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برزت في مجاالت علوم األرض والهندسة: الجامعات ومراكز البحث الجزائرية تحقّق تقدّما 

 في التصنيفات العالمية

 

حققت تقدما في التصنيفات الدولية، وبرزت  الجزائريةأظهر تصنيف عالمي حديث لمؤسسات التعليم العالي، أن الجامعات ومراكز البحث 

في مجاالت عدة منها علوم األرض والكواكب، الهندسة والطاقات المتجددة، بما يعتبر مؤشرا لتحسين األداء والتنافسية بحسب ما أكدته 

  .الوزارة الوصية

ي والتطوير العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقت النصر وجاء في بيان صدر أمس عن المديرية العامة للبحث العلم

ل النشر العلمي الدولي، وفقا لما شهدت تقدما ملحوظا في الترتيب بمجا الجزائرنسخة منه، أن مؤسسات التعليم العالي والبحث علمي في 

، ويرجع هذا، بحسب البيان، إلى إستراتيجية 2222للتصنيف العالمي للمؤسسات في إصدار « سيماغو»نشر في التقرير الصادر عن هيئة 

 .ف الدولي للجامعاتالوصاية بتشجيع وتحفيز النشر في المجالت المرموقة السيما ذات األثر والمرئية الدولية، والسعي لالرتقاء بالتصني

على الجمع بين عديد مؤشرات أداء البحث ومخرجات االبتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خالل المرئية « سيماغو»ويعتمد تصنيف 

مؤسسة في مراتب أحسن من النسخة السابقة بما يعتبر  33حققت قفزات نوعية بإدراج  الجزائرعلى شبكة األنترنت، وأضاف المصدر أن 

مؤسسة في العالم، فيما تتصدر  022مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي ضمن أحسن  33مؤشرا لتحسين األداء والتنافسية، وقد تواجدت 

 .إفريقيا 22بة جامعة دمحم الصديق بن يحيى بجيجل الترتيب الوطني والمرت

مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي في العالم، تتقدمها  202مؤسسة جزائرية ضمن أفضل  33أما بالنسبة لعامل التأثير المجتمعي تم تصنيف 

مؤسسة تتصدرها جامعة الجياللي اليابس  33جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، وفي ما يخص عامل البحث العلمي تم تصنيف 

 .عالميا 022ي بلعباس ضمن أحسن بسيد

في ميدان علوم األرض والكواكب، ممثلة في جامعة أحمد بن بلة بوهران بوصافة الترتيب األفريقي، في  الجزائريةكما برزت الجامعات 

عات ضمن الخمسين األفضل إفريقيا في ميدان الهندسة، كما تم تصنيف مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ومركز حين حلت سبع جام

مؤسسة بحث وتطوير، علما أن األخير حقق مراتب متقدمة عالميا في مجال االبتكار وعلوم  022تنمية الطاقات المتجددة ضمن أحسن 

 .في هندسة البناء واإلنشاءات اإلعالم اآللي والرياضيات والطاقة، وكذلك

مؤسسة بحث وتطوير على المستوى العالمي في مجاالت  322أما بالنسبة لمركز تنمية التكنولوجبات المتقدمة، فصنف من بين أحسن 

 .الفلك الرياضيات والهندسة وعلوم اإلعالم اآللي، كما يحتل المرتبة الثامنة على المستويين العربي واإلفريقي في الفيزياء وعلم

 الثالثة عالميا في أبحاث الطاقات المتجدّدة الجزائر

يمثل أهمية كبرى كما أورد بيان آخر صادر عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير العلمي، أن البحث والتطوير للطاقات المتجددة 

ات بالنسبة لمجال األمن الطاقوي للبالد، باعتباره منفذا وخيارا إستراتيجيا للقطاع، يهدف لتعزيز إحالل مصادر الطاقة المتجددة ضمن خيار

 .الطاقة البديلة، انتهاجا لسياسة الحكامة في ما يخص االنتقال والفعالية الطاقويين

، إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تعنى بتطوير الطاقات المتجددة للخوض في ولتجسيد هذا التوجه تم، وفق المصدر

المجاالت ذات االختصاص والتنافسية لتأمين وتغطية االحتياج الوطني من مصادر الطاقة، والتكفل بإعداد وتطبيق برامج البحث والتطوير 

 .الحرارة الجوفيةالمستعملة والمستغلة للطاقات الشمسية وطاقة الرياح و

، 8833وأضاف البيان أنه في ظل االهتمام المتزايد والمتنامي بالطاقات المتجددة، يعكف مركز تنمية الطاقات المتجددة منذ إنشائه سنة 

عبر نشر  ومن خالل وحداته البحثية األربعة ناهيك عن فرعه االقتصادي، على تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتحول والفعالية الطاقويين،

العديد من االنجازات والمشاريع البحثية على المستوى الوطني، اإلقليمي والدولي، ما جعل المؤسسة في مرتبة ريادية من حيث قيمة 

وغزارة المنشورات العلمية في مجاالت االختصاص، فضال عن االستثمارات المنجزة في قطاع الطاقات المتجددة ومن بينها بناء محطة 

، وإنجاز مصانع وحدات الطاقة الكهروضوئية 2282، وحضيرة لطاقة الرياح بأدرار في 2282قات الشمسية والغاز سنة هجينة للطا

