
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2022 ديسمبر 08 ليوم  



 

 جامعة تلمسان: اتفاقية لتطوير البحوث في مجال الصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية

بي بكر بلقايد" لتلمسان ومجمع "كوندور" مساء يوم األربعاء اتفاقية تعاون أبرمت جامعة "أ -تلمسان 

 وشراكة ترمي إلى تطوير البحوث العلمية وتثمينها في مجال الصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية.

و ستسمح االتفاقية بمرافقة ومتابعة الطلبة حاملي المشاريع واألفكار االبتكارية في مجال الصناعة 

ترونية والكهرومنزلية وتحفيزهم على خلق مؤسسات مصغرة من خالل تخصيص فريقين يضمان اإللك

 ممثلين عن الجامعة ومجمع "كوندور" من أجل المرافقة المستمرة لهؤالء الطلبة.

كما ستمكن هذه االتفاقية من تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية وتثمين البحوث العلمية والنماذج 
 المخترعة من طرف الطلبة حاملي المشاريع.التكنولوجية 

و بموجب االتفاقية, سيتمكن مجمع "كوندور" من عرض مختلف الصعوبات المتعلقة بالتكنولوجيا و 
المناجمنت و كذا الموارد البشرية على مخابر البحث العلمي التابعة لجامعة تلمسان إليجاد حلول لها عالوة 

جامعة تلمسان لجميع الحلول المقترحة من طرف طلبة الجامعة لفائدة على إنجاز براءة االختراع من طرف 
 مجمع "كوندور".

و قد حضر مراسم إبرام هذه االتفاقية مدير جامعة "أبي لكر بلقايد" لتلمسان, مراد مغاشو, ونائب المدير 

ذلها جامعة العام لمجمع "كوندور", دعاس دمحم صالح, و ممثلين آخرين الذين ثمنوا المجهودات التي تب

تلمسان للرقي بالبحث العلمي في مختلف المجاالت و تمكين الطلبة من تطوير مشاريع بحوثهم وأفكارهم في 

 مجال المقاوالتية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21مشروعا مبتكرا في افتتاح الطبعة ال 57الصالون الوطني لالبتكار بخنشلة: عرض   

 

للصالون  21افتتحت اليوم األربعاء بالقطب الجامعي عبد الحق رفيق برارحي لجامعة عباس لغرور بوالية خنشلة فعاليات الطبعة ال -خنشلة 

 مشروعا مبتكرا. 57الوطني لالبتكار بعرض 

والية الذين قدموا شروحا تقنية لمشاريع واعدة في مجال  75مشاركين يمثلون  111مشروعا مبتكرا من طرف  57لمناسبة عرض وتم با

ظم االبتكار من إنجاز شباب سيتنافسون على جائزة ''أحسن اختراع'' يمنحها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ضمن مسابقة وطنية تن

 ديسمبر من كل سنة وتؤطرها لجنة تحكيم تضم خبراء في المجال. 5ني لالبتكار المصادف ليوم بمناسبة اليوم الوط

وقد أشرف والي خنشلة، يوسف محيوت برفقة كل من مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الموريتاني، دمحم سالك أحمد 

اعية، عبد الحفيظ بلمهدي، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث عثمان، ومدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصن

 العلمي على افتتاح هذا الصالون التي جاء هذه السنة تحت شعار "الجامعة والصناعة من فضاء البحث إلى مناخ لألعمال".

لتعليم العالي والبحث العلمي على مدار يومين عدة أجنحة لعرض ويضم هذا الصالون الذي يقام تحت الرعاية السامية لوزيري الصناعة و ا

 مشاريع مبتكرة في مختلف المجاالت على غرار تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والطاقات المتجددة والفالحة والري والصناعة التحويلية.

تعاون وشراكة بين المعهد الوطني الجزائري للملكية  من الصالون الوطني لالبتكار توقيع عدة اتفاقيات11وعرف اليوم األول من الطبعة ال

إلى  الصناعية والمدرسة الوطنية العليا للغابات وكذا جامعة عباس لغرور ومركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة لبسكرة، باإلضافة

 اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية العليا للغابات ومشتلة المؤسسات لخنشلة.

انطلقت على هامش هذه التظاهرة بقاعة المحاضرات الكبرى بالقطب الجامعي عبد الحق رفيق برارحي دورة تكوينية تدوم يومين لفائدة كما 

 مسؤولي مراكز الدعم التكنولوجي لالبتكار بالجامعات والمراكز الجامعية لواليات الوطن.

الحفيظ بلمهدي، أن هذا الصالون ''يعد بمثابة فرصة للتعريف بالمشاريع المبتكرة وأكد مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عبد 

يات على المستوى الوطني والتقرب من المبتكرين ومحاولة شرح البرامج التي ينوي المعهد القيام بها للمساهمة في التنمية المحلية لمختلف وال

 الوطن''.

ة أصحاب المشاريع المبتكرة والعالمات التجارية يقوم من خاللها المعهد الوطني بشرح وتبسيط كيفية كما سيتم بالمناسبة تنظيم ورشات تقنية لفائد

 حماية الملكية الصناعية للمشاريع وتسجيلها ضمن بوابة رقمية تمنع التعدي عليها من طرف أشخاص آخرين.

مجال التنمية الصناعية وضرورة حماية الملكية الصناعية من خالل  للصالون الوطني لالبتكار إلى إبراز أهمية االبتكار في 11وتهدف الطبعة ال

تشجيع وتسجيل براءات االختراع واالبتكار في المجال الصناعي والتكنولوجي، باإلضافة إلى العمل على تأسيس عالقة وطيدة بين المبتكرين 

 مين.والمصنعين، حسب ما تمت اإلشارة إليه خالل المداخالت المقدمة من طرف المنظ

 

 

 

 

 



 

 أدرار: التأكيد على أهمية التعامل بشكل إستباقي مع القضايا األمنية الحديثة

 

أكد مشاركون في أشغال ملتقى نظم يوم األربعاء بأدرار على أهمية التعامل بشكل استباقي مع القضايا 

  .األمنية الحديثة لتفادي انعكاساتها على استقرار وأمن الدول

أساتذة جامعيين وباحثين في هذا اللقاء الذي نظم بجامعة أحمد درايعية بأدرار بعنوان  و أبرز متدخلون, من

