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أمن مائي: قطب جامعي لتدريس تخصصات تحلية مياه البحر و المياه المالحة بدءا من الموسم 

 المقبل
 

بتيبازة عن استحداث قطب جامعي يشرع بدءا من  أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، يوم الخميس

 .على صلة بتحلية مياه البحر و المياه المالحة بالصحراء الموسم المقبل في تدريس تخصصات

و قال الوزير لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببوإسماعيل رفقة وزير 

اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, أن هذا المشروع يأتي تنفيذا 

بهدف تكوين اطارات جزائرية تتحكم في  2022نوفمبر  14بتاريخ لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد 

تقنيات جميع مسارات انتاج الماء الشروب إنطالقا من مياه البحر و تقليص نسبة الملوحة بالنسبة للمياه بباطن 

 المناطق الصحراوية.

وار )الجزائر و يتعلق األمر باستحداث قطب جامعي "إمتياز" يتكون من جامعة هواري بومدين بباب الز

العاصمة( و المدرسة العليا للري بالبليدة و المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران و جامعة ورقلة ستشرع 

بدءا من الموسم الجامعي المقبل في تدريس تخصصات على صلة بمجال تحلية مياه البحر و معاجلة المياه 

رة انطالق عروض التكوين في هذين المجالين.المالحة، إستنادا للوزير الذي اعطى بالمناسبة اشا  

تكوين نمط ليسانس و ماستر من خالل هذا المجمع الجامعي  -يتابع الوزير-و تشمل التكوينات في مرحلة أولى 
الذي ستقع على عاتقه مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي و العلمي و التكنولوجي من أجل تكوين "مبتكر" 

صاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة بمرافقة الباحثين ماديا و على أن تتكفل وزارة اقت
 لوجيستكيا لتحويل مشاريع ابحاثهم الى مؤسسات ناشئة.
بالمائة من المياه الصالحة  50، بلوغ انتاج 2030و أشار في هذا السياق، الى ان الدولة تستهدف في آفاق 

محطات تحلية مياه البحر ، مبرزا أنه "تحدي يتطلب مواكبة قطاع  للشرب الموجهة لالستهالك إنطالقا من
 التعليم العالي و تثمين نتائج البحث".

و بالمناسبة، أعطيت إشارة إطالق الدعوة إلى مشاريع البحوث الموضوعاتية التطويرية في مجال تحلية مياه 

الدقيقة لتحلية مياه البحر و تصنيعها و تحويلها البحر بهدف نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات سيما منها التكنولوجيا 

 إلى مواد قابلة للتسويق.

و في هذا السياق، شدد السيد بداري على ضرورة استغالل براءات االختراع في مجال تكنولوجيا غشاء التناضج 

ع من البحوث )أوسموز( العكسي، لبلوغ مرحلة إنتاج و تصنيع هذه األغشية في الجزائر، مشيرا الى أن هذا النو

يجرى ألول مرة في الجزائر بفضل جهود الباحثين على مستوى مختلف مراكز و مخابر البحث العلمي عبر 

 الوطن.

من ناحيته، كشف الوزير ياسين وليد عن أن قطاعه مستعد لمرافقة الباحثين و مساعدتهم على تحويل 
تا الى ان الصندوق الوطني لدعم المؤسسات صناعية، الف -مشاريعهم من مشاريع علمية الى مشاريع اقتصادية

 الناشئة إستحدث لتمويل المشاريع المبتكرة و الناشئة.
و اردف قائال : "إن موضوع األمن المائي يعد موضوعا استراتيجيا بالنسبة لعديد الدول عبر العالم، سيما منها 

لخروج من التبعية التكنولوجية للخارج الدول االفريقية مما يتطلب رفع التحدي من خالل توحيد الجهود بهدف ا
 الذي لن يتأت اال عبر بوابة البحث العلمي".

و أوضح السيد ياسين أن وزارة اقتصاد المعرفة تهتم بمحاور يستوجب من الباحثين العمل عليها تتعلق اساسا 

أكثر نجاعة فيما يخص  بتقليص كلفة انجاز محطة لتحلية مياه البحر و تقليص اآلثار البيئية و استحداث تقنيات

 صيانة التجهيزات و اآلليات.

لالشارة، نظمت وحدة تطوير التجهيزات الشمسية لقاء حول موضوع تحلية المياه بمشاركة عدة قطاعات و 

باحثين و خبراء، فيما عرضت على هامش هذه الفعالية نماذج بحثية بإستعمال الطاقات المتجددة و النظيفة على 

.ارات تخص التبريد و التحلية و معالجة المياه القذرة و البيت البيئي الذكيغرار مشاريع ابتك  



 

 
 

  قطب جامعي لتخصصات تحلية مياه البحر الموسم القادم

 :تنفيذا ألوامر رئيس الجمهورية.. وزير التعليم العالي
 

 
 

 كمال بداري، عن استحداث قطب جامعي يشرع، بدءا من الموسم المقبل، في تدريس أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  .تخصصات على صلة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالصحراء

اقتصاد  يوم دراسي بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببوإسماعيل بتيبازة، رفقة وزير تاحوقال الوزير، لدى إشرافه على افت

أول أمس، إن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات  المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد،