 .2283وتركيب األلواح الشمسية بكل من الروبية والشريك االقتصادي مؤسسة كوندور سنة 

ومرئية مركز تنمية الطاقات المتجددة، وجعلت منه وتابعت مديرية البحث العلمي أن كل هذه المنجزات وغيرها الكثير، أدت إلى بروز 

ان أنموذجا في اإلنتاج العلمي واألكثر تأثيرا في القارة األفريقية، باعتباره المؤسسة األكثر إنتاجية وتأثيرا وفق دراسة أنجزت تحت عنو

تري، حيث أِعدت بجامعة تيانجين الصينية بين ، إثر تحليل ببليوم«االتجاهات والخصائص التطورية ألبحاث الطاقات المتجددة في إفريقيا»

 .«سبرينغر»بمجلة البحث في علوم البيئة والتلوث الصادرة عن دار النشر األكاديمي  2222ونُشرت في  2228و 8888سنتي 

إفريقيا المرتبة األولى من حيث عدد المنشورات  جنوبمن أكثر الدول المساهمة في هذا المجال إذ تحتل  الجزائروأظهرت الدراسة أن 

 .بالمئة 3428بنسبة  الجزائربالمئة ثم  8483ب  األمريكية المتحدة الوالياتبالمئة، تليها  8240العلمية من خالل المساهمة بنسبة 

تحتل المرتبة الثالثة  الجزائر، أن «هيرش»وأضافت الدراسة في تقييم المنشورات العلمية من خالل تحليل إجمالي االستشهادات ومؤشر 

هوده لتطوير الطاقات المتجددة، بأكبر وألمانيا، وقد ساهم مركز تنمية الطاقات المتجددة الذي يركز ج األمريكية المتحدة الوالياتعالميا بعد 

 .«آيتش إنداكس»عدد من المنشورات العلمية في المجال حيث ال يزال يحافظ على الصدارة بناء على إجمالي االستشهادات ومؤشر هيرش 
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برزت في مجاالت علوم األرض والهندسة: الجامعات ومراكز البحث الجزائرية تحقّق تقدّما 

الميةفي التصنيفات الع  

 

حققت تقدما في التصنيفات الدولية، وبرزت  الجزائريةأظهر تصنيف عالمي حديث لمؤسسات التعليم العالي، أن الجامعات ومراكز البحث 

، الهندسة والطاقات المتجددة، بما يعتبر مؤشرا لتحسين األداء والتنافسية بحسب ما أكدته في مجاالت عدة منها علوم األرض والكواكب

  .الوزارة الوصية

وجاء في بيان صدر أمس عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقت النصر 

شهدت تقدما ملحوظا في الترتيب بمجال النشر العلمي الدولي، وفقا لما  الجزائرعالي والبحث علمي في نسخة منه، أن مؤسسات التعليم ال

، ويرجع هذا، بحسب البيان، إلى إستراتيجية 2222 للتصنيف العالمي للمؤسسات في إصدار« سيماغو»نشر في التقرير الصادر عن هيئة 

 .الوصاية بتشجيع وتحفيز النشر في المجالت المرموقة السيما ذات األثر والمرئية الدولية، والسعي لالرتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات

المجتمعي المقاس من خالل المرئية على الجمع بين عديد مؤشرات أداء البحث ومخرجات االبتكار والتأثير « سيماغو»ويعتمد تصنيف 

مؤسسة في مراتب أحسن من النسخة السابقة بما يعتبر  33حققت قفزات نوعية بإدراج  الجزائرعلى شبكة األنترنت، وأضاف المصدر أن 

مؤسسة في العالم، فيما تتصدر  022مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي ضمن أحسن  33داء والتنافسية، وقد تواجدت مؤشرا لتحسين األ

 .إفريقيا 22جامعة دمحم الصديق بن يحيى بجيجل الترتيب الوطني والمرتبة 

ي وبحث علمي في العالم، تتقدمها مؤسسة تعليم عال 202مؤسسة جزائرية ضمن أفضل  33أما بالنسبة لعامل التأثير المجتمعي تم تصنيف 

مؤسسة تتصدرها جامعة الجياللي اليابس  33جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، وفي ما يخص عامل البحث العلمي تم تصنيف 

 .عالميا 022بسيدي بلعباس ضمن أحسن 

في ميدان علوم األرض والكواكب، ممثلة في جامعة أحمد بن بلة بوهران بوصافة الترتيب األفريقي، في  الجزائريةكما برزت الجامعات 

حين حلت سبع جامعات ضمن الخمسين األفضل إفريقيا في ميدان الهندسة، كما تم تصنيف مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ومركز 

مؤسسة بحث وتطوير، علما أن األخير حقق مراتب متقدمة عالميا في مجال االبتكار وعلوم  022ية الطاقات المتجددة ضمن أحسن تنم

 .اإلعالم اآللي والرياضيات والطاقة، وكذلك في هندسة البناء واإلنشاءات

حث وتطوير على المستوى العالمي في مجاالت مؤسسة ب 322أما بالنسبة لمركز تنمية التكنولوجبات المتقدمة، فصنف من بين أحسن 

 .الرياضيات والهندسة وعلوم اإلعالم اآللي، كما يحتل المرتبة الثامنة على المستويين العربي واإلفريقي في الفيزياء وعلم الفلك

