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 للحد من الحوادث في اإلقامات الجامعية.. مطبخ مجهز في كل جناح

 

 
 

الجديدة التي أوصت بها   اإلجراءاتأعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن 

وزارة التعليم العالي للحد من ظواهر الحوادث باإلقامات الجامعية. حيث أشار 

كل جناح إقامة جامعية مطابخ فيصل هنين، المدير العام للديوان، إلى وضع في 

 .صغيرة يستفيد منها الطلبة المقيمين

كما أوضح هنين، في تصريح للنهار، أن هذه المطابخ المجهزة، ستساهم في قضاء 

الحاجيات اليومية للطلبة في أحسن الظروف. مضيفا، أن العملية هدفها تجنب 

إلى الكثير من األحيان ، والفرن الكهربائي. والتي تؤدي ”البوتان“قارورات الغاز 

 .لوقوع حوادث خطيرة وانفجارات

، على أن وضع المطابخ، سيكون في اإلقامات للديوانوبالمقابل، أشار المدير العام 

 .الجديدة التي سيتم استالمها مستقبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/


 

 
 

 للحد من الحوادث في اإلقامات الجامعية.. مطبخ مجهز في كل جناح
 

 
 

 

الجديدة التي أوصت بها وزارة التعليم   اإلجراءات للخدمات الجامعية، عن أعلن الديوان الوطني

العالي للحد من ظواهر الحوادث باإلقامات الجامعية. حيث أشار فيصل هنين، المدير العام للديوان، 

 .إلى وضع في كل جناح إقامة جامعية مطابخ صغيرة يستفيد منها الطلبة المقيمين

هذه المطابخ المجهزة، ستساهم في قضاء  كما أوضح هنين، في تصريح للنهار، أن

الحاجيات اليومية للطلبة في أحسن الظروف. مضيفا، أن العملية هدفها تجنب قارورات 

، والفرن الكهربائي. والتي تؤدي إلى الكثير من األحيان لوقوع حوادث ”البوتان“الغاز 

 .خطيرة وانفجارات

، سيكون في اإلقامات الجديدة ، على أن وضع المطابخللديوان وبالمقابل، أشار المدير العام

 .التي سيتم استالمها مستقبال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/


 

 
 

 المجر تفتح أبوابها للطلبة الجزائريين

 

 
  

عن فتح التسجيالت في برنامج المنح  الجزائرأعلنت الصفحة الرسمية لالتحاد األوروبي في 

الذي يقدم للطالب الجزائريين الفرصة لمواصلة  .”Stipendium Hungaricum“ الدراسية

 .دراستهم في المجر

يمكنك العيش والدراسة في بلد غارق في التاريخ ، مع اقتصاد مزدهر وحياة ثقافية نابضة “وقالت 

بالحياة. حيث يلتقي االبتكار مع التقاليد. كما يمنحك الحصول على شهادة في إحدى الجامعات 

 .”نائية الكتساب معرفة تنافسية للغاية وتجربة دولية فريدة في قلب أوروباالمجرية. فرصة استث

يمكنك االختيار من بين عدد متزايد من البرامج التي تدرس باللغة اإلنجليزية. والتي تغطي “وتابعت 

 .جميع مجاالت التعليم العالي في جميع الدرجات التي تقدمها أشهر الجامعات المجرية

ستتمكن من التركيز على تقدمك  .Stipendium Hungaricum مالا لمنحةبصفتك حا“وأضافت 

ا  .”األكاديمي، حيث سيتم تغطية جميع الرسوم الدراسية الخاصة بك ، وسيتم دعم تكاليف إقامتك أيضا

 Stipendium Hungaricumمهمة برنامج المنح الدراسية 

ن قبل الحكومة المجرية. لتعزيز م Stipendium Hungaricum تم إنشاء برنامج المنح الدراسية

تدويل التعليم العالي المجري ولجذب أفضل الطالب األجانب من جميع أنحاء العالم. الذين يمكنهم 

 . إنشاء ارتباطات شخصية ومهنية بالمجر بينما يتمتعون بتعليم عالي الجودة في قلب أوروبا

ا بتكاليف  المعيشة المعقولة مع نسبة فائدة كبيرة إلى أثناء الدراسة في المجر، سيستمتع الطالب أيضا

التكلفة. وبيئة معيشية آمنة وودية مع وسائل نقل عام مريحة، وحياة ثقافية نابضة بالحياة. والعديد من 

مواقع التراث العالمي لليونسكو. عندما يعود الخريجون إلى بلدانهم األصلية بمهارات ومعرفة قابلة 

مدنية وسياسية واقتصادية ، مما يساهم في صورة المجر واالعتراف  للتسويق. يمكنهم بناء عالقات

 .”بها في الخارج

جانفي  16وأشارت الصفحة الرسمية لالتحاد األوروبي في الجزائر أن آخر موعد للتسجيل هو 

2023. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%d9%83%d8%a3%d8%b3%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-2010-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac/


 

 
 

 المجر تفتح أبوابها للطلبة الجزائريين

 

 
 

 

أعلنت الصفحة الرسمية لالتحاد األوروبي في الجزائر عن فتح التسجيالت 

الذي يقدم  .”Stipendium Hungaricum“ في برنامج المنح الدراسية

يمكنك “ستهم في المجر وقالت للطالب الجزائريين الفرصة لمواصلة درا

العيش والدراسة في بلد غارق في التاريخ ، مع اقتصاد مزدهر وحياة ثقافية 

نابضة بالحياة. حيث يلتقي االبتكار مع التقاليد. كما يمنحك الحصول على 

شهادة في إحدى الجامعات المجرية. فرصة استثنائية الكتساب معرفة 

يمكنك “وتابعت ”دة في قلب أوروباتنافسية للغاية وتجربة دولية فري

االختيار من بين عدد متزايد من البرامج التي تدرس باللغة اإلنجليزية. 

والتي تغطي جميع مجاالت التعليم العالي في جميع الدرجات التي تقدمها 

 .أشهر الجامعات المجرية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 جزائريين الهاربين من أوكرانياالمجر تفتح أبوابها للطلبة ال

 

 
 

سمحت الحكومة المجرية للطلبة الجزائريين الذين دخلوا إلى أراضيها من 

 .أوكرانيا إتمام دراستهم في الجامعات المجرية

وأفادت السفارة الجزائرية في بودبست في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على 

ة تعلم السفارة الطلبة الذين دخلوا إلى المجر من أوكرانيا أن الحكوم” ، ”فايسبوك“

المجرية قررت السماح للراغبين منهم إتمام دراستهم الجامعية في الجامعات 

 .”المجرية

ودعت السفارة، الطلبة المعنيين بالتواصل مع مصالح السفارة عن طريق األيميل 

والهاتف أو زيارتها أيام العمل للحصول على كّل المعلومات والمرافقة الالزمة في 

 .هذا الشأن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 لنقل الطلبة يدخل حيز التنفيذ” ماي باص“تطبيق 

 

 
 

 

 My“ أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، إشارة انطالق تطبيق

Bus” حافلة لنقل الطلبة بوالية عين الدفلى 63لـ. 

