
 

 

 

لعرض الصحفي الخاص بالقطاع ا  

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2422 جانفي 40 ليوم  



 

 

تعليم عالي: تنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي غدا 
 األربعاء

 

 

جتماع لتنصيب يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، غدا األربعاء، على ا

أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

  .وتنسيقها وترقيتها وتقييمها، حسب ما أفاد به اليوم الثالثاء، بيان للوزارة

 الجزائروأوضح ذات المصدر، أن مراسم التنصيب التي ستجري بكليتي الطب والصيدلة لجامعة 

الزيانية"، تعتبر مناسبة للتأكيد على "األهمية الموالة للبحث والتطوير واالبتكار من خالل عمل العشر "

الل إعداد مواضيع بحث وتطوير لجان، السيما ما تعلق ببرمجة نشاطات البحث والتطوير واالبتكار، من خ

 ."من قبل المؤسسات التابعة للشركاء االقتصاديين واالجتماعيين العموميين والخواص

وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث، في إطار "سد بعض الثغرات في عملية انتقاء 

تتولى إعداد المواضيع ليتم الذي أكد أن "مختلف المؤسسات  --حسب بيان الوزارة--مشاريع البحث" 

صياغتها نهائيا من قبل اللجان القطاعية المشتركة واإلعالن عنها لفائدة المجتمع العلمي والبحثي إلخراجها 

 ."في مشاريع، يتم انتقاؤها وفقا لألولويات الوطنية

ثابتة  ، هي خطوة(Top-Down) واعتبر ذات المصدر، أن "البرمجة بالمقاربة من األعلى الى األسفل

 ."المجتمع لالضطالع واالستجابة لمطالب
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التعليم العالي: تنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث 
 العلمي غدا

 

يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، غدا األربعاء، على اجتماع 

المكلفة ببرمجة نشاطات البحث لتنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات 

العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها، حسب ما أفاد به اليوم 

  .الثالثاء، بيان للوزارة

وأوضح ذات المصدر، أن مراسم التنصيب التي ستجري بكليتي الطب والصيدلة 

الزيانية"، تعتبر مناسبة للتأكيد على "األهمية الموالة للبحث " الجزائرلجامعة 

والتطوير واالبتكار من خالل عمل العشر لجان، السيما ما تعلق ببرمجة نشاطات 

البحث والتطوير واالبتكار، من خالل إعداد مواضيع بحث وتطوير من قبل 

 ."بعة للشركاء االقتصاديين واالجتماعيين العموميين والخواصالمؤسسات التا

وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث، في إطار "سد بعض الثغرات 

الذي أكد أن "مختلف  –حسب بيان الوزارة–في عملية انتقاء مشاريع البحث" 

لجان القطاعية المؤسسات تتولى إعداد المواضيع ليتم صياغتها نهائيا من قبل ال

المشتركة واإلعالن عنها لفائدة المجتمع العلمي والبحثي إلخراجها في مشاريع، يتم 

 ."انتقاؤها وفقا لألولويات الوطنية

-Top) واعتبر ذات المصدر، أن "البرمجة بالمقاربة من األعلى الى األسفل

Down)هي خطوة ثابتة لالضطالع ، 
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 :تعليم عالي

للجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث تنصيب أعضاء ا

 العلمي غدا األربعاء

 

يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، غدا األربعاء، على اجتماع    

لتنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي 

 .ا وتقييمها، حسب ما أفاد به اليوم ، بيان للوزارةوالتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيته

وأوضح ذات المصدر، أن مراسم التنصيب التي ستجري بكليتي الطب والصيدلة لجامعة 

األهمية الموالة للبحث والتطوير واالبتكار “، تعتبر مناسبة للتأكيد على ”الزيانية“الجزائر 

نشاطات البحث والتطوير واالبتكار، من خالل عمل العشر لجان، السيما ما تعلق ببرمجة 

من خالل إعداد مواضيع بحث وتطوير من قبل المؤسسات التابعة للشركاء االقتصاديين 

 .”واالجتماعيين العموميين والخواص

 

 

 

 

 

 

 



 

تعليم عاٍل: تنصيب أعضاء اللجان القطاعية المشتركة لترقية البحث العلمي هذا 

 األربعاء

 

الي والبحث العلمي، كمال بداري، هذا األربعاء،على تنصيب أعضاء اللجان يشرف وزير التعليم الع

المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها 

 .وترقيتها وتقييمها

أوضح بيان للوزارة المذكورة، أّن مراسم التنصيب التي ستجرى بكليتي الطب والصيدلة 

الجزائر "الزيانية"،تعتبر مناسبة للتأكيد على "األهمية الموالة للبحث والتطوير واالبتكار من  لجامعة

خالل عمل العشر لجان،السيما ما تعلق ببرمجة نشاطات البحث والتطوير واالبتكار، من خالل إعداد 