 الثالثة عالميا في أبحاث الطاقات المتجدّدة رالجزائ

كما أورد بيان آخر صادر عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير العلمي، أن البحث والتطوير للطاقات المتجددة يمثل أهمية كبرى 

إحالل مصادر الطاقة المتجددة ضمن خيارات  بالنسبة لمجال األمن الطاقوي للبالد، باعتباره منفذا وخيارا إستراتيجيا للقطاع، يهدف لتعزيز

 .الطاقة البديلة، انتهاجا لسياسة الحكامة في ما يخص االنتقال والفعالية الطاقويين

ولتجسيد هذا التوجه تم، وفق المصدر، إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تعنى بتطوير الطاقات المتجددة للخوض في 

والتنافسية لتأمين وتغطية االحتياج الوطني من مصادر الطاقة، والتكفل بإعداد وتطبيق برامج البحث والتطوير  المجاالت ذات االختصاص

 .المستعملة والمستغلة للطاقات الشمسية وطاقة الرياح والحرارة الجوفية

، 8833لطاقات المتجددة منذ إنشائه سنة وأضاف البيان أنه في ظل االهتمام المتزايد والمتنامي بالطاقات المتجددة، يعكف مركز تنمية ا

ومن خالل وحداته البحثية األربعة ناهيك عن فرعه االقتصادي، على تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتحول والفعالية الطاقويين، عبر نشر 

رتبة ريادية من حيث قيمة العديد من االنجازات والمشاريع البحثية على المستوى الوطني، اإلقليمي والدولي، ما جعل المؤسسة في م

وغزارة المنشورات العلمية في مجاالت االختصاص، فضال عن االستثمارات المنجزة في قطاع الطاقات المتجددة ومن بينها بناء محطة 

، وإنجاز مصانع وحدات الطاقة الكهروضوئية 2282، وحضيرة لطاقة الرياح بأدرار في 2282هجينة للطاقات الشمسية والغاز سنة 

 .2283تركيب األلواح الشمسية بكل من الروبية والشريك االقتصادي مؤسسة كوندور سنة و

وتابعت مديرية البحث العلمي أن كل هذه المنجزات وغيرها الكثير، أدت إلى بروز ومرئية مركز تنمية الطاقات المتجددة، وجعلت منه 

ية، باعتباره المؤسسة األكثر إنتاجية وتأثيرا وفق دراسة أنجزت تحت عنوان أنموذجا في اإلنتاج العلمي واألكثر تأثيرا في القارة األفريق

، إثر تحليل ببليومتري، حيث أِعدت بجامعة تيانجين الصينية بين «االتجاهات والخصائص التطورية ألبحاث الطاقات المتجددة في إفريقيا»

 .«سبرينغر»لوث الصادرة عن دار النشر األكاديمي بمجلة البحث في علوم البيئة والت 2222ونُشرت في  2228و 8888سنتي 

إفريقيا المرتبة األولى من حيث عدد المنشورات  جنوبمن أكثر الدول المساهمة في هذا المجال إذ تحتل  الجزائروأظهرت الدراسة أن 

 .بالمئة 3428بنسبة  الجزائربالمئة ثم  8483ب  األمريكية المتحدة الوالياتبالمئة، تليها  8240العلمية من خالل المساهمة بنسبة 

تحتل المرتبة الثالثة  الجزائر، أن «هيرش»وأضافت الدراسة في تقييم المنشورات العلمية من خالل تحليل إجمالي االستشهادات ومؤشر 

وألمانيا، وقد ساهم مركز تنمية الطاقات المتجددة الذي يركز جهوده لتطوير الطاقات المتجددة، بأكبر  األمريكية المتحدة الوالياتعالميا بعد 

 .«آيتش إنداكس»ء على إجمالي االستشهادات ومؤشر هيرش عدد من المنشورات العلمية في المجال حيث ال يزال يحافظ على الصدارة بنا
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 وزير التعليم العالي يستقبل سفير روسيا بالجزائر
 

بحر األسبوع المنصرم  استقبل كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

السيد "فاليريان  ،بالجزائر االتحادية روسياسعادة سفير جمهورية  بمقر الوزارة،

شوفاييف"،حيث استعرض الطرفان في بداية هذا اللقاء واقع التعاون في مجال 

 لعلمي بين الطرفين التعليم العالي والبحث ا

 

وبحث سبل تعزيز وترقية هذا التبادل وتطويره وتوسيعه ليشمل ميادين 

وتكثيف التبادل  وتخصصات دقيقة في مجال العلوم والتكنولوجيات المتقدمة،

إلى  وروسيا الجزائرلالرتقاء بعالقات التعاون بين القطاعين في كل من  والحركية،

 .مستوى العالقات التاريخية المتميزة بينهما

 

بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في  روسياهذا وقد أكد الوزير لسعادة سفير 

يمنح األولوية إلبرام اتفاقيات التوأمة، وفقا لتوجيهات السيد رئيس  الجزائر

لما  على إبرام اتفاقيات الشراكة، الجزائريةالرامية إلى حث الجامعات  الجمهورية،

بنظيراتها األجنبية ومحيطها  الجزائريةلها من أهمية في ربط المؤسسات الجامعية 

 .االقتصادي واالجتماعي

 

، الجزائريينكما عبر بداري عن رغبته في مضاعفة عدد المنح المقدمة للطلبة 

على أن توجه  منحة في جميع التخصصات، 222يبلغ عددها حاليا حوالي  والتي

نحو التخصصات الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة، والتي تتواءم مع التكوينات 