وقال بداري في تصريح لوسائل اإلعالم على هامش الزيارة التي قادته لوالية عين الدفلى، 

 .إن هذه العملية تدخل في إطار تحسين خدمة النقل الجامعي لطلبة جامعة خميس مليانة

معرفة مواقع حافالتهم وسرعة هذا التطبيق يُمّكن الطلبة من “وأوضح الوزير بداري، أن 

حافالتهم كما يُمّكنهم كذلك من طرح انشغاالتهم على مسؤوليهم في مصلحة النقل التابعة 

 .”للجامعة

وتجدر اإلشارة إلى أن وزير التعليم العالي كان قد أعطى إشارة اإلطالق الرسمي للتطبيق 

 10يق خدماته على مستوى أكتوبر الماضي، بالجزائر العاصمة، حيث يُقدّم التطب 24يوم 

خطوط حاليا، وسيُوّسع إلى جميع الخطوط الوطنية مع نهاية السنة الحالية وبداية السنة 

 .المقبلة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 لنقل الطلبة يدخل حيز التنفيذ” ماي باص“تطبيق 

 

 
 

 My“ أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، إشارة انطالق تطبيق

Bus” لطلبة بوالية عين الدفلىحافلة لنقل ا 63لـ. 

وقال بداري في تصريح لوسائل اإلعالم على هامش الزيارة التي قادته لوالية عين الدفلى، 

 .إن هذه العملية تدخل في إطار تحسين خدمة النقل الجامعي لطلبة جامعة خميس مليانة

هم وسرعة هذا التطبيق يُمّكن الطلبة من معرفة مواقع حافالت“وأوضح الوزير بداري، أن 

حافالتهم كما يُمّكنهم كذلك من طرح انشغاالتهم على مسؤوليهم في مصلحة النقل التابعة 

 .”للجامعة

وتجدر اإلشارة إلى أن وزير التعليم العالي كان قد أعطى إشارة اإلطالق الرسمي للتطبيق 

 10ى أكتوبر الماضي، بالجزائر العاصمة، حيث يُقدّم التطبيق خدماته على مستو 24يوم 

خطوط حاليا، وسيُوّسع إلى جميع الخطوط الوطنية مع نهاية السنة الحالية وبداية السنة 

 .المقبلة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 لنقل الطلبة بعين الدفلى” ماي باص“إطالق خدمة 

 

 
 

العلمي، كمال بداري، خالل الزيارة التفقدية أعطى وزير التعليم العالي والبحث 

لـحافالت نقل الطلبة،  ”My Bus“ لوالية عين الدفلى، إشارة انطالق تطبيق

 .بوالية عين الدفلى، وذلك ألول مرة لتحسين خدمة النقل الجامعي للطلبة

و أوضح الوزير، بأن هذا التطبيق يمكن الطلبة من معرفة مواقع حافالتهم 

يُمّكنهم كذلك من طرح انشغاالتهم على مسؤوليهمن في مصلحة  وسرعتها، كما

” النقل التابعة للجامعة، و قد تم إطالق الخدمة الرقمية ذات البعد الوطني، لـ 

، على مجمل حافالت نقل طلبة جامعة الجياللي بونعامة “ My busحافلتي

 .بخميس مليانة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 إطالق خدمة "ماي باص" لنقل الطلبة بهذه الوالية

 

 
 

 "My Bus" أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، إشارة انطالق تطبيق

 .لـحافالت نقل الطلبة بوالية عين الدفلى لتحسين خدمة النقل الجامعي للطلبة

فقد مختلف أجنحة عين الدفلى حيث ت  و جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قادت الوزير لوالية

مقعد بيداغوجي بجامعة الجياللي بونعامة والذي سيدخل حيز الخدمة  6000القطب الجامعي الجديد 

 .قريبا جدا بعد استكمال عملية التجهيز

سرير  1000بمعية الوالي والوفد المرافق لهما على تدشين اإلقامة الجامعية   كما أشرف الوزير

بعين السلطان والتي تعد صرحا جديدا تدعمت به الهياكل الجامعية بالوالية أين اطلع على مختلف 

طعم ، قاعة المرافق المتواجد بها ) الباب اإللكتروني لإلقامة ،غرف النوم ّ، المطبخ الصغير ، الم

الرياضة ، المرش ، ...ألخ ( وهو ما لقي إرتياحا من الوزير الذي توجه بالشكر للسلطات الوالئية 

 .على هذا اإلنجاز الهام

على  " My busكما كانت الزيارة فرصة إلطالق الخدمة الرقمية ذات البعد الوطني لـ " حافلتي

يس مليانة والتي يتم إطالقها ألول مرة من مجمل حافالت نقل طلبة جامعة الجياللي بونعامة بخم

 . والية عين الدفلى مما يساهم في تسهيل عملية تنقل الطلبة

و يمكن هذا التطبيق الطلبة من معرفة مواقع حافالتهم وسرعة حافالتهم كما يُمّكنهم كذلك من طرح 

 ."انشغاالتهم على مسؤوليهم في مصلحة النقل التابعة للجامعة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 إطالق خدمة "ماي باص" لنقل الطلبة بهذه الوالية

 

 
 

 العلمي كمال بداري، إشارة انطالق تطبيق أعطى وزير التعليم العالي والبحث

"My Bus" حافلة لنقل الطلبة بوالية عين الدفلى 63ل.  

وقال بداري في تصريح لوسائل اإلعالم على هامش الزيارة التي قادته لوالية عين 

الدفلى، إن هذه العملية تدخل في إطار تحسين خدمة النقل الجامعي لطلبة جامعة 

 .خميس مليانة

الوزير بداري، أن "هذا التطبيق يُمّكن الطلبة من معرفة مواقع حافالتهم وأوضح 

وسرعة حافالتهم كما يُمّكنهم كذلك من طرح انشغاالتهم على مسؤوليهم في 

 ."مصلحة النقل التابعة للجامعة

وتجدر اإلشارة إلى أن وزير التعليم العالي كان قد أعطى إشارة اإلطالق الرسمي 

توبر الماضي، بالجزائر العاصمة، حيث يُقدّم التطبيق خدماته أك 24للتطبيق يوم 

خطوط حاليا، وسيُوّسع إلى جميع الخطوط الوطنية مع نهاية  10على مستوى 

 .السنة الحالية وبداية السنة المقبلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 لنقل الطلبة بهذه الوالية” ماي باص“إطالق خدمة 

 

 
 

 بحث العلمي كمال بداري، إشارة انطالق تطبيقأعطى وزير التعليم العالي وال

“My Bus” حافلة لنقل الطلبة بوالية عين الدفلى 63لـ. 

