
 

 

 
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023فيفري  14 ليوم



 

 
 

بتكريم رئيس  1المديرية العامة لالتصال لرئاسة الجمهورية تتبرأ من مبادرة مسؤولي جامعة باتنة 

 الجمهورية

 

 1أعربت المديرية العامة لالتصال لرئاسة الجمهورية, اليوم االثنين, عن تنديدها بقيام مسؤولي جامعة باتنة 

هان الجزائريين حقبة مشينة, بتكريم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بواسطة لوحة, مما يعيد إلى أذ

 مسجلة تبرؤها من هذا التصرف السيئ، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

الذين,  1وعبرت المديرية العامة لالتصال لرئاسة الجمهورية عن "تنديدها بما بدر عن مسؤولي جامعة باتنة 

عبد المجيد تبون, بواسطة لوحة تعيد إلى وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم, قاموا بتكريم رئيس الجمهورية, السيد 

 أذهان الجزائريين حقبة مشينة".

وإزاء ذلك, "تتبرأ المديرية العامة لالتصال من هذا التصرف السيئ الذي ال يمت بصلة إلى طريقة تفكير السيد 

جزائر جديدة،  رئيس الجمهورية وال إلى التقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار

وهو الذي طلب في خطاب التنصيب بسحب لقب "الفخامة" واستبداله بوصف "السيد" وبالتالي سقوط كل 

 تصرفات وسلوكات التملق".

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  "1رئاسة الجمهورية تندد بطريقة تكريم رئيس الجمهورية بجامعة "باتنة 

 اعتبرت التصرف يتنافى وطريقة تفكيره

 

أعربت المديرية العامة لالتصال لرئاسة الجمهورية، أمس، في بيان لها، عن تنديدها بقيام 

بتكريم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بواسطة  "1 اتنةب" مسؤولي جامعة

 .إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة، مسجلة تبرؤها من هذا التصرف السيئ لوحة، مما يعيد

 

وعبرت المديرية العامة لالتصال لرئاسة الجمهورية عن "تنديدها بما بدر عن مسؤولي 

 الذين، وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم، قاموا بتكريم رئيس الجمهورية، 1 باتنة جامعة

مشينة". وإزاء ذلك،  السيد عبد المجيد تبون، بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة

الذي ال يمت بصلة إلى طريقة  يئ،"تتبرأ المديرية العامة لالتصال من هذا التصرف الس

التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة  تفكير السيد رئيس الجمهورية وال إلى التقاليد

الذي طلب في خطاب التنصيب سحب لقب  الجمهورية في إطار جزائر جديدة، وهو

 ."وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكات التملق ""الفخامة" واستبداله بوصف "السيد
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 وأسقط كّل سلوكات التملق« الفخامة»رئيس تبون أنهى لقب ال

طريقة تفكير رئيس الجمهورية وتقاليد عمله ضمن جزائر تصّرف سيّئ ال يمّت بصلة إلى 

  جديدة

أعربت، أمس االثنين، المديرية العامة لالتصال لرئاسة الجمهورية، عن تنديدها بقيام 

ة عبد المجيد تبون، بواسطة لوحة، مما يعيد بتكريم رئيس الجمهوري 1-باتنة مسؤولي جامعة

 الجزائريين حقبة مشينة، مسجلة تبرؤها من هذا التصرف السيئ، حسب ما أفاد إلى أذهان

 .بيان لذات الهيئة

تنديدها بما بدر عن مسؤولي »عبرت المديرية العامة لالتصال لرئاسة الجمهورية، عن 

الذين، وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم، قاموا بتكريم رئيس الجمهورية  1-باتنة جامعة

 .«عبد المجيد تبون، بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة السيد

بصلة  ال يمت تتبرأ المديرية العامة لالتصال من هذا التصرف السيئ الذي»ذلك،  وإزاء

ترسيخها منذ توليه  إلى طريقة تفكير السيد رئيس الجمهورية وال إلى التقاليد التي يعمل على

خطاب التنصيب بسحب لقب  رئاسة الجمهورية في إطار جزائر جديدة، وهو الذي طلب في

 .تصرفات وسلوكات التملق وبالتالي سقوط كل« السيد»واستبداله بوصف « الفخامة»
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إطالق مشروع لتصنيع بطاريات مخّزنة للطاقة الشمسية محليا: الجزائر تستعد لمرحلة توسيع 