كاإلعالم اآللي والذكاء االصطناعي  الجديدة التي شرع القطاع في فتحها،

 . والروبوتيك
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ر روسيا بالجزائروزير التعليم العالي يستقبل سفي  
 

 

استقبل كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،بحر األسبوع المنصرم بمقر 

السيد "فاليريان شوفاييف"،حيث  ،بالجزائراإلتحادية  روسياسعادة سفير جمهورية  الوزارة،

استعرض الطرفان في بداية هذا اللقاء واقع التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 

 بين الطرفين 

 

صصات دقيقة وبحث سبل تعزيز وترقية هذا التبادل وتطويره وتوسيعه ليشمل ميادين وتخ

لالرتقاء بعالقات  وتكثيف التبادل والحركية، في مجال العلوم والتكنولوجيات المتقدمة،

إلى مستوى العالقات التاريخية المتميزة  وروسيا الجزائرالتعاون بين القطاعين في كل من 

 .بينهما

 

 الجزائربأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في  روسياهذا وقد أكد الوزير لسعادة سفير 

يمنح األولوية إلبرام اتفاقيات التوأمة، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى 

لما لها من أهمية في ربط المؤسسات  على إبرام اتفاقيات الشراكة، الجزائريةحث الجامعات 

 .يبنظيراتها األجنبية ومحيطها االقتصادي واالجتماع الجزائريةالجامعية 

 

، والتي يبلغ الجزائريينكما عبر بداري عن رغبته في مضاعفة عدد المنح المقدمة للطلبة 

على أن توجه نحو التخصصات  منحة في جميع التخصصات، 222عددها حاليا حوالي 

تكنولوجيات المتقدمة، والتي تتواءم مع التكوينات الجديدة التي شرع القطاع في الدقيقة وال

 . كاإلعالم اآللي والذكاء االصطناعي والروبوتيك فتحها،
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 مليون دوالر سنويا  011صناعة الحاويات محليا توفّر 

 :اتفاقية شراكة بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي.. زغدار  15

 
 

اتفاقية إطار للتعاون في  80وقّعت مؤسسات تابعة لوزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس، على 

مجاالت البحث والتطوير واالبتكار، وذلك بإشراف كال من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير 

حاويات محليا بجودة عالية وبالمقاييس المطلوبة، سيوفر الصناعة أحمد زغدار، الذي كشف بالمناسبة أن صناعة ال

  .مليون دوالر سنويا من هذه التكاليف، التي سجلت ارتفاعا كبيرا ومستمرا في األسعار خالل السنتين الماضيتين 822

مراكز للبحث  0تهدف هذه االتفاقيات التي وقّعت ما بين المؤّسستين العموميتين االقتصاديتين "فيروفيال" و"سيتال"، و

العلمي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومكتب دراسات جامعي، إلى تكريس مبدأ االنفتاح على 

المحيط االجتماعي واالقتصادي وتثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي4 وقال وزير الصناعة على 

من التنسيق بين القطاعين هو ترقية صناعة حقيقية للسكك الحديدية  هامش التوقيع على هذه االتفاقيات أن الهدف

والمعدات المرتبطة بها ومن ثمة تطوير خطوط السكك الحديدية في جميع ربوع الوطن، وتجسيد مشاريع هيكلية في 

ي باعتبارها أقرب اآلجال4 وأشار إلى بأن تطوير الصناعة يستوجب االستفادة من مخابر التعليم العالي والبحث العلم

الضامن الوحيد للتطّور التكنولوجي وتثمين نتائج البحث واالبتكار وكذا تكوين العنصر البشري الذي يعتبر ركيزة 

 .التطّور

اتفاقية إطار بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير  80وعلى هذا األساس يضيف الوزير، تم التوقيع على 

االقتصادية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزاتها "فيروفيال"، والشركة  التكنولوجي، والمؤسسة العمومية

الصناعية الجزائرية للنقل "سيتال"4 وترمي هذه االتفاقيات، حسب زغدار، إلى خلق نظام معرفي متكامل يحفز القائمين 

على االبتكار والتطوير المشترك  على المؤّسستين العموميتين والقائمين على مراكز البحث العلمي والتطّور التكنولوجي

من أجل صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها وصناعة الحاويات ذات جودة 

عالية، مع تثمين نتائج البحث، لتلبية حاجيات قطاع النقل، فيما يتعلق بإنجاز مشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية في 

 .ما يساهم في تقوية الحركية التجارية واالقتصادية جميع مناطق للوطن،

 22كما أشار الوزير إلى أن مرافقة مراكز ومخابر البحث العلمي والتطّور التكنولوجي لمسار صناعة الحاويات محليا )

ارها4 قدما(، جاء للتغطية عن العجز المسجل فيها، بالنظر لندرتها في األسواق العالمية وارتفاع تكاليف استئج 22و

ودعا ذات المسؤول القائمين على المؤسسات العمومية االقتصادية المعنية، إلى تكوين فرق مشتركة وخلق بيئة تشاركية 

مع قطاع البحث العلمي من خالل توطين الحاضنات وتحويل األفكار إلى مشاريع وزيادة القيمة المحلية المضافة 4 من 