وقال بداري في تصريح لوسائل اإلعالم على هامش الزيارة التي قادته لوالية عين 

الدفلى، إن هذه العملية تدخل في إطار تحسين خدمة النقل الجامعي لطلبة جامعة 

 .خميس مليانة

هذا التطبيق يُمّكن الطلبة من معرفة مواقع حافالتهم “ضح الوزير بداري، أن وأو

وسرعة حافالتهم كما يُمّكنهم كذلك من طرح انشغاالتهم على مسؤوليهم في 

 .”مصلحة النقل التابعة للجامعة

وتجدر اإلشارة إلى أن وزير التعليم العالي كان قد أعطى إشارة اإلطالق الرسمي 

أكتوبر الماضي، بالجزائر العاصمة، حيث يُقدّم التطبيق خدماته  24للتطبيق يوم 

خطوط حاليا، وسيُوّسع إلى جميع الخطوط الوطنية مع نهاية  10على مستوى 

 .السنة الحالية وبداية السنة المقبلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 2022لع طلب براءة اختراع منذ مط 360المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية : إيداع 
 

 
 

طلب براءة اختراع منذ مطلع السنة الجارية و إلى غاية اآلن من قبل مبتكرين  360أودع ما ال يقل عن 

جزائريين لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، حسبما أفاد اليوم اإلثنين ببشار المدير العام لذات 

 . الهيئة

 

ما   على هامش يوم تحسيسي حول "آفاق اإلستثمار بوالية بشار" أن وأوضح السيد عبد الحفيظ بلمهدي لـ"وأج"

طلب براءة اختراع قد أودع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية " ، معتبرا "أن هذا  360ال يقل عن 

الل السنة العدد الهام من براءات اإلختراع الذي تم استالمه هذه السنة لم يسجل من قبل في الجزائر ، حيث تم خ

 طلب براءة اختراع تقدم بها باحثون جامعيون ومخترعون جزائريون" . 250المنقضية استالم 

وصرح ذات المسؤول الى أن " مجاالت اإللكترونيك والمنتجات الصيدالنية والشبه صيدالنية والميكانيك 

لبات براءة اإلختراع خالل وغيرها من عديد اإلختراعات الصناعية توجد ضمن قطاعات النشاط التي شملتها ط

تقدمت بجزء هام منها أغلب جامعات الوطن ، مما يعكس تطور األبحاث العلمية بمؤسسات   هذه السنة ، والتي

 التعليم العالي" .

وأشار المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الى أن طلبات براءة اإلختراع المودعة خالل 

ى ذات الهيئة فهي وباإلضافة إلى ما تحمله من قيمة علمية مضافة ، فهي أيضا مشاريع السنة الجارية لد

واختراعات التي من شأنها أن تساهم في استحداث مناصب شغل جديدة في شتى األنشطة اإلقتصادية والصناعية 

. 

ر على المستوى العالمي وأكد بالمناسبة أن هذا العدد الهام من طلبات براءة اإلختراع يسمح بتصنيف جيد للجزائ

 في مجال اإلبتكارات .

الذي نظم بمبادرة من قطاع الصناعة بمساهمة   وتميز هذا اللقاء التحسيسي حول "آفاق اإلستثمار بوالية بشار"

مجموع قطاعات النشاط والبنوك والهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير وترقية اإلستثمار ، من بينها صندوق 

سسات الصغيرة والمتوسطة ، بالتوقيع على اتفاقتي شراكة بين المعهد الوطني الجزائري ضمان القروض للمؤ

للملكية الصناعية وجامعة "طاهري محمد" ببشار تنص على إنشاء مركز دعم للتكنولوجيا واالبتكار على 

 مستوى المدرسة العليا لألساتذة .

لى المستوى الوطني للمعهد بمرافقة وتكوين من نوعه ع 103وسيسمح إستحداث هذا المركز الذي سيكون أل 

ووضع المعلومات التقنية في متناول الباحثين وغيرهم من المبتكرين عبر الوطن ، كما ذكر المدير العام للمعهد 

 .الوطني الجزائري للملكية الصناعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 طلب براءة اختراع منذ مطلع العام  360

 ة الصناعيةالمعهد الوطني الجزائري للملكي

 

 
 

 العدد الهام من الطلبات يسمح بتصنيف جيد للجزائر عالميا 

طلب براءة اختراع لدى  360أودع مبتكرون جزائريون، منذ مطلع السنة الجارية، ما ال يقل عن 

للملكية الصناعية، حسب ما كشف عنه، أمس، ببشار، المدير العام لذات  الجزائريالمعهد الوطني 

 .الهيئة

وأوضح السيد عبد الحفيظ بلمهدي، على هامش يوم تحسيسي حول "آفاق االستثمار بوالية بشار"، 

للملكية  الجزائريطلب براءة اختراع قد أودع لدى المعهد الوطني  360أن ما ال يقل عن 

الصناعية"، معتبرا "أن هذا العدد الهام من براءات االختراع، الذي تم استالمه هذه السنة، لم يسجل 

طلب براءة اختراع تقدّم بها باحثون  250، حيث تم خالل السنة المنقضية استالم الجزائرمن قبل في 

 ."جامعيون ومخترعون جزائريون

وصرح ذات المسؤول أن "مجاالت اإللكترونيك والمنتجات الصيدالنية وشبه الصيدالنية 

، توجد ضمن قطاعات النشاط التي شملتها والميكانيك.. وغيرها من عديد االختراعات الصناعية

طلبات براءة االختراع خالل هذه السنة، والتي تقدّمت بجزء هام منها أغلب جامعات الوطن، مما 

 ."يعكس تطور األبحاث العلمية بمؤسسات التعليم العالي

للملكية الصناعية الى أن طلبات براءة االختراع  الجزائريوأشار المدير العام للمعهد الوطني 

المودعة خالل السنة الجارية لدى ذات الهيئة، وباإلضافة إلى ما تحمله من قيمة علمية مضافة، فهي 

ي شتى األنشطة أيضا مشاريع واختراعات من شأنها المساهمة في استحداث مناصب شغل جديدة ف

االقتصادية والصناعية. وأكد بالمناسبة، أن هذا العدد الهام من طلبات براءة االختراع يسمح بتصنيف 

 .جيد للجزائر على المستوى العالمي في مجال االبتكارات

، الذي نّظم بمبادرة من قطاع الصناعة، "وتميز اللقاء التحسيسي حول "آفاق االستثمار بوالية بشار

ة مجموع قطاعات النشاط والبنوك والهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير وترقية االستثمار، بمساهم

من بينها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة 

للملكية الصناعية وجامعة "طاهري محمد" ببشار، تنص على إنشاء  الجزائريبين المعهد الوطني 

مركز دعم للتكنولوجيا واالبتكار على مستوى المدرسة العليا لألساتذة، حيث يسمح استحداث هذا 

من نوعه على المستوى الوطني، بمرافقة المعهد في التكوين ووضع المعلومات  103المركز ال

 .تقنية في متناول الباحثين وغيرهم من المبتكرين عبر الوطنال
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 معهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ال

 طلب براءة اختراع منذ مطلع العام  360

 العدد الهام من الطلبات يسمح بتصنيف جيد للجزائر عالميا  ❊

طلب براءة اختراع لدى  360قل عن أودع مبتكرون جزائريون، منذ مطلع السنة الجارية، ما ال ي

المدير العام لذات   المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، حسب ما كشف عنه، أمس، ببشار،

 .الهيئة

، ”آفاق االستثمار بوالية بشار“وأوضح السيد عبد الحفيظ بلمهدي، على هامش يوم تحسيسي حول 

لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية  طلب براءة اختراع قد أودع 360أن ما ال يقل عن 

أن هذا العدد الهام من براءات االختراع، الذي تم استالمه هذه السنة، لم يسجل “، معتبرا ”الصناعية

طلب براءة اختراع تقدّم بها باحثون  250من قبل في الجزائر، حيث تم خالل السنة المنقضية استالم 

 .”جامعيون ومخترعون جزائريون

مجاالت اإللكترونيك والمنتجات الصيدالنية وشبه الصيدالنية “المسؤول أن  وصرح ذات

والميكانيك.. وغيرها من عديد االختراعات الصناعية، توجد ضمن قطاعات النشاط التي شملتها 

