
 

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2222جانفي  25 ليوم  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 منصة رقمية والمرتبة األولى وطنيا في العالمات التجارية  30 
 

 الحاج لخضر، الترتيب الوطني للجامعات الجزائرية، خالل العام الماضي، من 01 باتنة تصدرت جامعة

هذا المجال والمرتبة  حيث تسجيل العالمات التجارية، حيث احتلت الجامعة المرتبة األولى وطنيا، في

االختراع، األمر الذي يعكس التطور الُمتسارع  الرابعة في ترتيب الجامعات في تسجيل عدد طلبات براءات

  .لهذا الصرح األكاديمي البارز

الجامعة وطنيا واإلمكانيات الكبيرة لباحثيها، وهو النابع من  جاء هذا النجاح للتأكيد على مكانة هذه

ونقل العلمي  مدير الجامعة الدكتور عبد السالم ضيف المدعومة باستثمارات في مجال البحث إستراتيجية

الجامعة تسعى لدمج الملكية الصناعية  التكنولوجيا لتحقيق اإلضافة المطلوبة، األمر الذي يدل على أن

 .الحالية والُمستقبلية واالبتكار في استراتيجياتها وخططها

بتسجيل العالمات التجارية وبراءات االختراع في إطار  وفي هذا الخصوص تُولي الجامعة اهتماما خاصا

الُمسطرة من  النفتاح الجامعة على محيطها االقتصادي االستثماري ضمن اإلستراتيجية لحثيثةالمساعي ا

االقتصادية وهي الرؤية االستشرافية لبناء  طرف السلطات العمومية لتكون الجامعة رافدا حقيقيا للتنمية

 .باالعتماد على مخرجات البحث العلمي االقتصاد الوطني بسواعد أبنائه

الجامعة  االبتكارية يندرج في صميم أدوار الجامعة حسب ما أكده لنا سابقا مدير هتمام بالمشاريعكما أّن اال

الموارد البشرية المؤهلة لمرافقة  وهو نتيجة حتمية لسياسة تشجيع البحث العلمي النوعي الُمميز وتكوين

أداة بيداغوجية تُرافق  ، وهي«رافقني»في استحداث منصة  التنمية االقتصادية، كما نجحت ذات الجامعة

الجامعة تضم  األولى بالجامعة وتهتم بانشغاالته بعيدا عن اإلطار القانوني الذي يحكم الطالب من خطوته

الكترونية رقمية دخلت الخدمة فعليا حسب ما  منصة 03أساتذة وطلبة قدماء، إضافة إلى استحداث أكثر من 

 .ة الدكتور ميلود مراد في حديثه عن حصيلة الجامعةواالتصال بالجامع أفاد به رئيس خلية اإلعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9


 

 تقييم مشاريع عصرنة الجامعة
 

 

 

السيما على الصعيد  ل المّكلف بعصرنة الجامعة،شرع فريق العم
بهذا الملف  البيداغوجي، في عقد لقاءات، تضم مختلف الفواعل المعنية

وممثلو  )أساتذة، مسؤولون، طلبة، شركاء اجتماعيون، أولياء التالميذ

. جانفي الجاري 17و 71الثانويات(، وذلك خالل الفترة الممتدة بين 

اءات، عرض النتائج األولية لهذه العملية وسيتم على ضوء هذه اللق
المشاريع المتعلّقة بإعادة تنظيم ميادين التكوين، استحداث  بخصوص

تحضير شهادة مزدوجة، إلى جانب تمديد التكوين في  أقطاب جامعية،

وسيكلّل كل لقاء، بحوصلة تضم جميع  .الليسانس ألربع سنوات

 .المالحظات واالقتراحات المنبثقة عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     مقعد بيداغوجي 651طالب يتنافسون على  16250

 مسابقة الدكتوراه بجامعة بسكرة

 

 لثالثهذا األسبوع، فعاليات المسابقة الوطنية لاللتحاق بالتكوين في الطور ا ،بسكرة انطلقت بجامعة 

طالب قدموا من  05263؛ حيث بلغ إجمالي عدد المترشحين 2320 -2322دكتوراه" للسنة الجامعية "

تخصصا، هيئت لها عدة  03على  مقعد بيداغوجي، موزعين 065مختلف واليات الوطن، للتنافس على 

  .المركزية، والقطب الجامعي شتمة مراكز إلجراء االمتحانات، موزعة بين الجامعة

في اليوم األول من المسابقة، االمتحانات الخاصة بميادين  وحسب القائمين على العملية، فقد أجريت