مسارات إنتاج  ت جزائرية تتحّكم في تقنيات جميع، بهدف تكوين إطارا2022نوفمبر  14بتاريخ  اجتماع مجلس الوزراء المنعقد

 .بالنسبة للمياه بباطن المناطق الصحراوية الماء الشروب انطالقا من مياه البحر وتقليص نسبة الملوحة

، المدرسة العليا للري بالجزائر ويتعلق األمر باستحداث قطب امتياز جامعي يتكون من جامعة "هواري بومدين" بباب الزوار

معي المقبل، في تدريس ستشرع، بدءا من الموسم الجا ،ورقلة بالبليدة، المدرسة الوطنية متعدّدة التقنيات بوهران، وجامعة

بالمناسبة، إشارة انطالق  تحلية مياه البحر ومعاجلة المياه المالحة، إستنادا للوزير، الذي أعطى تخصصات على صلة بمجال

 .عروض التكوين في هاذين المجالين

ع على عاتقه مسؤولية الجامعي الذي ستق التكوينات، في مرحلة أولى، تكوين نمط ليسانس وماستر من خالل هذا المجمع وتشمل

والمؤسسات  والتكنولوجي، من أجل تكوين مبتكر على أن تتكفل وزارة اقتصاد المعرفة تقاسم المصير البيداغوجي والعلمي

 .لتحويل مشاريع أبحاثهم الى مؤسسات ناشئة الناشئة والمؤسسات المصغرة بمرافقة الباحثين ماديا ولوجيستيكيا

للشرب الموّجهة  بالمائة من المياه الصالحة 50، بلوغ إنتاج 2030الدولة تستهدف، في آفاق  وأشار في هذا السياق، الى أن

ّ يتطلب مواكبة قطاع التعليم العالي وتثمين نتائج البحث لالستهالك انطالقا من محطات تحلية مياه البحر، مبرزا أنه  .تحد 

مجال تحلية مياه البحر، بهدف نقل  موضوعاتية التطويرية فيأعطيت إشارة إطالق الدعوة إلى مشاريع البحوث ال وبالمناسبة،

للتسويق. وشدّد  التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر وتصنيعها وتحويلها إلى مواد قابلة التكنولوجيا إلى المؤسسات خاصة منها

العكسي، لبلوغ مرحلة إنتاج غشاء التناضج "أوسموز"  بداري على ضرورة استغالل براءات االختراع في مجال تكنولوجيا

، بفضل جهود الباحثين على الجزائر ، مشيرا الى أن هذا النوع من البحوث يجرى ألول مرة فيالجزائر وتصنيع هذه األغشية في

 .مستوى مختلف مراكز ومخابر البحث العلمي عبر الوطن

ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم من مشاريع علمية  ناحيته، كشف الوزير ياسين وليد، أن قطاعه مستعد لمرافقة الباحثين من

المشاريع المبتكرة  صناعية، الفتا الى أن الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة استحدث لتمويل - الى مشاريع اقتصادية

 .والناشئة

اإلفريقية  موضوعا إستراتيجيا بالنسبة لعديد الدول عبر العالم، خاصة منها الدول وأردف المتحدث، أن موضوع األمن المائي يعد

التبعية التكنولوجية للخارج الذي لن يتأتى إال عبر بوابة  جهود بهدف الخروج منمما يتطلب رفع التحدّي، من خالل توحيد ال

 .البحث العلمي

العمل عليها، تتعلق أساسا بتقليص كلفة  السيد ياسين، أن وزارة اقتصاد المعرفة تهتم بمحاور يستوجب من الباحثين وأوضح

واآلليات.  داث تقنيات أكثر نجاعة فيما يخص صيانة التجهيزاتاآلثار البيئية واستح إنجاز محطة لتحلية مياه البحر وتقليص

تحلية المياه"، بمشاركة عدة قطاعات وباحثين وخبراء، " لإلشارة، نّظمت وحدة تطوير التجهيزات الشمسية لقاء حول موضوع

مشاريع ابتكارات تخص  ارهذه الفعالية، نماذج بحثية باستعمال الطاقات المتجدّدة والنظيفة، على غر فيما عرضت، على هامش

 الذكي التبريد والتحلية ومعالجة المياه القذرة والبيت البيئي
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 قطب جامعي لتدريس تخصصات تحلية مياه البحر و المياه المالحة بدءا من الموسم المقبل
 

 
 

ا من استحداث قطب جامعي يشرع بدء أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، بتيبازة عن

 بتحلية مياه البحر و المياه المالحة بالصحراء الموسم المقبل في تدريس تخصصات على صلة
 

الشمسية ببوإسماعيل رفقة وزير اقتصاد المعرفة و  و قال الوزير لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير التجهيزات

اجتماع مجلس الوزراء  أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات المؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, المؤسسات الناشئة و

جزائرية تتحكم في تقنيات جميع مسارات انتاج الماء الشروب إنطالقا  بهدف تكوين اطارات 2022نوفمبر  14المنعقد بتاريخ 

البحر و تقليص نسبة الملوحة بالنسبة للمياه بباطن المناطق الصحراوية من مياه . 

