزتاالنة ودورها في فهم الظواهر االزتاالن

 .اقتراح حمول لماشاكل االزتاالنة والتخانط التخاذ القرار خالل إلداد الاشاريع

وم، زهته, األستاذ أكد محاد مبتول, الانسق العماي لمصالون الذي يشارك في تنظناه أيضا وحدة 

محاد ع، أحاد ومركز الدراسات الاغارعنة,  2 وهرانالبحث في العموم االزتاالنة والصحة عجامعة 

اجاح الصالون منذ يومه األول م، خالل الاشاركة الكثنفة ألساتذة و عاحثن، و مهتان، م، مختمف 

 .فروع العموم االزتاالنة

تاالنة, سنساهم في وأضاف أن "الصالون الذي اجح في زاع لدد كبنر م، الاهتان، عالعموم االز

إلادة االلتبار لمعموم االزتاالنة عالجامعة والاجتاع خاصة مع تنامي الكثنر م، الظواهر االزتاالنة 

التي يعتبر ععضها سمبي و تحتاج إلى دراسة و تحمنل و اقتراح الحمول, و هي الدراسات التي تامك 

 ."العموم االزتاالنة أدواتها

لباد, م، زامعة تانراست, أهانة ااعقاد هذه التظاهرة العمانة األولى م، كاا أعرز األستاذ الغالي ع، 

عالنظر إلى "اإلشكالنات الجديدة التي تعنشها الاجتاعات حالنا و تغنر ااط التفكنر و  عالجزائراولها 

عنش, و هي اإلشكالنات التي تحتاج أدوات عحث و دراسة زديدة لمى الباحثن، في العموم ال

 ."االزتاالنة وضعها و تاويرها

, كظاهرة صحنة, مست مختمف الاجتاعات و غنر الكثنر م، 19-وأشار إلى أن "وعا  كوفند

االتصال الحديثة التي السموكات االزتاالنة م، خالل تسريع االستعاال الاكثف لمتكنولوزنا ووسائل 

أدت إلى زيادة العزلة االزتاالنة و إاشا  مجتاع رقاي موازي ألاد عنا  ععض القنم القدياة مثل 

التجاع لمى أسس فئوية م، خالل مجاولات افتراضنة لمى الوسائط االزتاالنة و هي ظاهرة 

 ."تحتاج إلى دراسة عأدوات و وسائل زديدة و غنر تقمندية

 الوالياتو  الجزائرتخصصا لمانا م،  11عاحثا في  140الون مشاركة حوالي ويشهد هذا الص

رات و تنظنم زمسات لمانة و يتضا، إلقا  محاض فراساو  الكامنرونو  تواسو  األمريكنة الاتحدة

 .و تقديم لروض وثائقنة و اشاطات ثقافنة و فننة متنولة

دار اشر ومؤسسة لمانة والتي  13وينظم لمى هامش هذه التظاهرة معرض لمكتاب عاشاركة 

تعرض إصداراتها األخنرة في مجاالت العموم االزتاالنة والتاريخ واألدب والقصة والعموم 

 .االزتاالنة
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 هران تحتضن الصالون األول للعلوم االجتماعيةو

 

 
 

 ..عاحثا 140عاشاركة أزيد م، 

 تحتض، الصالون األول لمعموم االزتاالنة وهران

فعالنات الصالون األول لمعموم  عوهرانااامقت أمس السبت عالقاب الجامعي طالب مراد سمنم 

 .وخارزها الجزائرعاحثا م، داخل  140االزتاالنة عاشاركة 

وأحد  عوهرانستاذ مااع لاار مدير مركز البحث العماي في األاثروعولوزنا الثقافنة والعمانة واوه األ

( أيام في تعريف 3منظاي الصالون عأهانة هذه التظاهرة العمانة واإللالمنة التي تستار ثالثة )

تمف فئات الاجتاع عأهانة العموم االزتاالنة ودورها في فهم الظواهر االزتاالنة واقتراح حمول مخ

 .لماشاكل االزتاالنة والتخانط التخاذ القرار خالل إلداد الاشاريع

م، زهته األستاذ أكد محاد مبتول الانسق العماي لمصالون الذي يشارك في تنظناه أيضا وحدة 

محاد ع، أحاد ومركز الدراسات الاغارعنة  2 وهراناالنة والصحة عجامعة البحث في العموم االزت

اجاح الصالون منذ يومه األول م، خالل الاشاركة الكثنفة ألساتذة وعاحثن، ومهتان، م، مختمف 

 .فروع العموم االزتاالنة

أضاف أن الصالون الذي اجح في زاع لدد كبنر م، الاهتان، عالعموم االزتاالنة سنساهم في و

