
 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2023 فيفري 61 ليوم  



 

 الناشئة للطلبة المتخرجينة للمؤسسات مخصص بداري يدشن فضاءات

 

وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات  كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفقة يقوم

( 20.22بدء من الساعة التاسعة ) 0202فيفري، 61الناشئة والمؤسسات المصغرة، اليوم الخميس 

المدينة الجامعية لوالية قسنطينة، أين سيدشن عدد من المنشآت  صباحاً، بزيارة عمل وتفقد إلى

 .والعلمية بيداغوجيةال

األرضية التكنولوجية  ، مقر”علي منجلي“وسيدشن الوزير خالل زيارته للقطب الجامعي لمدينة 

وحاضنة األعمال، وكذلك عدد من ” بوبنيدر صالح“ 3للمكروبيولوجيا التابع لجامعة قسنطينة 

حث ودعم التشخيص كما سيدشن في هذه المناسبة، وحدة الب الفضاءات المخصصة للمؤسسات الناشئة

 .وكذا وحدة البحث في الوساطة العلمية والذكاء االصطناعي في العلوم الطبية،

الناشئة من تنظيم طلبة  كما سيزور الوزير بالمناسبة، معرضاً للمشاريع المبتكرة ألصحاب المؤسسات

، (Fabab) مقرالمتعددة التقنيات فيدشن الوزير  الجامعة، اما على مستوى المدرسة الوطنية العليا

 .مشاريع المؤسسات الناشئة الوافدين من خارج مدينة قسنطينة والجناح المخصص إليواء حاملي

لالستماع النشغاالتهم  كما سيلتقي الوزير بأعضاء األسرة الجامعية لوالية قسنطينة، وذلك

ة جامعية جامعية مؤسسة ناشئة، وكذا شهاد واهتماماتهم، وتعبئهم حول مدى تحقيق هدف الشهادة

 .براءة اختراع

 

 

 

 

 

 



 

 تدشين مقر األرضية التكنولوجية للميكروبيولوجيا بقسنطينة غدا

 كمال بداري و ياسين مهدي في زيارة عمل الى المدينة الجامعية

 
 

اقتصاد المعرفة والمؤسسات  لي والبحث العلمي كمال بداري. رفقة وزيريحل وزير التعليم العا

بوالية قسنطينة في اطار زيارة عمل  غدا الخميس .، والمؤسسات المصغرة الناشئة ياسين مهدي وليد

 . جاء في بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي المدينة الجامعية حسبما الى

للميكروبيولوجيا التابع لجامعة  خالل زيارته مقر األرضية التكنولوجيةو حسب البيان يدشن الوزير 

،وكذلك عدد من الفضاءات المخصصة للمؤسسات  ،وحاضنة األعمال“صالح بونيدر “ 3قسنطينة 

 . الناشئة

الوساطة العلمية  كما يدشن وحدة البحث ودعم التشخيص في العلوم الطبية ،وكذا وحدة البحث في

المشاريع المبتكرة ألصحاب  يزور الوزير معرض اعي .واستنادا للمصدروالذكاء اإلصطن

 . المؤسسات الناشئة من تنظيم طلبة الجامعة

، والجناح  FAB-LAB ” أما على مستوى المدرسة العليا المعتمدة التقنيات ،فيدشن الوزير مقر

 . قسنطينةمن خارج مدينة  المخصص إليواء حاملي مشاريع المؤسسات الناشئة الوافدين

انشغاالتهم و اهتماماتهم و  كما يلتقي الوزير اعضاء االسرة الجامعية لوالية قسنطينة لالستماع الى

 .”شهادة جامعية براءة اختراع“و كذا ” ناشئة شهادة جامعية ـ مؤسسة“تعبئتهم حول تحقيق هدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elmaghrebelawsat.dz/wp-content/uploads/2023/02/كمال-بداري-و-ياسين-مهدي-في-زيارة-عمل-الى-المدينة-الجامعية.jpg


 

وزير التعليم العالي يدشن غدا مقر األرضية التكنولوجية 

 للميكروبيولوجيا بقسنطينة

 

رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات  .بداري كمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقوم غدا 

 . الناشئة ، والمؤسسات المصغرة. بزيارة عمل إلى المدينة الجامعية لوالية قسنطينة

 3التابع لجامعة قسنطينة  وسيدشن الوزير خالل زيارته مقر األرضية التكنولوجية للميكروبيولوجيا