علمي إن هذه االتفاقيات، جاءت تطبيقا لمخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد في جهته قال وزير التعليم العالي والبحث ال

جانفي المنصرم، في محوره المتعلق بتطوير صناعة الحاويات، حيث تم تكليف وزير الصناعة من أجل قيادة فريق  81

 .عمل لتطوير هذه الصناعة

اويات من التصميم إلى التصنيع، مضيفا أنه من وأوضح الوزير أن االتفاقيات الموقعة ستمكن من إطالق صناعة الح

مراكز بحث ومكتب دراسات، سيتمكن القطاعان من تصنيع حاويات مجهزة بأجهزة الكترونية حديثة، وخلق  0خالل

نظام معرفي متكامل يحفز الباحثين والقائمين على المؤّسستين العموميتين االقتصاديتين على االبتكار والتطوير من أجل 

وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها وكذا صناعة الحاويات ذات جودة عالية صناعة 

 .ومطابقتها للمعايير والمقاييس المطلوبة
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مليون دوالر سنويا 011صناعة الحاويات محليا توفّر   

 

اتفاقية إطار للتعاون في مجاالت البحث والتطوير  80ت مؤسسات تابعة لوزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس، على وقّع

واالبتكار، وذلك بإشراف كال من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير الصناعة أحمد زغدار، الذي كشف بالمناسبة أن 

مليون دوالر سنويا من هذه التكاليف، التي سجلت ارتفاعا كبيرا  822ت محليا بجودة عالية وبالمقاييس المطلوبة، سيوفر صناعة الحاويا

 ومستمرا في األسعار خالل السنتين الماضيتين4

للبحث العلمي والمديرية مراكز  0تهدف هذه االتفاقيات التي وقّعت ما بين المؤّسستين العموميتين االقتصاديتين "فيروفيال" و"سيتال"، و

العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومكتب دراسات جامعي، إلى تكريس مبدأ االنفتاح على المحيط االجتماعي واالقتصادي 

تنسيق وقال وزير الصناعة على هامش التوقيع على هذه االتفاقيات أن الهدف من ال وتثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي4

بين القطاعين هو ترقية صناعة حقيقية للسكك الحديدية والمعدات المرتبطة بها ومن ثمة تطوير خطوط السكك الحديدية في جميع ربوع 

وأشار إلى بأن تطوير الصناعة يستوجب االستفادة من مخابر التعليم العالي والبحث  الوطن، وتجسيد مشاريع هيكلية في أقرب اآلجال4

بارها الضامن الوحيد للتطّور التكنولوجي وتثمين نتائج البحث واالبتكار وكذا تكوين العنصر البشري الذي يعتبر ركيزة العلمي باعت

 التطّور4

اتفاقية إطار بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمؤسسة  80  وعلى هذا األساس يضيف الوزير، تم التوقيع على

وترمي هذه  تصادية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزاتها "فيروفيال"، والشركة الصناعية الجزائرية للنقل "سيتال"4العمومية االق

االتفاقيات، حسب زغدار، إلى خلق نظام معرفي متكامل يحفز القائمين على المؤّسستين العموميتين والقائمين على مراكز البحث العلمي 

االبتكار والتطوير المشترك من أجل صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها والتطّور التكنولوجي على 

وصناعة الحاويات ذات جودة عالية، مع تثمين نتائج البحث، لتلبية حاجيات قطاع النقل، فيما يتعلق بإنجاز مشاريع تطوير شبكة السكك 

 ساهم في تقوية الحركية التجارية واالقتصادية4الحديدية في جميع مناطق للوطن، ما ي

قدما(، جاء  22و 22كما أشار الوزير إلى أن مرافقة مراكز ومخابر البحث العلمي والتطّور التكنولوجي لمسار صناعة الحاويات محليا )

ودعا ذات المسؤول القائمين على  للتغطية عن العجز المسجل فيها، بالنظر لندرتها في األسواق العالمية وارتفاع تكاليف استئجارها4

المؤسسات العمومية االقتصادية المعنية، إلى تكوين فرق مشتركة وخلق بيئة تشاركية مع قطاع البحث العلمي من خالل توطين الحاضنات 

إن هذه االتفاقيات، جاءت وتحويل األفكار إلى مشاريع وزيادة القيمة المحلية المضافة 4 من جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

جانفي المنصرم، في محوره المتعلق بتطوير صناعة الحاويات، حيث تم تكليف وزير  81تطبيقا لمخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد في 

 الصناعة من أجل قيادة فريق عمل لتطوير هذه الصناعة4

مراكز بحث   0من التصميم إلى التصنيع، مضيفا أنه من خالل وأوضح الوزير أن االتفاقيات الموقعة ستمكن من إطالق صناعة الحاويات

ومكتب دراسات، سيتمكن القطاعان من تصنيع حاويات مجهزة بأجهزة الكترونية حديثة، وخلـق نظام معرفي متكامل يحفـز البـاحثين 

ة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية والقـائمين على المؤّسسـتين العموميتين االقتصـاديتين على االبتكار والتطوير من أجل صناع

 ومعدات النقل المرتبطة بها وكذا صناعة الحاويات ذات جودة عالية ومطابقتها للمعايير والمقاييس المطلوبة4

 



 

 

 تعليم عالي .. اتفاقيات واعدة لتوفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة

 

 