طلبات براءة االختراع خالل هذه السنة، والتي تقدّمت بجزء هام منها أغلب جامعات الوطن، مما 

 .”ث العلمية بمؤسسات التعليم العالييعكس تطور األبحا

وأشار المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الى أن طلبات براءة االختراع 

المودعة خالل السنة الجارية لدى ذات الهيئة، وباإلضافة إلى ما تحمله من قيمة علمية مضافة، فهي 

استحداث مناصب شغل جديدة في شتى األنشطة أيضا مشاريع واختراعات من شأنها المساهمة في 

وأكد بالمناسبة، أن هذا العدد الهام من طلبات براءة االختراع يسمح   .االقتصادية والصناعية

 .بتصنيف جيد للجزائر على المستوى العالمي في مجال االبتكارات

رة من قطاع الصناعة، ، الذي نّظم بمباد”آفاق االستثمار بوالية بشار“وتميز اللقاء التحسيسي حول 

بمساهمة مجموع قطاعات النشاط والبنوك والهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير وترقية االستثمار، 

من بينها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة 

بشار، تنص على إنشاء ب” طاهري محمد“بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وجامعة 

مركز دعم للتكنولوجيا واالبتكار على مستوى المدرسة العليا لألساتذة، حيث يسمح استحداث هذا 

من نوعه على المستوى الوطني، بمرافقة المعهد في التكوين ووضع المعلومات  103المركز ال

 .التقنية في متناول الباحثين وغيرهم من المبتكرين عبر الوطن

 

 

 



 

 
 

 2022طلب براءة اختراع منذ مطلع  360داع إي
 

 
 

طلب براءة اختراع منذ مطلع السنة الجارية، و إلى غاية اآلن، من قبل مبتكرين  360أودع ما ال يقل عن 

  .للملكية الصناعية لجزائرياجزائريين لدى المعهد الوطني 

وأوضح عبد الحفيظ بلمهدي ل"وأج" على هامش يوم تحسيسي حول "آفاق اإلستثمار بوالية بشار"، أن ما ال يقل 

للملكية الصناعية " ، معتبرا "أن هذا العدد  الجزائريطلب براءة اختراع قد أودع لدى المعهد الوطني  360عن 

، حيث تم خالل السنة  الجزائرالهام من براءات اإلختراع الذي تم استالمه هذه السنة لم يسجل من قبل في 

 . "طلب براءة اختراع تقدم بها باحثون جامعيون ومخترعون جزائريون 250ية استالم المنقض

وأشار عبد الحفيظ بلمهدي، إلى أن " مجاالت اإللكترونيك والمنتجات الصيدالنية والشبه صيدالنية والميكانيك 

ءة اإلختراع خالل وغيرها من عديد اإلختراعات الصناعية توجد ضمن قطاعات النشاط التي شملتها طلبات برا

هذه السنة ، والتي تقدمت بجزء هام منها أغلب جامعات الوطن ، مما يعكس تطور األبحاث العلمية بمؤسسات 

 . "التعليم العالي

للملكية الصناعية الى أن طلبات براءة اإلختراع المودعة خالل  جزائريالوأشار المدير العام للمعهد الوطني 

السنة الجارية لدى ذات الهيئة فهي وباإلضافة إلى ما تحمله من قيمة علمية مضافة ، فهي أيضا مشاريع 

 واختراعات التي من شأنها أن تساهم في استحداث مناصب شغل جديدة في شتى األنشطة اإلقتصادية والصناعية

. 

وبدوره، أكد أن هذا العدد الهام من طلبات براءة اإلختراع يسمح بتصنيف جيد للجزائر على المستوى العالمي في 

 . مجال اإلبتكارات

كما تميز هذا اللقاء التحسيسي، حسب ذات المصدر، حول "آفاق اإلستثمار بوالية بشار" الذي نظم بمبادرة من 

لنشاط والبنوك والهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير وترقية قطاع الصناعة بمساهمة مجموع قطاعات ا

اإلستثمار ، من بينها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بالتوقيع على اتفاقتي شراكة 

للملكية الصناعية وجامعة "طاهري محمد" ببشار تنص على إنشاء مركز دعم  الجزائريبين المعهد الوطني 

 . للتكنولوجيا واالبتكار على مستوى المدرسة العليا لألساتذة

من نوعه على المستوى الوطني للمعهد بمرافقة وتكوين  103وسيسمح إستحداث هذا المركز الذي سيكون أل 

تناول الباحثين وغيرهم من المبتكرين عبر الوطن ، كما ذكر المدير العام للمعهد ووضع المعلومات التقنية في م

 .للملكية الصناعية الجزائريالوطني 
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 2022طلب براءة اختراع منذ مطلع  360إيداع 

 

 
 

طلب براءة اختراع منذ مطلع السنة الجارية، و إلى غاية اآلن، من قبل  360ودع ما ال يقل عن أ

 .مبتكرين جزائريين لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

، ”آفاق اإلستثمار بوالية بشار“على هامش يوم تحسيسي حول ” وأج”وأوضح عبد الحفيظ بلمهدي لـ

لب براءة اختراع قد أودع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ط 360ما ال يقل عن   أن

أن هذا العدد الهام من براءات اإلختراع الذي تم استالمه هذه السنة لم يسجل من قبل في “، معتبرا ” 

طلب براءة اختراع تقدم بها باحثون جامعيون  250الجزائر ، حيث تم خالل السنة المنقضية استالم 

 . ”عون جزائريونومختر

مجاالت اإللكترونيك والمنتجات الصيدالنية والشبه صيدالنية ” عبد الحفيظ بلمهدي، إلى أن   وأشار

والميكانيك وغيرها من عديد اإلختراعات الصناعية توجد ضمن قطاعات النشاط التي شملتها طلبات 

ب جامعات الوطن ، مما يعكس تقدمت بجزء هام منها أغل  براءة اإلختراع خالل هذه السنة ، والتي

 . ”تطور األبحاث العلمية بمؤسسات التعليم العالي

وأشار المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الى أن طلبات براءة اإلختراع 

المودعة خالل السنة الجارية لدى ذات الهيئة فهي وباإلضافة إلى ما تحمله من قيمة علمية مضافة ، 

يضا مشاريع واختراعات التي من شأنها أن تساهم في استحداث مناصب شغل جديدة في شتى فهي أ

 . األنشطة اإلقتصادية والصناعية

وبدوره، أكد أن هذا العدد الهام من طلبات براءة اإلختراع يسمح بتصنيف جيد للجزائر على 

 . المستوى العالمي في مجال اإلبتكارات

الذي نظم   ”آفاق اإلستثمار بوالية بشار“ي، حسب ذات المصدر، حول كما تميز هذا اللقاء التحسيس

بمبادرة من قطاع الصناعة بمساهمة مجموع قطاعات النشاط والبنوك والهيئات والمؤسسات المعنية 

بتطوير وترقية اإلستثمار ، من بينها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 

طاهري “ة بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وجامعة بالتوقيع على اتفاقتي شراك

ببشار تنص على إنشاء مركز دعم للتكنولوجيا واالبتكار على مستوى المدرسة العليا ” محمد

 . لألساتذة

من نوعه على المستوى الوطني للمعهد  103وسيسمح إستحداث هذا المركز الذي سيكون أل 

ومات التقنية في متناول الباحثين وغيرهم من المبتكرين عبر الوطن ، بمرافقة وتكوين ووضع المعل

