
 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023جانفي  22 ليوم



 

 وزير التعليم العالي الليبي يزور الجزائر

 

استقبل كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد ظهر السبت بمطار 

هواري بومدين الدولي السيد عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

للجزائر في  لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة مصحوبا بوفد وزاري هام

زيارة عمل ستمتد إلى غاية يوم الثالثاء حسب ما ذكره بيان لوزارة التعليم العالي 

  .تلقت أخبار اليوم نسخة منه

وتأتي هذه الزيارة تكريسا ألواصر األخوة والعالقة التاريخية المتميزة التي تجمع 

 .البلدين والشعبين الشقيقين معا

ز وتكثيف وتوسيع التعاون والتبادل في كما تشكل هذه الزيارة فرصة لتعزي

 .مجاالت التعليم والتكوين والبحث في مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا

بن يوسف بن خدة وجامعة  1وسيتم خالل هذه المناسبة زيارة جامعة الجزائر

هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار ومركز تنمية التكنولوجيات 

 .المتطورة

 .يتم خالل هذا اللقاء التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الجزائري الليبيكما س

 

وسيزور الوفد الليبي كذلك في هذه المناسبة بعض المعالم التاريخية والدينية مثل 

 .المتحف الوطني للمجاهد والجامع الكبير بالجزائر العاصمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ئروزير التعليم العالي الليبي يزور الجزا  

استقبل كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد ظهر السبت بمطار 

هواري بومدين الدولي السيد عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة مصحوبا بوفد وزاري هام للجزائر في 

ثاء حسب ما ذكره بيان لوزارة التعليم العالي زيارة عمل ستمتد إلى غاية يوم الثال

  .تلقت أخبار اليوم نسخة منه

وتأتي هذه الزيارة تكريسا ألواصر األخوة والعالقة التاريخية المتميزة التي تجمع 

 .البلدين والشعبين الشقيقين معا

كما تشكل هذه الزيارة فرصة لتعزيز وتكثيف وتوسيع التعاون والتبادل في 

 .عليم والتكوين والبحث في مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيامجاالت الت

بن يوسف بن خدة وجامعة  1وسيتم خالل هذه المناسبة زيارة جامعة الجزائر

هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار ومركز تنمية التكنولوجيات 

 .المتطورة

 .يذي للتعاون الجزائري الليبيكما سيتم خالل هذا اللقاء التوقيع على البرنامج التنف

 

وسيزور الوفد الليبي كذلك في هذه المناسبة بعض المعالم التاريخية والدينية مثل 

 .المتحف الوطني للمجاهد والجامع الكبير بالجزائر العاصمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات: ضرورة وضع استراتيجية "واضحة" للبحث 

 ميالعل

 

أكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, دمحم الطاهر عبادلية, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على  -الجزائر

ضرورة صياغة استراتيجية "واضحة" للبحث العلمي بغية المساهمة في تحقيق التقدم االقتصادي المنشود في ظل "الجزائر 

 الجديدة".

فتتاحه لملتقى نظم تحت عنوان: "من أجل منظومة بحثية فعالة موجهة نحو االبتكار وخدمة االقتصاد الوطني", وخالل كلمة له لدى ا

أوضح السيد عبادلية أن الوضع الحالي يستدعي إعداد "استراتيجية واضحة في البحث العلمي, من أجل توجيه السياسات العامة نحو 

 زيز وتحسين الخدمات".مقاربات فعالة لترشيد استعمال الموارد و تع

وأبرز ذات المسؤول أهمية صياغة هذه االستراتيجية ال سيما من أجل "إنتاج حلول مبتكرة لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي 

 والثقافي", إلى جانب توجيه البحث الجامعي نحو المزيد من االبتكار وعدم حصره في التكوين".

ية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من البحث العلمي أولوية وطنية وطموح النخبة الوطنية وأضاف قائال: "إن دعم رئيس الجمهور

 في تكثيف تطبيق العلوم والتكنولوجيا خدمة للتنمية المستدامة, يضمنان تنفيذ استراتيجية ترتكز على البرمجة والتنسيق والتقييم لبرامج

 البحث العلمي واالبتكار".

, وأظهر حدوده العديدة من حيث األداء, بغية التكيف 1791إلى "مراجعة نظام البحث الوطني الذي تأسس عام  كما دعا رئيس المجلس

 مع أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية".

وبعد أن أشار إلى وجود "إرادة سياسية لعالج نقاط الضعف الخاصة بالبحث العلمي", أعرب عن استعداد المجلس للمساهمة في 

ة أفضل" لهذا المجال )البحث العلمي( سيما من خالل "ترشيد استعمال الموارد وتحسين الخدمات وكذا تحديد أهداف البحث, "حوكم

 وتعبئة الباحثين, فضال عن منح التمويل وتحديد المواعيد النهائية لألعمال البحثية, وتقييم عائد االستثمار".

تكوين العنصر البشري والعمل على "تنمية الوعي بأهمية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  وفي ذات السياق, ألح السيد عبادلية على أهمية

على مستوى المنظومة التربوية لتوجيه الجهود نحو البحث التطويري واالبتكار", مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس "سيعمل على 

هداف محددة مسبقا وكذا ترسيخ تثمين نتائج البحث كدليل على نجاح نشر ثقافة التقييم الخاصة بالبحث العلمي على أساس مؤشرات وأ

 السياسة العمومية للبحث, مع ضمان االبتكار وتحويل التكنولوجيا والخبرة".