 . الفضاءات المخصصة للمؤسسات الناشئة ،وحاضنة األعمال ،وكذلك عدد من“ح بونيدر صال“

كما سيدشن الوزير وحدة البحث ودعم التشخيص في العلوم الطبية ،وكذا وحدة البحث في الوساطة 

 . العلمية والذكاء اإلصطناعي

 . نظيم طلبة الجامعةو سيزور الوزير معرض المشاريع المبتكرة ألصحاب المؤسسات الناشئة من ت

، والجناح  FAB-LAB ” أما على مستوى المدرسة العليا المعتمدة التقنيات ،فيدشن الوزير مقر

 . من خارج مدينة قسنطينة المخصص إليواء حاملي مشاريع المؤسسات الناشئة الوافدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3/
https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A


 

 

 بداري يزور قسنطينة

 

والبحث العلمي رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة  يقوم كمال بداري وزير التعليم العالي

أين  نةقسنطي الجامعية لوالية المدينة لمصغرة ياسين هذا الخميس بزيارة عمل وتفقد إلىا والمؤسسات

حسب بيان لوزارة التعليم  سيدشن عددا من المنشآت البيداغوجية والعلمية واالطالع على مشاريع أخرى

  .العالي تلقت أخبار اليوم نسخة منه

ويُنتظر أن يدشن الوزير خالل زيارته للقطب الجامعي لمدينة علي منجلي مقر األرضية التكنولوجية 

صالح بوبنيدر وحاضنة األعمال الجامعية وكذلك عددا من  3 قسنطينة للميكروبيولوجيا التابع لجامعة

  .الفضاءات المخصصة للمؤسسات الناشئة

كما سيدشن كذلك بالمناسبة وحدة البحث ودعم التشخيص في العلوم الطبية وكذا وحدة البحث في الوساطة 

 .العلمية والذكاء االصطناعي

وفي نفس السياق سيزور بداري معرضا للمشاريع المبتكرة ألصحاب المؤسسات الناشئة من تنظيم طلبة 

 .الجامعة

والجناح   ( Fab-Lab)  لمتعددة التقنيات فسيدشن الوزير مقرعلى مستوى المدرسة الوطنية العليا ا أما

 .قسنطينة من خارج مدينة المخصص إليواء حاملي مشاريع المؤسسات الناشئة الوافدين

لالستماع النشغاالتهم  قسنطينة زير بأعضاء األسرة الجامعية لواليةوفي ختام زيارته يُنتظر أن يلتقي الو

 . براءة اختراع-مؤسسة ناشئة وكذا شهادة جامعية-واهتماماتهم وتعبئتهم حول تحقيق هدف شهادة جامعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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https://www.djazairess.com/city/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9


 
 

 بداري يزور قسنطينة

 

والبحث العلمي رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة  يقوم كمال بداري وزير التعليم العالي

أين  نةقسنطي الجامعية لوالية المدينة لمصغرة ياسين هذا الخميس بزيارة عمل وتفقد إلىا والمؤسسات

حسب بيان لوزارة التعليم  سيدشن عددا من المنشآت البيداغوجية والعلمية واالطالع على مشاريع أخرى

  .العالي تلقت أخبار اليوم نسخة منه

ويُنتظر أن يدشن الوزير خالل زيارته للقطب الجامعي لمدينة علي منجلي مقر األرضية التكنولوجية 

صالح بوبنيدر وحاضنة األعمال الجامعية وكذلك عددا من  3 قسنطينة للميكروبيولوجيا التابع لجامعة

  .الفضاءات المخصصة للمؤسسات الناشئة

كما سيدشن كذلك بالمناسبة وحدة البحث ودعم التشخيص في العلوم الطبية وكذا وحدة البحث في الوساطة 

 .العلمية والذكاء االصطناعي

وفي نفس السياق سيزور بداري معرضا للمشاريع المبتكرة ألصحاب المؤسسات الناشئة من تنظيم طلبة 

 .الجامعة

والجناح   ( Fab-Lab)  لمتعددة التقنيات فسيدشن الوزير مقرعلى مستوى المدرسة الوطنية العليا ا أما

 .قسنطينة من خارج مدينة المخصص إليواء حاملي مشاريع المؤسسات الناشئة الوافدين

لالستماع النشغاالتهم  قسنطينة زير بأعضاء األسرة الجامعية لواليةوفي ختام زيارته يُنتظر أن يلتقي الو