إلادة االلتبار لمعموم االزتاالنة عالجامعة والاجتاع خاصة مع تنامي الكثنر م، الظواهر االزتاالنة 

امك التي يعتبر ععضها سمبي وتحتاج إلى دراسة وتحمنل واقتراح الحمول وهي الدراسات التي ت

 . العموم االزتاالنة أدواتها

كاا أعرز األستاذ الغالي ع، لباد م، زامعة تانراست أهانة ااعقاد هذه التظاهرة العمانة األولى م، 

ديدة التي تعنشها الاجتاعات حالنا وتغنر ااط التفكنر عالنظر إلى اإلشكالنات الج عالجزائراولها 

والعنش وهي اإلشكالنات التي تحتاج أدوات عحث ودراسة زديدة لمى الباحثن، في العموم االزتاالنة 

 . وضعها وتاويرها

كظاهرة صحنة مست مختمف الاجتاعات وغنر الكثنر م، السموكات  19-وأشار إلى أن وعا  كوفند

الل تسريع االستعاال الاكثف لمتكنولوزنا ووسائل االتصال الحديثة التي أدت إلى االزتاالنة م، خ

زيادة العزلة االزتاالنة وإاشا  مجتاع رقاي موازي ألاد عنا  ععض القنم القدياة مثل التجاع لمى 

أسس فئوية م، خالل مجاولات افتراضنة لمى الوسائط االزتاالنة وهي ظاهرة تحتاج إلى دراسة 

 . ووسائل زديدة وغنر تقمندية عأدوات

والواليات  الجزائرتخصصا لمانا م،  11عاحثا في  140ويشهد هذا الصالون مشاركة حوالي 

وتواس والكامنرون وفراسا ويتضا، إلقا  محاضرات وتنظنم زمسات لمانة  األمريكنة الاتحدة

 .فننة متنولةوتقديم لروض وثائقنة واشاطات ثقافنة و
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 ..عاحثا 140عاشاركة أزيد م، 

 وهران تحتض، الصالون األول لمعموم االزتاالنة

ااامقت أمس السبت عالقاب الجامعي طالب مراد سمنم عوهران فعالنات الصالون األول لمعموم 

 .عاحثا م، داخل الجزائر وخارزها 140االزتاالنة عاشاركة 

ير مركز البحث العماي في األاثروعولوزنا الثقافنة والعمانة عوهران وأحد واوه األستاذ مااع لاار مد

( أيام في تعريف 3منظاي الصالون عأهانة هذه التظاهرة العمانة واإللالمنة التي تستار ثالثة )

مختمف فئات الاجتاع عأهانة العموم االزتاالنة ودورها في فهم الظواهر االزتاالنة واقتراح حمول 

 .الزتاالنة والتخانط التخاذ القرار خالل إلداد الاشاريعلماشاكل ا

م، زهته األستاذ أكد محاد مبتول الانسق العماي لمصالون الذي يشارك في تنظناه أيضا وحدة 

محاد ع، أحاد ومركز الدراسات الاغارعنة  2البحث في العموم االزتاالنة والصحة عجامعة وهران 

خالل الاشاركة الكثنفة ألساتذة وعاحثن، ومهتان، م، مختمف اجاح الصالون منذ يومه األول م، 

 .فروع العموم االزتاالنة

وأضاف أن الصالون الذي اجح في زاع لدد كبنر م، الاهتان، عالعموم االزتاالنة سنساهم في 

إلادة االلتبار لمعموم االزتاالنة عالجامعة والاجتاع خاصة مع تنامي الكثنر م، الظواهر االزتاالنة 

التي يعتبر ععضها سمبي وتحتاج إلى دراسة وتحمنل واقتراح الحمول وهي الدراسات التي تامك 

 . العموم االزتاالنة أدواتها

كاا أعرز األستاذ الغالي ع، لباد م، زامعة تانراست أهانة ااعقاد هذه التظاهرة العمانة األولى م، 

عنشها الاجتاعات حالنا وتغنر ااط التفكنر اولها عالجزائر عالنظر إلى اإلشكالنات الجديدة التي ت

والعنش وهي اإلشكالنات التي تحتاج أدوات عحث ودراسة زديدة لمى الباحثن، في العموم االزتاالنة 

 . وضعها وتاويرها

كظاهرة صحنة مست مختمف الاجتاعات وغنر الكثنر م، السموكات  19-وأشار إلى أن وعا  كوفند

الستعاال الاكثف لمتكنولوزنا ووسائل االتصال الحديثة التي أدت إلى االزتاالنة م، خالل تسريع ا