"الردع و االستباق في استراتيجيات التعاطي مع النزاعات في الشرق األوسط و شمال إفريقيا" ضرورة 

ة لتفادي انعكاساتها اعتماد مقاربات استباقية, سيما منها الدبلوماسية, في التعامل مع القضايا األمنية الحديث

 .الخطيرة على مصالح الشعوب وعلى استقرار وأمن الدول

الصراعات الحديثة بدأت تأخذ أشكاال و أساليب متعددة, مما "و أجمع الحاضرون في هذا الصدد على أن 

 ."حتم على الدول استخدام كل الوسائل الوقائية السلمية و األمنية لتفادي انعكاساتها على شعوبها

و تحديات األمن السيبراني'' و فرقتي  الجزائر'' كدوا خالل هذا اللقاء الذي نظم بالتعاون مع وحدة البحثو أ

والتهديدات األمنية الجديدة و ''األمن والتنمية في إفريقيا'' وبمشاركة الجيش الوطني الشعبي,  الجزائر'' البحث

إتخاذ كافة الوسائل المتاحة  --متنوعة و متعددة مما يستدعي, حسبهم,  الجزائرإلى أن المخاطر التي تواجهها 

 .لمواجهتها

و دعا المشاركون في اللقاء إلى إنشاء مؤسسات و اعتماد آليات جديدة لتوسيع النقاش العلمي حول المسائل 

 .االستراتيجية الجزائراألمنية و االستراتيجية ذات الصلة باهتمامات 

و تم التأكيد في ذات السياق على أهمية اإلبقاء على الجاهزية العسكرية من أجل الردع بما يضمن عدم 

 .الجزائرالمساس بأمن و استقرار 

في مداخلته إلى مفهوم الردع كوسيلة وقائية ضد  الجزائرو تطرق البروفيسور بوقارة حسين من جامعة 

 .التهديد لمنع ومجابهة أي عدوان محتمل

ر في شرحه أن "الردع قد استعمل لضمان استقرار العالقات و تخفيف شدة التوتر السياسي كما حصل و أشا

وهو يستعمل, مثلما قال, "حسبما تقتضيه تطورات  ,"بين المعسكرين الشرق و الغرب خالل الحرب الباردة

 ."الصراع, كما يتم العمل به في الهجوم االستباقي لمكافحة ظاهرة اإلرهاب

من جانبه مدير جامعة أحمد درايعية بأدرار, البروفيسور دمحم األمين بن عمر, أن "التهديدات في و يرى 

الوقت المعاصر أخذت توظف آليات و أدوات "خطيرة" تستهدف المساس بوحدة و استقرار الشعوب, ومن 

 ."بينها التشكيك في مقوماتها وهويتها الوطنية لتسهيل اختراقها و الهيمنة عليها

ي خضم هذه المعطيات و الحقائق, فإنه يقع على عاتق الجامعيين و النخب المثقفة بالدرجة األولى "بلورة و ف

 .استراتيجية وطنية شاملة و واضحة المعالم للتصدي لهذه التحديات والمخاطر", استنادا للسيد بن عمر

لتهديدات و األخطار التي تواجه و أفاد أن هذا الملتقى األكاديمي يبحث ضمن مقاربات علمية سبل مواجهة ا

 .وجود و استقرار المجتمعات و الدول المعاصرة, سيما و أن تلك التهديدات,كما أضاف, غالبا ما تكون خفية

ال تسعى للهيمنة في  الجزائرو بدوره أشار البروفسور مشاور صيفي, من ذات المؤسسة الجامعية, أن 

 ."محيطها اإلقليمي, مشيرا إلى أنها "تعتمد على االستعداد الدائم و استباق التهديدات المحتملة

و يأتي هذا اللقاء األكاديمي ليبرز ما تشهده العالقات الدولية عبر العالم من تجاذبات إقليمية ودولية التي ألقت 

على المشهد السياسي الدولي ورهنت واقع ومستقبل العالقات بين الدول, مما يستدعي رفع درجة  بظاللها

 .اليقظة والتأهب لحماية مصالح كل دولة, حسب المنظمين
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 مؤسسات اقتصادية فرعية بالجامعات

 

 

في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها االقتصادي واالجتماعي، شرعت 

التعليم العالي والبحث العلمي في زيارات ميدانية للمؤّسسات لجنة من وزارة 

تحت الوصاية، قصد مرافقتها في إنشاء مؤّسسات فرعية ذات طابع اقتصادي. 

وتهدف هذه الخطوة إلى شرح وتبسيط اإلجراءات المتعلّقة بإنشاء المؤسسات 

وموارد وتذليل كّل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها، بغية تحقيق مداخيل 

 .مالية إضافية وخلق الثروة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة: وضع التدابير العملياتية للتكوين الحضوري لألساتذة في اللغة اإلنجليزية

 

تم وضع كافة التدابير العملياتية الخاصة بالتكوين الحضوري لألساتذة في اللغة  -ائر الجز

اإلنجليزية, تحضيرا للتدريس بهذه اللغة عبر كل مؤسسات التعليم العالي خالل الموسم 

 الجامعي المقبل, حسب ما أفادت به الوزارة, اليوم األربعاء, في بيان لها.

( للشروع في التدريس باللغة 1112/ 1112سم الجامعي المقبل )وفي هذا الصدد، وتحضيرا للمو

االنجليزية عبر كل مؤسسات التعليم العالي، تم إرسال مذكرة إلى رؤساء الندوات الجهوية 

للجامعات لالتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي ودعوتهم إلى "ضرورة مواصلة العمل 

ين الحضوري لألساتذة في اللغة اإلنجليزية، على إلنجاح هذا المسعى، خصوصا من خالل التكو

 مستوى مراكز التعليم المكثف للغات".