 . براءة اختراع-مؤسسة ناشئة وكذا شهادة جامعية-واهتماماتهم وتعبئتهم حول تحقيق هدف شهادة جامعية
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 إسدال الستار على مسابقة الدكتوراه بمختلف جامعات الوطن

 

 
أسدل اليوم الستار على مسابقة الدكتوراه عبر مختلف المؤسسات الجامعية تطبيقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث 

  .شهر مارس القادم فيفري اخر اجل لتنظيم المسابقات، على أن تنطلق الدراسة في 51العلمي التي حددت تاريخ 

وبعد شهر كامل من المسابقات ، أنهت اليوم مختلف المؤسسات الجامعية، آخر المسابقات في مختلف التخصصات في 

 .انتظار االفراج عن اخر النتائج للناجحين قبل الشروع رسميا في الدراسة والتكوين في الطور الثالث

ف باإلعالم على مستوى الجامعة البروفيسور رضوان بلخيري ، فانه وبجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي نقل المكل

وتحت إشراف مدير الجامعة البروفيسور قواسمية عبد الكريم، تواصلت في آخر يوم لها أمس مسابقة االلتحاق بالتكوين في 

ين أعطى مدير الجامعة الطور الثالث دكتوراه "ل.م.د " بحضور نواب المدير وعمداء الكليات واألستاذ ناصر حسونات ، أ

 .االشارة إنطالق المسابقة في كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم والتكنولوجيا

وفي كلمته االفتتاحية رحب المدير بالحضور الكرام المترشحين ضيوف الجامعة، معربا عن تسخير إدارة الجامعة لكافة 

ذلك إلى التحلي بالمصداقية والشفافية في اتباع كافة اإلجراءات إلى الظروف والوسائل في سبيل نجاح المسابقة، مشيدا ب

 .غاية إعالن النتائج النهائية

طالبا في مسابقة الدكتوراه منذ انطالقها، وفق األرقام التي كشفها  33وعرفت جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي نجاح

الستار نهائيا على مسابقة الدكتوراه، حيث ألزمت وزارة البروفيسور رضوان بلخيري ل"االتحاد"، قبل أن يسدل اليوم 

يوما الموالية لإلعالن  51التعليم العالي تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية عبر منصة بروقراس خالل 

 .الرسمي عن النتائج النهائية للناجحين

ادة على شهادة الماجستير او شهادة أجنبية معترف يأتي هذا فيما تم هذه السنة إعفاء الطلبة الجزائريين الحائزين زي

جانفي  51بمعادلتها بتقدير "قريب من الحسن" على األقل في مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث التي انطلقت منذ 

وم التنفيذي من المرس 33الماضي وفق الرزنامة التي حددتها وزارة التعليم العالي، وهذا في اطار كيفيات تطبيق المادة 

الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادة التعليم العالين، حيث  2222جوان  13المؤرخ في  22/208رقم 

يمنح لهؤالء الطلبة حق التسجيل مباشرة في التكوين في الطور الثالث ويعفون من مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور 

 ".الثالث

عالي والبحث العلمي في مذكرتها ، أن المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة تعد وتؤكد وزارة التعليم ال

من القرار رقم  3خارج حصة المقاعد البيداغوجية المحددة في عرض التكوين وهو األمر الثابت والمؤكد بنص المادة 

 .المنوه في المرسوم التنفيذي السالف الذكر 995

يم العالي بتسجيل هذه الفئة من المترشحين حسب المؤسسات والميادين والشعب والتخصصات وباشرت مؤسسات التعل

والمتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين  2222ديسمبر  3المؤرخ في  5355المؤهلة ضمن القرار رقم 

مع إحالة ملفات المترشحين  2022/2022عية لنيل شهادة الدكتوراه وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجام

 .على لجان التكوين في الدكتوراه والهيئات العلمية للدراسة وإبداء الرأي للنصوص التنظيمية المعمول بها

وقصد ضمان تطبيق منسجم لإلجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص، تقرر ايضا إدراج الطلبة المقبولين لتمام 

البحث المختلفة والمعتمدة من طرف الوزارة الوصية والتي تكون خارج المشاريع "مشاريع  تكوينهم ضمن مشاريع

 .5355البحث" المندرجة ضمن التكوينات المؤهلة بالقرار رقم

 

 



 

 إسدال الستار على مسابقة الدكتوراه بمختلف جامعات الوطن

 

 
لجامعية تطبيقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث أسدل اليوم الستار على مسابقة الدكتوراه عبر مختلف المؤسسات ا