زيادة العزلة االزتاالنة وإاشا  مجتاع رقاي موازي ألاد عنا  ععض القنم القدياة مثل التجاع لمى 

أسس فئوية م، خالل مجاولات افتراضنة لمى الوسائط االزتاالنة وهي ظاهرة تحتاج إلى دراسة 

 . دة وغنر تقمنديةعأدوات ووسائل زدي

تخصصا لمانا م، الجزائر والواليات  11عاحثا في  140ويشهد هذا الصالون مشاركة حوالي 

الاتحدة األمريكنة وتواس والكامنرون وفراسا ويتضا، إلقا  محاضرات وتنظنم زمسات لمانة 

 .وتقديم لروض وثائقنة واشاطات ثقافنة وفننة متنولة

 

 

 



 
 

 
 

 "سؤال الافولةزامعة وهران تارح "
الامتقى الدولي "سؤال الافولة: الاؤسسة وثقافة العنش"  الذي تجري فعالناته النوم السبت وغدًا  2 وهرانتحتض، كمنة العموم االزتاالنة عجامعة 

ق أهداف منها تحديد دالالت سؤال الافولة  م، خالل تناوله م، طرف الانظومات الاعرفنة والسناقات الفكرية  وإعراز األحد. ويرمي الامتقى إلى تحقن

  .تويهأهانة األسئمة الجوهرية التي يارحها الافل  والتي لها لالقة عكشف هويته  ضا، مجاالت محناه  وإدراكه لتنّوع الاحنط الخارزي الذي يح

هذا الامتقى  الذي  ."محاد ع، احاد"  الامتقى الدولي "سؤال الافولة: الاؤسسة وثقافة العنش" 2 وهرانالعموم االزتاالنة عجامعة  تنامق النوم عكمنة

يوم غٍد األحد  هو م، تنظنم مخبر البحث "األاساق  البننات النااذج والااارسات: الفمسفة   يأتي عاناسبة النوم العالاي لمفمسفة  وتتواصل فعالناته إلى

  الجزائري العموم االزتاالنة والترزاة"  عالتعاون مع مخاعر عحث م، افس الجامعة  لمى غرار مخبر األععاد القنانة لمتحوالت الفكرية والسناسنة ف

أخرى  مثل ومخبر الفمسفة وتاريخ الزم، الحاضر  ومخبر السناسة العامة واألم، اإلقمناي لمجزائر )كمنة الحقوق والعموم السناسنة(  أو م، زامعات 

 .(ومخبر الدراسات واألعحاث الفمسفنة )زامعة سندي عمعباسمخبر تاوير البحث في العموم االزتاالنة واإلاساانة )زامعة سعندة(  

ُل أن ويعّرج كّل م، البروفنسورْي، مصافى عمبولة وسند احاد مخموف  في ديبازة الامتقى  لمى ما أساناه "مفارقة الافولة"  حنث "يستعجل الاف

لات والالماكنات  ويتانى الرزل لو يعود إلنها لنعنش البرا ة عمعبها يصنر شاعًا فكهالً لنتخمص م، ضعفه وتبعنته لمكبار  ويتحّرر م، لالم الاانو

ن  عل لالم م، ومرحها... ولهذا  فقد شكمت الافولة مادةً دساةً في أدعنات الافكري، والارعن، والعماا . فهي لنست مجّرد مرحمة لاعرة في حناة اإلاسا

 ."افكر فنه مرارا  ولكنّه يعنش عداخمنا عاستارار وينظم لالقتنا عالعالم الاوضولياألفكار والذكريات والاعتقدات واألحالم اعنشه أحنااا و

رفة  "ومع ويضنفان أن الافولة لنست  عالنسبة إلى الفنمسوف  موضولاً كالسنكنًا ينشغل عه كاا ينشغل عسؤال الحرية أو الوزود أو األخالق أو الاع

م، حنث ارتباطها عاإلاسان. وكنف يُاك، مقارعة سؤال اإلاسان افسه إذا لم اضع في الُحسبان أّن  ذلك  فإّن هذه الاوضولات لنست ذات عاٍل إالا 

إن هي إال  الافولة  عكل معاانها  هي عداية هذا اإلاسان؟ عل هي قد تحال  عاعنى م، الاعااي  عصاة حناته كمّها  ألم يقل فرويد أن "حناة اإلاسان

الافولة ظّل حاضًرا في الاشهد الفمسفي وفي مجاالت الفكر األخرى  كعمم النفس ولمم االزتااع واألدب والاسرح... طفولة ماتدة"؟ ولهذا  فإن سؤال 