كما شددت الوزارة, في السياق ذاته, على "ضرورة إيداع المعلومات المتعلقة باإلجراءات 

والتدابير العملياتية المتخذة من طرف كل مؤسسة لتعليم اللغة االنجليزية، مع حصر المواد التي 

 في تدريسها بها وتحديد الرزنامة الخاصة بذلك".سيشرع 

مواصلة للجهود الحثيثة لحشد كل اإلمكانيات والموارد البشرية  -يضيف البيان-وتأتي هذه التدابير

والمادية إلنجاز هذه العملية, تطبيقا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال 

 كانة اللغة اإلنجليزية في التعليم والتكوين العاليين.بداري المندرجة في إطار تعزيز م

 

 

 

 

 

 



 
 من الطلبة مهتمون بإنشاء مؤسسات ناشئة 

 ٪ من الطلبة مهتمون بإنشاء مؤسسات ناشئة 75

 

 

٪ بعدما لم تتعد  75، بومرداسبلغت نسبة المشاركة في الطبعة الثانية من مسابقة "تحدي األفكار" بحاضنة األعمال لجامعة 

٪. ويبقى العمل منصبا، اليوم، على بلوغ نسبة مئوية عالية في الطبعة القادمة؛ بهدف تجسيد  27خالل الطبعة األولى، حدود 

لتالي المساهمة في تقوية االقتصاد "، وجعل كل طالب جامعي صاحب فكرة مؤسسة ناشئة، وبا1157القرار الوزاري "

  .الوطني

، أن اإلقبال ببومرداس "أكد الدكتور عبد الحكيم داوي المكلف باإلعالم على مستوى حاضنة األعمال بجامعة "ادمحم بوقرة

ابقة "تحدي األفكار" من قبل الطلبة، يُعد دليال على أن الجامعة أصبحت رائدة في تحدي تجسيد أهداف هذه الكبير على مس

على هامش حفل  "المسابقة، ومنها جعل الطلبة أصحاب أفكار، ومؤسسات ناشئة. وأضاف السيد داوي في لقاء مع "المساء

العمل المميز الذي جاء بالشراكة مع "أنفرودات"، يهدف إلى اختتام المسابقة مؤخرا بحاضنة األعمال بالجامعة، أن هذا 

اختيار أفضل األفكار للمشاريع المبتكرة، ودعمها، لتصبح شركات ناشئة. كما تُعتبر هذه المسابقة حسبه فرصة لتعزيز روح 

"، 1157لوزاري رقم "المبادرة لدى الطالب؛ من خالل استمالته نحو المشاركة في هذا التحدي الهادف إلى تجسيد القرار ا

المتعلق بكيفية إعداد مشروع مذكرة تخرج بشهادة جامعية مؤسسة ناشئة، بإمكانها المساهمة في إنتاج الثروة، ومناصب 

 .الشغل

، مشاريع في عدة تخصصات؛ سواء علمية أو تكنولوجية؛ مثل الطاقات "ومن المشاريع المشاركة ضمن "تحدي األفكار

اح الشمسية، واألمن الطاقوي، وكذلك مشاريع األمن الغذائي والصحي، وغيرها من األنشطة، حيث المتجددة، وإنتاج األلو

مشاريع، ُكرم أصحابها في حفل خاص بحضور إطارات الجامعة، ومنها مشروع "سيارة بالطاقة  7بلغت النهائيات 

ة للبيئة، ومنه الحفاظ على الموارد ، ومشروع آخر يخص المحافظة على البيئة باستعمال مبيدات حشرية صديق"المتجددة

الطبيعية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مشروع آخر يخص منصة خدماتية لروضة أطفال ذكية. وأوضح 

المتحدث أن هذه المشاريع المتّوجة، ستحظى بالعناية والمرافقة إلى غاية تجسيدها الميداني، ومنه المساهمة في تقوية 

الوطني. كما لفت، في المقابل، إلى أن الخطوة القادمة التي سيتم اعتمادها في حاضنة األعمال، ترتكز على االقتصاد 

"؛ من خالل استمالة كل الطلبة الجامعيين لالنخراط في هذا 1157التحسيس المستمر، ومنه التجسيد الفعلي للقرار المذكور "

لمشاركة في الطبعات القادمة لمسابقة "تحدي األفكار"، علما أن عدد التحدي، وبالتالي الوصول إلى نسبة مئوية تامة، ل

آالف مؤسسة  11ألف طالب كل سنة. وإذا تم يقول المتحدث "بلوغ إنشاء  111الطلبة خريجي الجامعة الجزائرية، يفوق 

اته، والكل مجنَّدون ٪ فقط، من عدد المتخرجين، وهو رقم ممتاز، ومسعى يُعتبر تحديا في حد ذ 7ناشئة، فإن هذا يمثل 

 .بومرداسإلنجاحه على مستوى جامعة 
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 الجزائر مؤهلة للريادة في مجال الذكاء االصطناعي 

 :"الباحث مراد بوعاش ل"المساء

 

 

  الجزائرياالصطناعي مع ما يخدم االقتصاد  ضرورة تكييف مجال الذكاء ❊

 خالل السنتين األخيرتين الجزائرلمست تطّورا إيجابيا في  ❊

، مشيرا إلى أن الجزائرية، غن فخره لكونه خريج الجامعة األمريكية المتحدةعبر الدكتور مراد بوعاش الباحث في "سيليكون فالي"، بالواليات 

في تطوير مجال الذكاء االصطناعي. ويأمل في أن تحتل  1111وصوله إلى صرح التكنولوجيا العالمية، لم يبعده يوما عن بلده، حيث يساهم منذ 

أن يتم تطوير  الريادة في هذا المجال، مثلما كانت رائدة في مجال اإلعالم اآللي. لكنه شدّد في حوار خص به "المساء" على ضرورة الجزائر

 .الذكاء االصطناعي في اتجاه يخدم خصوصيات االقتصاد الوطني

حاليا بسليكون فالي. حدثونا عن  في مجال الذكاء االصطناعي على المستوى العالمي، وتشتغلون الجزائريينالمساء: تعدون من أشهر الخبراء 

 هذا المسار الناجح؟

 فرنسا، حيث حصلت على شهادة مهندس في مجال اإلعالم اآللي، بعدها سافرت إلى بومرداسمراد بوعاش: أنا فخور جدا بكوني خريج جامعة 

ثم في جامعة  فرنساالستكمال دراستي وحصلت على شهادتي ماستر ودكتوراه في تخصص بنية المعالجات اآللية. أعددت بحوثا علمية في 