  .فيفري اخر اجل لتنظيم المسابقات، على أن تنطلق الدراسة في شهر مارس القادم 51العلمي التي حددت تاريخ 

وبعد شهر كامل من المسابقات ، أنهت اليوم مختلف المؤسسات الجامعية، آخر المسابقات في مختلف التخصصات في 

 .ار االفراج عن اخر النتائج للناجحين قبل الشروع رسميا في الدراسة والتكوين في الطور الثالثانتظ

وبجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي نقل المكلف باإلعالم على مستوى الجامعة البروفيسور رضوان بلخيري ، فانه 

ي آخر يوم لها أمس مسابقة االلتحاق بالتكوين في وتحت إشراف مدير الجامعة البروفيسور قواسمية عبد الكريم، تواصلت ف

الطور الثالث دكتوراه "ل.م.د " بحضور نواب المدير وعمداء الكليات واألستاذ ناصر حسونات ، أين أعطى مدير الجامعة 

 .االشارة إنطالق المسابقة في كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم والتكنولوجيا

ة رحب المدير بالحضور الكرام المترشحين ضيوف الجامعة، معربا عن تسخير إدارة الجامعة لكافة وفي كلمته االفتتاحي

الظروف والوسائل في سبيل نجاح المسابقة، مشيدا بذلك إلى التحلي بالمصداقية والشفافية في اتباع كافة اإلجراءات إلى 

 .غاية إعالن النتائج النهائية

طالبا في مسابقة الدكتوراه منذ انطالقها، وفق األرقام التي كشفها  33ي التبسي نجاحوعرفت جامعة الشهيد الشيخ العرب

البروفيسور رضوان بلخيري ل"االتحاد"، قبل أن يسدل اليوم الستار نهائيا على مسابقة الدكتوراه، حيث ألزمت وزارة 

يوما الموالية لإلعالن  51راس خالل التعليم العالي تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية عبر منصة بروق

 .الرسمي عن النتائج النهائية للناجحين

يأتي هذا فيما تم هذه السنة إعفاء الطلبة الجزائريين الحائزين زيادة على شهادة الماجستير او شهادة أجنبية معترف 

جانفي  51ور الثالث التي انطلقت منذ بمعادلتها بتقدير "قريب من الحسن" على األقل في مسابقة االلتحاق بالتكوين في الط

من المرسوم التنفيذي  33الماضي وفق الرزنامة التي حددتها وزارة التعليم العالي، وهذا في اطار كيفيات تطبيق المادة 

الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادة التعليم العالين، حيث  2222جوان  13المؤرخ في  22/208رقم 

هؤالء الطلبة حق التسجيل مباشرة في التكوين في الطور الثالث ويعفون من مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور يمنح ل

 ".الثالث

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مذكرتها ، أن المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة تعد 

من القرار رقم  3ة في عرض التكوين وهو األمر الثابت والمؤكد بنص المادة خارج حصة المقاعد البيداغوجية المحدد

 .المنوه في المرسوم التنفيذي السالف الذكر 995

وباشرت مؤسسات التعليم العالي بتسجيل هذه الفئة من المترشحين حسب المؤسسات والميادين والشعب والتخصصات 

والمتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين  2222مبر ديس 3المؤرخ في  5355المؤهلة ضمن القرار رقم 

مع إحالة ملفات المترشحين  2022/2022لنيل شهادة الدكتوراه وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 .المعمول بها على لجان التكوين في الدكتوراه والهيئات العلمية للدراسة وإبداء الرأي للنصوص التنظيمية

وقصد ضمان تطبيق منسجم لإلجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص، تقرر ايضا إدراج الطلبة المقبولين لتمام 

تكوينهم ضمن مشاريع البحث المختلفة والمعتمدة من طرف الوزارة الوصية والتي تكون خارج المشاريع "مشاريع 

 .5355رار رقمالبحث" المندرجة ضمن التكوينات المؤهلة بالق

 



 

 إبرام إتفاقية تعاون و شراكة بين المجلس اإلسالمي األعلى وجامعة غليزان

 

 

 .لغليزان "لى وجامعة "أحمد زبانةالتوقيع على إتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس اإلسالمي األع بغليزانتم اليوم األربعاء 

 

رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الدكتور أبو عبد هللا غالم هللا  ،غليزانووقع على هذه اإلتفاقية بقاعة المؤتمرات لجامعة 

البروفيسور دمحم مقدم و ذلك في إطار الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي و مختلف الهيئات  غليزانونائب رئيس جامعة 