 ."وشّكل رهاااً تبالدت فنه الرؤى إلى حدّ التعارض

رة الفمسفنة  وتحجب الحقنقة  وتانع فبنناا هي لند ديكارت مرحمة يجب الخروج منها وقاع الصمة عها  ألاّها مصدر لألحكام الاسبقة التي تعنق الاباد

اانة تَعُدُّ الافل كائناً ااقًصا الوصول إلنها  فإااها لند انتشه رمز البدايات ومرحمة الفكر الحّر الذي يبدع العالم والقنم. وعنناا كاات الثقافة النوااانة والروم

وإالا صار لبئاً وزب التخمص منه  فإنا روسو قد حدّد موقع الافولة في  "يجب "تحويمه" ل، طريق الترعنة والتنشئة االزتاالنة إلى "مواط، صالح

ن تكون رمزاً اقاة التافصل عن، الابنعة والثقافة  وكان يرى في الترعنة تشويها لها وإفسادًا لمابنعة. فاهاا تعارضت اآلرا  حول الافولة  يكفنها أ

ف  لندا  الاعرفة ومتعة البحث. فاا الافولة سوى هذا األفق الذي يحال ااتظاراتنا إلى أععد اقاة م، لبرا ة السؤال  وم، ثم ااقناداً طولناً  وعال تكمّ 

 .حناتنا.. ويصّحح مساراا كمّاا تعثرت خاااا وتبددت أحالمنا

 أهداف وتساؤالت عالجامة

انظومات الاعرفنة والسناقات الفكرية  قصد توضنح تباي، ُحدّد لمامتقى أهداٌف م، عننها: تحديد دالالت سؤال الافولة  م، خالل تناوله م، طرف ال

الاؤسسة  التوزهات والاقارعات التي تناولت الاوضوع  والتأكند لمى أّن سؤال الافولة كان حاضراً وما زال في البرامج التكويننة لمافل  م، خالل

 .في الجوااب الاتعدّدة  الترعوية واالزتاالنة واالقتصادية

قى إلى إعراز أهانة األسئمة الجوهرية  التي يارحها الافل التي لها لالقة عكشف هويته  ضا، مجاالت محناه  وإدراكه لتنّوع الاحنط كاا يرمي الامت

حناة  الخارزي الذي يحتويه  ومعالجة زامة تحديّات الحناة الاعاصرة  عاا تحامه م، زوااب ايجاعنة وأخرى سمبنة  والتساؤل ل، مدى تأثنرها في

 .فل  قصد التحكم في تجنب السمبي منهاالا

  وكذا كنفنة كاا يارح الامتقى مجاولة أسئمة إشكالنة  منها ما يتعمق عاوقع الافولة في مختمف الفضا ات والانظومات الاعرفنة  السناا منها الرقانة

منظاو التظاهرة: هل تّات إمكاانة الاتشال عرا ة الافولة تاثمها عالنظر إلى موروثنا الثقافي وما يفرضه لالانا "الاهووس عالتقننة". كاا يتسا ل 

لات وزاالها م، لوالم موحشة حجبت لنا األحاسنس الرقنقة والاباع الارهفة التي هي عداخل كّل واحد منّا؟ وكنف ياك، لمفمسفة  ومختمف القاا

اإلاسان الحناتنة عأم، وأمان؟ ثم كنف ياك، لمفمسفة النوم أن تقارب الاعرفنة األخرى  أن تجبر الافولة الاتصدّلة وتعند لها وزودها لتكتال مراحل 

هة لمترعنة؟ وهل يجب لمى الترعنة أن تانح مجاال أوسع لمافل لنعنش  حناة ّ األحالم )ورعاا  لالم الافولة؟ وما لالقة الافولة عالقنم االزتاالنة الاوز 

الُاّرة"؛ لنعنش  م، أزل غنره  حناة الاسؤولنة والوازب "في اقمه إلى لالم الحقنقة  الااتعة" م، أزل افسه وحسب  أم يجب اإلسراع" (األوهام

 ؟ وهل يجب أن انظر إلى الافل عوصفه "رزال غنر مكتال" أم م، حنث هو كائ، ذو هوية مستقمة لاا سنؤول إلنه؟..والعال والتضحنة 

اإلاساانة واالزتاالنة"  يتارق إلى رهااات التحوالت االزتاالنة  وموقع الافولة في كاا تتوزع ألاال الامتقى لمى محاور  أولها "الافولة والعموم 