عموميين مواضيع بحث وتطوير من قبل المؤسسات التابعة للشركاء االقتصاديين واالجتماعيين ال

  ."والخواص

وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث،في إطار "سد بعض الثغرات في عملية انتقاء 

الذي أكد أّن "مختلف المؤسسات تتولى إعداد المواضيع ليتم  -بحسب بيان الوزارة  -مشاريع البحث" 

ا لفائدة المجتمع العلمي والبحثي صياغتها نهائيا من قبل اللجان القطاعية المشتركة واإلعالن عنه

  ."إلخراجها في مشاريع، يتم انتقاؤها وفقا لألولويات الوطنية

، هي خطوة (Top-Down) واعتبرت مصالح بداري أّن "البرمجة بالمقاربة من األعلى إلى األسفل

 ."ثابتة لالضطالع واالستجابة لمطالب المجتمع

 

 

 

 

 

 

 



 

لمشتركة لترقية البحث العلمي تنصيب أعضاء اللجان القطاعية ا

 غدا

 

يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، غدا األربعاء، على تنصيب 

أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير 

 .التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها

التنصيب التي ستجرى بكليتي الطب والصيدلة لجامعة  أوضح بيان للوزارة، أّن مراسم

تعتبر مناسبة للتأكيد على األهمية الموالة للبحث والتطوير واإلبتكار ”. الزيانية“الجزائر 

من خالل عمل العشر لجان. السيما ما تعلق ببرمجة نشاطات البحث والتطوير واالبتكار. 

سسات التابعة للشركاء اإلقتصاديين من خالل إعداد مواضيع بحث وتطوير من قبل المؤ

 .”واإلجتماعيين العموميين والخواص

وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث،في إطار سد بعض الثغرات في 

الذي أكد أّن مختلف المؤسسات تتولى إعداد المواضيع ليتم ”. عملية انتقاء مشاريع البحث

ية المشتركة. واإلعالن عنها لفائدة المجتمع العلمي صياغتها نهائيا من قبل اللجان القطاع

 .والبحثي إلخراجها في مشاريع. يتم إنتقاؤها وفقا لألولويات الوطنية

، (Top-Down) البرمجة بالمقاربة من األعلى إلى األسفل“واعتبرت مصالح بداري، أن 

 .”هي خطوة ثابتة لالضطالع واالستجابة لمطالب المجتمع

 

 

 

 

 



 

 ديدة لسدّ ثغرات انتقاء مشاريع البحثمقاربة ج

 

يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم على اجتماع 

لتنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث 

العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها، حسب ما أفاد أمس، 

  .رةبيان للوزا

أوضح المصدر، أن مراسم التنصيب التي ستجري بكليتي الطب والصيدلة 

األهمية الموالة للبحث »، تعتبر مناسبة للتأكيد على «الزيانية» الجزائرلجامعة 

الل عمل العشر لجان، السيما ما تعلق ببرمجة نشاطات والتطوير واالبتكار من خ

البحث والتطوير واالبتكار، من خالل إعداد مواضيع بحث وتطوير من قبل 

«. المؤسسات التابعة للشركاء االقتصاديين واالجتماعيين العموميين والخواص

سد بعض »وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث في إطار 

الذي أكد أن  -حسب بيان الوزارة  -« ي عملية انتقاء مشاريع البحثالثغرات ف

مختلف المؤسسات تتولى إعداد المواضيع ليتم صياغتها نهائيا من قبل اللجان »

القطاعية المشتركة واإلعالن عنها لفائدة المجتمع العلمي والبحثي إلخراجها في 

 .«مشاريع، يتم انتقاؤها وفقا لألولويات الوطنية

-Top) البرمجة بالمقاربة من األعلى الى األسفل»تبر ذات المصدر، أن واع

Down)هي خطوة ثابتة لالضطالع واالستجابة لمطالب المجتمع ،».  
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التعليم العالي: تنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث 
 العلمي غدا

 

ي، كمال بداري، غدا األربعاء، على اجتماع يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلم

لتنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث 

العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها، حسب ما أفاد به اليوم 

  .الثالثاء، بيان للوزارة

بكليتي الطب والصيدلة  وأوضح ذات المصدر، أن مراسم التنصيب التي ستجري

الزيانية"، تعتبر مناسبة للتأكيد على "األهمية الموالة للبحث " الجزائرلجامعة 

طات والتطوير واالبتكار من خالل عمل العشر لجان، السيما ما تعلق ببرمجة نشا

البحث والتطوير واالبتكار، من خالل إعداد مواضيع بحث وتطوير من قبل 

 ."المؤسسات التابعة للشركاء االقتصاديين واالجتماعيين العموميين والخواص

وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث، في إطار "سد بعض الثغرات 

الذي أكد أن "مختلف  –رةحسب بيان الوزا–في عملية انتقاء مشاريع البحث" 