 .بحثية العلمية و األكاديميةال

وأبرز رئيس المجلس اإلسالمي األعلى، الدكتور أبوعبد هللا غالم هللا بأن هذه اإلتفاقية على غرار تلك المبرمة مع عدة 

 .جامعات من الوطن، من شأنها أن تساهم في تطوير مجال التعاون و التواصل بين المجلس والجامعة في عدة مجاالت

تعبر عن االستراتيجية العلمية للمجلس اإلسالمي األعلى في توطيد عالقات  االتفاقيةم هللا إلى أن هذه وأشار السيد غال

تعاون علمي يشمل مجاالت البحث العلمي و األكاديمي و المؤسساتي ال سيما في التخصصات ذات االهتمام المشترك، و 

 .العمل على تطويرها إلى المستوى المطلوب

تندرج في اطار انفتاح المؤسسة الجامعية  االتفاقيةالبروفسور دمحم مقدم أن هذه  غليزانرئيس جامعة  ومن جهته ذكر نائب

 .ت و هيئات البحث الوطنيةعلى محيطها السوسيومهني، و تشجيع التعاون ما بين الجامعات و التقارب بين المؤسسا

من خالل تبادل المعارف والخبرات واالستشارات في  غليزانوستعود هذه االتفاقية بالفائدة على الطلبة واألساتذة بجامعة 

ث ستمكن طلبة الدكتواره واألساتذة الباحثين من االستفادة من مختلف البرامج مجال البحث العلمي في عدة ميادين، حي

التكوينية والدورات التدريبية والمنشورات العلمية للطرفين، ناهيك عن االنخراط والمشاركة في الملتقيات و الندوات 

 .العلمية و المشاريع البحثية

لقاء دراسي حول "مدرسة مازونة،  غليزانالوالئية بجامعة  كما حضر رئيس المجلس اإلسالمي األعلى رفقة السلطات

والنفسية و األنثروبولوجية لذات الجامعة، إلى   المنجز الفقهي واإلنجاز الحضاري" من تنظيم مخبر الدراسات اإلجتماعية

 (.غليزانيارته للمدرسة الفقهية لمازونة )والية جانب ز
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 إبرام إتفاقية تعاون و شراكة بين المجلس اإلسالمي األعلى وجامعة غليزان

 

 

 .لغليزان "التوقيع على إتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس اإلسالمي األعلى وجامعة "أحمد زبانة بغليزان تم اليوم األربعاء

 

بد هللا غالم هللا ، رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الدكتور أبو عغليزان ووقع على هذه اإلتفاقية بقاعة المؤتمرات لجامعة

البروفيسور دمحم مقدم و ذلك في إطار الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي و مختلف الهيئات  غليزان ونائب رئيس جامعة

 .البحثية العلمية و األكاديمية

اإلتفاقية على غرار تلك المبرمة مع عدة  جلس اإلسالمي األعلى، الدكتور أبوعبد هللا غالم هللا بأن هذهرئيس الم وأبرز

 .في تطوير مجال التعاون و التواصل بين المجلس والجامعة في عدة مجاالت جامعات من الوطن، من شأنها أن تساهم

للمجلس اإلسالمي األعلى في توطيد عالقات  اتيجية العلميةتعبر عن االستر االتفاقيةالسيد غالم هللا إلى أن هذه  وأشار

و  العلمي و األكاديمي و المؤسساتي ال سيما في التخصصات ذات االهتمام المشترك، تعاون علمي يشمل مجاالت البحث

 .العمل على تطويرها إلى المستوى المطلوب

الجامعية  تندرج في اطار انفتاح المؤسسة االتفاقيةالبروفسور دمحم مقدم أن هذه  غليزان ومن جهته ذكر نائب رئيس جامعة

 .التقارب بين المؤسسات و هيئات البحث الوطنية على محيطها السوسيومهني، و تشجيع التعاون ما بين الجامعات و

من خالل تبادل المعارف والخبرات واالستشارات في  غليزان قية بالفائدة على الطلبة واألساتذة بجامعةوستعود هذه االتفا

مختلف البرامج  ميادين، حيث ستمكن طلبة الدكتواره واألساتذة الباحثين من االستفادة من مجال البحث العلمي في عدة

ناهيك عن االنخراط والمشاركة في الملتقيات و الندوات  التكوينية والدورات التدريبية والمنشورات العلمية للطرفين،