 مجاالت استعمال الطاقات المتجددة
 

 

أجهزة لتخزين  العلمي بالشراكة مع شركة الكهرباء والطاقات المتجددة مشروعا واعدا إلنتاج أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث

 قليص االعتماد على الطاقة التقليدية من بينها الغازالمتجددة، مقابل ت الطاقة الشمسية، تحسبا لتوسيع مجاالت استعمال الطاقات

  .والكهرباء

تصريح خص به  والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد بوهيشة في كشف المدير العام للبحث العلمي

والطاقات المتجددة، وهي أحد فروع  العالي وشركة الكهرباء "النصر" عن التحضير للتوقيع على اتفاقية ما بين وزارة التعليم

 .للشروع في إنتاج بطاريات "الليثيوم" لتخزين الطاقة الشمسية مؤسسة سونالغاز،

مجلس الوزراء األخير في الشق  الخطوة الهامة إلى توسيع ميادين استخدام الطاقات المتجددة، تجسيدا لمخرجات وترمي هذه

إليها مهمة القيام  متجددة، وسيتم تحقيق هذا المشروع اعتمادا على كفاءات جزائرية، أوكلتال المتعلق بتثمين موارد البالد والطاقات

 .بمشاريع بحثية حول أجهزة تخزين الطاقة الشمسية

الكائن مقره بدائرة الحراش بالعاصمة،  التوقيع على االتفاقية بمقر مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية وسيتم

استحداثها قبل  العلمي كمال بداري، وممثلين عن شركة الكهرباء والطاقات المتجددة، التي تم لتعليم العالي والبحثبحضور وزير ا

 .المتجددة من أجل إنتاج الكهرباء بضع سنوات من أجل تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات

قبل  الشمسية، والبداية ستكون بإنتاج نماذج أولية لتصنيع بطاريات مخزنة للطاقة وتتضمن االتفاقية استحداث مؤسسة ناشئة

يعول عليها في تطوير مجاالت استخدام الطاقة الشمسية، على  االنطالق في اإلنتاج الفعلي لهذه األجهزة التكنولوجية الحديثة، التي

 .عديد بلدان العالم التي خطت مسافات هامة في ميدان اعتماد الطاقات المتجددة غرار ما تشهده

صلة، بأن تجسيد المشروع الخاص بإنتاج  مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي في سياق ذي وأكد

متأخرة مقارنة بما  الجزائر طياته مستقبال واعدا، ألن عدم التحكم في هذه التكنولوجيا سيبقي بطاريات "الليثيوم" محليا يحمل في

 .يشهده العالم من تقدم ملحوظ

كوسيلة نقل صديقة للبيئة ألنها تعمل بالطاقة  هذا النوع من البطاريات جزءا أساسيا في تطوير صناعة السيارات الكهربائية، ويعد

 .سونلغاز تعمل على الشروع قريبا في تركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية النظيفة، ال سيما وأن مؤسسة

االعتماد الكلي على الطاقات التقليدية، منها  السيد بوهيشة بأن توسيع استخدام الطاقة الشمسية سيؤدي تدريجيا إلى تقليص وأوضح

تستهلك محليا، وأن إيجاد  تج سنويا من هذا المورد الطبيعيالطبيعي، موضحا بأن نسبة هامة من ما ين الطاقة الكهربائية، وكذا الغاز

 .نحو الخارج طاقة بديلة سيسمح برفع مستوى تصدير الغاز الطبيعي

نحو اقتحام التكنولوجيا الحديثة، باعتبارها خطوة حتمية بالنسبة  وأضاف المتدخل بأن المهم حاليا هو تحقيق االنطالقة األولى

مستقبال عن استيراد األجهزة المستخدمة  تخزين الطاقات المتجددة، بما سيؤدي تدريجيا إلى التخلي سيما في مجال للجزائر، ال

 .لتخزين الطاقة الشمسية

 ليص انبعاثات الكربون جراء استعمال الطاقات التقليدية، لما تسببه منلتق الجزائر وذكر المصدر باالتفاقيات التي وقعت عليها

البرامج الرامية إلى استعمال الطاقات البديلة، على  تلوث للبيئة، وارتفاع في درجة حرارة كوكب األرض، لذلك يتم تحفيز وتشجيع