 .كما ذكر المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 
 



 

 
 

 طلب براءة اختراع صناعية منذ بداية العام 360إيداع 

 

 
 

طلب براءة اختراع منذ مطلع السنة الجارية  360تم إيداع ما ال يقل عن  -الغد الجزائري

 من قبل مبتكرين جزائريين لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

على ” وأج”أوضح مدير المعهد المذكور آنفا، عبد الحفيظ بلمهدي، في تصريحات لـ

لب ط 360ما ال يقل عن   أن” آفاق اإلستثمار بوالية بشار“هامش يوم تحسيسي حول 

أن هذا “، معتبرا “براءة اختراع قد أودع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 

العدد الهام من براءات اإلختراع الذي تم استالمه هذه السنة لم يسجل من قبل في الجزائر، 

طلب براءة اختراع تقدم بها باحثون جامعيون  250حيث تم خالل السنة المنقضية استالم 

 ”.ن جزائريونومخترعو

مجاالت اإللكترونيك والمنتجات الصيدالنية والشبه ” أضاف المسؤول ذاته إلى أن 

صيدالنية والميكانيك وغيرها من عديد اإلختراعات الصناعية توجد ضمن قطاعات 

تقدمت بجزء هام منها   النشاط التي شملتها طلبات براءة اإلختراع خالل هذه السنة، والتي

، « طن ، مما يعكس تطور األبحاث العلمية بمؤسسات التعليم العاليأغلب جامعات الو

مشيرا إلى أن طلبات براءة اإلختراع المودعة خالل السنة الجارية لدى ذات الهيئة فهي 

وإضافة إلى ما تحمله من قيمة علمية مضافة، فهي أيضا مشاريع واختراعات التي من 

ة في شتى األنشطة اإلقتصادية شأنها أن تساهم في استحداث مناصب شغل جديد

 والصناعية.
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 العلوم االجتماعية وسؤال الجدوى

 

المجتمع وصانع القرار والمؤسسات من إسناد معرفي لمختلف المشاريع تواجه العلوم االجتماعية نوعا من الحيف، حرم 

والقرارات ومن حلول علمية للمشكالت الطارئة، ويلح باحثون على ضرورة تجاوز هذه الوضعيّة عبر تفاعل مثمر بين الباحثين 

  .ومختلف المؤسسات

 أعدت الملف: بن ودان خيرة

تأثيرها في المجتمع النقطة المحورية التي دارت حولها النقاشات على مدار ثالثة و« جدوى العلوم االجتماعية»و شكلت مسألة 

، وأجمع المشاركون على أن عدة بوهرانوالذي أختتم أمس االثنين  بالجزائرأيام من فعاليات أول صالون للعلوم االجتماعية 

عوامل تتدخل وتتداخل فيما بينها للوصول للجدوى من األبحاث والدراسات في العلوم االجتماعية، وبالتالي إخراجها من 

أثناء تعاملها مع المجتمع والشركاء االجتماعيين الذين من خاللهم يمكن أن « دتفيد وتستفي»األكاديمية البحتة إلى علوم تفاعلية 

 .نلمس فعليا جدوى العلوم االجتماعية المتجسدة في التغييرات والقرارات والنقلة النوعية التي تحدث لها وتنعكس على األفراد

، ودعوة كل الطبقات االجتماعية بأن تعرف دور العلوم الجزائرو من أهداف الصالون التعريف بأهمية العلوم االجتماعية في 

االجتماعية في فهم المجتمع وإيجاد الحلول للمشكالت وتلبية المتطلبات، وأيضا إبراز دور األبحاث في هذا المجال في المساعدة 

اتخاذ القرار وإعداد المشاريع التي البد أن تتكيف مع طبيعة وثقافة وقيم المجتمع، ومن هنا تصبح العلوم االجتماعية تنطق  على

جاءت بمبادرة من الدكتور محمد مبتول مدير وحدة  الجزائربلغة مجتمعها. علما أن تظاهرة أول صالون للعلوم االجتماعية في 

، بالتنسيق والشراكة مع مركز البحث العلمي والتقني في علم اإلنسان 2وهرانالبحث في العلوم االجتماعية والصحة بجامعة 

 .، ومعهد الدراسات المغاربيةوهران "جتماعي والثقافي "كراسكاال

وحول هذا الطرح ومخرجات الصالون، رصدت النصر رؤية وأفكار بعض الباحثين حول جدوى وأثر العلوم االجتماعية في 

 .المجتمع

 ر إبراهيم بن يوسف رئيس مرصد "الفضاء والمجتمع" بكنداالدكتو *

 ضرورة استحداث إطار لتسويق البحوث العلمية

بكندا، أن إصالح العالقة بين البحث العلمي والمستفيد منه في « الفضاء والمجتمع»أكد الدكتور إبراهيم بن يوسف رئيس مرصد 

، يعتمد على استحداث إطار شريك يقوم بترقية وتسويق عمل البحث العلمي لدى المتعاملين االجتماعيين و االقتصاديين، الجزائر

والقطاع العملي، وأيضا إرساء األطر القانونية لإلجراءات الضرورية إلبرام العقود وتحقيق الصفقات بين هيئات البحث العلمي 

 .وترقية قنوات وظروف االتصال بينها

بين القطاع المستفيد سواء االجتماعي أو االقتصادي وقطاع البحث العلمي،  الجزائروأوضح الدكتور بن يوسف، أن العالقة في 

ر قوية وغير ممنهجة وال تسمح بتعاون مباشر بينهما وال تسمح بتمويل مناسب للبحث وال باالستفادة الواضحة و الفعالة من غي

قبل القطاع الفاعل، وهذا ما يضعف األداء في البحث العلمي ويحرم القطاع العملي من االستفادة الكاملة من نتائجه، لدى يبقى 

ه العالقة وتأطيرها حتى تؤتي أكلها. فالبحث العلمي في االجتماعيات وفق الدكتور بن يوسف، الباب مفتوحا من أجل إصالح هذ

غالبا ما يرتكز على تدعيم الدراسات االجتماعية باالختبار الميداني للظواهر االجتماعية إما الختبار نظرية أو مفاهيم نظرية أو 

ميدانية للظواهر االجتماعية هي الدراسات األكثر تداوال، وتختلف حسب لمعاينة ميدانية لظاهرة اجتماعية، حيث أن المعاينة ال

نوعية الظاهرة المدروسة سواء تكون مرتبطة بالسلوك االجتماعي أو بالعالقات االجتماعية أو بالبنية االجتماعية أو بالسلطة 

الهدف، فمنها ما تهدف لتشريح ظاهرة والمؤسسات االجتماعية أو التنشئة والتربية االجتماعية وغيرها، وتختلف كذلك حسب 

اجتماعية وتحليلها وفق المتغيرات المتداولة كالسن والجنس ومستوى التعليم والوسط الجغرافي، أو لدراسة ظاهرة التسرب 

المدرسي ومدى ارتباطه بعامل من العوامل المفترضة كالسن والجنس والوسط ووضع األسرة االقتصادي ونوعية العالقة بين 

لدين ومستوى التعليم للوالدين وحجم األسرة، وتعود النتائج بالفائدة على الكثير من المؤسسات ذات العالقة بالموضوع، الوا