 (SM) المادة متنافس، وميدان علوم 0021وبلغ عدد المترشحين فيها  .(MI) واإلعالم اآللي الرياضيات

فة إلى ميدان العلوم ممتحن، باإلضا SNV 1386 مشترك، والعلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة 172ب 

 06منصبا، منها  56مترشح، يتنافسون على  5978 متسابق، وبمجموع 2910، ب (SHS) اإلنسانية

 02منصبا لعلوم الطبيعة والحياة، و 05منصبا لعلوم المادة، و 22اآللي، و منصبا للرياضيات واإلعالم

 .منصبا للعلوم اإلنسانية

الوطني، مدير الجامعة األستاذ أحمد بوطرفاية رفقة  ذي البعد وقد أشرف على انطالق هذا الحدث العلمي

فيما بعد  العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي نائبه المكلف بالتكوين

والتكنولوجيا، القطب الجامعي شتمة، من خالل  بكلية العلوم 5التدرج، األستاذ سليم بيطام بالمدرج رقم 

نماذج مختلفة المواضيع، في  0المسابقة الخاص بالمادة األولى من أصل  قوفهما على عملية انتقاء سؤالو

الدكتوراه، وممثلين  محكمة اإلغالق. والعملية تمت بحضور رئيس القسم، ومسؤول لجنة التكوين في أظرفة

ظرفة التي تحتوي على العملية تم فتح األ عن الطلبة المترشحين. وإلضفاء مزيد من الشفافية على

إلبراز االختالف بينها، ليتم بعد ذلك إعداد محضر يتضمن أسماء  الموضوعين المحذوفين، وقراءتهما

 .وتوقيعاتهم هؤالء الطلبة

الثانية )امتحان التخصص( في تمام الساعة  وقد وقف مدير الجامعة رفقة نائبه على مراسيم انطالق المادة

 واللغات بالجامعة المركزية، وفق نفس البروتوكول الذي يكرس المصداقية ببعد الزوال بكلية اآلدا 06

المترشحين تخضع للتشفير  والنزاهة في مثل هذه االستحقاقات. وتجدر اإلشارة إلى أن أوراق إجابات

االنتهاء من كل امتحان، تباشر خلية ضمان  ؛ فمباشرة عقبQR الرقمي السريع باالعتماد على نموذج

استجابة لما نصت عليه التعليمات الوزارية، علما أن االمتحانات جرت في  قيام بهذه المهمة؛السرية ال

 .حسنة جدا، سادها التنظيم المحكم في جميع مراحلها ظروف

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9


 

 تعليمات لضبط قوائم الطلبة المعنيين بمنحة الدراسة بالسعودية قبل الغد

 

في إرسالية وجهتها مديرية التعاون والتبادل  أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لحركية الطلبة و المستخدمين رؤساء الندوات الجهوية لجامعات  الجامعي المديرية الفرعية

 العالي والغرب" بضرورة إفادتها بقوائم الطلبة الراغبين مواصلة تعليم "الوسط الشرق

  .بالسعودية قبل هذا الخميس

للطلبة غير السعوديين بجامعة الملك سعود بالرياض،  وفي إرسالية الوزارة حول منح دراسية

لجامعة للدول العربية أفادتها بأنه في ضوء التعاون القائم بين الجامعة  أشارت أن األمانة العامة

السعودية تم االتفاق عل  ن فهد بالمملكة العربيةإتحاد الجامعات العربية وجامعة األمير دمحم ب و

الجامعية في عدد من كلية جامعة األمير  توفير منح دراسية للطالب العرب للدراسة بالمرحلة

العامة بان هذه الجامعة ستتحمل نفقات الرسوم الدراسية بالكامل  دمحم بن فهد، كما أفادت األمانة

شهريا  لسكن و االنتقاالت من و الى الجامعة كما تقدم راتباالدراسية باإلضافة الى ا شاملة الكتب

 .دوالر لكل طالب و تأمين صحي خالل فترة الدراسة 033قدره 

ارسال  الوزارة بأهمية افادتها بأسماء المترشحين لهذه المنحة قبل هذا الخميس مع وشددت

عربية يحي أبو العزائم ال السيرة الذاتية للطالب المرشحين الى نقطة االتصال بجامعة الدول

 .. yahia.aboelazayem@last.int البريد االلكتروني التالي

طلبات المترشحين  االشارة أنه تستقبل نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالعالقات الخارجية يجدر