المؤسسات تتولى إعداد المواضيع ليتم صياغتها نهائيا من قبل اللجان القطاعية 

المشتركة واإلعالن عنها لفائدة المجتمع العلمي والبحثي إلخراجها في مشاريع، يتم 

 ."انتقاؤها وفقا لألولويات الوطنية

-Top) ى الى األسفلواعتبر ذات المصدر، أن "البرمجة بالمقاربة من األعل

Down)هي خطوة ثابتة لالضطالع ، 
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تعليم عالي: تنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي غدا 
 األربعاء

 

 

والبحث العلمي، السيد كمال بداري، غدا األربعاء، على اجتماع لتنصيب يشرف وزير التعليم العالي 

أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

  .وتنسيقها وترقيتها وتقييمها، حسب ما أفاد به اليوم الثالثاء، بيان للوزارة

 الجزائرالتنصيب التي ستجري بكليتي الطب والصيدلة لجامعة وأوضح ذات المصدر، أن مراسم 

الزيانية"، تعتبر مناسبة للتأكيد على "األهمية الموالة للبحث والتطوير واالبتكار من خالل عمل العشر "

ما تعلق ببرمجة نشاطات البحث والتطوير واالبتكار، من خالل إعداد مواضيع بحث وتطوير لجان، السيما 

 ."من قبل المؤسسات التابعة للشركاء االقتصاديين واالجتماعيين العموميين والخواص

وتدخل هذه المقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث، في إطار "سد بعض الثغرات في عملية انتقاء 

الذي أكد أن "مختلف المؤسسات تتولى إعداد المواضيع ليتم  --حسب بيان الوزارة--ث" مشاريع البح

صياغتها نهائيا من قبل اللجان القطاعية المشتركة واإلعالن عنها لفائدة المجتمع العلمي والبحثي إلخراجها 

 ."في مشاريع، يتم انتقاؤها وفقا لألولويات الوطنية

، هي خطوة ثابتة (Top-Down) واعتبر ذات المصدر، أن "البرمجة بالمقاربة من األعلى الى األسفل

 ."المجتمع لالضطالع واالستجابة لمطالب
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تنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث  تعليم عالي:

 العلمي

 

د كمال بداري, اليوم األربعاء, يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السي

على اجتماع لتنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة 

نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها, حسب 

ما أفاد به, بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر, أن مراسم التنصيب التي 

تعتبر مناسبة للتأكيد ”, الزيانية“لصيدلة لجامعة الجزائر ستجري بكليتي الطب وا

 … األهمية الموالة“على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تنصيب أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات  تعليم عالي:

 لترقية البحث العلمي

 

ب اليوم األربعاء, على اجتماع لتنصي ,يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري

أعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

  .وتنسيقها وترقيتها وتقييمها, حسب ما أفاد به, بيان للوزارة

وأوضح ذات المصدر, أن مراسم التنصيب التي ستجري بكليتي الطب والصيدلة لجامعة الجزائر 

األهمية الموالة للبحث والتطوير واالبتكار من خالل عمل “ة للتأكيد على تعتبر مناسب”, الزيانية“

العشر لجان, السيما ما تعلق ببرمجة نشاطات البحث والتطوير واالبتكار, من خالل إعداد مواضيع 

  .“بحث وتطوير من قبل المؤسسات التابعة للشركاء االقتصاديين واالجتماعيين العموميين والخواص

سد بعض الثغرات في عملية انتقاء “لمقاربة الجديدة لبرمجة مواضيع البحث, في إطار وتدخل هذه ا

مختلف المؤسسات تتولى إعداد المواضيع ليتم “الذي أكد أن  –حسب بيان الوزارة–” مشاريع البحث

صياغتها نهائيا من قبل اللجان القطاعية المشتركة واإلعالن عنها لفائدة المجتمع العلمي والبحثي 

  .“خراجها في مشاريع, يتم انتقاؤها وفقا لألولويات الوطنيةإل

هي خطوة  ,(Top-Down)البرمجة بالمقاربة من األعلى الى األسفل “واعتبر ذات المصدر, أن 

 .“ثابتة لالضطالع واالستجابة لمطالب المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تنصيب أعضاء اللجان القطاعية المشتركة لترقية البحث العلمي

 

  

https://youtu.be/Z9GPI5M6Q68 
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Installation mercredi des membres des commissions 

intersectorielles pour la promotion de la recherche scientifique 

 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari 

présidera, mercredi, une réunion d'installation des membres des commissions 

intersectorielles en charge de la programmation, de la coordination, de la promotion et de 

l'évaluation des activités de la recherche scientifique et du développement technologique, a 

indiqué mardi le ministère dans un communiqué.  