في تاّوره لبر الانظومة الترعوية والتعمنانة. أما الاحور الثااي "الافل والفمسفة" فنعالج الاقارعات الفمسفنة لسؤال الافولة )ضا، الفكر اإلاسااي 

ل التفمسف لدى األطفال )تجارب لامنة(. فناا يدور الاحور الثالث "الافولة وتحديات الحناة الاعاصرة" حول التاريخ(  والافل وتعمنانة الفمسفة  وفع

مى األلعاب الافولة والتشريعات القااوانة  وتجارب منداانة ل، الافولة الاسعفة. ويسمط الاحور الراعع واألخنر "الافولة والعالم الرقاي" الضو  ل

 .لتواصل االزتاالي  والتقننة الاعاصرةاإللكتروانة  ووسائط ا
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 اتفاقية شراكة بين جامعة البويرة ومجمع بيوفارم
 

 
 

وقعت زامعة البويرة آكمي محند أولحاج الخانس لمى اتفاقنة شراكة مع الاجاع الصندالاي عنوفارم إللاا  دفع 

مي في مجال الشغل وصنالة الثروة  حسباا لمتكوي، والبحث العماي قصد تمبنة حازنات االقتصاد الوطني والاح

  .لمم لدى لاادة الجامعة

صرح لاند زامعة البويرة  لاار حناهم  خالل مراسم التوقنع أن "هذه االتفاقنة تهدف إلى مد زسور الشراكة 

 ."عن، الجامعة والاتعاممن، االقتصادين، تابنقا لتوزنهات الوزارة الوصنة

رف زامعة البويرة والرئنس الادير العام لاجاع عنوفارم  لبد الواحد كرار  الذي ووقع االتفاقنة  حناهم  م، ط

 .حضر أيضا ورشات لال منظاة عهذه الاناسبة لمى مستوى الجامعة

وأكد حناهم أن هذه الشراكة ستساح لامبة اظام "األل. أم. دي" عإزرا  ترعصات لمى مستوى هذه الاجاولة 

 ."االقتصادية "الهامة

اسؤول ذاته فإن عنوفارم "سترافق الامبة في مجال التكوي،. كاا سنستفندون م، تبادل لماعارف وحسب ال

 ."والخبرات التقننة خاصة في التخصصات الارتباة عالصنالة الصندالانة

وعفضل هذه االتفاقنة  سنتاك، مخبر البحث والتاوير عنوفارم وكذا األساتذة الباحثون عالجامعة م، إاشا  فرق 

 .مختماة هدفها تحنن، وتكننف لروض التكوي، حسب احتنازات الاجاولة الصنالنةعحث 

واستغل مسؤولو عنوفارم هذه الفرصة لنقدموا ععض الاه، الارتباة عصنالة األدوية ومهام أخرى تخص 

 .يرةالصنااة والتاوير ومراقبة زودة الانتجات التي يرغبون في تاويرها م، خالل هذه الشراكة مع زامعة البو

وفي كماة ألقاها عهذه الاناسبة  أشاد كرار عهذه الشراكة التي "تساح لماجاع عاالستفادة منها خاصة في مجال 

البحث العماي لمى أرض الواقع والتي سنتم تكننفها مع حازناتنا وحازنات الجامعة لبر تحنن، عرامج التكوي، 

ر  يقوم مجاع عنوفارم عإاجاز مشروع في غاية االهانة لفائدة الامبة لخدمة االقتصاد الاحمي والوطني".لمتذكن

 ."2023ممنار دج. وحسب مسؤولي الاشروع فإاه "سندخل حنز االاتاج في فبراير  4.6عالبويرة عتكمفة 

منصب شغل لمشباب الجامعي عالاناقة  حسب ما أكده ساعقا  200وم، الانتظر أن يوفر الاشروع أكثر م، 

 .كرار

منتوزا لالزنا لمى شكل سائل لمى مستوى األسواق الوطننة والدولنة   50لرض حوالي  وينوي الاجاع كذلك

 .حسب كرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تكريم باحثين جزائريين تقديرا إلنجازاتهم العلمية ومساهماتهم الفكرية

 

 
 

الجزائريين. تقديرا إلنجازاتهم العلمية  الباحثين قامت مؤسسة وسام العالم الجزائري، بتكريم ثلة من

 .ومساهماتهم الفكرية

 

عحضور رئنس  ”د المانف رحاللب“وتم التكريم خالل حفل اظم عالاركز الدولي لماؤتارات 

الاكمف عالشؤون االقتصادية   الاجمس الشعبي الوطني  إعراهنم عوغالي. ومستشار رئنس الجاهورية