اتفاقية مع قطاع اصناعة في مجاالت  81التوقيع على اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن 

البحث والتطوير التكنولوجي واالبتكار، من شأنها تحقيق قفزة نوعية في الشراكة والتعاون بين القطاعين 

  .لترقية الصناعة الوطنية، وتوفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة وترقية اإلقتصاد الوطني

لعالي والبحث العلمي تحوز "االتحاد" على نسخة منه، أن االتفاقيات الموقعة وأكد بيان لوزارة التعليم ا

أمس بين كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و احمد زغدار وزير الصناعة ، بمقر 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تهدف إلى تثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، 

ظيفها لتعزيز اإلنتاج الوطني والتنمية اإلقتصادية ، وخصوصا في المحاور ذات األثر اإلقتصادي وتو

وإيجاد حلول عملية لبعض المشاكل المتعلقة بنشاطات المؤسسة العمومية االقتصادية لصناعة معدات 

 ."للنقل "سيتال الجزائريةالسكك الحديدية وتجهيزاتها "فيروفيال"، والشركة الصناعية 

واضافت وزارة التعليم العالي أن مشاريع البحث والبرامج التي ستقوم بها مراكز البحث ومكتب 

الحاويات وفقا الدراسات والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تتولى تطوير صناعة 

 .للمعايير الدولية العصرية وكل ما يتعلق باستعماالتها وتحديث وعصرنة خط إنتاجها

كما ستعمل كذلك على تطوير اإلنتاج الميكانيكي ولواحقه وما يرافقه في مجال الذكاء االصطناعي 

طاقوية والطاقات المتجددة ، والتكنولوجيات المتقدمة ، والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للمواد والفعالية ال

 .-يضيف البيان–عالوة على تبادل المعرفة والخبرة في مجال الدراسات االقتصادية واالجتماعية 

بالتعاون والتنسيق بين قطاعي  الجزائروحسب ذات الوزارة "فان مشروع إنتاج صناعة الحاويات في 

التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة ، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتحقيقا اللتزاماته ، 

، في تحويل الجامعات والهيئات البحثية إلى مكاتب للدراسات ومؤسسات فرعية ذات  41السيما االلتزام 

اطرة حقيقية للتنمية ورافدا من روافد صناعة الثروة وخلق مناصب طابع اقتصادي، لتكون الجامعة ق

ستساهم في التخفيف من أعباء االستيراد ،  الجزائرالشغل، إضافة إلى ذلك ، فإن صناعة الحاويات في 

معتبرة لخزينة الدولة في مجال العملة الصعبة في مرحلة أولى، ثم الحقا تعزيز ترقية وتوفير مبالغ 

 ".الصادرات وتوفير مداخيل إضافية خارج المحروقات

واكدت في هذا السياق وزارة الصناعة في بيان لها " أن هذه االتفاقيات ستسمح أيضا بمرافقة المخابر 

قدما، نظرا لندرتها  22قدما و 22نتاج المحلي للحاويات ذات ومراكز البحث العلمي للمسار الصناعي لإل

في األسواق العالمية في الوقت الراهن وتفاقم ظاهرة استئجارها والتكاليف الباهظة المرتبطة بها السيما 

مليون دوالر سنويا  822غرامات التأخير، مشيرا إلى أن التصنيع المحلي للحاويات سيوفر ما يقارب 

 ".ليف، والتي تسجل ارتفاعا كبيرا ومستمرا في األسعار خالل السنتين الماضيتينمن هذه التكا
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اتفاقيات واعدة لتوفير مبالغ معتبرة من العملة  .. تعليم عالي

 الصعبة

 

في مجاالت البحث  مع قطاع اصناعة  اتفاقية  16على   اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوقيع

شأنها تحقيق قفزة نوعية في الشراكة والتعاون بين القطاعين لترقية الصناعة  واالبتكار، من   ر التكنولوجيوالتطوي

 .العملة الصعبة وترقية اإلقتصاد الوطني الوطنية، وتوفير مبالغ معتبرة من 

كمال  بين   يات الموقعة أمسعلى نسخة منه، أن االتفاق” االتحاد“وأكد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحوز 

، و احـمد زغدار وزير الصناعة ، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث    بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي

العلمي ، تهدف إلى تثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، وتوظيفها لتعزيز اإلنتاج الوطني والتنمية 

ذات األثر اإلقتصادي وإيجاد حلول عملية لبعض المشاكل المتعلقة بنشاطات   صا في المحاوراإلقتصادية ، وخصو

، والشركة الصناعية الجزائرية ”فيروفيال“المؤسسة العمومية االقتصادية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزاتها 

 .”سيتال“للنقل 

التي ستقوم بها مراكز البحث ومكتب الدراسات والمديرية  واضافت وزارة التعليم العالي أن مشاريع البحث والبرامج

تتولى تطوير صناعة الحاويات وفقا للمعايير الدولية العصرية وكل ما   العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

 .يتعلق باستعماالتها وتحديث وعصرنة خط إنتاجها

وما يرافقه في مجال الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات  ستعمل كذلك على تطوير اإلنتاج الميكانيكي ولواحقه كما 

المتقدمة ، والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للمواد والفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة ، عالوة على تبادل المعرفة 