كما أبرز أن "مواجهة التحديات, خاصة منها المتعلقة بالتغير المناخي وتقلبات الوضع الصحي العالمي والتهديدات األمنية )...(, تتطلب 

 رؤية شاملة منسقة ومشتركة حول ستة محاور تخص األمن الغذائي والصحي" إلى جانب "األمن الطاقوي والمائي والبيئي واإلقليمي".

من جهته, دعا رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي, البروفيسور كمال صنهاجي, خالل مداخلة له حول مؤشرات األمن الصحي إلى 

ال الصحة وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات", مبديا "استعداد" الوكالة للمساهمة في تطوير البحث "تظافر جهود الفاعلين في مج

 العلمي خاصة في مجال األمن الصحي.

من جانبهم, رافع المتدخلون في هذا الملتقى الذي سيتبع بتنظيم الجمعية العامة الثانية للمجلس للبحث العلمي والتكنولوجيات, من أجل 

منظومة البحث العلمي في الجزائر مع المستجدات على المستوى الدولي, وذلك بغية "تثمين مخرجات البحث العلمي,  "تكييف"

 للمساهمة في تحقيق االقالع االقتصادي المنشود".

 

 

 



 

 ”حتمية“توجيه البحث العلمي لدعم التنمية ضرورة 

 التحديات التي تنتظر الجزائر تحتاج إلى تفعيل دوره

 

 روفيسور عبادلية: الرئيس جعل من البحث العلمي ودعم النخبة أولوية وطنيةالب –

 و اإلمكانيات المتوفرة لم يحسن إستغاللها… األستاذ بوثلجة:الجزائر تراهن كثيرا على البحث العلمي -

 والتحفيز المادي والمعنوي للباحثين مهم…الدكتور محرز:البحث العلمي معادلة هامة في تنمية الدول-

لفت رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، البروفيسور دمحم الطاهر عبادلية، إلى عجز البحث العلمي 

في الجزائر، عن دعم التنمية كما ينبغي، من خالل تقديم الحلول المبتكرة التي تحقق التقدم االقتصادي واالجتماعي 

 اضحة للبحث العلمي بغية المساهمة في تحقيق التقدم المنشودوالثقافي، كما شدد على ضرورة صياغة استراتيجية و

. 

وقال رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، دمحم الطاهر عبادلية،اليوم، خالل إفتتاحه للجمعية العامة 

ره في إنتاج الثانية للمجلس، بالمركز الدولي للمؤتمرات غرب العاصمة، أن البحث العلمي في الجزائر لم يلعب دو

 .حلول مبتكرة تحقق التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي بالرغم اإلمكانيات البشرية المسخرة لذلك

كما ذكر في نفس الوقت، بدعم رئيس الجمهورية للبحث العلمي، أين قال أن الرئيس تبون جعل من البحث العلمي 

لتكنولوجيا خدمة للتنمية المستدامة بما يضمن تنفيذ ودعم النخبة أولوية وطنية، قصد توسيع تطبيق العلوم وا

 . .اإلستراتيجية التي ترتكز على البرمجة والتنسيق والتقييم لبرامج البحث العلمي واالبتكار

وذكر في سياق متصل، بالتحديات التي تواجه الجزائر، والتي تحتاج إلى تفعيل دور البحث العلمي على غرار 

الوضع الصحي والتهديدات األمنية على الحدود ، قائال بان هذا الوضع يتطلب رؤية شاملة التغير المناخي وتقلبات 

 . لمفاهيم األمن عموما بما فيه األمن الصحي، الغذائي، الطاقوي

وتحدث البروفيسور عبادلية، عن دور المجلس، أين قال أنه هيئة دستورية إستشارية مستحدثة الستكمال البناء 

العلمية في الجزائر، يتولى تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير  المؤسسي للمنظومة

التكنولوجي واالبتكار، مشيرا إلى أنه يقع على عاتقه تقديم اآلراء والتوصيات التي من شأنها تعزيز دور البحث 

 .العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العامة

لية، على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير البحث من أجل إعادة تأهيل إقتصادها ، كما شدد وشدد البروفيسور عباد

أيضا على أهمية العمل على بناء أمة أقوى متطلعة إلى التقدم االقتصادي واالجتماعي، موضحا بأن هذا يكمن في 

نصر البشري والعمل على تنمية تعبئة شاملة لموارد الحوكمة واالبتكار،الفتا في نفس الوقت إلى ضرورة تكوين الع

 . الوعي بأهمية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار على مستوى المنظومة التربوية

وفي السياق أكد أساتذة جامعيون، أهمية البحث العلمي في دعم مسار التنمية في البالد، مشيدين بتركيز وزارة 

أشاروا إلى أن إمكانيات المسخرة لتطوير ودعم البحث  التعليم العالي على هذا النهج في الفترة األخيرة، في حين

 العلمي في الجزائر، بما يمكنه من القيام بدوره كما ينبغي، ال تزال متواضعة

وفي كلمته، أكد رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، إستعداد الوكالة للمساهمة في 