 .ياسن، ولد موسى  ولدد م، ألضا  الحكومة

الجزائر عخط اإلاترات  كاا تم تكريم العالم الاجاهد يوسف منتالشتة الذي كان له الفضل في رعط

هذا الاجال م، عننها مشروع عريد  . كاا رافق لدة مشاريع في1993لنا سنة اااالقا م، إياا

ل، قنامه ععدة مهام  لمى غرار إدارة البراامج  الجزائر والخاوط الجوية الجزائرية. فضال

 .1981إلى  1970لانظاة النواسكو م،  الحكومي الدولي لماعموماتنة

لسرلة الرياح في  التي أاشأت أول خرياةوتم أيضا تكريم الدكتورة اشندة قصبازي مرزوق  

مثل مشروع محاات الااقة الشاسنة  الجزائر. عاإلضافة إلى مساهاتها في العديد م، اإلاجازات

 .عرا ات إختراع 9الاستوى الدولي  وهي تاتمك  لمى الاريق السريع ومشاريع أخرى لمى

عوديدح  التي حققت  عناة ع، كاريكاا كرمت مؤسسة وسام العالم الجزائري الاهندسة الاعاارية ا

 .إاجازات هامة وألفت لدة كتب في مجال تخصصها

تخاي كل الحوازز  ززائر النوم التي اختارت طريقها احو التجديد  لازمة لمى“وقال عوغالي أن 

خالل الاناهج والبرامج الاسارة في  مبرزا دور العماا  في البنا  الحضاري لموط، م، .والعراقنل

ل، يقننه عأن لماا اا ل، يدخروا زهدا في سبنل األخذ عند  االت ولمى زانع األصعدة. معرعاكل الاج

 ومواكبة األمم والشعوب. التي قاعت شوطا كبنرا في ذلك حتى استدرك ما ضنعناه األمة احو التقدم

 .”م، الفرص

عد لرفااا لمجهود التكريم ي عدوره  أكد الاشرف العام لهذا الوسام محاد موسى عاعا لاي  أن هذا

 .”حناتهم خدمة لمعمم والاعرفة الابذولة م، قبل لماا  الجزائر الذي، وهبوا
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 نوفمبر 30إحصاء السكنات الوظيفية لألساتذة الجامعيين قبل 

 

 
  

الندوات الجهوية أمرتهم من خاللها بالشروع  وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري

 .لألساتذة الجامعيين في احصاء السكنات الوظيفية

 

وأكدت الوزارة أن هذه العامنة تأتي إلدرازها في البااقنة الوطننة لمسك، وذلك في أزل 

 .اوفابر 30اه يوم االرععا  أقص

الاؤسسات  وكاات وزارة التعمنم العالي والبحث العماي قد وزهت مراسمة إلى مديري

عالاترشحن، الاهتان،  الجامعنة أمرتهم م، خاللها عضرورة ضبط القائاة النهائنة الخاصة

 .عصنغة الترقوي العاومي

كنفنات  اإلزتاالنن، عخصوصوطمبت الوزارة عتقديم اقتراحات عالتنسنق مع الشركا  

الوطننة لمترقنة  ترتنب الاترشحن، لهذه الصنغة  عالتنسنق مع الفروع الاحمنة لماؤسسة

األساتذة والباحثن، الاهتان،  العقارية قصد تحديد مواقع السكنات الاانوحة  وإلالم

 .عتفاصنل اإلكتتاب عهذه الصنغة السكننة

القااون الخاص  ه سنتم وضع ورشة لال لارازعةوكان وزير التعمنم العالي قد ولد عأا

اإللارة والعال لمى مراقبة  عاألستاذ الجامعي  كاا ولد األساتذة عالنظر إلى تفعنل سكنات

 .البااقنة الوطننة إلسترزاع السكنات الوظنفنة

االتحادية  وأضاف وزير التعمنم العالي في المقا  الذي زاعه مع مسعود لاارة رئنس

تحسن، مستوى األستاذ  الوطننة لمتعمنم العالي والبحث العماي  أن القااع يعال زاهدا لمى

 .الجامعي م، خالل رفع األزور وتوفنر سكنات

التنازل لنها  لإلشارة فإن السكنات التي استفاد منها األساتذة في البمندة وتماسان وظل

 .لنها لفائدة األساتذة ات الاعننة لمتنازللالقا  هي في طريق تسوية وضعنتها مع الهنئ

 

 

 

 

 

 



 
 

 تكريم باحثين جزائريين

 

 

 

تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة تكريم ثلة من الباحثين الجزائريين من طرف مؤسسة 