، ألعود بعدها ألمريكا وبالضبط إلى "سليكون كنداالتي تعد من بين أحسن الجامعات عالميا، كما قمت ببحوث علمية أخرى في  األمريكيةإلينوي 

سنوات، ثم مسؤول الذكاء االصطناعي في نفس المجمع،  11، أوال كمهندس لدى مجّمع "ياهو" لالنترنت لمدة 1111فالي"، حيث اشتغلت منذ 

 .صّممة للمعالجات اآلليةأنتيل" الم"وحاليا أشتغل في أكاديمية الذكاء االصطناعي لشركة 

 كلّلت بإنشاء مركز للذكاء االصطناعي. كيف كانت التجربة ونتائجها؟ سكيكدةلديكم تجربة تعاون مع جامعة 

لتعاون مع عدد من الجامعات، بعدها باشرنا تجربة تمثلت في إنشاء أول مركز للذكاء بتنظيم مخيمات للذكاء االصطناعي با 1111قمنا سنة  ❊❊

الغانية أكرا أنشئ من طرف شركة "غوغل"، ، ويمكن القول أنه األول إفريقيا، ألن المركز الوحيد الموجود في العاصمة بالجزائراالصطناعي 

وحاليا نبحث عن كيفية تكرارها مع جامعات جزائرية أخرى، السيما بعد إنشاء المدرسة العليا  سكيكدةوأنا فخور جدا بهذه التجربة مع جامعة 

 .ء االصطناعيللذكا

، أعتبرها رائعة، حيث تمكنت من خاللها من نقل معارفي إلى عدد من الطلبة الذين نقلوا بدورهم هذه الجزائريةوبخصوص تقييمي للتجربة 

معارف نظرية عن الذكاء االصطناعي، وما ينقصهم هي الجوانب  الجزائريوندواليك. وللعلم يملك الطلبة المعارف إلى طلبة آخرين وهكذا 

لكثير من القدرات التي أبهرنا بها.  الجزائريالك الشباب التطبيقية، وهو ما ركزت عليه في المحاضرات التي ألقيتها، وما الحظته هو امت

والية، وكنت حاضرا في بعض  11، حيث شملت خالل السنة الجارية الجزائريةونواصل حاليا تنظيم قوافل للذكاء االصطناعي في الجامعات 

في مجال الذكاء  الجزائريونساعات. وما سجلته هو التطّور الهام الذي أحرزه الطلبة  7و 2واليات الجنوب، حيث ألقيت محاضرات دامت بين 

 .، وهو ما ظهر في طبيعة األسئلة التي يطرحونها والتي أصبحت أكثر عمقا واختصاصا1111االقتصادي منذ 

ي يمكنهم من إيجاد حلول لمشاكل لكن ما أشدد عليه في لقاءاتي مع الطلبة هو أن ال يتعلموا الذكاء االصطناعي الموجود بأمريكا، ولكن ذلك الذ

، مثل الصحة والزراعة واألمن الغذائي، التي تعد أولويات وطنية. واستعمال الذكاء االصطناعي لحل هذه اإلشكاالت هو شيء الجزائرواقعية في 

إلى الريادة على  الجزائرمكن تطويره عبر المؤسسات الناشئة المدعوة لالستثمار في هذا المجال، الذي سيؤدي إلى قفزة نوعية تنقل جيد وي

ي المستوى اإلفريقي في مجال الذكاء االصطناعي، مثلما كانت في مجال اإلعالم اآللي، حيث يعد المعهد الوطني لإلعالم اآللي صرحا كبيرا ف

 .مجال التكوين

 كغيرها من البلدان اإلفريقية من هجرة األدمغة. ما هي السبل األنجع للحد من هذه الظاهرة؟ زائرالجتعاني 

للحد من هجرة األدمغة، البد من توفير البنية التحتية للطلبة والباحثين في كل التخصصات العلمية، وكذا تخصيص دورات تكوينية وتمكين  ❊❊

بأقرانه في بلدان أخرى ويفهم قيمة بلده وقدراتها وليدرك انه بإمكانه تحقيق الكثير في بالده وال يحتاج الطالب من السفر حتى يتمكن من االحتكاك 

 .للهجرة من اجل تطوير قدراته، دون أن ننسى أهمية حصوله على راتب جيد يمكنه من العيش براحة

 هل لمستم تغييرا في األوضاع وفي أي اتجاه؟ .بالجزائرتتواجدون بصفة دورية 

. وأركز بالخصوص على تطور تدفق االنترنت، حيث أذكر بأنني 1111بالفعل لمست تطّورا إيجابيا في السنتين األخيرتين مقارنة بسنة  ❊❊

لكن حاليا األمور تحسنت كثيرا وهو عامل مهم يسمح للشباب باالطالع على ما يحدث في  ،1111واجهت صعوبات كبيرة للربط باألنترنت في 

ر كثيرا العالم، ما يجعلهم قادرين على االختراع وتطوير أفكار جديدة. كما أن االهتمام بمجال المؤسسات الناشئة، يدفعني ألن أتوقع تحسن األمو

 .في السنوات الخمس المقبلة
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 سرير في عين مليلة  755از إقامة جامعية ب الشروع في إنج

 أم البواقي
 

 

 

سرير ببلدية  711(" في أشغال مشروع إنجاز إقامة جامعية تتسع ل 1112سيشرع بحلول "الثالثي األول من السنة المقبلة )

  .، حسب المدير المحلي للتجهيزات العمومية، يوسف بلمخطارأم البواقيعين مليلة بوالية 

بعين مليلة،  (سرير 711وأوضح بلمخطار، أن هذه اإلقامة الجامعية، التي ستدعم عند استالمها اإلقامة الجامعية القديمة )

 711بقيمة  ماليغالف  1111، قد خصص لها برسم برنامج المدينةوالتي سيشرع في أشغال إنجازها بالجهة الغربية لذات 

 .مليون دينار

سرير( بجامعة  1711يب كذلك في أشغال ترميم وإعادة تأهيل عمارتين قديمتين باإلقامة الجامعية )وأفاد أنه سيشرع عما قر

 .العربي بن مهيدي، بعاصمة الوالية

مليون دينار، حيث ستتضمن التهيئة الخارجية  51مة بقي ماليوخصص إلعادة تأهيل هذا الجزء من اإلقامة الجامعية غالف 