ألمن الصحي، مشددا على ضرورة تظافر جهود الفاعلين في مجال الصحة تطوير البحث العلمي خاصة في مجال ا

 .وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات

 األستاذ بوثلجة: الجزائر تراهن كثيرا على البحث العلمي في إعطاء دفعة قوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية……

أن الجزائر تراهن كثيرا على البحث  ”لمغرب األوسطا” يرى األستاذ الباحث، عبد الرحمان بوثلجة، في تصريحه لـ

الكثير من اإلمكانيات  -حسبه-العلمي في إعطاء دفعة قوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وألجل ذلك وفرت 

 .لإلستثمار فيه وتطويره، من خالل إنشاء المخابر على مستوى الجامعات ومراكز البحث في ميادين مختلفة

البحث العلمي، إلى من البحث العلمي ما يخدم المجال األكاديمي ومنه من هو موجه للتنمية ولفت المتحدث 

االقتصادية واالجتماعية، مؤكدا أن الجزائر وضعت مؤخرا تطوير البحث التطبيقي كإحدى األسس التي يبنى عليها 



توجيهات من السلطات العليا  -هعلى حد قول-االقتصاد المبني على المعرفة الذي تريد تأسيسه، وألجل ذلك صدرت 

 .للمؤسسات الجامعية والبحثية من أجل التوجه في هذا المنحى

وتم تبني ثالث محاور إستراتيجية وطنية للبحث العلمي لما ال من أهمية خاصة لمستقبل بالدنا، وهي ” كما قال 

ة كورونا أكدت هذا االختيار، فلقد األمن الغذائي والطاقوي وصحة المواطن، ولعل األزمة األوكرانية وقبلها أزم

الحظنا كيف أن الدول المتطورة كانت تتسابق في إيجاد لقاح لوباء كورونا في الوقت الذي كانت فيه بقية الدول 

تنتظر مصيرها، كما أن األزمة األوكرانية أثبت أن تحقيق االكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة أمر ضروري حتى ال 

 .”ألزمات الدوليةنبقى رهينة تقلب ا

وأكد المتحدث، أن وجود مؤشرات على أنه يمكن للبحث العلمي أن يساهم في تطوير اإلقتصاد، من خالل نماذج 

لكن هذا “لبحوث وابتكارات واختراعات قام بها باحثون وشباب جامعي ويمكن التفاءل بها، قبل أن يستطرد قائال 

هذا في الجانب االقتصادي، حيث تلعب … تكثف هذه المبادراتغير كافي ولتحقيق الهدف المنشود يجب تعمم و

العلوم الدقيقة والتكنولوجية وعلوم الطبيعة والحياة دورا مباشرا فيه، أما في جانب التنمية االجتماعية فأعتقد بأننا 

األداب وغيرها في مازلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق الهدف، وهو أن تساهم العلوم االجتماعية واالنسانية والفلسفة و

إيجاد حلول لمشاكل مجتمعية، وإستعمال نتائج البحث في هذه المجاالت لمعالجة مشاكل وأزمات في الجانب 

 .”االجتماعي

وعن اإلمكانيات المسخرة للبحث العلمي يرى األستاذ بوثلجة، أنها غير كافية كما لم يحسن إستغالل المتوفرة منها، 

 .ر في طريقة تمويل البحث العلمي، من خالل دراسة حالة بحالة لالحتياجات والنتائحمشددا على ضرورة إعادة النظ

فبدون تبني “وفي سياق أكد المتحدث،أهمية انخراط المجتمع العلمي كله في السياسة الجديدة للبحث العلمي، قائال 

الجهود التي تبذلها الجهات  فرق البحث لهذا المشروع واقتناعها به اليمكن ان نرى نتائج على أرض الواقع، رغم

 .”الوصية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خالل إصدار النصوص وإرسال التعليمات

كما دعا إلى ابتكار ٱليات جديدة لجعل الباحث يركز على البحوث المفيدة، والتي يمكن أن تساهم مساهمة حقيقية في 

أو على األقل تنشر كمساهمة أكاديمية محترمة في مجاالت عالمية لتحسين تصنيف  التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .الجامعات الجزائرية وجلب إنتباه الباحثين في العالم إليها

 واإلمكانيات المسخرة له في الجزائر ضعيفة…الدكتور محرز: البحث العلمي معادلة هامة في تنمية الدول..…

في تحقيق التنمية ومدى تقديمه للحلول فيما يخص قضايا مطروحة على الساحة  وفي حديثه عن دور البحث العلمي

، إلى أن البحث العلمي ”المغرب األوسط” الوطنية، لفت االستاذ الجامعي، الدكتور سمير محرز، في تصريحه لـ

والمعضالت التي يعد معادلة هامة في تنمية المجتمعات والشعوب والدول و هو آلية فعلية وحقيقية لفهم المشاكل 

تفكر في زيادة المراكز البحثية بما فيها  -حسبه-تعرقل مسار بناء الدول بصفة عامة ،ما يجعل من الدولة اليوم 

وهذا ما قرره الوزير في أحدث قرار له وهو اعتماد بعض المراكز البحثية من أجل تفعيل “الجزائر، حيث قال 

ا السياسية وصناع القرار توجهوا بشكل كبير نحو الجامعة وأدمجوا دورها في التنمية، و الجزائر من خالل نخبه