 .وسام العالم الجزائري، وهذا تقديرا إلنجازاتهم العلمية ومساهماتهم الفكرية

 
عحضور رئنس ” لبد المانف رحال“وخالل حفل اظم عالاركز الدولي لماؤتارات 

الاجمس الشعبي الوطني  إعراهنم عوغالي  ومستشار رئنس الجاهورية الاكمف عالشؤون 

  الحكومة  تم تكريم العالم الاجاهد يوسف االقتصادية  ياسن، ولد موسى  ولدد م، ألضا

منتالشتة الذي كان له الفضل في رعط الجزائر عخط االاترات اااالقا م، إياالنا سنة 

, كاا رافق لدة مشاريع في هذا الاجال م، عننها مشروع عريد الجزائر والخاوط 1993

اامج الحكومي الدولي الجوية الجزائرية  فضال ل، قنامه ععدة مهام  لمى غرار إدارة البر

 .1981إلى  1970لماعموماتنة لانظاة النواسكو م، 

وتم أيضا تكريم الدكتورة اشندة قصبازي مرزوق التي أاشأت أول خرياة لسرلة الرياح 

في الجزائر  عاإلضافة إلى مساهاتها في العديد م، اإلاجازات مثل مشروع محاات 

 9أخرى لمى الاستوى الدولي, وهي تاتمك  الااقة الشاسنة لمى الاريق السريع ومشاريع

 .عرا ات اختراع

كاا كرمت مؤسسة وسام العالم الجزائري الاهندسة الاعاارية اعناة ع، كاري عوديدح التي 

 .حققت إاجازات هامة وألفت لدة كتب في مجال تخصصها
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Des chercheurs algériens distingués pour leurs réalisations scientifiques 

 

 
 

La Fondation "Wissam el-Alam El djazairi" (Médaille du savant algérien) a organisé, samedi à Alger, une 

cérémonie pour la distinction d'un groupe de chercheurs algériens en reconnaissance de leurs réalisations 

scientifiques et contributions intellectuelles. 

La cérémonie de distinction a été organisée au Centre international des conférences 

(CIC) Abdalatif-Rahal, en présence du président de l'Assemblée populaire nationale 

(APN), M. Brahim Boughali, du conseiller du président de la République, chargé des 

affaires économiques, M. Yacine Ould Moussa et de nombre de membres du 

Gouvernement. 

Le savant moudjahid, Pr Youcef Mentalechta, a été distingué à cette occasion pour 

avoir connecté l'Algérie au premier câble internet en 1993 à partir de l'Italie, outre ses 

contributions à de nombreux projets d'Algérie Poste, et d'Air Algérie, ou encore la 

gestion du programme intergouvernemental d'informatique de l'Unesco 1970-1981. 

Ont également été distinguées Dr Nachida Kasbadji Merzouk (9 brevets d'invention) 

pour avoir élaboré la première carte énergétique éolienne de l'Algérie, ainsi que le 

projets des capteurs solaires sur l'autoroute, et Dr Naima Benkari Boudidah, 

architecte, eu égard à ses nombreuses contributions et aux livres écrits dans le 

domaine de l'architecture et de l'urbanisme. 

Intervenant à cette occasion, M. Boughali a affirmé que "l'Algérie d'aujourd'hui a 

tracé sa voie vers le renouveau, et est déterminée à aplanir tous les obstacles et les 

entraves", mettant en avant le rôle des savants dans le développement de la nation. 

Il s'est dit, dans le même sens, convaincu que "les savants algériens ne ménageront 

aucun effort en vue de rattraper le retard et être au diapason des nations qui ont 

franchi un pas vertigineux dans le développement". 

De son côté, le responsable de cette Fondation, Mohamed Moussa Baba Ammi a 

indiqué que cette distinction "se veut une reconnaissance à juste titre des efforts 

déployés par les savants algériens qui ont voué leur vie au service de la science et du 

savoir" 

 

 

 

 

 



 

 
 

Oran: ouverture du premier Salon des Sciences sociales 
 

 
 

Le premier Salon des Sciences sociales a ouvert samedi ses portes au complexe universitaire 

"Taleb Mourad Salim" d’Oran, avec la participation de plus de 135 chercheurs nationaux et 

étrangers. 

 

Le Professeur Manâa Ammar, directeur du Centre de recherche en anthropologie culturelle et 

sociale d’Oran (CRASC), l'un des organisateurs du Salon, a souligné l'importance de cet 

événement scientifique de trois jours, indiquant qu'il permet de faire découvrir l'importance des 

Sciences sociales et leur rôle dans la compréhension des phénomènes sociaux, la proposition de 

solutions aux problèmes et la planification de la prise de décision lors de la préparation des 

projets. 