تساعدها على اتخاذ قرارات وإصالحات لتصويب الوضع، مضيفا أن البحوث في العلوم االجتماعية، قد تكون بطلب من 

صالح في قطاعها، كدراسات في الجوانب االجتماعية لإلجرام تمولها مؤسسات تقوم بتمويلها من أجل إعداد خطة عمل وإ

وتستفيد منها المؤسسات األمنية والمؤسسات الترقوية االجتماعية مثال، وقد تكون بطلب من بعض المؤسسات التي ترغب في 

الختبار جدواها، ويمكن للمؤسسات اختبار أداء سياستها اإلصالحية كقطاع التعليم حين يتبع برامجه اإلصالحية بدراسات ميدانية 

االقتصادية أو السياسية طلب دراسة أو بحث علمي إذا كانت بحاجة الختبار الرأي العام حول برنامج سياسي أو حول منتوج 

 .جديد يطرح في السوق

 وهرانالدكتور المستاري الجياللي باحث في السوسيو أنثروبولوجيا كراسك  *

 الباحث بحاجة إلى تسويق مشروعه لتحقيق الجدوى

وم االجتماعية هي علوم الواقع واليومي ، إن العلوهرانقال الدكتور المستاري الجياللي باحث في السوسيو أنثروبولوجيا بكراسك 

والمعيش وليست علوما نظرية بحتة إال في البعض القليل من تخصصاتها، والحديث عن جدواها هو الحديث عن سياقها 

 .المؤسسي والثقافي والسياسي الذي توجد فيه، فإذا كان هذا السياق مأزوما كانت علومه المرتبطة به كذلك
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غي التوقف عنده هو ضرورة التمييز بين العلوم االجتماعية في المؤسسة الجامعية، حيث الرهان هو التكوين مضيفا أنه أهم ما ينب

والبحث األساسي، والعلوم االجتماعية في مراكز البحث حيث يكون الرهان هو البحث التطبيقي من أجل فهم قضايا ومشكالت 

وال يمكن أن يكون البحث في هذا المستوى فعاال إن لم يكن هناك طلب عاجلة تطرحها وتطلبها المؤسسات العمومية أو الخاصة، 

اجتماعي عليه، من طرف الشركاء السوسيواقتصاديين، ألن البحث الجيد في العلوم االجتماعية مكلف جدا ويحتاج إلى تمويل من 

و اإلداري أن المسألة تقنية فقط ويمكن أجل إنجاز دراسات ميدانية وتشخيص دقيق للقضايا، أما إذا ما تصور الفاعل االقتصادي أ

حلها بإجراءات تقنية، فسيعلم بعد حين أنه كان يهدر أمواال في غير موضعها، ولذا ال مناص من أن يواصل الباحث العمل إلقناع 

التعامل مع  الفاعلين والشركاء في المؤسسات المختلفة بأهمية الدراسات االجتماعية المتعددة لتجاوز الكثير من المعضالت في

السوق أو الحوكمة المحلية والمركزية، وإال فكيف يمكن وضع سياسات عمومية مركزية أو محلية، و كيف يمكن تصور 

إستراتيجيات أو مخططات عمل دون دراسات قبلية تقف على واقع الحال وتقييم سياسات سابقة، علما أنه في إطار السيرورة 

احث المشرف على المشروع البحثي، القيام بالمناجمنت ومنه الترويج والتسويق للمشروع الجديدة للبحث العلمي، يجب على الب

 .واقناع المؤسسات بأهميته من أجل استقطابها لتكون شريكا اجتماعيا للبحث العلمي

تشكل محتوى معتبرا أيضا أن المعطيات الكمية ال تكفي رغم أهميتها في فهم تحوالت اليومي، إذا لم ترافقها معطيات كيفية 

 .لتقارير سياسات وأوراق عمل وخرائط طريق الكل في حاجة إليها

 2وهرانالدكتور سبع محمد كاتب و أستاذ في علم االجتماع بجامعة  *

 البحوث االجتماعية بحاجة ألموال أيضا

ور سبع محمد كاتب و أستاذ في علم االجتماع، أن تثمين العلوم اإلنسانية واالجتماعية يبدأ بعد تغيير الذهنيات حيث أبرز الدكت

يسود اعتقاد أن العلوم اإلنسانية واالجتماعية تحتاج فقط ألوراق وأقالم، وهذا اإلعتقاد الخاطئ هو الذي جعل األبحاث في هذه 

وبالتالي يتبين أنه الجدوى منها، وفي الحقيقة أن كل بحث ميداني حتى في  «الحقرة»ميته ب العلوم تتخبط وتعاني مما يمكن تس

 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بحاجة إلمكانيات مادية ولوجيستية أي بحاجة إلى أموال لتجسيد مشاريعه وتحقيق الجدوى

لتكنولوجية، مؤكدا أنه من أجل تطور وتقدم المجتمع يجب أن ورفض المتحدث الدعوات إلى توجيه االهتمام إلى العلوم التقنية وا

تكون العلوم اإلنسانية واالجتماعية متينة، فهي التي تنتج الفكر واإلبداع والمعرفة، مشيرا إلى أن األبحاث العلمية في العلوم 

، فحتى الكتب التي تم نشرها في هذا التخصص لم تجد صداها، ولكن اليوم الجزائرياالجتماعية كانت غير مرئية في المجتمع 

مع مراكز البحث واإلستراتيجية الجديدة التي تربط األكاديمي بالميدان، بدأت الرؤية تتضح ومن شأن األبحاث في العلوم 

 .تحقق أهدافها وتحدث التغيير اإليجابي في المجتمع االجتماعية بكل تخصصاتها أن

 وهرانالدكتور بن يمينة يحيى الباحث في علم االجتماع بكراسك  *

 الشريك االجتماعي يساهم في إنتاج المعرفة وتصويبها

 10الباحث في مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ودكتور في علم االجتماع، أنه خالل أوضح بن يمينة يحيى 

سنوات األخيرة بدأ الحديث عن إستراتيجيات لربط الجامعة بالمجال االقتصادي واالجتماعي، فمن خالل الشريك االجتماعي وما 

ية وفي بعض األحيان حتى األدوات التحليلية التي اعتمد عليها في بداية يفرزه من مالحظات، يمكن للباحث تكييف األطر البحث

 .البحث، فهذا الذي كان يسمى المبحوث، يسمى اليوم الشريك ألنه أصبح يساهم في إنتاج المعرفة وتصويبها

يات ومفاهيم ال تسلط وأضاف الدكتور بن يمينة أنه من خالل تجربة شخصية له أثناء إنجازه ألطروحة الدكتوراه، وجد عدة نظر

الضوء على الكثير من المشاكل والمتطلبات، ربما ألنها ال تنطبق على سياق مجتمعنا أوعفا عليها الزمن، فمثال في بعض األحيان 

قد يستعمل الباحث مقاربات كمية ولكن ال يفهم الظاهرة والمشكل إال بمقاربات كيفية، ولكن سادت في فترة ماضية عزلة ومسافة 

الباحثين والمجتمع وكان هناك مشكل هيكلي يتعلق بالسياسات العمومية والتعليم والبحث، بينما منهجيا يجب أن يعالج الباحث بين 

مشكال مطروحا وملموسا ويعاني منه المجتمع، وتكمن مهمة الباحث في إجراء البحوث وإنتاج المعارف والمعلومات وتحليلها، 