مجموعة من المتغيرات كاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، التنمية المستدامة وتكنولوجيات االعالم واإلتصال و 

 آخر قرار تم إصداره أول أمس هو إدراج الذكاء االصطناعي في مقررات التدريس والبحث خاصة بعد نجاح

مؤتمر سيليكون فالي الذي جمع الباحثين والمخترعين الجزائريين المغتربين في الخارج و الذي حضره العلماء على 

 .”رأسهم الباحث المخترع كمال التومي

وأكد الدكتور محرز، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يركز اليوم وبشكل كبير على الدور التنموي للجامعة 

 .ن خالل مجمل القرارات التي أضحي يتخذها مؤخراالجزائرية، م

 -حسبه-في حين أشار محدثنا، إلى ضعف االمكانيات المسخرة للبحث العلمي في الجزائر، ما يستوجب تدارك األمر

أين قال أن أول نقطة وجب التركيز عليها من طرف وزارة التعليم العالي هي منح بيئة مالئمة ومشجعة للبحث 

ة للباحث واألستاذ الجامعي خاصة في ما يخص تحسين األجور و المنح العلمية والتربصات، مشيرا العلمي بالنسب

أيضا إلى ضرورة تكوين الباحثين و تطوير مستواهم العلمي بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة المعمول 

 .التي بطلبها أي باحث علمبها في الجامعات الدولية الكبرى ، إضافة إلى تقديم كل وسائل الراحة 

” وفي ذات الخصوص أكد المتحدث، أهمية التحفيز، لقيام البحث العلمي بدوره في دعم مسار التنمية، حيث قال 

وجب على ممثلي القطاع التفكير في التحفيز المادي كما هو معمول به في الجامعات األوروبية والخليجية و التحفيز 

اء على هذين المحورين ستنخرط الجامعة بشكل مباشر في معركة التنمية التي ينشدها المعنوي من تكوين جيد ، و بن

 .”رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

 

 



 

الوضع الحالي يستدعي إعداد استراتيجية واضحة في البحث 

 العلمي

 

 .الوضع الحالي يستدعي إعداد استراتيجية واضحة في البحث العلمي واالن مشاهدة التفاصيل :اخبار عربية برس بي ..

أكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، دمحم الطاهر عبادلية، السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة صياغة 

تراتيجية "واضحة" للبحث العلمي بغية المساهمة في تحقيق التقدم االقتصادي المنشود في ظل "الجزائر الجديدة". وخالل كلمة له اس

 .لدى افتتاحه لملتقى نظم تحت عنوان: "من أجل منظومة بحثية فعالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pressbee.net/show5728522.html?title=الوضع-الحالي-يستدعي-إعداد-استراتيجية-واضحة-في-البحث-العلمي


 

 عبادلية: ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للبحث العلمي

 

ئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات دمحم الطاهر عبادلية، على ضرورة صياغة إستراتيجية واضحة للبحث أكد ر

 .العلمي. بغية المساهمة في تحقيق التقدم اإلقتصادي المنشود في ظل الجزائر الجديدة

وخدمة االقتصاد الوطني.  االبتكارة موجهة نحو وخالل كلمة له لدى افتتاحه لملتقى نظم تحت عنوان: من أجل منظومة بحثية فعال

أوضح عبادلية أن الوضع الحالي يستدعي إعداد إستراتيجية واضحة في البحث العلمي. من أجل توجيه السياسات العامة نحو مقاربات 

 .فعالة لترشيد إستعمال الموارد و تعزيز وتحسين الخدمات

ما من أجل إنتاج حلول مبتكرة لتحقيق التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي وأبرز ذات المسؤول أهمية صياغة هذه االستراتيجية ال سي

 .والثقافي. إلى جانب توجيه البحث الجامعي نحو المزيد من اإلبتكار وعدم حصره في التكوين

في تكثيف وأضاف قائال إن دعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي جعل من البحث العلمي أولوية وطنية وطموح النخبة الوطنية 

تطبيق العلوم والتكنولوجيا خدمة للتنمية المستدامة. يضمنان تنفيذ إستراتيجية ترتكز على البرمجة والتنسيق والتقييم لبرامج البحث 

 .العلمي واإلبتكار

واإلبتكار على  وفي ذات السياق ألح عبادلية على أهمية تكوين العنصر البشري والعمل على تنمية الوعي بأهمية العلوم والتكنولوجيا

مستوى المنظومة التربوية لتوجيه الجهود نحو البحث التطويري واإلبتكار. مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على نشر ثقافة التقييم 

 .الخاصة بالبحث العلمي على أساس مؤشرات وأهداف محددة مسبقا

اخي وتقلبات الوضع الصحي العالمي والتهديدات األمنية. كما أبرز عبادلية، أن مواجهة التحديات خاصة منها المتعلقة بالتغير المن

تتطلب رؤية شاملة منسقة ومشتركة حول ستة محاور تخص األمن الغذائي والصحي. إلى جانب األمن الطاقوي والمائي والبيئي 

 .واإلقليمي

حول مؤشرات األمن الصحي إلى  من جهته دعا رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي، خالل مداخلة له

تظافر جهود الفاعلين في مجال الصحة وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات. مبديا إستعداد الوكالة للمساهمة في تطوير البحث العلمي 