 .اإليميل للجهات الوصية وسيرتهم الذاتية، تقوم بتجميعها وإرسالها بشكل رسمي عبر

 

 

 

 

 

 

 



 

القمة العالمية لمجتمع “مشاريع جزائرية مرشحة لنيل جوائز 

 “ المعلومات

 

 

و مديري   والبحث العلمي مسؤولي هياكل اإلدارة المركزية راسلت وزارة التعليم العالي

الوصاية الموضوع حول عملية التصويت للمشاريع الجزائرية  المؤسسات تحت

 .القمة العالمية لمجتمع المعلومات المرشحة لنيل جوائز

ي في انه بناء على العالي والبحث العلم وزارة التعليم  وجاء في مراسلة صادرة عن

جانفي  7المؤرخ في  315السلكية والالسلكية رقم  ارسالية وزارة البريد والمواصالت

بسبعة مشاريع تم ترشيحها للدور ما قبل النهائي لمسابقة  تشارك الجزائر  ، فإنه2320

التي  (WSIS Prizes 2320 2320العالمية لمجتمع المعلومات لسنة  جوائز القمة

لمجتمع  حاد الدولي لالتصاالت بمناسبة انعقاد المنتدى السنوي للقمة العالميةاالت ينظمها

الجزائرية  تبعا لسلك، وقصد دعم المشاريع (WSIS Forum 2320المعلومات )

  المؤسسات الجامعية مستخدمي  باألصوات وانتقائها للدور النهائي، فإنه يجب على

لالتحاد الدولي لالتصاالت  ترونيةللتصويت على هذه المشاريع عبر المنصة اإللك

 :الرابط اآلتي المخصصة للمسابقة والتي يمكن الولوج إليها عبر

.. www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2023#starthttps// 

االرسالية ، فإنه تتم عملية التصويت عبر مراحل  في ذات  عاليوأوضحت وزارة التعليم ال

يمكن تحميله على الموقع اإللكتروني لوزارة البريد  مبيّنة في دليل التصويت الذي

والالسلكية عبر الرابط  والمواصالت السلكية

اآلجال اليوم االربعاء على   وستنتهي: vote-http://www.mpt.gov.dz/wsis اآلتي

 .بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا 20:33الساعة 

 

 

http://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2023#start
http://www.mpt.gov.dz/wsis-vote


 

 تعليمات لضبط قوائم الطلبة المعنيين بمنحة الدراسة بالسعودية قبل الغد

 

في إرسالية وجهتها مديرية التعاون والتبادل  أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لحركية الطلبة و المستخدمين رؤساء الندوات الجهوية لجامعات  الجامعي المديرية الفرعية

 العالي والغرب" بضرورة إفادتها بقوائم الطلبة الراغبين مواصلة تعليم "الوسط الشرق

  . بالسعودية قبل هذا الخميس

للطلبة غير السعوديين بجامعة الملك سعود بالرياض،  وفي إرسالية الوزارة حول منح دراسية

لجامعة للدول العربية أفادتها بأنه في ضوء التعاون القائم بين الجامعة  أشارت أن األمانة العامة

السعودية تم االتفاق عل  ن فهد بالمملكة العربيةإتحاد الجامعات العربية وجامعة األمير دمحم ب و

الجامعية في عدد من كلية جامعة األمير  توفير منح دراسية للطالب العرب للدراسة بالمرحلة

العامة بان هذه الجامعة ستتحمل نفقات الرسوم الدراسية بالكامل  دمحم بن فهد، كما أفادت األمانة

شهريا  لسكن و االنتقاالت من و الى الجامعة كما تقدم راتباالدراسية باإلضافة الى ا شاملة الكتب

 .دوالر لكل طالب و تأمين صحي خالل فترة الدراسة 033قدره 

ارسال  الوزارة بأهمية افادتها بأسماء المترشحين لهذه المنحة قبل هذا الخميس مع وشددت

عربية يحي أبو العزائم ال السيرة الذاتية للطالب المرشحين الى نقطة االتصال بجامعة الدول

 .. yahia.aboelazayem@last.int البريد االلكتروني التالي

طلبات المترشحين  االشارة أنه تستقبل نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالعالقات الخارجية يجدر

 .اإليميل للجهات الوصية وسيرتهم الذاتية، تقوم بتجميعها وإرسالها بشكل رسمي عبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