بباب الزوار )الجزائر العاصمة( و المدرسة  يتكون من جامعة هواري بومدين” إمتياز“باستحداث قطب جامعي و يتعلق األمر 

الجامعي المقبل في  الوطنية المتعددة التقنيات بوهران و جامعة ورقلة ستشرع بدءا من الموسم العليا للري بالبليدة و المدرسة

المياه المالحة، إستنادا للوزير الذي اعطى بالمناسبة اشارة  و معاجلة تدريس تخصصات على صلة بمجال تحلية مياه البحر

التكوين في هذين المجالين انطالق عروض . 

ماستر من خالل هذا المجمع الجامعي الذي ستقع على  تكوين نمط ليسانس و -يتابع الوزير-و تشمل التكوينات في مرحلة أولى 

تتكفل وزارة اقتصاد المعرفة  على أن” مبتكر“العلمي و التكنولوجي من أجل تكوين  المصير البيداغوجي و عاتقه مسؤولية تقاسم

الباحثين ماديا و لوجيستكيا لتحويل مشاريع ابحاثهم الى مؤسسات ناشئة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة بمرافقة . 

بالمائة من المياه الصالحة للشرب الموجهة  50 ، بلوغ انتاج2030و أشار في هذا السياق، الى ان الدولة تستهدف في آفاق 

تثمين نتائج البحث تحدي يتطلب مواكبة قطاع التعليم العالي و“تحلية مياه البحر ، مبرزا أنه  لالستهالك إنطالقا من محطات ”. 

التطويرية في مجال تحلية مياه البحر بهدف نقل  و بالمناسبة، أعطيت إشارة إطالق الدعوة إلى مشاريع البحوث الموضوعاتية

مواد قابلة للتسويق سيما منها التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر و تصنيعها و تحويلها إلى التكنولوجيا إلى المؤسسات . 

وسموز( العكسي، تكنولوجيا غشاء التناضج )أ بداري على ضرورة استغالل براءات االختراع في مجال  و في هذا السياق، شدد

الجزائر بفضل  األغشية في الجزائر، مشيرا الى أن هذا النوع من البحوث يجرى ألول مرة في لبلوغ مرحلة إنتاج و تصنيع هذه

عبر الوطن جهود الباحثين على مستوى مختلف مراكز و مخابر البحث العلمي . 

مساعدتهم على تحويل مشاريعهم من مشاريع  لباحثين ومن ناحيته، كشف الوزير ياسين وليد عن أن قطاعه مستعد لمرافقة ا

المشاريع  صناعية، الفتا الى ان الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة إستحدث لتمويل -علمية الى مشاريع اقتصادية

 .المبتكرة و الناشئة

عبر العالم، سيما منها الدول االفريقية لعديد الدول  إن موضوع األمن المائي يعد موضوعا استراتيجيا بالنسبة“و اردف قائال : 

يتأت اال عبر بوابة  من خالل توحيد الجهود بهدف الخروج من التبعية التكنولوجية للخارج الذي لن مما يتطلب رفع التحدي

 .”البحث العلمي

بتقليص كلفة انجاز  العمل عليها تتعلق اساسا ياسين أن وزارة اقتصاد المعرفة تهتم بمحاور يستوجب من الباحثين  و أوضح

اآلليات اآلثار البيئية و استحداث تقنيات أكثر نجاعة فيما يخص صيانة التجهيزات و محطة لتحلية مياه البحر و تقليص . 

المياه بمشاركة عدة قطاعات و باحثين و خبراء، فيما  لالشارة، نظمت وحدة تطوير التجهيزات الشمسية لقاء حول موضوع تحلية

ابتكارات تخص التبريد  الفعالية نماذج بحثية بإستعمال الطاقات المتجددة و النظيفة على غرار مشاريع هذهعرضت على هامش 

.الذكي و التحلية و معالجة المياه القذرة و البيت البيئي  

 

 

 

 

 



 

 
 

تحلية مياه البحر“استحداث قطب جامعي لتدريس تخصص  ” 
 

 
 

عن استحداث قطب جامعي يشرع بدءا من ” كمال بداري” أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وقال  الموسم المقبل في تدريس تخصصات على صلة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالصحراء.

عيل الوزير لدى إشرافه مؤخرا على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببو إسما

رفقة وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد أن هذا 

بهدف  2022نوفمبر  14المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 

ه البحر تكوين إطارات جزائرية تتحكم في تقنيات جميع مسارات إنتاج الماء الشروب انطالقا من ميا

و تقليص نسبة الملوحة بالنسبة للمياه بباطن المناطق الصحراوية ويتعلق األمر باستحداث قطب 

يتكون من جامعة هواري بومدين بباب الزوار و المدرسة العليا للري بالبليدة و ” إمتياز“جامعي 

الجامعي المقبل  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة ستشرع بدءا من الموسم

في تدريس تخصصات على صلة بمجال تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المالحة استنادا للوزير 

الذي اعطى بالمناسبة اشارة انطالق عروض التكوين في هذين المجالين و تشمل التكوينات في 

على عاتقه  مرحلة أولى تكوين نمط ليسانس و ماستر من خالل هذا المجمع الجامعي الذي ستقع

مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي و العلمي و التكنولوجي من أجل تكوين مبتكر على أن تتكفل 

وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بمرافقة الباحثين ماديا و 

في آفاق لوجيستكيا لتحويل مشاريع ابحاثهم الى مؤسسات ناشئة.وأشار الى ان الدولة تستهدف 