 .خاصة في مجال األمن الصحي
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رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات: هجرة األدمغة 

 السياسات العامة في مجال البحث العلمي واالبتكارتقّوض نجاح 

 
أكد األستاذ " دمحم الطاهر عبادلية " رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات أن هجرة 

االدمغة يحول دون انجاح وتنفيذ السياسات العامة ، سيما ماتعلق بتطوير البحث العلمي ، وهو التحدي 

وقال المتحدث  .ه من أجل استقرار منظومتها العلمية وتشجيع االبتكارالذي وجب على السلطات رفع

أن المجلس الذي يرأسه حاليا والذي يعد هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية وفي جمعيته العامة 

الثانية المنعقدة اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات ، قال إن المجلس اعتمد مقاربة تشاركية وتوافقية 

ة تتمثل في االنصات إلى الفاعلين والخبراء والشركاء االقتصاديين ، إلى جانب القطاعات متماسك

الوزارية من خالل المجالس القطاعية الدائمة تكريسا لثقافة اتخاذ القرار الجماعي عندما يتعلق األمر 

من بالسياسة الوطنية واالستفادة من كل االسهامات للوصول إلى تشخيص موضوعي ودقيق وكشف 

جهة أخرى ومن خالل التشخيص الذي أجراه المجلس في مجال البحث العلمي ، وذلك بتسليط الضوء 

على نقاط الضعف والقوة ، قد بين أن البحث العلمي لم يلعب دوره في التنمية من خالل انتاج حلول 

مضيفا أن  .صنعةمبتكرة لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي كما هو الحال في البلدان الم

البحث العلمي قد ظل محصورا في دور التكوين ولم يتجه نحو االبتكار هذا الى جانب ضعف البحث 

التطويري في إطار علوم الحياة خاصة مجاالت العلوم الطبية والمجاالت ذات الصلة على غرار 

 .البيولوجيا التركيبية والبيانات الضخمة، وذلك رغم الموارد البشرية الهائلة
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ”واضحـة“البحـث العلمي: ضـرورة وضـع استراتيجيـة 

اصمة, على أكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, دمحم الطاهر عبادلية, اليوم السبت بالجزائر الع

للبحث العلمي بغية المساهمة في تحقيق التقدم االقتصادي المنشود في ظل ” واضحة“ضرورة صياغة استراتيجية 

 ”.الجزائر الجديدة“

من أجل منظومة بحثية فعالة موجهة نحو االبتكار وخدمة “وخالل كلمة له لدى افتتاحه لملتقى نظم تحت عنوان: 

استراتيجية واضحة في البحث العلمي, من “ة أن الوضع الحالي يستدعي إعداد أوضح عبادلي”, االقتصاد الوطني

 ”.أجل توجيه السياسات العامة نحو مقاربات فعالة لترشيد استعمال الموارد و تعزيز وتحسين الخدمات

االقتصادي إنتاج حلول مبتكرة لتحقيق التقدم “وأبرز ذات المسؤول أهمية صياغة هذه االستراتيجية ال سيما من أجل 

 ”.إلى جانب توجيه البحث الجامعي نحو المزيد من االبتكار وعدم حصره في التكوين”, واالجتماعي والثقافي

إن دعم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من البحث العلمي أولوية وطنية “وأضاف قائال: 

وطموح النخبة الوطنية في تكثيف تطبيق العلوم والتكنولوجيا خدمة للتنمية المستدامة, يضمنان تنفيذ استراتيجية 

 ”.ي واالبتكارترتكز على البرمجة والتنسيق والتقييم لبرامج البحث العلم

, وأظهر حدوده العديدة من حيث 1791مراجعة نظام البحث الوطني الذي تأسس عام “كما دعا رئيس المجلس إلى 

 ”.األداء, بغية التكيف مع أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية

استعداد المجلس  أعرب عن”, إرادة سياسية لعالج نقاط الضعف الخاصة بالبحث العلمي“وبعد أن أشار إلى وجود 

ترشيد استعمال الموارد وتحسين “لهذا المجال )البحث العلمي( سيما من خالل ” حوكمة أفضل“للمساهمة في 

الخدمات وكذا تحديد أهداف البحث, وتعبئة الباحثين, فضال عن منح التمويل وتحديد المواعيد النهائية لألعمال 

 ”.البحثية, وتقييم عائد االستثمار

تنمية الوعي بأهمية العلوم “عبادلية على أهمية تكوين العنصر البشري والعمل على   سياق, ألحوفي ذات ال

مشيرا في ”, والتكنولوجيا واالبتكار على مستوى المنظومة التربوية لتوجيه الجهود نحو البحث التطويري واالبتكار

حث العلمي على أساس مؤشرات وأهداف سيعمل على نشر ثقافة التقييم الخاصة بالب“هذا الصدد إلى أن المجلس 

محددة مسبقا وكذا ترسيخ تثمين نتائج البحث كدليل على نجاح السياسة العمومية للبحث, مع ضمان االبتكار وتحويل 

 ”.التكنولوجيا والخبرة

هديدات مواجهة التحديات, خاصة منها المتعلقة بالتغير المناخي وتقلبات الوضع الصحي العالمي والت“كما أبرز أن 

إلى جانب ” تتطلب رؤية شاملة منسقة ومشتركة حول ستة محاور تخص األمن الغذائي والصحي)…(, األمنية 

 ”.األمن الطاقوي والمائي والبيئي واإلقليمي“

من جهته, دعا رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي, البروفيسور كمال صنهاجي, خالل مداخلة له حول مؤشرات 

” استعداد“مبديا ”, تظافر جهود الفاعلين في مجال الصحة وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات“األمن الصحي إلى 

 الوكالة للمساهمة في تطوير البحث العلمي خاصة في مجال األمن الصحي.