 .مخزنة للطاقة الشمسية غرار تصنيع بطاريات

على  أساسيا في تنفيذ هذا البرنامج الواعد، من خالل فرق البحث العلمي التي تعمل العلمي شريكا ويعد قطاع التعليم العالي والبحث

الكفاءات التي يضمها مركز البحث في تكنولوجيا نصف  إيجاد حلول علمية، إلى جانب مرافقة تصنيع النماذج األولى من قبل

 .النواقل الطاقوية

المخزنة للطاقة، فضال عن استحداث  دان في تحقيق االكتفاء الذاتي من البطارياتتنفيذ هذا المشروع على أرض المي وسيساهم

 الذين سيتم تكوينهم على مستوى قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، قصد مناصب عمل جديدة لفائدة اإلطارات والعمال

 .جهزةاأل تمكينهم من التحكم في التكنولوجيا الحديثة، للدخول الفعلي في إنتاج هذه
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 وزير التعليم العالي يتفقد القطب الجامعي التكنولوجي بسيدي عبد هللا
 

 وزير التعليم العالي يتفقد القطب الجامعي التكنولوجي بسيدي عبد هللا

 

 التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بزيارة ميدانية تفقدية يوم أمس قام وزير

التي تم  األحد، أين عاين عدد من المرافق ووقف على تقدم األشغال بها وفقا للرزنامة

 .تسطيرها

الزيارة في إطار سلسلة زياراته للقطب  لتعليم العالي، تدخل هذهوحسب بيان وزارة ا

إنجاز هياكل ومرافق بيداغوجية وبحثية وللوقوف على  التكنولوجي بسيدي عبد هللا لمتابعة

 .مدى نسبة تقدم األشغال

بالمناسبة  وفي هذا الصدد سجل تقدما ملحوظا في إنجاز هذه الهياكل، كما أسدى بداري

إياهم على تسريع وتيرة  تعليمات وتوجيهات إلى القائمين على إنجاز هذا المشروع، حاثا

اآلجال المحددة والمتفق عليها.  من إنجاز المشروع في االنتهاءالعمل، وهذا للتمكن من 

 .يضيف المصدر

 ياسمين بن صغير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري في زيارة للقطب التكنولوجي بسيدي عبد 

 هللا للوقوف على مدى نسبة تقدم األشغال

                

        

دية للقطب التكنولوجي قام كمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة ميدانية تفق

بسيدي عبد هللا ، أين عاين عدد من المرافق ووقف على تقدم األشغال بها وفقا للرزنامة التي 

 .تم تسطيرها

واوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها فانه الزيارة تاتي في إطار سلسلة زياراته 

ق بيداغوجية وبحثية للقطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا لمتابعة إنجاز هياكل ومراف

وللوقوف على مدى نسبة تقدم األشغال، وفي هذا الصدد سجل تقدما ملحوظا في إنجاز هذه 

 .الهياكل، كما أسدى بالمناسبة تعليمات وتوجيهات

 

 

 

 

 

 

 



 

 بداري في زيارة تفقدية للقطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا

بزيارة ميدانية تفقدية للقطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا ، أين عاين  البحث العلمي،قام كمال وزير التعليم العالي و

 .المرافق ووقف على تقدم األشغال بها وفقا للرزنامة التي تم تسطيرها عدد من

سلسلة زياراته للقطب التكنولوجي بسيدي  واوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها فانه الزيارة تاتي في إطار

بيداغوجية وبحثية وللوقوف على مدى نسبة تقدم األشغال، وفي هذا الصدد  د هللا لمتابعة إنجاز هياكل ومرافقعب

إلى القائمين على إنجاز هذا  تقدما ملحوظا في إنجاز هذه الهياكل، كما أسدى بالمناسبة تعليمات وتوجيهات سجل

من اإلنتهاء من إنجاز المشروع في اآلجال المحددة  وهذا للتمكن المشروع، حاثا إياهم على تسريع وتيرة العمل،

 .عليها والمتفق

 

 

 



 

 بداري في زيارة تفقدية للقطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا

 

 سجل تقدما ملحوظا في إنجاز هذه الهياكل

 

 

ميدانية تفقدية للقطب  قام، كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة

ووقف على تقدم األشغال  التكنولوجي بسيدي عبد هللا، أين عاين عددا من المرافق

 .بها وفقا للرزنامة التي تم تسطيرها

زياراته  وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، فإن الزيارة تأتي في إطار سلسلة