 .البحثية العلمية و المشاريع

لقاء دراسي حول "مدرسة مازونة،  غليزان قة السلطات الوالئية بجامعةكما حضر رئيس المجلس اإلسالمي األعلى رف

 إلىالنفسية و األنثروبولوجية لذات الجامعة، و  مخبر الدراسات اإلجتماعية المنجز الفقهي واإلنجاز الحضاري" من تنظيم

 (.غليزان جانب زيارته للمدرسة الفقهية لمازونة )والية
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 لجنة وزارية مشتركة تعاين مدى جاهزية جامعة سكيكدة 

 فتح ملحقة لكلية الطب

 

 

، الثالثاء الماضي، لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى، تضم إطارات من سكيكدة" في 11أوت  22حلت بجامعة "

لفتح ملحقة تابعة لكلية  سكيكدةوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، بغية الوقوف على مدى جاهزية جامعة 

  .الطب

وخالل حديث خص به "المساء"، كشف البروفيسور توفيق بوفندي، مدير الجامعة، عن أن اللجنة الوزارية المشتركة 

وآخر من وزارة الصحة، بمعية مدير  إطارات، منهم إطاران من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 3المكونة من 

الجامعة وطاقمها اإلداري وممثل عن مديرية الصحة للوالية، تفقدت بمجرد وصولها إلى الجامعة، الهيكل المخصص 

الستقبال الطلبة المعنيين بالعلوم الطبية، من مدرجات وقاعة األعمال الموجهة، إلى جانب المخابر المجهزة بعتاد حديث 

 .ة لطلبة ليسانس بيولوجيا، والتي ستستعمل للعلوم الطبيةومتطور، مخصص

، لتختتم الزيارة كما قال البروفيسور بجلسة سكيكدةكما زارت اللجنة كل المرافق الصحية التابعة للقطاع العمومي بمدينة 

دراسة برامج التخصص الجديد المتعلق بالعلوم الطبية، واإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة، لوضعها تحت عمل ل

، إلى وجود أساتذة باحثين كدةسكيتصرف تخصص الجامعة الجديد. وفي معرض حديثه مع "المساء"، أشار مدير جامعة 

متخصصين في تدريس مواد العلوم الطبية والبيولوجيا والكيمياء والرياضيات واإلعالم اآللي، إلى جانب تدريس اللغة 

اإلنجليزية، وأكثر من ذلك، كشف ل"المساء"، عن أن أساتذة محاضرين من المؤسسة االستشفائية الجامعية بكل من 

 .، بعد أن وقعوا اتفاقية في هذا الشأنسكيكدة، التزموا بتأطير طلبة ملحقة كلية الطب بجامعة وعنابة قسنطينة

بل، حيث سيخضع ، بداية من الموسم الجامعي المقسكيكدة" في 11أوت  22ستنطلق الدراسة بملحقة كلية الطب بجامعة "

، أما عنابة، أو قسنطينةسنوات، ويوجهون بعدها إما إلى كلية الطب بجامعتي  3طلبة هذا التخصص، للدراسة لمدة 

، بتأطير من األساتذة واألخصائيين في الطب. يعد بسكيكدةالتربصات فستجرى بالمؤسسات االستشفائية للقطاع العمومي 

، مكسبا كبيرا ألبناء الوالية، الذين سيخفف عنهم عناء التنقل إلى كليات الطب سكيكدةفتح هذه الملحقة، حسب مدير جامعة 

صصاتها، والذي لكلية للطب بكامل تخ سكيكدة، كما سيفتح أفاقا كبيرة نحو امتالك جامعة عنابةأو  قسنطينةسواء بجامعة 

 .يبقى مرهونا بتوفرها على مؤسسة استشفائية جامعية
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  نوايا استعمارية هدفها السيطرة والنهب

 "ملتقى "االستكشاف المعرفي الفرنسي ودوره في االستيطان

 

الملتقى مارس الداخل، أشغال  51تنظم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في جامعة "مصطفى اسطمبولي" بمعسكر، يوم 

الوطني االفتراضي بعنوان "االستكشاف العلمي الفرنسي للجزائر ودور المعرفة العلمية في مشروع االستعمار 

  .االستيطانية"، يناقش فيه المشاركون خلفيات المشروع المعرفي االستعماري، للرد عليه ومواجهته بالحقائق العلمية

إلنسان الفرنسي االستعماري، تميزت بتسخير كل ما هو متوفر في الطبيعة من ضمن ما جاء في ديباجة الملتقى، أن إرادة ا