من جانبهم, رافع المتدخلون في هذا الملتقى الذي سيتبع بتنظيم الجمعية العامة الثانية للمجلس للبحث العلمي 

منظومة البحث العلمي في الجزائر مع المستجدات على المستوى الدولي, وذلك ” تكييف“تكنولوجيات, من أجل وال

 ”.تثمين مخرجات البحث العلمي, للمساهمة في تحقيق االقالع االقتصادي المنشود“بغية 

https://www.horizons.dz/arabe/wp-content/uploads/sites/6/2023/01/enseignement.jpg


 

 ر ملتقى تنظمه جامعة البليدة ماي المقبل فن معماري" محو…الزليج"

 

، إلى تنظيم الملتقى الوطني 2 البليدةيسعى قسم العلوم اإلنسانية التابع لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

ماي المقبل، 61، وذلك يوم "الجزائريةالزليج، فن معماري .. تاريخ حضاري ومرآة للهوية الثقافية األول حول "

  .بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين في هذا المجال
من تنظيمه هو إبراز البعد التاريخي لطابع الزليج كتراث معماري جزائري،  وحسب منظمو الملتقى، فان الهدف

 ، والتي تميزه عن غيره في منطقةالجزائريوتسليط الضوء على الخصوصيات الجمالية لطابع الزليج العمراني 
، ضمن الجهود الجزائريشمال أفريقيا. توثيق مساهمات علمية تأصل لعراقة طابع الزيج العمراني في المجتمع 

شف عن الدالالت الثقافية واالجتماعية التي المبذولة في إطار الحفاظ على التراث المادي للبالد، باإلضافة إلى الك
 .يحملها الزليج العمراني كفن وموروث جزائري تقليدي

وذكرت ديباجة الملتقى، أن الزليج يعتبر من أهم الشواهد المادية للزخارف الفنية، التي نالت مكانة هامة، وتنوعت 
، والمباني المدنية، كالقصور والمنازل. كما مجاالت استخدامها في تزيين المباني الدينية، كالمساجد واألضرحة

عرف المسلم فن الزليج، مع توسع الفتوحات اإلسالمية وتأثرها بمن سبقوها من الحضارات، على غرار الحضارة 
الرومانية التي ظهر وازدهر بها، وانتشر في أغلب مبانيها ما يسمى بالفسيفساء، وهي عبارة عن مكعبات من 

وتجمع بطريقة فنية دقيقة، مشكلة بذلك لوحات، تجسد مواضيعها مشاهد الحرب والصيد  الحجارة الصغيرة ترص
والمصارعة والحياة اليومية، وتضيف الديباجة واستمر الفنان المسلم في استخدام الزليج، وخير دليل على ذلك قبة 

واستعمال البالطات الخزفية الصخرة والمسجد األموي، لتظهر في العصر العباسي تقنيات جديدة لتكسية الجدران، 
التي كانت تعطي للفنان، حرية في استعمال العناصر الزخرفية وتنفيذ المواضيع بأريحية، فانتشرت هذه التقنية في 

وفق ذات المصدر منذ العهد الحمادي  الجزائرعمل الزليج في وبالد الرافدين والشام ومصر، كما است إيرانكل من 
إن لم نقل قبل ذلك في عند الرستميين، لكن الذي بقي من الشواهد، ما مثلته الدولة الحمادية في عاصمتها األولى  –

، واستعمل أيضا عند الزيانيين الذين اهتموا بالفنون المعمارية، إلى -العاصمة الثانية لها بجايةة بني حماد، وفي بقلع
المدن الكبرى، كمدينة أن وصل أوج ازدهاره خاصة عند هجرة الكثير من مسلمي األندلس، واستقرارهم ب

مميزا لقصورها ومنازلها، يحمل دالالت جمالية وتلمسان، حيث غدى طابعا معماريا فنيا  قسنطينة، الجزائر
 الجزائريينوصورا فنية إبداعية، تبرز مضامين ثقافية واجتماعية، جسدتها أنامل مختصين من الحرفيين والفنانين 

إلى يومنا هذا، وتحافظ عليه كموروث حضاري جزائري  الجزائريةاالجتماعي للحواضر -يطيلة التاريخ الثقاف
 .الجزائريةخالص، يعكس ثراء وغنى وتنوع الهوية الثقافية 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/elhayat/216564
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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
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%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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
https://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
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
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

 فن معماري" محور ملتقى تنظمه جامعة البليدة ماي المقبل …الزليج"

 

، إلى تنظيم الملتقى الوطني 2 البليدةبجامعة يسعى قسم العلوم اإلنسانية التابع لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ماي المقبل، 61، وذلك يوم "الجزائريةاألول حول "الزليج، فن معماري .. تاريخ حضاري ومرآة للهوية الثقافية 