 .والطالء وتصليح الكهرباء والتسخين المركزي وأشغال أخرى، وفقا لما ذكره ذات المسؤول

، عين البيضاءمخبر بحث علمي تابع لكلية علوم المهندس بالقطب الجامعي بمدينة  11كما سيتم إعادة بعث مشروع إنجاز 

حسب ما صرح به مدير التجهيزات العمومية بالوالية، الذي أشار إلى أن أشغال إنجاز مجموع هذه المخابر قد توقفت سابقا 

 .فسخ عقد مقاولة اإلنجاز القديمة -بهحس–وتم مباشرة إجراءات تعيين مقاولة إنجاز جديدة بعد أن تم 
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مشروعا مبتكرا في افتتاح الطبعة  57الصالون الوطني لالبتكار بخنشلة: عرض 

 21ال

 
 

 11فعاليات الطبعة ال خنشلةافتتحت اليوم األربعاء بالقطب الجامعي عبد الحق رفيق برارحي لجامعة عباس لغرور بوالية 

  .مشروعا مبتكرا 57للصالون الوطني لالبتكار بعرض 

والية الذين قدموا شروحا تقنية لمشاريع  75مشاركين يمثلون  111مشروعا مبتكرا من طرف  57وتم بالمناسبة عرض 

يمنحها المعهد الوطني الجزائري للملكية  ''ن على جائزة ''أحسن اختراعواعدة في مجال االبتكار من إنجاز شباب سيتنافسو

ديسمبر من كل سنة وتؤطرها لجنة  5الصناعية ضمن مسابقة وطنية تنظم بمناسبة اليوم الوطني لالبتكار المصادف ليوم 

 .تحكيم تضم خبراء في المجال

، يوسف محيوت برفقة كل من مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الموريتاني، خنشلةوقد أشرف والي 

دمحم سالك أحمد عثمان، ومدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، إلى جانب ممثلين عن 

تعليم العالي والبحث العلمي على افتتاح هذا الصالون التي جاء هذه السنة تحت شعار "الجامعة وزارتي الصناعة وال

 ."والصناعة من فضاء البحث إلى مناخ لألعمال

ويضم هذا الصالون الذي يقام تحت الرعاية السامية لوزيري الصناعة و التعليم العالي والبحث العلمي على مدار يومين عدة 

يع مبتكرة في مختلف المجاالت على غرار تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والطاقات المتجددة والفالحة أجنحة لعرض مشار

 .والري والصناعة التحويلية

من الصالون الوطني لالبتكار توقيع عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بين المعهد الوطني 11وعرف اليوم األول من الطبعة ال

درسة الوطنية العليا للغابات وكذا جامعة عباس لغرور ومركز البحث العلمي والتقني حول الجزائري للملكية الصناعية والم

 .لخنشلةالمناطق الجافة لبسكرة، باإلضافة إلى اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية العليا للغابات ومشتلة المؤسسات 

كما انطلقت على هامش هذه التظاهرة بقاعة المحاضرات الكبرى بالقطب الجامعي عبد الحق رفيق برارحي دورة تكوينية 

 .تدوم يومين لفائدة مسؤولي مراكز الدعم التكنولوجي لالبتكار بالجامعات والمراكز الجامعية لواليات الوطن

ية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، أن هذا الصالون ''يعد بمثابة فرصة للتعريف وأكد مدير المعهد الوطني الجزائري للملك

بالمشاريع المبتكرة على المستوى الوطني والتقرب من المبتكرين ومحاولة شرح البرامج التي ينوي المعهد القيام بها 

 .''للمساهمة في التنمية المحلية لمختلف واليات الوطن

ورشات تقنية لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة والعالمات التجارية يقوم من خاللها المعهد الوطني كما سيتم بالمناسبة تنظيم 

بشرح وتبسيط كيفية حماية الملكية الصناعية للمشاريع وتسجيلها ضمن بوابة رقمية تمنع التعدي عليها من طرف أشخاص 

 .آخرين

أهمية االبتكار في مجال التنمية الصناعية وضرورة حماية للصالون الوطني لالبتكار إلى إبراز  11وتهدف الطبعة ال

الملكية الصناعية من خالل تشجيع وتسجيل براءات االختراع واالبتكار في المجال الصناعي والتكنولوجي، باإلضافة إلى 

قدمة من طرف العمل على تأسيس عالقة وطيدة بين المبتكرين والمصنعين، حسب ما تمت اإلشارة إليه خالل المداخالت الم

 .المنظمين
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 أدرار: التأكيد على أهمية التعامل بشكل إستباقي مع القضايا األمنية الحديثة

 

أكد مشاركون في أشغال ملتقى نظم يوم األربعاء بأدرار على أهمية التعامل بشكل استباقي مع القضايا 

  .األمنية الحديثة لتفادي انعكاساتها على استقرار وأمن الدول

برز متدخلون, من أساتذة جامعيين وباحثين في هذا اللقاء الذي نظم بجامعة أحمد درايعية بأدرار بعنوان و أ

"الردع و االستباق في استراتيجيات التعاطي مع النزاعات في الشرق األوسط و شمال إفريقيا" ضرورة 

األمنية الحديثة لتفادي انعكاساتها  اعتماد مقاربات استباقية, سيما منها الدبلوماسية, في التعامل مع القضايا

 .الخطيرة على مصالح الشعوب وعلى استقرار وأمن الدول

الصراعات الحديثة بدأت تأخذ أشكاال و أساليب متعددة, مما "و أجمع الحاضرون في هذا الصدد على أن 

 ."لى شعوبهاحتم على الدول استخدام كل الوسائل الوقائية السلمية و األمنية لتفادي انعكاساتها ع

و تحديات األمن السيبراني'' و فرقتي  الجزائر'' و أكدوا خالل هذا اللقاء الذي نظم بالتعاون مع وحدة البحث

والتهديدات األمنية الجديدة و ''األمن والتنمية في إفريقيا'' وبمشاركة الجيش الوطني الشعبي,  الجزائر'' البحث

إتخاذ كافة الوسائل المتاحة  --متنوعة و متعددة مما يستدعي, حسبهم,  الجزائرإلى أن المخاطر التي تواجهها 