Pour sa part, le professeur Mohamed Mebtoul, coordinateur scientifique du Salon, co-organisé par 

l'Unité de recherche en sciences sociales et santé (GRAS) de l'Université d'Oran- 2, "Mohamed 

Ben Ahmed" et le Centre de recherche en études maghrébines (CEMA), a mis l’accent sur le 

succès de ce Salon dès son premier jour, avec une participation importante d’universitaires, de 

chercheurs et autres spécialistes des différentes branches des Sciences sociales. 

"Ce salon, qui a réussi à réunir un grand nombre de personnes intéressées par les Sciences 

sociales, contribuera à la réhabilitation de ces disciplines au sein de l'université et de la société, 

notamment avec la croissance de nombreux phénomènes sociaux, dont certains sont considérés 

comme négatifs et doivent être étudiés, analysés et solutionnés", a-t-il indiqué.        

Pour sa part, le professeur El-Ghali Ben Labbad, de l'Université de Tamanrasset, a souligné 

l'importance de la tenue de cette manifestation scientifique, la première du genre en Algérie, au vu 

des "nouvelles problématiques que connaissent actuellement les sociétés et du changement de 

mode de pensée et de vivre, qui sont des problématiques nécessitant des outils de recherche et une 

nouvelle étude que doivent mettre en place des chercheurs en Sociologie et les développer". 

Il a souligné que l’épidémie de Covid 19 comme phénomène sanitaire a touché différentes 

sociétés plus que des comportements sociaux en accélérant l’utilisation intense des technologies et 

moyens modernes de communication lesquels ont fait accentuer l’isolement social, l’apparition 

d’une société numérique parallèle qui a reconstruit certaines anciennes valeurs comme le 

regroupement sur de bases minoritaires en groupes virtuels via les plateformes sociales. "Ce 

phénomène nécessite d’être étudié avec des outils et moyens nouveaux et non conventionnels", a-

t-il estimé. 

Le Salon enregistre la participation de près de 140 chercheurs de 11 disciplines scientifiques 

venant d'Algérie, des Etats-Unis d'Amérique, de Tunisie, du Cameroun et de France, avec au 

programme des conférences, l'organisation de sessions scientifiques, la présentation de 

documentaires et diverses activités culturelles et artistiques. 

En marge de cet événement, un salon du livre est organisé avec la participation de 13 maisons 

d'édition et institutions scientifiques qui présentent leurs dernières publications dans les domaines 

des Sciences sociales, de l'Histoire, de la Littérature, et du conte. 

 



 

 
 

Entreprenariat: lancement d'une campagne de sensibilisation à destination des 

étudiants 

 

Une campagne de sensibilisation à destination des étudiants, visant à inculquer l'esprit 

entrepreneurial, a été lancée officiellement à l'occasion de la semaine mondiale de 

l'entreprenariat, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Economie de la 

connaissance, des startups et de la micro-entreprise.  

"Après plusieurs mois de préparation, et intervenant à la suite de la signature de la 

convention cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique avec le ministère de l'Economie de la connaissance, des Startups et de la 

Micro-entreprise portant sur la création de startups en milieu universitaire, cette 

campagne de sensibilisation est lancée officiellement à l'occasion de la semaine 

mondiale de l'entreprenariat", a précisé la même source. 

Organisée par l'accélérateur public Algeria Venture en partenariat avec la Direction 

générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), 

et sous la tutelle du ministère de l'Economie de la connaissance, des startups et de la 

micro-entreprise, cette action vise à "pousser les étudiants à entreprendre et à innover 

en profitant des dispositifs dotés par les pouvoirs publics, incitant la frange 

estudiantine à prendre des initiatives et répondre aux besoins croissants de l'économie 

Algérienne en matière de création de richesse", souligne le communiqué. 

Ainsi, ils découvriront "les différents mécanismes d'accompagnement à 

l'entrepreneur: labellisation, propriété intellectuelle, financement, incubation, 

accélération et stabilité des startups", ajoute le communiqué. 

Aussi, afin de couvrir le nombre important de centres universitaires et instituts, 

Algeria Venture et la DGRSDT ont planifié l'opération sur deux étapes. 

La première étape de cette campagne a débuté ce samedi simultanément sur 34 

universités du pays, tandis que la seconde étape débutera le 26 novembre courant. 

A travers cette action, Algeria Venture compte se déployer sur tout le territoire 

national, avec comme objectif de convertir plus de 100000 porteurs d'idées en 

potentiel entrepreneur ayant un accès complet à toutes les informations relatives à la 

création de startups. 
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