  .بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين في هذا المجال
وحسب منظمو الملتقى، فان الهدف من تنظيمه هو إبراز البعد التاريخي لطابع الزليج كتراث معماري جزائري، 

، والتي تميزه عن غيره في منطقة الجزائريالزليج العمراني وتسليط الضوء على الخصوصيات الجمالية لطابع 
، ضمن الجهود الجزائريشمال أفريقيا. توثيق مساهمات علمية تأصل لعراقة طابع الزيج العمراني في المجتمع 

المبذولة في إطار الحفاظ على التراث المادي للبالد، باإلضافة إلى الكشف عن الدالالت الثقافية واالجتماعية التي 
 .يحملها الزليج العمراني كفن وموروث جزائري تقليدي

أن الزليج يعتبر من أهم الشواهد المادية للزخارف الفنية، التي نالت مكانة هامة، وتنوعت  وذكرت ديباجة الملتقى،
مجاالت استخدامها في تزيين المباني الدينية، كالمساجد واألضرحة، والمباني المدنية، كالقصور والمنازل. كما 

ن الحضارات، على غرار الحضارة عرف المسلم فن الزليج، مع توسع الفتوحات اإلسالمية وتأثرها بمن سبقوها م
الرومانية التي ظهر وازدهر بها، وانتشر في أغلب مبانيها ما يسمى بالفسيفساء، وهي عبارة عن مكعبات من 

الحجارة الصغيرة ترص وتجمع بطريقة فنية دقيقة، مشكلة بذلك لوحات، تجسد مواضيعها مشاهد الحرب والصيد 
لديباجة واستمر الفنان المسلم في استخدام الزليج، وخير دليل على ذلك قبة والمصارعة والحياة اليومية، وتضيف ا

الصخرة والمسجد األموي، لتظهر في العصر العباسي تقنيات جديدة لتكسية الجدران، واستعمال البالطات الخزفية 
شرت هذه التقنية في التي كانت تعطي للفنان، حرية في استعمال العناصر الزخرفية وتنفيذ المواضيع بأريحية، فانت

وفق ذات المصدر منذ العهد الحمادي  الجزائروبالد الرافدين والشام ومصر، كما استعمل الزليج في  إيرانكل من 
إن لم نقل قبل ذلك في عند الرستميين، لكن الذي بقي من الشواهد، ما مثلته الدولة الحمادية في عاصمتها األولى  –

، واستعمل أيضا عند الزيانيين الذين اهتموا بالفنون المعمارية، إلى -ثانية لهاالعاصمة ال بجايةبقلعة بني حماد، وفي 
أن وصل أوج ازدهاره خاصة عند هجرة الكثير من مسلمي األندلس، واستقرارهم بالمدن الكبرى، كمدينة 

وتلمسان، حيث غدى طابعا معماريا فنيا مميزا لقصورها ومنازلها، يحمل دالالت جمالية  قسنطينة، الجزائر
 الجزائريينن من الحرفيين والفنانين وصورا فنية إبداعية، تبرز مضامين ثقافية واجتماعية، جسدتها أنامل مختصي

إلى يومنا هذا، وتحافظ عليه كموروث حضاري جزائري  لجزائريةااالجتماعي للحواضر -طيلة التاريخ الثقافي
 .الجزائريةخالص، يعكس ثراء وغنى وتنوع الهوية الثقافية 
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CNRST: mettre en place une stratégie de recherche scientifique "claire" 

 
ALGER - Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies 

(CNRST), Mohamed Tahar Abadlia, a insisté, samedi à Alger, sur l'impératif d'élaborer une 

stratégie de recherche scientifique "claire" pour contribuer à la réalisation du développement 

économique escompté au sein de l'Algérie nouvelle. 
Dans une allocution prononcée lors de l'ouverture d'un colloque organisé sous le thème "Pour un 

système de recherche efficace orienté vers l'innovation et au service de l'économie nationale", M. 

Abadlia a expliqué que la conjoncture actuelle exigeait la mise en place d'"une stratégie claire de 

recherche scientifique pour orienter les politiques générales vers des approches efficaces en vue de la 

rationalisation de l'utilisation des ressources, et le renforcement et l'amélioration des services". 

Il a relevé, en outre, l'importance d'élaborer ces stratégie, notamment pour "trouver des solutions 

innovantes à même de réaliser un progrès économique, social et culturel", en sus d'orienter la 

recherche universitaire vers davantage d'innovation. 

"Le soutien du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la recherche 

scientifique une priorité nationale et l'objectif de l'élite nationale pour mettre les sciences et les 

technologies au service du développement durable permettent d'assurer la mise en œuvre d'une 

stratégie reposant sur la programmation, la coordination et l'évaluation des programmes de la 

recherche scientifique et de l'innovation", a-t-il poursuivi. 

Le président du CNRST a également appelé à "la révision du système national de recherche, créé en 

1973 et qui a montré ses limites en termes de performance, et ce, afin de s'adapter avec les objectifs du 

développement socioéconomique". 

Après avoir souligné l'existence "d'une volonté politique pour remédier aux lacunes dans le domaine 

de la recherche scientifique", le même responsable a exprimé la disponibilité du CNRST à contribuer à 

"une meilleure Gouvernance" de ce domaine (la recherche scientifique), notamment à travers "la 

rationalisation de l'utilisation des ressources et l'amélioration des services, la fixation des objectifs de 

la recherche et la mobilisation des chercheurs, en sus d'octroyer les financements nécessaires, de fixer 

les rendez-vous des travaux de recherche et d'évaluer le retour sur investissement". 