بالمائة من المياه الصالحة للشرب الموجهة لالستهالك انطالقا من محطات  50، بلوغ إنتاج 2030

”. تحلية مياه البحر . مبرزا أنه تحدي يتطلب مواكبة قطاع التعليم العالي وتثمين نتائج البحث

تحلية مياه  وأعطيت إشارة إطالق الدعوة إلى مشاريع البحوث الموضوعاتية التطويرية في مجال

البحر بهدف نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات سيما منها التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر 

وتصنيعها وتحويلها إلى مواد قابلة للتسويق. وشدد بداري على ضرورة استغالل براءات االختراع 

يع هذه األغشية في في مجال تكنولوجيا غشاء التناضج )أوسموز( العكسي لبلوغ مرحلة إنتاج وتصن

الجزائر. مشيرا الى أن هذا النوع من البحوث يجرى ألول مرة في الجزائر بفضل جهود الباحثين 

وكشف الوزير ياسين وليد عن أن  على مستوى مختلف مراكز ومخابر البحث العلمي عبر الوطن.

مية الى مشاريع قطاعه مستعد لمرافقة الباحثين ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم من مشاريع عل

صناعية( الفتا إلى ان الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة استحدث لتمويل -)اقتصادية

 .المشاريع المبتكرة والناشئة

 
 

 

 

 



 

 
 

تحلية مياه البحر“ستحداث قطب جامعي لتدريس تخصص ا  
 

 
 

عن استحداث قطب جامعي يشرع بدءا من ” كمال بداري” أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وقال  مياه البحر والمياه المالحة بالصحراء.الموسم المقبل في تدريس تخصصات على صلة بتحلية 

الوزير لدى إشرافه مؤخرا على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببو إسماعيل 

رفقة وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد أن هذا 

بهدف  2022نوفمبر  14الوزراء المنعقد بتاريخ المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس 

تكوين إطارات جزائرية تتحكم في تقنيات جميع مسارات إنتاج الماء الشروب انطالقا من مياه البحر 

و تقليص نسبة الملوحة بالنسبة للمياه بباطن المناطق الصحراوية ويتعلق األمر باستحداث قطب 

ومدين بباب الزوار و المدرسة العليا للري بالبليدة و يتكون من جامعة هواري ب” إمتياز“جامعي 

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة ستشرع بدءا من الموسم الجامعي المقبل 

في تدريس تخصصات على صلة بمجال تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المالحة استنادا للوزير 

ق عروض التكوين في هذين المجالين و تشمل التكوينات في الذي اعطى بالمناسبة اشارة انطال

مرحلة أولى تكوين نمط ليسانس و ماستر من خالل هذا المجمع الجامعي الذي ستقع على عاتقه 

مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي و العلمي و التكنولوجي من أجل تكوين مبتكر على أن تتكفل 

ناشئة والمؤسسات المصغرة بمرافقة الباحثين ماديا و وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات ال

لوجيستكيا لتحويل مشاريع ابحاثهم الى مؤسسات ناشئة.وأشار الى ان الدولة تستهدف في آفاق 

بالمائة من المياه الصالحة للشرب الموجهة لالستهالك انطالقا من محطات  50، بلوغ إنتاج 2030

”. طلب مواكبة قطاع التعليم العالي وتثمين نتائج البحثتحلية مياه البحر . مبرزا أنه تحدي يت

وأعطيت إشارة إطالق الدعوة إلى مشاريع البحوث الموضوعاتية التطويرية في مجال تحلية مياه 

البحر بهدف نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات سيما منها التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر 

ة للتسويق. وشدد بداري على ضرورة استغالل براءات االختراع وتصنيعها وتحويلها إلى مواد قابل

في مجال تكنولوجيا غشاء التناضج )أوسموز( العكسي لبلوغ مرحلة إنتاج وتصنيع هذه األغشية في 

الجزائر. مشيرا الى أن هذا النوع من البحوث يجرى ألول مرة في الجزائر بفضل جهود الباحثين 

وكشف الوزير ياسين وليد عن أن  ر البحث العلمي عبر الوطن.على مستوى مختلف مراكز ومخاب

قطاعه مستعد لمرافقة الباحثين ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم من مشاريع علمية الى مشاريع 

صناعية( الفتا إلى ان الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة استحدث لتمويل -)اقتصادية

 .المشاريع المبتكرة والناشئة
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 بداري: إنشاء قطب جامعي لتدريس تخصصات تحلية مياه البحر والمياه المالحة
 

 
 

قطب جامعي يشرع بدءا من  العلمي، كمال بداري، عن إستحداثأعلن وزير التعليم العالي والبحث 

 .والمياه المالحة بالصحراء مياه البحر الموسم المقبل في تدريس تخصصات على صلة بتحلية
 

التجهيزات الشمسية  وقال الوزير بداري لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير

والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي  شئةببوإسماعيل رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النا

نوفمبر  14إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  وليد، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات

جزائرية تتحكم في تقنيات جميع مسارات إنتاج الماء الشروب إنطالقا  . بهدف تكوين إطارات2022

ه بباطن المناطق الصحراويةالبحر. وتقليص نسبة الملوحة بالنسبة للميا من مياه . 