خالل القرن التاسع عشر، تحت مسميات عديدة، منها "الفضول العلمي"، لكن في حقيقة األمر، كان ذلك مخططا له ولم 

االستكشاف العلمي يكن مجرد فضول علمي، حيث قررت السلطات الفرنسية، تجنيد كل الموارد البشرية للقيام بعملية 

، بعد احتاللها الجزائرللجزائر، وبدأت بخطة ناجحة، وهي جرد وإحصاء كل الموارد الطبيعية والبشرية في أرض 

، وحتى في الجزائرووضعها في مصنفات جاهزة للعرض في المتاحف والتظاهرات العلمية والثقافية، التي كانت تقام في 

 .فرنسا

وما تزخر به من خبرات متنوعة، من  الجزائرمن وراء ذلك، تطوير وتوسيع االستعمار، بتسخير طبيعة  فرنساكان هدف 

أجل استغالل ذلك في إنقاذ االقتصاد الفرنسي المنهار، وتموين أوروبا كمشروع خارجي، أما الشطر اآلخر من مشروعها 

 .، فيرتكز على توسيع نفوذها وترسيخ االستيطان بكل تفاصيله على األرض واإلنسانالجزائراالستيطاني داخل 

من محاور الملتقى "بداية االستكشاف العلمي الفرنسي للجزائر"، "المؤسسات المشاركة في مشروع االستكشاف"، 

وأهم  والجزائريين"، "التعريف بالعلماء الفرنسيين "اللجان العلمية والجمعيات" وكذا "الصحافة والوكاالت السياحية

الدراسات »و "الجزائرمصادرهم حول االستكشاف العلمي للجزائر"، "مجاالت االستكشافات العلمية الفرنسية في 

التاريخية والجغرافية"، ناهيك عن "الدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية"، "االستكشاف في مجال الطبيعة" )البيئة 

اف العلمي للجزائر على التوسع انعكاسات االستكش»االستكشاف في مجال ما قبل التاريخ وعلم اآلثار" و"، (والحيوان

 ."االستعماري وتثبيت االستيطان

تعد األعمال التي أنجزت في تخصصات عديدة ومختلفة، تمس مجاالت المعرفة العلمية التي كان يركز عليها االستعمار 

في تلك الفترة  الجزائر في مشروعه االستكشافي العلمي للجزائر تراثا علميا قيما، إذ يعتبر بمثابة أدوات لالطالع على حالة

االجتماعي  الجزائربالذات، وما سبقها من فترات زمنية، من شأنه أن يساعد الطلبة والباحثين والمهتمين بتاريخ 

 .واالقتصادي والثقافي والديني

من أهداف الملتقى، تبيان أغراض االستعمار الفرنسي وترسيخ تواجده تحت شعارات مزيفة، يدعي من ورائها نشر 

المستعمرة، مع التأكيد على أن اللجان العلمية والجمعيات المختلفة والمؤسسات الرسمية  الجزائرالحضارة الفرنسية في 

الفرنسية آنذاك، كانت خاضعة كلها إلى إيديولوجية االستعمار، حتى وإن كان هناك بعض األعمال العلمية التي تميزت 

 .لطة الفرنسية، من حيث تحقيق جانب من الموضوعية العلميةبنوع من االستقاللية عن الس

 بالجزائرتم التأكيد على أنه ال يجب "أن نتخوف من اآلخر، وما أنتجه من معرفة في مختلف الجوانب التي تتعلق 

، ألن ذلك يجعلنا نقع في فخ عدم فهم اآلخر، وما أنتجه من تراكمات إبستمولوجية، لهذا وجب اآلن، مواجهة المستعمرة

األمر بكل شجاعة وإرادة، من أجل تبني مشروع علمي يعتمد على تحليل ما أنتجه االستعمار من معرفة علمية، في إطار 

مية التي أنتجها االستعمار، وفهم ماهيتها بالنسبة لنا، والوصول مشروعه االستكشافي للجزائر، بتحديد طبيعة المعرفة العل

إلى النتائج التي حققها من وراء ذلك، إذ تتبع منهجية علمية تعتمد على تحليل ونقد تلك التراكمات من المعرفة، التي خلفتها 

، التي اعتبرت في ذاكرتهم أرضا جديدة ال الجزائرالمؤسسات الفرنسية، التي تبنت مشروع االستكشافات العلمية لبالد 

 .الجزائرييعلمون عنها شيئا، نظرا للخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع 