Dans le même contexte M. Abadlia a insisté sur l'importance de la formation des ressources humaines 

et d'œuvrer "au développement de la prise de conscience de l'importance des sciences, de la 

technologie et de l'innovation au niveau du système éducatif pour orienter les efforts vers la recherche 

pour le développement et l'innovation". 

Le CNRST "œuvrera à la vulgarisation de la culture d'évaluation de la recherche scientifique sur la 

base d'indicateurs et d'objectifs prédéterminés, ainsi qu'à la consécration de la valorisation des résultats 

de la recherche comme preuve du succès de la politique publique de recherche, tout en assurant 

l'innovation et le transfert de la technologie et de l'expertise", a-t-il assuré. 

De son côté, le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le professeur Kamel Senhadji, a 

appelé, lors de son intervention sur les indicateurs de la sécurité sanitaire, à "la conjugaison des efforts 

des acteurs du domaine de la santé et au renforcement de la coordination entre les différentes 

instances", exprimant la "disponibilité" de l'agence à contribuer au développement de la recherche 

scientifique, notamment dans le domaine de la sécurité sanitaire. 

Les participants à ce colloque, qui sera suivi par l'organisation de la 2ème Assemblée générale du 

CNRST, ont plaidé pour "l'adaptation" du système de recherche scientifique en Algérie aux évolutions 

au niveau international, dans le but de "valoriser les résultats de la recherche scientifique et contribuer 

à la réalisation du décollage économique escompté". 



 

CNRST : établir une stratégie de recherche scientifique « claire ». 

 
Le président du Conseil national de la recherche scientifique et de la technologie (CNRST), Mohamed 

Tahar Abadlia, a insisté, samedi, à Alger, sur l’impératif d’élaborer une stratégie de recherche 

scientifique « claire » qui contribuerait à la réalisation du développement économique attendu dans le 

nouvelle Algérie. 

Dans une allocution prononcée à l’ouverture d’un colloque organisé sous le thème « Pour un système 

de recherche performant, orienté vers l’innovation et au service de l’économie nationale », M. Abadlia 

a expliqué que la situation actuelle nécessite la mise en place « d’un système scientifique. stratégie de 

recherche pour orienter les politiques générales vers des approches efficaces pour rationaliser 

l’utilisation des ressources et renforcer et améliorer les services ». 

Il a également noté l’importance de développer ces stratégies, notamment pour « trouver des solutions 

innovantes capables de réaliser des progrès économiques, sociaux et culturels », en plus d’orienter la 

recherche universitaire vers plus d’innovation. 

« Le soutien du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la recherche 

scientifique une priorité nationale et l’objectif des élites nationales de mettre la science et la 

technologie au service du développement durable permettent d’assurer la mise en œuvre d’un stratégie 

basée sur la programmation, la coordination et l’évaluation des programmes de recherche scientifique 

et d’innovation », a-t-il poursuivi. 

Le président du CNRST a également demandé « la révision du système national de recherche, créé en 

1973 et qui a montré ses limites en termes de performance, afin de l’adapter aux objectifs de 

développement socio-économique ». 

Après avoir souligné l’existence d' »une volonté politique de remédier aux insuffisances dans le 

domaine de la recherche scientifique », le même responsable a exprimé la disponibilité du CNRST à 

contribuer à « une meilleure gouvernance » de ce domaine (la recherche scientifique), notamment par 

 » rationaliser l’utilisation des ressources et améliorer les services, fixer des objectifs de recherche et 

mobiliser les chercheurs, en plus de fournir le financement nécessaire, d’établir des programmes de 

recherche et d’évaluer le retour sur investissement ». 

Dans le même contexte, M. Abadlia a insisté sur l’importance de former les ressources humaines et de 

travailler « à développer la prise de conscience de l’importance de la science, de la technologie et de 

l’innovation au niveau du système éducatif pour orienter les efforts vers la recherche pour le 

développement et l’innovation ». 

CNRST « œuvrera à vulgariser la culture d’évaluation de la recherche scientifique sur la base 

d’indicateurs et d’objectifs prédéterminés, ainsi qu’à consacrer la valorisation des résultats de la 

recherche comme preuve du succès de la politique publique de recherche, tout en assurant l’innovation 

et le transfert de technologie et d’expertise » , il l’a assuré. 

De son côté, le président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, le professeur Kamel Senhadji, a 

appelé, dans son allocution sur les indicateurs de sécurité sanitaire, à « des efforts conjoints des acteurs 

du domaine de la santé et un renforcement de la coordination entre les différentes instances », 

exprimant la volonté de l’agence « volonté » de contribuer au développement de la recherche 

scientifique, notamment dans le domaine de la sécurité sanitaire. 

Les participants à ce colloque, qui sera suivi de l’organisation de la 2ème Assemblée Générale du 

CNRST, ont plaidé pour « l’adaptation » du système de recherche scientifique en Algérie aux 

évolutions au niveau international, afin de « consolider les résultats de la recherche scientifique et 

contribue à la réalisation du décollage économique attendu ». 
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