مسؤولية تطبيق النتائج وعلى الشريك االجتماعي أن يبدي مالحظاته التي تساعد الباحث ويقع على عاتق مؤسسات أخرى تحمل 

في تحسين جودة أعماله. وأردف محدثنا أنه توجد عدة أنواع من البحوث في العلوم االجتماعية، في البداية كانت بحوثا أكاديمية 

المطلب االجتماعي يحتاج لالستفادة من هذه البحوث وهذا في حد تتم في إطار الجامعة و تخدم تطور المعرفة العلمية، أما اليوم ف

ذاته مطلب السلطات وعليه يجب التوجه لبحوث الفعل التي تسمح بأن تكون لها فائدة اجتماعية، كونها تهتم بمسائل محددة وتسخر 

حثين إيجاد شركاء اجتماعيين، من المعرفة المتراكمة من أجل إيجاد الحلول، وأصبح في مراكز البحث مثل كراسك يطلب من البا

جهة لمعرفة متطلبات الشريك االجتماعي وما يحتاجه وبالتالي فالبداية أصبحت تنطلق من هذه النقطة ومركز البحث يوفر 

المعرفة العلمية ويكيف البحوث واألدوات العلمية وفق تلك المتطلبات إليجاد الحلول. مبرزا أن علم االجتماع يهتم عادة 

سات العمومية أي جماعة اجتماعية وبالتالي فهو يحل مشكال جماعيا مما يتطلب في بعض األحيان تدخل مؤسسات، مثال بالسيا

تناول مشكل اإلدمان أو االنحراف وغيرها، فالبحث يكون بالشراكة مع مؤسسات تكافح هذه اآلفات، بينما في علم النفس يمكن أن 

وفق المتحدث، ال يلغي التزام الباحثين اتجاه المجتمع كأن يقوموا بحمالت تحسيسية  يكون التوجه لألفراد أثناء البحث، وهذا

توعوية تصل للفرد، األهم في كل هذا هو التنسيق بين الفاعلين وغالبا ما كانت هذه النقطة تطرح مشكال هيكليا ما بين القطاعات 

 .سابقا

تعليم العالي والبحث العلمي لرقمنة اإلنتاج البحثي، وهذا ما سيسمح من جانب آخر، ثمن الدكتور بن يمينة ما تقوم به وزارة ال

بالتعرف واإلطالع على ما يشتغل عليه الباحثيون واألساتذة وطلبة الدكتوراه وما يمكن االستفادة منه، بينما مازال الباحث 

ليوم تمويل من الدولة ولكن لتوسيع يصطدم ببعض العراقيل منها التمويل وهو مسألة أساسية للبحث العلمي، رغم أنه يوجد ا

 .البحوث أكثر هناك حاجة لتمويل من شركاء آخرين وممولين،أما العائق الثاني هو صعوبة الوصول لمعلومات دقيقة
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 مستغانمالدكتورة شاشو ابتسام مختصة في السوسيولسانيات بجامعة  *

 اإلقناع لصدّ خطاب الكراهية الذي يستهدف العمل العلمي

، أنه ال يوجد لحد اآلن عمل علمي غانممستأكدت الدكتورة شاشو ابتسام المختصة في علوم اللغة وبالتحديد السوسيولسانية بجامعة 

، خاصة في الظرف الحالي الذي تحول فيه الحديث عن اللغة إلى خطاب كراهية الجزائرهام أو أبحاث حول خطاب الكراهية في 

جتماعية االفتراضية، وهذا الخطاب وراءه أشخاص غير معروفين فهؤالء ليسوا بمواطنين عاديين ولكن تتداوله الوسائط اال

أشخاص يترصدون المواضيع العلمية ويواجهونها بخطابات الكراهية والتكذيب والنفي وغيرها، وعليه فالباحث يجب أن يتفادى 

 .في إنتاج الخطاب الذي يصحح ما مضى سواء يؤكده أو ينفيه هذا األمر وال يغذي هذه الخطابات ويمضي في بحثه للمساهمة

مبرزة أنه يجب أيضا أن يواجه الباحث الرأي العام عن طريق تثمين مخرجات البحوث بعرضها في الملتقيات والنشاطات العلمية 

تمس شريحة كبيرة من المجتمع والصالونات وكل الفعاليات التي تسمح باالحتكاك بالفاعلين، وكذا عن طريق وسائل اإلعالم التي 

ومن شأنها المساهمة في التعريف بما قام به الباحثون وتبسيط المفاهيم للمواطن كي يستوعبها، ويفهم ما معنى اللغات وتاريخها 

وإبعاده وكيفية فهم الخطابات وتأويالتها وغيرها، وعليه فاإلعالم يلعب دورا كبيرا في تسهيل القراءة النقدية للخطابات للمواطن 

 .عن القراءات التي تصدرها وسائل التواصل االجتماعي

وأضافت الدكتورة شاشو، أنه على الباحثين الوعي بأهمية إيصال خطابهم للمواطن وعدم تركه "حبيس" الملتقيات والندوات، ألن 

مع، وهذا بدعم العمل والبحث بخطاب الدور األساسي إلنتاجهم في العلوم االجتماعية هو إحداث التغيير والتأثير في تمثالت المجت

إقناعي علمي فهناك أساتذة وباحثون تفتقر أعمالهم ألدوات اإلقناع العلمي، والباحث في العلوم االجتماعية عليه أن يسعى إلضفاء 

 .الموضوعية على أعماله واالبتعاد قدر اإلمكان عن الذاتية

تعرف هذا السياق، حيث توجد عدة لغات  والجزائراللّغات والثقافات وذكرت المتحدثة أن تاريخ شمال إفريقيا معروف بتعدد 

لروافد يتحدث بها الشارع عبر كل ربوع الوطن ومن المتوقع أن تتحول لمنطوق جزائري يحفظ الهوية ويحتاج في الوقت نفسه 

وأطر مؤسساتية إلعادة بعثه وإثرائه فهو موروث لغوي وطني، هذا مع إدراج لغات أجنبية وتجنب تعويض لغة بلغة أخرى، بل 

 .يجب تجاوز العقد والتعامل مع المنتوج العلمي والفكري باللغة التي أنتج فيها وتجريد األعمال العلمية من الرؤية النمطية

 أستاذ علم االجتماع جامعة تمنراست الدكتور بن لباد الغالي *

 المجتمع االفتراضي تجاوز النظريات الكالسيكية

اعتبر الدكتور بن لباد الغالي أستاذ علم االجتماع بجامعة تمنراست، أن إسقاط النظريات الغربية على مجتمعنا لم يأت بنتيجة ولم 

وهي البعد الديني واللغوي واالنتماء الجغرافي، وهي أبعاد  يحقق جدوى ملموسة في الواقع، فمجتمعنا ذو ثالثة أبعاد أساسية

 .الجزائرتختلف تماما عن ما تعتمده النظريات الغربية التي يمكن اعتبار أنها جنت على العلوم االجتماعية في 

حدثنا، أن الباحث حين ينجز عمله الميداني سيخاطب المجتمع بلغته أو بالمنطوق المحلي، ألن اللغة وسيلة للتواصل وأردف م

وتبليغ الفهم، ونحن اليوم في زمن تجاوز الجدل الذي ظل مطروحا حول اللغة منذ السبعينيات، حيث أن الباحثين المحدثين 

هم اليوم يتحدثون عن روافد سوسيولوجية أخرى منها سوسيولوجية المعرفة تجاوزوا تلك األطروحات التي أصبحت عقيمة، و

واالتصال وحتى ما بعد السوسيولوجية، والملموس اليوم أن المجتمع أصبح ال يؤمن بمجتمع األجيال السابقة وانتقل أفراده 

مجتمع موازي للمجتمع الواقعي، ودعا للمجتمع االفتراضي، وهذا هو المجتمع الذي يجب أن تتوجه له األبحاث والدراسات، فهو 

الدكتور بلباد إلى ضرورة االستعجال في إيجاد تعريف لهذا المجتمع الجديد حتى تتمكن الدراسات األكاديمية من إنتاج محتوى، 

مبرزا  ألن الفضاء األزرق رسخ معايير أخرى لمفاهيم المجتمع، وأرسى نظاما وثقافة أخرى من خالل الالمحدودية في المعلومة.