من جامعة هواري  يتكون” إمتياز“كما أشار بداري إلى أن األمر يتعلق باستحداث قطب جامعي 

بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة  بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة. والمدرسة العليا للري

جامعي المقبل في تدريس تخصصات بدءا من الموسم ال التقنيات بوهران وجامعة ورقلة. ستشرع

البحر و معاجلة المياه المالحة على صلة بمجال تحلية مياه . 

المجمع الجامعي  كما تشمل التكوينات في مرحلة أولى تكوين نمط ليسانس وماستر. من خالل هذا

والعلمي والتكنولوجي. من أجل تكوين  الذي ستقع على عاتقه مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي

المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بمرافقة  مبتكر. على أن تتكفل وزارة إقتصاد

ولوجيستكيا لتحويل مشاريع أبحاثهم إلى مؤسسات ناشئة الباحثين ماديا . 

بالمائة من  50اج إنت . بلوغ2030وأشار بداري في هذا السياق، إلى أن الدولة تستهدف في آفاق 

محطات تحلية مياه البحر. مبرزا أنه تحدي  المياه الصالحة للشرب الموجهة لإلستهالك إنطالقا من

تثمين نتائج البحث يتطلب مواكبة قطاع التعليم العالي و . 

في مجال تحلية مياه  كما أعطيت إشارة إطالق الدعوة إلى مشاريع البحوث الموضوعاتية التطويرية

التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر و  دف نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات سيما منهاالبحر به

 ..للتسويق تصنيعها و تحويلها إلى مواد قابلة
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 بداري: إنشاء قطب جامعي لتدريس تخصصات تحلية مياه البحر والمياه المالحة

 

 
 

قطب جامعي يشرع بدءا من الموسم  العلمي، كمال بداري، عن إستحداثأعلن وزير التعليم العالي والبحث 

 .والمياه المالحة بالصحراء مياه البحر المقبل في تدريس تخصصات على صلة بتحلية

 

التجهيزات الشمسية  وقال الوزير بداري لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير

والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي  شئةببوإسماعيل رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النا

نوفمبر  14إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  وليد، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات

جزائرية تتحكم في تقنيات جميع مسارات إنتاج الماء الشروب إنطالقا  . بهدف تكوين إطارات2022

 .ه بباطن المناطق الصحراويةالبحر. وتقليص نسبة الملوحة بالنسبة للميا من مياه

من جامعة هواري  يتكون” إمتياز“كما أشار بداري إلى أن األمر يتعلق باستحداث قطب جامعي 

بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة  بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة. والمدرسة العليا للري

جامعي المقبل في تدريس تخصصات بدءا من الموسم ال التقنيات بوهران وجامعة ورقلة. ستشرع

 .البحر و معاجلة المياه المالحة على صلة بمجال تحلية مياه

المجمع الجامعي  كما تشمل التكوينات في مرحلة أولى تكوين نمط ليسانس وماستر. من خالل هذا

والعلمي والتكنولوجي. من أجل تكوين  الذي ستقع على عاتقه مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي

المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بمرافقة  مبتكر. على أن تتكفل وزارة إقتصاد

 .ولوجيستكيا لتحويل مشاريع أبحاثهم إلى مؤسسات ناشئة الباحثين ماديا

بالمائة من  50اج إنت . بلوغ2030وأشار بداري في هذا السياق، إلى أن الدولة تستهدف في آفاق 

محطات تحلية مياه البحر. مبرزا أنه تحدي  المياه الصالحة للشرب الموجهة لإلستهالك إنطالقا من

 .تثمين نتائج البحث يتطلب مواكبة قطاع التعليم العالي و

في مجال تحلية مياه  كما أعطيت إشارة إطالق الدعوة إلى مشاريع البحوث الموضوعاتية التطويرية

التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر و  دف نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات سيما منهاالبحر به

 .للتسويق تصنيعها و تحويلها إلى مواد قابلة
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 األساتذة الجامعيون المحالون على التقاعد يُشرفون على رسائل الدكتوراه بشروط
 

 

 

سنة وأحيلوا  70األساتذة الذين بلغوا سن  أعلنت وزارة التعليم العالي، أن رسائل الدكتوراه التي يشرف عليها

المواصلة على إشرافها شرط مناقشتها خالل السنة الجامعية  على التقاعد، يمكن لهؤالء االساتذة

2022/2023. 

 

أما الرسائل األخرى التي ال تناقش خالل السنة الجامعية الجارية فيتم تحويلها إلى أساتذة آخرين بعد 

 .موافقة المجلس العلمي

” على نسخة منها “الين  أون” وجاء في مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحوز النهار

المتعلقة بإحالة االساتذة الباحثين والباحثين  أنه لتنفيذ محتوى مراسلة مدير ديوان الوزير األول

متعلقة باألساتذة على التقاعد ، وبسبب وجود عدد من اإلستفسارات ال سنة 70الدائمين البالغين سن 

واإلشراف على  والباحثين الدائمين المحالين على التقاعد وإمكانية مواصلتهم مهمة التأطير، الباحثين

الوزارة اإلستجابة النشغاالت طلبة  طلبة الدكتوراه إلى غاية إتمام مناقشة أطروحاتهم، فقد قررت

 .”ظروف مقبولة الدكتوراه وضمان مناقشة أطروحاتهم في

مستوى المصالح المختصة  الوزارة أنه يمكن للطلبة المقبلين على إيداع ملف المناقشة على وأكدت