بيداغوجية وبحثية  رافقللقطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا لمتابعة إنجاز هياكل وم

تقدما ملحوظا في  وللوقوف على مدى نسبة تقدم األشغال. وفي هذا الصدد، سجل

إلى القائمين على إنجاز  إنجاز هذه الهياكل، كما أسدى بالمناسبة تعليمات وتوجيهات

وهذا للتمكن من اإلنتهاء من  هذا المشروع، حاثا إياهم على تسريع وتيرة العمل،

 .عليها ع في اآلجال المحددة والمتفقإنجاز المشرو

 سامي سعد

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 مراكز البحث العلمي.. حركية غير مسبوقة

 
 

من رئيس الجمهورية السيد عبد  التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حركية غير مسبوقة بتوجيهات تشهد مراكز البحث العلمي والتطوير

البشري خاصة الكفاءات  والمنتظر أن يقدم الكثير لالقتصاد الوطني، ومن ثم االستغالل الجيد للمورد المجيد تبون، من أجل الرفع من سقف أدائها

 للبحث العلمي للتكنولوجيا مباشرة برئيس الجمهورية، ويعكس كل ذلك حرص رئيس والمبتكرين، ومن الطبيعي أن يتم إلحاق المجلس الوطني

  .المطلوب الجمهورية، على ضخ الطاقات الكامنة بشكل سلس في تطوير االقتصاد بالشكل

خالل السنوات القليلة الماضية وفي  عدد الباحثين على مستوى مراكز البحث وكذا األساتذة الباحثين بالجامعات دارتفع حجم براءات االختراع، كما تزاي

اآلمن، اقتربت "الشعب من  اإلستراتجية خاصة من بينها الطاقات المتجددة التي تؤمن االنتقال الطاقوي خضم اهتمام القاضي األول بالبالد بالبحوث

مستفيضا ودقيقا عن واقع  والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقدم عرضا المدير العام للبحث العلمي األستاذ بوهيشة محمد

مديرية عامة،  وتلبية طلب االقتصاد الوطني، بما فيه قطاعي الصناعة والطاقة، وذكر أنهم مراكز البحث وأفق تطورها لمواكبة التطور التكنولوجي

نص  الحقيقة مديرية عامة تتمتع نوعا ما باستقاللية من حيث القرار، في ظل وجود ت سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولكنها فيتوجد تح

الوطنية  سياسةالعامة للبحث العلمي، قال األستاذ بوهيشة، أنها تتمثل في تنفيذ ال خاص يسير المديرية العامة، وأما فيما يتعلق بالمهمة الرئيسية للمديرية

، وكما نص هذا 2015ديسمبر  30، المؤرخ في 21 -15نص عليها القانون  للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ولم يخف األستاذ أن هذه األخيرة

، ونص أيضا على مؤسسات التي تقوم بتنفيذ السياسة العامة وسياسة البحث بالجزائر على هيئات تدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي القانون

 .العلمي والتطوير التكنولوجي

 بلورة سياسة البحث العلمي

جيا الذي وضع مؤخرا تحت سلطة رئيس للبحث العلمي للتكنولو البداية تحدث األستاذ بوهيشة، عن الهيئة األولى وتتمثل في المجلس الوطني وفي

وزارية تعنى بالبحث العلمي لديها لجنة قطاعية  في مجلس استشاري مستقل، يقدم توصيات واستشارات للسيد الرئيس، وكل دائرة الجمهورية، ويتمثل

التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث  طويرالتكنولوجي، ومهمة هذه اللجان، أكد المدير العام للبحث العلمي والت دائمة للبحث العلمي والتطوير

يجب القيام بها على مستوى القطاع، ألن  الوطنية القطاعية للبحث العلمي، علما أن كل لجنة تبلور برامج البحث التي العلمي، يتمثل في بلورة السياسة

وزارة الداخلية، ألنها تهتم بالبحث  على مستوى تهيئة اإلقليم وتقوم به تكون متشاركة، وعلى سبيل المثال، البحث برامج البحث التي يقومون بها عادة ما

القطاعات للبحث العلمي وألن  التكنولوجي أيضا، لهذا تم تأسيس ما يسمى باللجان القطاعية المشتركة بين في المخاطر وتهم البحث العلمي والتطوير