La cérémonie d'installation se tiendra aux facultés de Médecine et de Pharmacie de 

l'Université d'Alger "Ziania" et constituera une occasion pour souligner "l'intérêt accordé à la 

recherche, au développement et à l'innovation à travers les activités des dix commissions, à 

travers l'élaboration de thèmes de recherche et de développement par les établissements 

relevant des partenaires socioéconomiques publics et privés". 

La nouvelle approche consistant à programmer des thèmes de recherche, vise à "pallier 

certaines lacunes dans la sélection des projets de recherche", note le ministère, expliquant 

que "les différents établissements seront chargés d'élaborer les thèmes à soumettre aux 

commissions intersectorielles pour les finaliser et les annoncer à la communauté scientifique 

pour les concevoir sous forme de projets à choisir selon les priorités nationales". 

La programmation par l'approche descendante (Top-Down) est un pas sûr à même de 

répondre aux exigences de la société", a conclu le communiqué. 
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Installation mercredi des membres des commissions 

intersectorielles pour la promotion de la recherche scientifique 

 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari 

présidera, mercredi, une réunion d'installation des membres des commissions 

intersectorielles en charge de la programmation, de la coordination, de la promotion et de 

l'évaluation des activités de la recherche scientifique et du développement technologique, a 

indiqué mardi le ministère dans un communiqué.  

La cérémonie d'installation se tiendra aux facultés de Médecine et de Pharmacie de 

l'Université d'Alger "Ziania" et constituera une occasion pour souligner "l'intérêt accordé à la 

recherche, au développement et à l'innovation à travers les activités des dix commissions, à 

travers l'élaboration de thèmes de recherche et de développement par les établissements 

relevant des partenaires socioéconomiques publics et privés". 

La nouvelle approche consistant à programmer des thèmes de recherche, vise à "pallier 

certaines lacunes dans la sélection des projets de recherche", note le ministère, expliquant 

que "les différents établissements seront chargés d'élaborer les thèmes à soumettre aux 

commissions intersectorielles pour les finaliser et les annoncer à la communauté scientifique 

pour les concevoir sous forme de projets à choisir selon les priorités nationales". 

La programmation par l'approche descendante (Top-Down) est un pas sûr à même de 

répondre aux exigences de la société", a conclu le communiqué. 
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Installation demain des membres des commissions 

intersectorielles pour la promotion de la recherche 

scientifique 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari 

présidera, mercredi, une réunion d'installation des membres des commissions 

intersectorielles en charge de la programmation, de la coordination, de la promotion et 

de l'évaluation des activités de la recherche scientifique et du développement 

technologique, a indiqué mardi le ministère dans un communiqué. La cérémonie 

d'installation se tiendra aux facultés de Médecine et de Pharmacie de l'Université 

d'Alger "Ziania" et constituera une occasion pour souligner "l'intérêt accordé à la 

recherche, au développement et à l'innovation à travers les activités des dix 

commissions, à travers l'élaboration de thèmes de recherche et de développement par les 

établissements relevant des partenaires socioéconomiques publics et privés". La 

nouvelle approche consistant à programmer des thèmes de recherche, vise à "pallier 

certaines lacunes dans la sélection des projets de recherche", note le ministère, 

expliquant que "les différents établissements s eront chargés d'élaborer les thèmes à 

soumettre aux commissions intersectorielles pour les finaliser et les annoncer à la 

communauté scientifique pour les concevoir sous forme de projets à choisir selon les 

priorités nationales". La programmation par l'approche descendante (Top-Down) est un 

pas sûr à même de répondre aux exigences de la société", a conclu le communiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’installation, mercredi, des membres des commissions 

intersectorielles de promotion du chercheur 

 

 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Baddari 

présidera mercredi une réunion d’installation des membres des commissions 

intersectorielles chargées de la programmation, de la coordination, de la promotion et de 

l’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique, 

a indiqué mardi le ministère dans un communiqué. . 

La cérémonie d’installation aura lieu aux Facultés de Médecine et de Pharmacie de 

l’Université d’Alger « Ziania » et sera l’occasion de souligner « l’intérêt porté à la 

recherche, au développement et à l’innovation à travers les activités des dix 

commissions, à travers l’élaboration thématiques de recherche et développement par les 

unités appartenant aux partenaires socio-économiques publics et privés ». 

La nouvelle approche consistant en la programmation des thèmes de recherche vise « à 

pallier certaines lacunes dans la sélection des projets de recherche », note le ministère, 

expliquant que « les différentes unités seront chargées de l’élaboration des thèmes à 

soumettre au commissions intersectorielles pour les finaliser et les faire connaître à la 

communauté scientifique afin de les concevoir sous forme de projets à choisir en 

fonction des priorités nationales ». 

La programmation descendante est une étape sûre qui peut répondre aux demandes de la 

société », conclut le communiqué de presse. 
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