 2022/2023وذلك قبل نهاية السنة الجامعية  من إتمام أطروحاتهم تحت إشراف أساتذتهم المتقاعدين

جل إعادة اآلجال المحددة فإن ملفاتهم تحال على الهيئات العلمية من أ ،أما في حالة عدم إتمامها في

 .إلى مشرفين جدد يكونون في وضعية نشاط دائم توجيهها

 2022أول أوت  المؤرخ في 991وفي هذا الشأن أكدت الوزارة على ضرورة تطبيق أحكام القرار 

على أطروحة الدكتوراه أستاذا  منه التي تنص على أنه يجب أن يكون المشرف 30،ال سيما المادة 

الشعبة ،وفي وضعية نشاط دائم بإحدى مؤسسات التعليم  صف العالي فيباحثا أو باحثا دائما من الم

 .كما أنه يمكن أن يكون مشرف في وضعية التعاقد وفقا للتنظيم المعمول به العالي والبحث العلمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 األساتذة الجامعيون المحالون على التقاعد يُشرفون على رسائل الدكتوراه بشروط
 

 
 

سنة وأحيلوا  70األساتذة الذين بلغوا سن  أعلنت وزارة التعليم العالي، أن رسائل الدكتوراه التي يشرف عليها

المواصلة على إشرافها شرط مناقشتها خالل السنة الجامعية  على التقاعد، يمكن لهؤالء االساتذة

2022/2023. 

 

أما الرسائل األخرى التي ال تناقش خالل السنة الجامعية الجارية فيتم تحويلها إلى أساتذة آخرين بعد 

 .موافقة المجلس العلمي

” على نسخة منها “الين  أون” وجاء في مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحوز النهار

المتعلقة بإحالة االساتذة الباحثين والباحثين  أنه لتنفيذ محتوى مراسلة مدير ديوان الوزير األول

متعلقة باألساتذة على التقاعد ، وبسبب وجود عدد من اإلستفسارات ال سنة 70الدائمين البالغين سن 

واإلشراف على  والباحثين الدائمين المحالين على التقاعد وإمكانية مواصلتهم مهمة التأطير، الباحثين

الوزارة اإلستجابة النشغاالت طلبة  طلبة الدكتوراه إلى غاية إتمام مناقشة أطروحاتهم، فقد قررت

 .”ظروف مقبولة الدكتوراه وضمان مناقشة أطروحاتهم في

مستوى المصالح المختصة  الوزارة أنه يمكن للطلبة المقبلين على إيداع ملف المناقشة على وأكدت

 2022/2023وذلك قبل نهاية السنة الجامعية  من إتمام أطروحاتهم تحت إشراف أساتذتهم المتقاعدين

جل إعادة اآلجال المحددة فإن ملفاتهم تحال على الهيئات العلمية من أ ،أما في حالة عدم إتمامها في

 .إلى مشرفين جدد يكونون في وضعية نشاط دائم توجيهها

 2022أول أوت  المؤرخ في 991وفي هذا الشأن أكدت الوزارة على ضرورة تطبيق أحكام القرار 

على أطروحة الدكتوراه أستاذا  منه التي تنص على أنه يجب أن يكون المشرف 30،ال سيما المادة 

الشعبة ،وفي وضعية نشاط دائم بإحدى مؤسسات التعليم  صف العالي فيباحثا أو باحثا دائما من الم

 .كما أنه يمكن أن يكون مشرف في وضعية التعاقد وفقا للتنظيم المعمول به العالي والبحث العلمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 طب شرعي: التأكيد على إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات المعنية
 

رشيد بلحاج, اليوم البروفسور  ,أكد رئيس االكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي

وطنية مشتركة تجمع الفاعلين في الميدان من  السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة إنشاء لجنة

 .القطاعات المعنية
وأوضح ذات الخبير الذي يشغل كذلك رئيس مصلحة الطب الشرعي ومدير النشاطات الطبية وشبه 

اء لجنة وطنية مشتركة بين الفاعلين في الطبية بالمركز االستشفائية الجامعي مصطفى باشا أن انش

الميدان من اطباء وخبراء من الدرك واألمن الوطني والعدالة قد يساهم في تطوير الطب الشرعي 

 بالجزائر.

وأشار البروفسور بلحاج بالمناسبة في تصريح لوأج على هامش المؤتمر الرابع لألكاديمية الذي 

جانب وذلك لتبادل الخبرات فيما بينهم أن هذه اللجنة يجمع عدة خبراء من الدول المغاربية و ا

المشتركة التي ستجمع بين وزارات الصحة بحكم الممارسة والتعليم العالي والبحث العلمي بحكم 

التكوين والعدل المشرفة على هذه المهنة واحصاء التحقيقات والداخلية باعتبارها االولى التي يرجع 

 لعنف والتحقيق في ساحة الجريمة.اليها الفضل في إحصاء حاالت ا

تقديم ادلة مقنعة حسب  -حسب البروفسور بلحاج-وتسعى االكاديمية عن طريق خبرائها في الميدان 

 40سيما في مادته ال  2020التوصيات الدولية المعمول بها خاصة وان الدستور الجزائري لسنة 

مجتمع )اشخاص مسنين ونساء ومواد اخرى "يعطي اهمية خاصة لحماية الفئات الهشة من ال

 واطفال(.