وتمويلها وكيفية تقييمها، وتصب  وطنية للبحث العلمي وتحديد أولوياتها، مع تحديد مكوناتهاالبرامج ال القانون ينص على ذلك، وهذه تعنى أساسا ببلورة

العلمي ليس لديها باحثين ألنها إدارة  العلمي التي تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للبحث، لكن المديرية العامة للبحث هذه الهيئات في المديرية العامة للبحث

على هيئات ومؤسسات تنفيذ برامج  السياسة الوطنية للبحث، وبهدف تنفيذ السياسة الوطنية للبحث وقف األستاذ ما تتضمنه مديرة عامة تتولى تنفيذ كل

مراكز البحث الوطنية، ومتواجدة عبر  بهيئات التنفيذ وتنقسم عادة إلى قسمين أو ثالثة أقسام، ونجد من بينها، البحث أو السياسة الوطنية للبحث وتتعلق

مركزا فقط، ويمكن القول 11 أو 10لم يتعد عددها  2012مركز بحث وطني، في حين في عام  30الماضية  كامل التراب الوطني وسجل في نهاية السنة

مركز بحث يوجد تحت  19مجاالت من بينها مرتين. وتعنى هذه المراكز أضاف األستاذ يقول بجميع ال أنه خالل العشر سنوات األخيرة، تضاعف عددها

في  أخرى تتمثل في مختلف الوزارات، وفي قطاع التعليم العالي يوجد مركز البحث مركزا آخر تابع لوصايات 11وصاية وزارة التعليم العالي، و

لتنمية  الكائن مقره في بوسماعيل، وكذا مركز البحثالتحاليل الفيزيائي الكيميائي  بابا حسن"، ومركز البحث في»التكنولوجيات المتقدمة الكائن مقره ب

 الطاقوية المتواجد بالحراش، باإلضافة إلى مركز البحث في علوم االنسان الطاقات المتجددة، إلى جانب مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل

 حث في العلوم الصيدالنية ومركز البحث في تهيئة اإلقليم كلهاومركز الب األنتربولوجيا" الكائن بوهران، وأما بخصوص مركز البحث للبيوتكنولوجيا،"

 .األغواط ومركز البحث في الحضارة اإلسالمية في بسكرة ، بينما مركز البحث في المناطق القاحلة، يقع مقره في واليةقسنطينة متواجدة بوالية

 مراكز بحث جديدة 10نحو 

مراكز بحث جديدة، لبلوغ  10من أجل تعزيز هذه المراكز بنحو  ز، أوضح األستاذ بوهيشة أنهم حريصونالجهود المبذولة للرفع من عدد المراك وحول

عدة وزارات، ألن وزارة الفالحة لديها  مركز بحث أخرى توجد تحت وصاية 11مسجلة في المخطط الخماسي الحالي، إلى جانب مركزا، كلها 40

وزارة الصيد البحري لديها مركز  للفالحة والمعهد الوطني للعلوم الغابية أي لألبحاث الغابية، في حينالوطني  مركزين، ويتعلق األمر بكل من المعهد

السكن لديها مركزين األول  مركز بحث والمتمثل في الجيوفزياء الذي يقوم بتسجيل الزالزل، بينما وزارة بحث لتنمية المائيات، ووزارة الداخلية لديها

التربية الكائن بالعاشور،  ومركز بحث في هندسة الزالزل، كما أن وزارة التربية لديها مركز بحث في ت المدمجة للعمارات،يتعلق بالبحث في الصناعا

 .الجزائر الشؤون الدينية، يتواجد مقره على مستوى جامع أما المركز الذي تم إنشاؤه مؤخرا، تابع لوزارة

مركزا التابعة لوزارات أخرى، كلها مراكز تسهر على تنفيذ  11و مركزا التابعة لوزارة التعليم العالي 19األستاذ المدير إلى القول أن ال  وخلص

الغابية، فوزارة الفالحة تعكف على مهمة البحث، وباإلضافة إلى  القطاعية للبحث العلمي للوزارة الوصية، وعلى سبيل المثال، بالنسبة لألبحاث السياسة

التعليم العالي والبحث العلمي، في كل ما يتعلق بالبحوث الوطنية  عالقة مباشرة بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة ذلك لديهم

 .ةبما أنها تدير السياسة الوطني والتمويل
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