أن الجيل الجديد لم يعد ينتظر ما يقوم به الباحثون حول المجتمع الواقعي، بل خلق مجتمعه االفتراضي وهذا هو األجدر بالدراسة 

من أجل إيجاد له مفاهيم ونظريات خاصة به، وال يجب االنتظار حتى يدرسنا الغرب ويطبق علينا نظرياته التي ال تتوافق مع 

، وعليه وفق المتحدث، الجزائريينون قد كررنا ما حدث في السبعينات من إسقاط النظريات التغريبية على مجتمعنا وبالتالي نك

دم تقبل الرأي اآلخر وإطالق أحكام جاهزة، كما يجب تجاوز الطرح الكالسيكي الذي أنتج الرتابة وأورث في األجيال الحالية ع

هناك شبه  الجزائرأن المشكل المطروح أيضا هو "المجايلة" أي تواصل األجيال فكل مفكر له جيله الذي يتابع مساره، بينما في 

فالطلبة ال يتواصلون مع أساتذتهم ألن نمط التكوين الجامعي ال يعتمد على التواصل المعرفي، بل بمجرد مناقشة الدكتوراه قطيعة 

 .والتوظيف تنقطع الصلة

وكشف الدكتور بن لباد، أنه يعمل حاليا على مشروع حول المجتمع االفتراضي وأنه يسعى لجمع الباحثين في هذا المجال في 

ة خاصة أو في منصة افتراضية، لبحث كيفيات واألطر واألدوات المناسبة لدراسة المجتمع االفتراضي، فسلوكات ملتقى أو ندو

جيل اليوم هي انعكاس لما تشبع به الفرد في هذا المجتمع وأصبح يطبقها في الواقع ويمكن أن نلمسها من خالل اللباس، طريقة 

لها رموز ال يفقهها إال من يلتحق بمجموعتهم االفتراضية، والعديد منهم يسعون الكالم، السلوكات واألفكار واللغة التي أصبح 

لخلق وسائط خاصة بكل فئة اجتماعية افتراضية، أما ثقافيا فلوحظ أن رواد الفضاء األزرق أصبحوا يجتمعون في مجموعات 

الوظائف، واألدهى أنهم يصفون المجتمع على شكل "ثقافة القبيلة" ويخلقون نسيجا متناسقا بينهم و يقسمون مجموعاتهم حسب 

 .الواقعي بأنه عقيم، فحتى العالقات االجتماعية تم تكييفها وفق مفاهيمهم وأطروحاتهم االفتراضية

وبالعودة لتواجد محدثنا في تمنراست، أوضح أن المجتمع في هذه الوالية ما زال محافظا رغم أنه يستعمل التكنولوجيات الحديثة 

ضيا مع اآلخرين، ولكن ما زال يعيش واقعه ويتفاعل معه، وما زال يحافظ على حمولته التاريخية والثقافية، ويتواصل افترا

والطلبة في الجامعة يشتغلون عموما في العلوم االجتماعية على التواصل اللغوي والسياحة والتواصل ومواضيع نابعة من واقعهم 

 .لى المؤسسة الصناعية والخدماتيةومحيطهم، وفي علم اجتماع التنظيمات يشتغلون ع
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Entre l’enseignement supérieur et la Culture: Un accord de 

coopération signé demain 
 

 
 

Le ministre de l’enseignement supérieur, Kamel Badari, et la 

ministre de la culture et des arts, Soraya Mouloudji, procéderont 

demain mardi, à 14h30 au siège du ministère de l’enseignement 

supérieur, à la signature d’un accord cadre de coopération en matière 

de protection des innovations et des projets de création des startups. 

Pour rappel, Kamel Badari, multiplie les partenariats pour renforcer 

la coopération dans les domaines de l’innovation, de 

l’entrepreneuriat et du développement de la recherche 

technologique. 

Il a déjà signé, dernièrement, avec le ministère de l’Economie de la 

connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises deux 

conventions dont la première vise l’accompagnement des étudiants 

et les diplômés universitaires dans la création des start-up et la 

deuxième porte sur la formation, la recherche et le développement 

technologique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L'industrie locale de la filière de l'électricité a réduit les importations 

d'une valeur de 1,2 md USD en 2021 
 

 
 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a indiqué lundi à Mostaganem, que 

l'industrie locale activant dans la filière de l'électricité, a réussi à réduire les 

importations d'une valeur de 1,2 milliard USD au cours de l'année écoulée.  

Dans son allocution d'ouverture des travaux du premier colloque national sur 

"l'efficacité énergétique dans l'éclairage public" organisé par l'université "Abdelhamid 

Benbadis" de Mostaganem, le ministre a indiqué que "la valeur des importations 

d'équipements et d'intrants électriques s'est élevée, ces dernières années, à 3,5 

milliards USD. La société Sonelgaz importe au moins 30.000 produits finis". 

L'industrie locale activant dans la filière de l'électricité, a pu réduire et compenser les 

importations d'une valeur de 1,2 milliard USD au cours de l'année écoulée, grâce à la 

stratégie nationale adoptée pour promouvoir cette filière industrielle, a ajouté M. 

Zeghdar. 

Il a souligné que les directives données par le président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, portaient sur les projets d'éclairage public et le 

développement des industries électriques, à travers l'élaboration d'une stratégie 

nouvelle et globale permettant l'organisation de cette filière basée sur une feuille de 

route claire et des délais précis. Cette démarche a porté ses fruits après que les acteurs 

ont mobilisé toutes les capacités productives pour remplacer les biens importés par la 

production nationale. 

Selon Ahmed Zeghdar, le ministère de l'Industrie œuvre à moderniser la fabrication 

des lampes utilisées dans l'éclairage public et à passer aux lampes LED, qui est la 

dernière technologie utilisée non seulement dans ce domaine (éclairage public), mais 

aussi dans les appareils à large utilisation et aux multiples caractéristiques qui influent 

sur la consommation d'énergie. 

Ce colloque, organisé par le "Cluster industriel électricité", qui regroupe 158 

opérateurs économiques publics et privés, connaît la participation d'environ 300 

professionnels, experts et universitaires spécialisés. Il vise à trouver des solutions au 

coût de l'éclairage public, qui représente 59 % de la facture totale d'électricité des 

collectivités locales, ainsi qu'à évoluer vers des systèmes d'éclairage efficaces, 

intelligents et économiques, a-t-on indiqué. 
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