ولدى إشارته الى عدد االطباء الممارسين في هذا االختصاص أكد ذات الخبير أن الجزائر بها عدد 

 هام من كليات الطب التي تكون عبر القطر مما ساهم في كسب مهارات.

ه المهنة سيما في ولإلشارة يركز هذا اللقاء العلمي على محاور تتعلق بوضع انسجام في ممارسة هذ

 مجال التعامل مع الضحايا و وضع الوسائل الالزمة والتكيف مع التطورات الحاصلة في المجتمع.

وثمن البروفسور بلحاج في سياق متصل التطورات التي عرفها الطب الشرعي "كما وكيفا" ولكن 

المجتمع الجزائري  يبقى هذا التقدم حسب ذات الخبير "غير كافي" مقارنة بالتطورات التي يشهدها

خاصة على مستوى عدد مصالح االستقبال بالمؤسسات االستشفائية مما يستدعي تعزيز حماية 

ضحايا العنف من خالل تحسين االستقبال والمعاملة بهذه المؤسسات مع خلق قنوات التواصل مع 

 محكم". بقية القطاعات األخرى كالتضامن الوطني وحقوق االنسان مما يستدعي إنشاء "تنظيم

بتوصيات حول تحسين ممارسة تشريح الجثث سيتم تقديمها  -كما اضاف-وستتوج هذه االيام العلمية 

 إلى الوصاية من اجل االعتماد عليها "كقاعدة لتطوير الطب شرعي بالجزائر".

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 شرعي: التأكيد على إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات المعنية طب

 

لتطوير علوم الطب الشرعي, البروفسور رشيد بلحاج, اليوم  الجزائرية كد رئيس االكاديميةأ

العاصمة على ضرورة إنشاء لجنة وطنية مشتركة تجمع الفاعلين في الميدان من  بالجزائر السبت

 .القطاعات المعنية

ت الطبية وشبه وأوضح ذات الخبير الذي يشغل كذلك رئيس مصلحة الطب الشرعي ومدير النشاطا

الطبية بالمركز االستشفائية الجامعي مصطفى باشا أن انشاء لجنة وطنية مشتركة بين الفاعلين في 

الميدان من اطباء وخبراء من الدرك واألمن الوطني والعدالة قد يساهم في تطوير الطب 

 .بالجزائر الشرعي

وأشار البروفسور بلحاج بالمناسبة في تصريح لوأج على هامش المؤتمر الرابع لألكاديمية الذي 

يجمع عدة خبراء من الدول المغاربية و اجانب وذلك لتبادل الخبرات فيما بينهم أن هذه اللجنة 

ة والتعليم العالي والبحث العلمي بحكم المشتركة التي ستجمع بين وزارات الصحة بحكم الممارس

التكوين والعدل المشرفة على هذه المهنة واحصاء التحقيقات والداخلية باعتبارها االولى التي يرجع 

 .اليها الفضل في إحصاء حاالت العنف والتحقيق في ساحة الجريمة

ديم ادلة مقنعة حسب تق -حسب البروفسور بلحاج-وتسعى االكاديمية عن طريق خبرائها في الميدان 

 40سيما في مادته ال  2020لسنة  الجزائري التوصيات الدولية المعمول بها خاصة وان الدستور

شخاص مسنين ونساء ومواد اخرى "يعطي اهمية خاصة لحماية الفئات الهشة من المجتمع )ا

 .(واطفال

بها عدد  الجزائر ولدى إشارته الى عدد االطباء الممارسين في هذا االختصاص أكد ذات الخبير أن

 .سب مهاراتهام من كليات الطب التي تكون عبر القطر مما ساهم في ك

ولإلشارة يركز هذا اللقاء العلمي على محاور تتعلق بوضع انسجام في ممارسة هذه المهنة سيما في 

 .مجال التعامل مع الضحايا و وضع الوسائل الالزمة والتكيف مع التطورات الحاصلة في المجتمع

وكيفا" ولكن  وثمن البروفسور بلحاج في سياق متصل التطورات التي عرفها الطب الشرعي "كما

يبقى هذا التقدم حسب ذات الخبير "غير كافي" مقارنة بالتطورات التي يشهدها 

دعي خاصة على مستوى عدد مصالح االستقبال بالمؤسسات االستشفائية مما يست الجزائري المجتمع

تعزيز حماية ضحايا العنف من خالل تحسين االستقبال والمعاملة بهذه المؤسسات مع خلق قنوات 

التواصل مع بقية القطاعات األخرى كالتضامن الوطني وحقوق االنسان مما يستدعي إنشاء "تنظيم 

 ."محكم

سيتم تقديمها بتوصيات حول تحسين ممارسة تشريح الجثث  -كما اضاف-وستتوج هذه االيام العلمية 

 ."بالجزائر إلى الوصاية من اجل االعتماد عليها "كقاعدة لتطوير الطب شرعي
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L'Université Oran 1 honore 165 étudiants ayant achevé la 

mémorisation du Coran. 

 

 
 

L'Université Oran 1 Ahmed Benbella a honoré samedi 165 étudiants ayant 

achevé la mémorisation du Coran, lors d'une cérémonie organisée par le 

Club universitaire "Iqraa".  