كما أُشير إلى ضرورة توفر الحس العلمي والفطنة، لقراءة هذه التراكمات المعرفية ذات الطابع االستعماري الصرف، من 

أجل استخالص دروس في الحاضر "تجعلنا نستفيد من الماضي، وال نتخوف مما أنتجه اآلخر في فترة لم نكن نحن 

أنذاك، بهدف االستشراف للمستقبل، ألن العالم  الجزائريالستعمار على األرض واإلنسان المسؤولين عنها، بحكم سيطرة ا

لوطن والتشبث بهويتنا، متجه نحو توظيف العلم واالستكشافات الجديدة من أجل السيطرة مستقبال"، مع تعزيز االنتماء 

التي حاول االستعمار طمسها بالتستر وراء الشعارات المزيفة التي حاكها حول مشروع االستكشافات العلمية، التي كانت 

 .المستعمرة الجزائرجزء من نظريته في نشر الحضارة والثقافة الفرنسية في 
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 مشروع لنيل شهادة براءة اختراع  243عتماد ا

 "6جامعة الحاج لخضر "باتنة 

 

 

ءة اختراع ومرافقة مشاريع المؤّسسات مشروع مذكرة لنيل شهادة برا 345"، 1 باتنة) "الحاج لخضر (اعتمدت جامعة 

مقرات مجهزة، حسبما علم من خلية اإلعالم واالتصال للجامعة، وذلك بناء على  52الناشئة، ستسلم ألصحابها أكثر من 

، الذي يحدّد كيفية إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول 5221مخرجات اليوم الدراسي حول آليات تنفيذ مشروع القرار 

شهادة براءة اختراع"، والتي تشرف على تسييرها اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكار  –ؤّسسة ناشئة على "شهادة م

  .وحاضنات األعمال الجامعية

في أوساط الطلبة ومرافقتهم من  ومواصلة لمساعي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الرامية إلى توفير بيئة مقاوالتية 

لقاء تحسيسي  51، حوالي "1باتنة" شاء مؤّسساتهم الناشئة، وإلنجاح هذا المسعى الطموح، أّطرت جامعةأجل النجاح في إن

 .5221لشرح اآللية رقم 

 مشروع مذكرة عبر كليات ومعاهد جامعة 333ل في هذا الصدّد، ووفقا لما جاء في بيان خلية اإلعالم واالتصال، سجّ 

مشروع بمعهد  13بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، إلى جانب  15مشروعا فقط بكلية علوم المادة، و 19، و"1باتنة"

مشروعا بمعهد  12مشروع بكلية الحقوق والعلوم السياسية، يضاف إلى ذلك،  15ناهيك عن  الهندسة العمرانية والعمران،

مشاريع بكلية اللغة  52بكلية العلوم اإلسالمية، إلى جانب  33بكلية العلوم االقتصادية، و 23العلوم البيطرية والفالحية، و

 .5221المرتبة السابعة وطنيا في عدد الطلبة المنخرطين في مشروع القرار "1باتنة" واألدب العربي، وتحتل بذلك جامعة

البل"، في إطار استراتيجية "إلى جانب ذلك، خّصصت الجامعة بخصوص مرافقة المؤّسسات الناشئة الحاصلة على وسم 

روة وتعزيز ومرافقة الخرجين أصحاب المشاريع ودعمهم، فضاءات وهياكل لحاملي هذا القطاع الرامية الى إحداث الث

 .52مقرات أو مكاتب، وأخرى قيد تجهيز على أن تسلّم قبل نهاية هذا العام، ليقفز العدد إلى  5الوسم، وعددها 
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 تسليم جائزة حسان لزرق

 

 
اآلداب )ة والحياة(، عمار تيلماتين )العلوم والتكنولوجيا( وعائشة دوار يستلم األساتذة زهيرة قوبيع )تخّصص علوم الطبيع

أحمد بن بلة" جائزة حسان لزرق للعلوم في طبعتها " 1 وهرانوالعلوم اإلنسانية واالجتماعية(، السبت المقبل. بجامعة 

  .ألولىا

عرفانا بما قدمه البروفيسور الراحل حسان لزرق للجامعة التي كان  2225وقّررت لجنة تحكيم الجائزة التي أسست سنة 

أول مدير لها، منح الجائزة لثالثة أساتذة من جامعتي عين تموشنت وسيدي بلعباس والمدرسة العليا لالقتصاد، بعد دراسة 

أحمد بن بلة" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جويلية " 1-وهرانعة ملفات الترّشح المودعة بموقعي جام

 .الماضي
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