 .-يضيف البيان–والخبرة في مجال الدراسات االقتصادية واالجتماعية 

إنتاج صناعة الحاويات في الجزائر بالتعاون والتنسيق بين قطاعي التعليم العالي فان مشروع “وحسب ذات الوزارة 

، في تحويل  28والبحث العلمي والصناعة ، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتحقيقا اللتزاماته ، السيما االلتزام 

قتصادي، لتكون الجامعة قاطرة حقيقية الجامعات والهيئات البحثية إلى مكاتب للدراسات ومؤسسات فرعية ذات طابع ا

للتنمية ورافدا من روافد صناعة الثروة وخلق مناصب الشغل، إضافة إلى ذلك ، فإن صناعة الحاويات في الجزائر 

ستساهم في التخفيف من أعباء االستيراد ، وتوفير مبالغ معتبرة لخزينة الدولة في مجال العملة الصعبة في مرحلة 

 ”.عزيز ترقية الصادرات وتوفير مداخيل إضافية خارج المحروقاتأولى، ثم الحقا ت

أن هذه االتفاقيات ستسمح أيضا بمرافقة المخابر ومراكز البحث ” واكدت في هذا السياق وزارة الصناعة في بيان لها 

العالمية في قدما، نظرا لندرتها في األسواق  22قدما و 22العلمي للمسار الصناعي لإلنتاج المحلي للحاويات ذات 

الوقت الراهن وتفاقم ظاهرة استئجارها والتكاليف الباهظة المرتبطة بها السيما غرامات التأخير، مشيرا إلى أن 

مليون دوالر سنويا من هذه التكاليف، والتي تسجل ارتفاعا كبيرا  822التصنيع المحلي للحاويات سيوفر ما يقارب 

 ”.تينومستمرا في األسعار خالل السنتين الماضي

 



 

أستاذ  011" تكّون 2جامعة البليدة "  

 تنفيذا لسياسة وزارة التعليم العالي في رقمنة القطاع

 
 

برنامجها التكويني لفائدة أساتذة كلية  ،"2" البليدةعرضت كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في التعليم عن بعد، عبر منصة "مودال"4 ويندرج البرنامج التكويني، 

حسب الدكتور دمحم غردي، "في إطار السياسة الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرا إلى أن التعليم عن 

ما هو إال فرصة لألساتذة، تضمن لهم التواصل مع الطلبة بنمط مختلف، يتجاوز طريقة التدريس الحضوري، إلى  بعد

  .التدريس عن بعد عبر المنصات الرقمية

، أن هذا "2 البليدةأكد األستاذ الدكتور دمحم غردي، لدى إشرافه مؤخرا على افتتاح فعاليات اليوم التكويني بجامعة 

التكوين يمّكن األساتذة من الحصول على شهادات تثبت تأهيلهم التكويني، وتمنحهم فرصا جديدة على المستوى العلمي 

األستاذ الدكتور نصر الدين بوحساين، إلى أن  "2" البليدةوالمهني4 ومن جهته، أشار مسؤول مكتب الرقمنة بجامعة 

تكوين األساتذة يندرج في المحور األول من المخطط التوجيهي الشامل لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، 

يمثل أولوية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أنه يُعتبر ضمانا وهو ما يعني أن مخطط الرقمنة 

الستمرار ونجاح العملية التكوينية؛ حيث تقوم مصالحه بتوزيع استبيانات تشمل أسئلة بخصوص سير العملية التكوينية، 

الدروس والمحاضرات عبر المنصة ومستوى التحصيل، واالستفادة والفاعلية التي تمّكن األساتذة ليس فقط من إدراج 

الرقمية، وإنما يتعداها إلى االتصال التفاعلي مع الطلبة، خاصة أن القانون الجديد للتكوين في الليسانس والماستر 

 .والدكتوراه، ينص على التكوين المتناوب الذي يمزج بين التكوين الحضوري، والتكوين عن بعد

، حسب ما سطرته وزارة 2 البليدةد بوخاوش، أن انطالق عملية التكوين بجامعة ولدى تدّخله أكد األستاذ الدكتور سعي

عكسها القانون التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي في إطار ترقية الطرق التعليمية؛ من خالل تبنّي نماذج جديدة، ي

، الفتا إلى أن البرنامج التكويني يشمل، على األقل، خمس حصص حضورية، ليختتم البرنامج التكويني 880الوزاري 

بحصول األساتذة على شهادات تسلَّم بعد تقييم نهائي، يثبت تمّكنهم من استخدام تقنيات التعليم عن بعد4 وحسب المصدر، 

ه لجميع أساتذة جامعة فإن "البرنامج التكويني الخاص ب  822، ويستهدف أكثر من "2" البليدةالتعليم عن بعد، موجَّ

ي يُعد جزءا أستاذ، موضحا أن البرنامج التكويني مقسم إلى شطرين؛ األول نظري عن بعد، أما الشطر الثاني والذ

 ."حيويا في التكوين، فهو الجانب التطبيقي، الذي يمكن األستاذ من وضع دروسه وكل نشاطاته عبر منصة "مودال

وعرف اليوم التكويني إلقاء محاضرتين، قدّم إحداهما الدكتور دمحم خنافيف، تحت عنوان "هيكلة وتصميم درس بصيغة 

تضمنت اإلطار المرجعي لتكوين أساتذة الجامعة في التعليم عن بعد،  وشملت ستة محاور أساسية، ."التعليم عن بعد