Le recteur de l'université Oran 1, Mustapha Belhakem, s'est félicité, à cette 

occasion, du travail accompli par le club universitaire "Iqraa", qui encourage 

les étudiants à la mémorisation du Saint Coran, et ce, en collaboration avec 

Badredine Tayeb, enseignant à la Faculté des sciences humaines et des 

sciences islamiques, 

M. Badredine a indiqué, de son côté, que les activités du club, animées en 

collaboration avec le directeur adjoint des activités culturelles, scientifiques 

et sportives de l'université, ont permis à des dizaines d'étudiants de 

l'université Oran1 et d'autres établissements universitaires, d'achever la 

mémorisation du Coran. 

Pour sa part, le responsable départemental à l'Université Oran 1 chargé des 

activités culturelles, scientifiques et sportives, Boumaaza Nouredine, a 

expliqué que l'initiative a permis à des dizaines d'étudiants la mémorisation 

du Saint Coran, que ce soit en mode présentiel ou à distance, par le biais 

d'une application électronique basée sur une méthodologie de l'enseignant 

Badredine Tayeb. 

70 pour cent des étudiants ayant achevé la mémorisation du Saint Coran 

sont inscrits à l'Université Oran1 Ahmed Benbella, selon le club "Iqraa", qui 

a précisé que le reste des étudiants relève de 25 autres établissements 

universitaires. 

Actuellement, environ 500 étudiants suivent des cycles de mémorisation du 

Saint Coran sous l'encadrement du club, selon une méthodologie qui permet 

aux étudiants de le mémoriser en une année et demie à deux ans. 
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Semaine internationale de l'Entrepreneuriat: une campagne de 

sensibilisation "Algeria venture" au profit de plus de 100.000 étudiants. 

 

Plus de 100 000 étudiants ont bénéficié, à travers l'ensemble du territoire 

national, d'une campagne de sensibilisation et de formation dans le domaine 

de l'entrepreneuriat, organisée par l'accélérateur public de start-up "Algeria 

venture", à l'occasion de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat, a 

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

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

Cette campagne organisée par l'accélérateur de start-up "Algeria Venture", 

qui est sous la tutelle du ministère de l'Economie de la connaissance, des 

Start-up et des Micro-entreprises, en partenariat avec la Direction Générale 

de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique relevant 

du ministère de de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat du 14 

au 21 novembre, ajoute la même source. 

Cette initiative a été organisée après plusieurs mois de préparation, 

notamment après la signature d'une convention cadre entre le ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de 

de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, qui 

est à même de "soutenir la création des start-up dans le milieu universitaire", 

indique le communiqué. 

La campagne de sensibilisation, organisée à travers les différentes 

universités du pays, vise à consacrer l'esprit de l'entrepreneuriat et à 

l'encourager chez les étudiants afin de créer leurs start-up, selon le 

communiqué, qui a précisé qu'au cours de celle-ci, un nombre de sujets ont 

été abordés tels que la création d'entreprise, l'obtention du label start-up, la 

propriété intellectuelle, le financement, l'incubation, l'accélération et la 

croissance rapide des start-up. 

La campagne vise également à inciter les étudiants à s'engager dans 

l'entrepreneuriat et l'innovation et à bénéficier des dispositifs offerts par les 

autorités publiques afin de "répondre aux besoins croissants de l'économie 

algérienne en matière de création d'entreprises et de création d'emplois", 

explique le même la source. 
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Semaine internationale de l'Entrepreneuriat: une campagne de 

sensibilisation "Algeria venture" au profit de plus de 100.000 étudiants. 

 
Plus de 100 000 étudiants ont bénéficié, à travers l'ensemble du territoire 

national, d'une campagne de sensibilisation et de formation dans le domaine de 

l'entrepreneuriat, organisée par l'accélérateur public de start-up "Algeria 

venture", à l'occasion de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat, a 

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

des Start-up et des Micro-entreprises. 

Cette campagne organisée par l'accélérateur de start-up "Algeria Venture", 

qui est sous la tutelle du ministère de l'Economie de la connaissance, des 

Start-up et des Micro-entreprises, en partenariat avec la Direction Générale 

de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique relevant 

du ministère de de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat du 14 

au 21 novembre, ajoute la même source. 

Cette initiative a été organisée après plusieurs mois de préparation, 

notamment après la signature d'une convention cadre entre le ministère 

de  l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le 

ministère de de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-

entreprises, qui est à même de "soutenir la création des start-up dans le 

milieu universitaire", indique le communiqué. 

La campagne de sensibilisation, organisée à travers les différentes 

universités du pays, vise à consacrer l'esprit de l'entrepreneuriat et à 

l'encourager chez les étudiants afin de créer leurs start-up, selon le 

communiqué, qui a précisé qu'au cours de celle-ci, un nombre de sujets ont 

été abordés tels que la création d'entreprise, l'obtention du label start-up, la 

propriété intellectuelle, le financement, l'incubation, l'accélération et la 

croissance rapide des start-up. 

La campagne vise également à inciter les étudiants à s'engager dans 

l'entrepreneuriat et l'innovation et à bénéficier des dispositifs offerts par les 

autorités publiques afin de "répondre aux besoins croissants de l'économie 

algérienne en matière de création d'entreprises et de création d'emplois", 

explique le même la source. 

 