 .لمواجهتها

و دعا المشاركون في اللقاء إلى إنشاء مؤسسات و اعتماد آليات جديدة لتوسيع النقاش العلمي حول المسائل 

 .االستراتيجية الجزائراألمنية و االستراتيجية ذات الصلة باهتمامات 

و تم التأكيد في ذات السياق على أهمية اإلبقاء على الجاهزية العسكرية من أجل الردع بما يضمن عدم 

 .الجزائرالمساس بأمن و استقرار 

في مداخلته إلى مفهوم الردع كوسيلة وقائية ضد  الجزائرو تطرق البروفيسور بوقارة حسين من جامعة 

 .ان محتملالتهديد لمنع ومجابهة أي عدو

و أشار في شرحه أن "الردع قد استعمل لضمان استقرار العالقات و تخفيف شدة التوتر السياسي كما حصل 

وهو يستعمل, مثلما قال, "حسبما تقتضيه تطورات  ,"بين المعسكرين الشرق و الغرب خالل الحرب الباردة

 ."إلرهابالصراع, كما يتم العمل به في الهجوم االستباقي لمكافحة ظاهرة ا

و يرى من جانبه مدير جامعة أحمد درايعية بأدرار, البروفيسور دمحم األمين بن عمر, أن "التهديدات في 

الوقت المعاصر أخذت توظف آليات و أدوات "خطيرة" تستهدف المساس بوحدة و استقرار الشعوب, ومن 

 ."منة عليهابينها التشكيك في مقوماتها وهويتها الوطنية لتسهيل اختراقها و الهي

و في خضم هذه المعطيات و الحقائق, فإنه يقع على عاتق الجامعيين و النخب المثقفة بالدرجة األولى "بلورة 

 .استراتيجية وطنية شاملة و واضحة المعالم للتصدي لهذه التحديات والمخاطر", استنادا للسيد بن عمر

ية سبل مواجهة التهديدات و األخطار التي تواجه و أفاد أن هذا الملتقى األكاديمي يبحث ضمن مقاربات علم

 .وجود و استقرار المجتمعات و الدول المعاصرة, سيما و أن تلك التهديدات,كما أضاف, غالبا ما تكون خفية

ال تسعى للهيمنة في  الجزائرو بدوره أشار البروفسور مشاور صيفي, من ذات المؤسسة الجامعية, أن 

 ."محيطها اإلقليمي, مشيرا إلى أنها "تعتمد على االستعداد الدائم و استباق التهديدات المحتملة

تي ألقت و يأتي هذا اللقاء األكاديمي ليبرز ما تشهده العالقات الدولية عبر العالم من تجاذبات إقليمية ودولية ال

بظاللها على المشهد السياسي الدولي ورهنت واقع ومستقبل العالقات بين الدول, مما يستدعي رفع درجة 

 .اليقظة والتأهب لحماية مصالح كل دولة, حسب المنظمين
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 جامعة: وضع التدابير العملياتية للتكوين الحضوري لألساتذة في اللغة اإلنجليزية

 

لعملياتية الخاصة بالتكوين الحضوري لألساتذة في اللغة اإلنجليزية, تم وضع كافة التدابير ا

تحضيرا للتدريس بهذه اللغة عبر كل مؤسسات التعليم العالي خالل الموسم الجامعي المقبل, 

  .حسب ما أفادت به الوزارة, اليوم األربعاء, في بيان لها

( للشروع في التدريس باللغة 1112/ 1112وفي هذا الصدد، وتحضيرا للموسم الجامعي المقبل )

االنجليزية عبر كل مؤسسات التعليم العالي، تم إرسال مذكرة إلى رؤساء الندوات الجهوية 

للجامعات لالتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي ودعوتهم إلى "ضرورة مواصلة العمل 

ة اإلنجليزية، على إلنجاح هذا المسعى، خصوصا من خالل التكوين الحضوري لألساتذة في اللغ

 ."مستوى مراكز التعليم المكثف للغات

في السياق ذاته, على "ضرورة إيداع المعلومات المتعلقة باإلجراءات  ,كما شددت الوزارة

والتدابير العملياتية المتخذة من طرف كل مؤسسة لتعليم اللغة االنجليزية، مع حصر المواد التي 

 ."امة الخاصة بذلكسيشرع في تدريسها بها وتحديد الرزن

مواصلة للجهود الحثيثة لحشد كل اإلمكانيات والموارد البشرية  -يضيف البيان-وتأتي هذه التدابير

والمادية إلنجاز هذه العملية, تطبيقا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال 

 .تعليم والتكوين العاليينبداري المندرجة في إطار تعزيز مكانة اللغة اإلنجليزية في ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نشاط عبر واليات الوطن 1215تنظيم   

 
 في إطار األسبوع العالمي للمقاوالتية

 نشاط عبر واليات الوطن 1121تنظيم 

نشاطا له عالقة بالمقاوالتية عبر كامل  1.121قامت وزارة الصناعة بالتعاون مع قطاعات وزارية بتنظيم 

لماضي توجت بنتائج سيتم ترسيمها خالل نوفمبر ا 11إلى  12واليات الوطن وذلك خالل الفترة الممتدة من 

بأستراليا أين سيتم تنظيم مسابقة  1112المؤتمر العالمي للمقاوالتية الذي سينعقد خالل الثالثي األول من سنة 

 .ألحسن بلد منظم لهذا األسبوع

لسنة تحت وحسب ما افاد به أمس األربعاء بيان لوزارة الصناعة فقد تم طيلة هذا األسبوع الذي اقيم هذه ا

شعار لنبني نظاما بيئيا قويا للمقاوالتية: بناء مشاركة احتفال تنظيم لقاءات وندوات برامج تكوين حمالت 

وقوافل تحسيسية أبواب مفتوحة مسابقات معارض وورشات عمل موجهة أساسا للمقاولين السيما على 

والتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة مستوى المؤسسات الجامعية والمدارس العليا بمشاركة هيئات دعم المقا

 .والمتوسطة واالبتكار على المستوى المحلي والوطني

وتهدف هذه التظاهرة المنظمة في اطار فعاليات األسبوع العالمي للمقاوالتية بالتعاون مع شبكة المقاوالتية 

مع منظمي هذه التظاهرة العالمية إلى  الجزائرالتي تعد الجهة المنسقة في  (GEN-ALGERIA) العالمية