وتحديد أهداف ومحتوى التكوين، وهيكلة وتصميم برنامج التكوين، وكيفية إنشاء درس وفق برامج المساعدة للتعليم عن 

تورة نادية روسو، بعد، وكيفية إعداد درس نموذجي للتعليم عن بعد وفق منصة4 أما المحاضرة الثانية فقدمتها الدك

 .وتطرقت فيها للبرامج المستخدمة ضمن المنصة الرقمية
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 تنفيذا لسياسة وزارة التعليم العالي في رقمنة القطاع

أستاذ 011" تكّون 2جامعة البليدة "  

 

، برنامجها التكويني لفائدة أساتذة كلية "2"عرضت كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة البليدة 

4 ويندرج البرنامج التكويني، "مودال"العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في التعليم عن بعد، عبر منصة 

، مشيرا إلى أن التعليم عن "في إطار السياسة الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"حسب الدكتور دمحم غردي، 

د ما هو إال فرصة لألساتذة، تضمن لهم التواصل مع الطلبة بنمط مختلف، يتجاوز طريقة التدريس الحضوري، إلى بع

 التدريس عن بعد عبر المنصات الرقمية4

، أن هذا "2أكد األستاذ الدكتور دمحم غردي، لدى إشرافه مؤخرا على افتتاح فعاليات اليوم التكويني بجامعة البليدة 

ن األساتذة من الحصول على شهادات تثبت تأهيلهم التكويني، وتمنحهم فرصا جديدة على المستوى العلمي التكوين يمكّ 

األستاذ الدكتور نصر الدين بوحساين، إلى أن  "2"ومن جهته، أشار مسؤول مكتب الرقمنة بجامعة البليدة  والمهني4

امل لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تكوين األساتذة يندرج في المحور األول من المخطط التوجيهي الش

وهو ما يعني أن مخطط الرقمنة يمثل أولوية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أنه يُعتبر ضمانا 

الستمرار ونجاح العملية التكوينية؛ حيث تقوم مصالحه بتوزيع استبيانات تشمل أسئلة بخصوص سير العملية التكوينية، 

ومستوى التحصيل، واالستفادة والفاعلية التي تمّكن األساتذة ليس فقط من إدراج الدروس والمحاضرات عبر المنصة 

الرقمية، وإنما يتعداها إلى االتصال التفاعلي مع الطلبة، خاصة أن القانون الجديد للتكوين في الليسانس والماستر 

 بين التكوين الحضوري، والتكوين عن بعد4 والدكتوراه، ينص على التكوين المتناوب الذي يمزج

، حسب ما سطرته وزارة 2ولدى تدّخله أكد األستاذ الدكتور سعيد بوخاوش، أن انطالق عملية التكوين بجامعة البليدة 

التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي في إطار ترقية الطرق التعليمية؛ من خالل تبنّي نماذج جديدة، يعكسها القانون 

، الفتا إلى أن البرنامج التكويني يشمل، على األقل، خمس حصص حضورية، ليختتم البرنامج التكويني 880زاري الو

وحسب المصدر،  بحصول األساتذة على شهادات تسلَّم بعد تقييم نهائي، يثبت تمّكنهم من استخدام تقنيات التعليم عن بعد4

ه لجميع أساتذة جامعة البليدة   البرنامج التكويني الخاص بالتعليم عن بعد،"فإن   822، ويستهدف أكثر من "2"موجَّ

أستاذ، موضحا أن البرنامج التكويني مقسم إلى شطرين؛ األول نظري عن بعد، أما الشطر الثاني والذي يُعد جزءا 

 4"المود"حيويا في التكوين، فهو الجانب التطبيقي، الذي يمكن األستاذ من وضع دروسه وكل نشاطاته عبر منصة 

هيكلة وتصميم درس بصيغة "وعرف اليوم التكويني إلقاء محاضرتين، قدّم إحداهما الدكتور دمحم خنافيف، تحت عنوان 

4 وشملت ستة محاور أساسية، تضمنت اإلطار المرجعي لتكوين أساتذة الجامعة في التعليم عن بعد، "التعليم عن بعد

رنامج التكوين، وكيفية إنشاء درس وفق برامج المساعدة للتعليم عن وتحديد أهداف ومحتوى التكوين، وهيكلة وتصميم ب

بعد، وكيفية إعداد درس نموذجي للتعليم عن بعد وفق منصة4 أما المحاضرة الثانية فقدمتها الدكتورة نادية روسو، 

 وتطرقت فيها للبرامج المستخدمة ضمن المنصة الرقمية4

 

 



 

 لجنة لتقييم خدمة األنترنت في الجامعات

 

قّررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء لجنة وطنية لتقييم وتحسين خدمة 

األنترنت في الجامعات4 وذلك بهدف وضع السياسة العامة لتحسين أداء خدمة األنترنت 

العالي والبحث العلمي، مع والسهر على ضمان متابعة تنفيذها على مستوى مؤسسات التعليم 

اقتراح تدابير تحسن تدفق سرعة األنترنت التي يستفيد منها الطلبة واألساتذة، والباحثون4 

وتدّون هذه اللجنة نتائج أعمالها في محضر، تسجله في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه4 

 لمي4وترسل تقريرا حول نشاطاتها كل ثالثة أشهر لوزير التعليم العالي والبحث الع

 