 . ومتربصي معاهد التكوين خاصة الطلبة الجامعيينغرس ثقافة المقاوالتية لدى الشباب 

النشاطات التي اقيمت تعكس  وذكرت الوزارة ان هذه النتائج المشجعة التي تم التوصل اليها من خالل مختلف

المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصناعة وقطاعات وزارية أخرى بالتنسيق مع الهيئات الوطنية ذات 

الجمعيات والنوادي العلمية حاضنات المؤسسات...(  والمرافقة الجامعاتالصلة بالموضوع )هيئات الدعم 

 .ظيم أنشطة مختلفةحيث كان لها مشاركة فعالة في عملية التحسيس وتن

 1111قد تحصلت على المرتبة األولى كأحسن بلد منظم لألسبوع العالمي للمقاوالتية لسنة  الجزائروكانت 

 .ة في هذه مسابقة في طبعات سابقةمن حيث عدد األنشطة باإلضافة إلى احتاللها مراتب متقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

 سرير في عين مليلة  755الشروع في إنجاز إقامة جامعية ب 

 أم البواقي
 

 

 

(" في أشغال مشروع إنجاز إقامة 1112سيشرع بحلول "الثالثي األول من السنة المقبلة )

، حسب المدير المحلي للتجهيزات أم البواقيسرير ببلدية عين مليلة بوالية  711جامعية تتسع ل 

  .العمومية، يوسف بلمخطار

وأوضح بلمخطار، أن هذه اإلقامة الجامعية، التي ستدعم عند استالمها اإلقامة الجامعية القديمة 

، قد المدينةمليلة، والتي سيشرع في أشغال إنجازها بالجهة الغربية لذات  بعين (سرير 711)

 .مليون دينار 711بقيمة  ماليغالف  1111خصص لها برسم برنامج 

وأفاد أنه سيشرع عما قريب كذلك في أشغال ترميم وإعادة تأهيل عمارتين قديمتين باإلقامة 

 .سرير( بجامعة العربي بن مهيدي، بعاصمة الوالية 1711الجامعية )

مليون دينار، حيث  51بقيمة  ماليوخصص إلعادة تأهيل هذا الجزء من اإلقامة الجامعية غالف 

ستتضمن التهيئة الخارجية والطالء وتصليح الكهرباء والتسخين المركزي وأشغال أخرى، وفقا 

 .لما ذكره ذات المسؤول

بالقطب  مخبر بحث علمي تابع لكلية علوم المهندس 11كما سيتم إعادة بعث مشروع إنجاز 

، حسب ما صرح به مدير التجهيزات العمومية بالوالية، الذي أشار عين البيضاءالجامعي بمدينة 

وتم مباشرة إجراءات تعيين مقاولة إلى أن أشغال إنجاز مجموع هذه المخابر قد توقفت سابقا 

 .فسخ عقد مقاولة اإلنجاز القديمة -حسبه–إنجاز جديدة بعد أن تم 
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سرير في عين مليلة 755الشروع في إنجاز إقامة جامعية ب   

 

(" في 1112سيشرع بحلول "الثالثي األول من السنة المقبلة )

سرير ببلدية عين  711إنجاز إقامة جامعية تتسع ل  أشغال مشروع

حسب المدير المحلي للتجهيزات العمومية،  بواقي،مليلة بوالية أم ال

هذه اإلقامة الجامعية، التي  يوسف بلمخطار. وأوضح بلمخطار، أن

 .سرير  (500)  ستدعم عند استالمها اإلقامة الجامعية القديمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نشاط عبر واليات الوطن 1215تنظيم   

 
 في إطار األسبوع العالمي للمقاوالتية

 نشاط عبر واليات الوطن 1121تنظيم 

نشاطا له عالقة بالمقاوالتية عبر كامل  1.121قامت وزارة الصناعة بالتعاون مع قطاعات وزارية بتنظيم 

لماضي توجت بنتائج سيتم ترسيمها خالل نوفمبر ا 11إلى  12واليات الوطن وذلك خالل الفترة الممتدة من 

بأستراليا أين سيتم تنظيم مسابقة  1112المؤتمر العالمي للمقاوالتية الذي سينعقد خالل الثالثي األول من سنة 

 .ألحسن بلد منظم لهذا األسبوع

لسنة تحت وحسب ما افاد به أمس األربعاء بيان لوزارة الصناعة فقد تم طيلة هذا األسبوع الذي اقيم هذه ا

شعار لنبني نظاما بيئيا قويا للمقاوالتية: بناء مشاركة احتفال تنظيم لقاءات وندوات برامج تكوين حمالت 

وقوافل تحسيسية أبواب مفتوحة مسابقات معارض وورشات عمل موجهة أساسا للمقاولين السيما على 

والتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة مستوى المؤسسات الجامعية والمدارس العليا بمشاركة هيئات دعم المقا

 .والمتوسطة واالبتكار على المستوى المحلي والوطني

وتهدف هذه التظاهرة المنظمة في اطار فعاليات األسبوع العالمي للمقاوالتية بالتعاون مع شبكة المقاوالتية 

مع منظمي هذه التظاهرة العالمية إلى  الجزائرالتي تعد الجهة المنسقة في  (GEN-ALGERIA) العالمية

 . ومتربصي معاهد التكوين خاصة الطلبة الجامعيينغرس ثقافة المقاوالتية لدى الشباب 

النشاطات التي اقيمت تعكس  وذكرت الوزارة ان هذه النتائج المشجعة التي تم التوصل اليها من خالل مختلف

المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصناعة وقطاعات وزارية أخرى بالتنسيق مع الهيئات الوطنية ذات 

الجمعيات والنوادي العلمية حاضنات المؤسسات...(  والمرافقة الجامعاتالصلة بالموضوع )هيئات الدعم 

 .ظيم أنشطة مختلفةحيث كان لها مشاركة فعالة في عملية التحسيس وتن

 1111قد تحصلت على المرتبة األولى كأحسن بلد منظم لألسبوع العالمي للمقاوالتية لسنة  الجزائروكانت 

 .ة في هذه مسابقة في طبعات سابقةمن حيث عدد األنشطة باإلضافة إلى احتاللها مراتب متقدم
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 التدريس باالنجليزية في الجامعات.. جديد التكوين الحضوري لألساتذة

 

الحضوري لألساتذة في اللغة اإلنجليزية.  بالتكوين تم وضع كافة التدابير العملياتية الخاصة

 .تحضيرا للتدريس بهذه اللغة عبر كل مؤسسات التعليم العالي خالل الموسم الجامعي المقبل

المقبل للشروع بالتدريس باللغة االنجليزية عبر كل المؤسسات، تم  الجامعي وتحضيرا للموسم

 مذكرة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات. من أجل االتصال مع مديري مؤسسات إرسال

من “خصوصا  .”ضرورة مواصلة العمل إلنجاح هذا المسعى“التعليم العالي ودعوتهم إلى 

مراكز التعليم المكثف  اإلنجليزية، على مستوىخالل التكوين الحضوري لألساتذة في اللغة 

 .”للغات

 ضرورة إيداع المعلومات المتعلقة باإلجراءات والتدابير العملياتية“على  ،الوزارة كما شدّدت

سيشرع في  حصر المواد التي“مع ”. المتخذة من طرف كل مؤسسة لتعليم اللغة االنجليزية

 .”تدريسها بها وتحديد الرزنامة الخاصة بذلك

اإلمكانيات والموارد البشرية  مواصلة للجهود الحثيثة لحشد كل -يضيف البيان-ذه التدابيروتأتي ه

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري  والمادية إلنجاز هذه العملية. تطبيقا لتوجيهات

 .مكانة اللغة اإلنجليزية في التعليم والتكوين العاليين المندرجة في إطار تعزيز

والبحث العلمي، قد وجهت مراسلة مستعجلة إلى مديري الندوات  العالي ت وزارة التعليموكان

 من خاللها بالشروع في تكوين االساتذة في اللغة اإلنجليزية تحضيرا للموسم الجهوية. أمرتهم

 .1112/1112الجامعي 

عية من السنة الجام على نسخة منها. فانه بداية” النهار اون الين“وحسب المراسلة التي تحوز 

دعت الوزارة ؛مديري المؤسسات  القادمة سيتم فتح تكوينات ومواد باللغة االنجليزية. كما

 .وتعميم اللغة اإلنجليزية الجامعية على السهر التطبيق هذه التعليمة

وكان  .على األقل C1 أو B2واشترطت الوزارة حصول االستاذ على مستوى يوافق درجة

عن اعتماد اللغة االنجليزية  لعاليين بوعالم سعيداني قد صرح سابقاالمدير العام للتكوين والتعليم ا

 .الرياضيات والذكاء االصطناعي في التدريس. على مستوى المدرستين الوطنيين

 

 

https://www.ennaharonline.com/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d8%b0%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d8%b0%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d8%b0%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d8%b0%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7/


 

 نحو إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي

 
شرعت لجنة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في زيارات ميدانية 

الوصاية، من أجل مرافقتها في إنشاء مؤسسات فرعية ذات للمؤسسات تحت 

طابع اقتصادي وذلك في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها االقتصادي 

 بيان لها .  واالجتماعي، حسب ما أفادت به الوزارة في

في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على ”و أوضحت الوزارة أن هذا المسعى يأتي

االجتماعي, وتفعيل عالقتها مع مختلف القطاعات محيطها االقتصادي و

األخرى وتثمين نتائج البحث واالستغالل األمثل والرشيد للموارد البشرية 

والمالية والمادية, التي تتمتع بها المؤسسات الجامعية والبحثية, لجعل الجامعة 

 قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة.

شرح وتبسيط اإلجراءات “الى  —حسب البيان  —هذه الخطوة  ترمي 

المؤسسات, وتذليل كل العقبات والصعوبات التي قد  المتعلقة بإنشاء هذه

 ”مداخيل وموارد مالية إضافية, وخلق الثروة تعترضها, بغية تحقيق

  

عقد مجالس اإلدارة, “هذا اإلطار تعتزم المؤسسات الجامعية والبحثية  وفي

تداول خاللها حول طلبات ومشاريع شهر ديسمبر الجاري, والتي سيتم ال خالل

 .المؤسسات الفرعية داخلها إنشاء

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التعليم العالي: نحو إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي

 

زيارات ميدانية للمؤسسات تحت الوصاية، من  شرعت لجنة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في

  .فرعية ذات طابع اقتصادي أجل مرافقتها في إنشاء مؤسسات

القتصادي واالجتماعي، وتفعيل ا وحسبما أفاد بيان الوزارة، أنه في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها

نتائج البحث واالستغالل األمثل والرشيد للموارد البشرية  عالقتها مع مختلف القطاعات األخرى وتثمين

للتنمية  التي تتمتع بها المؤسسات الجامعية والبحثية، لجعل الجامعة قاطرة حقيقية .والمالية والمادية

الوصاية. من أجل مرافقتها في إنشاء  ميدانية للمؤسسات تحتالمستدامة. شرعت لجنة وزارية في زيارات 

عقد حمالت تحسيسية وتوعوية في الوسط الجامعي، وعقد  مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي. عن طريق

 .”المعنيين لقاءات مباشرة مع

ات، المتعلقة بإنشاء هذه المؤسس شرح وتبسيط اإلجراءات“ إلى —حسب البيان  —و ترمي هذه الخطوة 

تعترضها، بغية تحقيق مداخيل وموارد مالية إضافية، وخلق  وتذليل كل العقبات والصعوبات التي قد

 .”الثروة

عقد مجالس اإلدارة، خالل شهر ديسمبر الجاري. “ وفي هذا اإلطار تعتزم المؤسسات الجامعية والبحثية

 .”رعية داخلهاوالتي سيتم التداول خاللها حول طلبات ومشاريع إنشاء المؤسسات الف

الوزارية التقنية اجتماعاتها بهذا  بعد االنتهاء من هذه المداوالت ستعقد اللجنة“و أضاف ذات المصدر أنه 

ثم شروع المؤسسات الفرعية ذات الطابع االقتصادي، في  الخصوص، لتسريع عملية منح االعتماد. ومن

 .”للقانون التجاري الساري العمل به ممارسة نشاطاتها وفقا

 

 

 

 

 

 

 


