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 صحة، علوم و تكنولوجية

 

(   23:  11 3112( أكتوبر)تشرين األول  1الثالثاء ( واج 

مراطون المؤسسات الناشئة االلكترونية"جوائز للفائزين في مسابقة : صالون االبتكار "  

 
مراطون "مسابقة  تم يوم االثنين تسليم الجوائز للعارضين الثالثة األوائل في صالون االبتكار و كذا الفائزين في-الجزائر 

والطبعة األولى لصالون " المعرض االلكتروني واالنتاج العلمي"خالل حفل نظم في ختام " المؤسسات الناشئة االلكترونية

 .االبتكار

و سلمت الجائزة األولى ألفضل عارض لبوراي كمال مهندس رئيسي بالمركز الجزائري لتطوير التكنولوجيات المتقدمة 

و عادت الجائزة الثانية لكل من ميميش سعيدات و تلماتين عمار من جامعة سيدي  ."بالليزر الليفي نظام وسم"الذي صمم 

 ."معالجة المياة باألوزون"بلعباس اللذان قدما عرضا حول 

و قدم هذا األخير مشروعا خالل صالون االبتكار . محمد خميسي بالجائزة الثالثة ألفضل عارض" مستقل"و ظفر مبتكر

 ."للتحكم عن بعد في غسل الزجاج و واجهات بنايات عالية جدا نظام"حول 

كما سلمت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطور التكنولوجي المنظمة لهذا الصالون جائزة للمترشح لزار عمر 

 ."أصغر العارضين"بصفته  1شريف من جامعة قسنطينة 

أيام بجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين كافأ المنظمون أيضا  و لدى اختتام هذا الحدث المزدوج الذي دام ثالثة

 ."مراطون المؤسسات الناشئة االلكترونية"الفائزين الثالثة في المسابقة الوطنية ل 

و يتعلق األمر على التوالي بصليحة معلم طالبة بالمدرسة العليا لإلعالم اآللي و قريشي عفاف التي تحضر لشهادة دكتوراه 

 .بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين وجنحية درية طالبة بجامعة بومرداس

 33و كانت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التطوير التكنولوجي قد أعلنت يوم السبت الفارط عن مشاركة 

 .رونيةمترشح في هذه المسابقة الرامية النشاء مؤسسات تكنولوجية في مجال المهن االلكت

و في ختام هذا المعرض المزدوج أشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي أنه في إطار تجسيدها يمكن 

لمشاريع أفضل العارضين و الفائزين في المسابقة االستفادة من مرافقة سيما مالية من طرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج 

 .البحث و التطور التكنولوجي

لترقية عملية استحداث المؤسسات المبتكرة المنبثقة عن الجامعات و مراكز البحث سيسمح سلم جديد للنفقات "ضح أنه و أو

شهرا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين نتائج  32تابع للصندوق الوطني للبحث باعداد و مرافقة هذه المشاريع في أجل مدته 

 البحث و التطور التكنولوجي
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 تكنولوجيةعلوم و 

  13:  11 3112( سبتمبر)أيلول  32السبت ( واج )

 بالجزائر " المعرض االلكتروني و اإلنتاج العلمي"من  2تدشين الطبعة ال

 
المعرض "من  3تم اليوم السبت بجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة تدشين الطبعة ال -الجزائر 

 "العلميااللكتروني و االنتاج 

و اوضح المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عبد الحفيظ اوراق خالل 

تعزيز النظام الوطني "حفل التدشين ان هذا الحدث المزدوج المفتوح للجمهور الواسع الى غاية يوم االثنين المقبل يرمي الى 

 ."ر التكنولوجيللبحث العلمي و التطوي

 .و قد اشرف على حفل التدشين رئيس الديوان بالوزارة الوصية عبد الحميد قرفي باسم وزير القطاع محمد مباركي

يضم عارضين سيما ممثلي الجامعات من عدة واليات و  "المعرض االلكتروني"في هذا الصدد اكد السيد اوراق ان 

 ."يرات عميقةيشهد تغ"المستعملين واصحاب القرار في مجال 

دعم و ترقية النظام الوطني للتوثيق عبر شبكة االنترنت الذي سبق وتم تشغليه و الذي "كما يهدف حسب السيد اوراق الى 

 ."يمثل وسيلة هامة وضرورية لترقية التعليم العالي والبحث العلمي في بالدنا

اصبح ( ما بعد التدرج و التدرج)باحثين و الطلبة و اشار السيد اوراق في هذا الخصوص الى ان الباحثين و االساتذة ال

 .بامكانهم اجراء ابحاثهم عبر الخط على مدار اليوم و االسبوع

بمبادرة من الوكالة الوطنية " الصالون االول لالبتكار"هذه السنة بتنظيم " المعرض االلكتروني"من جانب اخر تم تدعيم 

 .تابعة للوزارةلتثمين نتائج البحث و التطوير التكنولوجي ال

من جانبها اكدت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التطوير التكنولوجي جميلة حليش ان هذه الطبعة االولى تسعى 

 ."فضاء لاللتقاء بين المتعاملين من اصحاب الحلول التكنولجية"الن تكون 

في هذا الصالون داعية الخبراء المشاركين " جداالمشجعة "كما اعربت السيدة حليش عن ارتياحها لمستوى المشاركة 

 ."لتاقسم خبراتهم في كل ما يخص االبتكار"

فضاء ينشطه "و كان بيان للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التطوير التكنولوجي قد اكد ان صالون االبتكار يشكل 

 ."اصحاب مشاريع من مختلف االفاق

ترقية البحث وتطوير االبتكار و تحويل التكنولوجيا استجابة "لمعرض يهدف الى و تمت االشارة الى ان تنظيم هذا ا

 ."الولويات و احتياجات وطنية فضال عن انه سيكون فرصة الكتشاف امكانيات البحث الجامعي و المبتكرين المستقلين

  (مسؤولة)إلنشاء مؤسسات " مراطون المؤسسات الناشئة االلكترونية"مترشحا في مسابقة  22مشاركة 
وأعلنت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التطور التكنولوجي السيدة جميلة حليش اليوم السبت بالجزائر العاصمة 

الرامية " مراطون المؤسسات الناشئة االلكترونية"مترشح ابتداء من اليوم السبت في المسابقة الوطنية  22عن مشاركة 

 .تنشط في مجال المهن االلكترونية الستحداث مؤسسات تكنولوجية

الطبعة األولى لصالون "و " للمعرض االلكتروني و االنتاج العلمي"و أوضحت السيدة حليش لدى افتتاح الطبعة الثانية 

هذه المسابقة التي تعد منافسة وطنية بين مواهب واعدة في مجال المهن االلكترونية على غرار الخدمة "أن " االبتكار

 ."ية و التجارة االلكترونية و التسويق ستدوم إلى غاية يوم االثنين المقبلااللكترون

و أضافت أنه سيتم انتقاء الفائزين في هذه المسابقة من قبل لجنة تحكيم وفقا لمعايير العرض و مؤهالت المترشح و القيمة 

 ."المضافة و معايير أخرى

 ."للفائزين الثالثة األوائل يوم االثنين المقبل المسابقة ستتوج بتسليم الجوائر"و استرسلت قائلة أن 
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تحفيز الباحثين والمبتكرين لدفع عجلة التطور التكنولوجي والعلمي : الدكتورأوراغ لإلذاعة  
  11:11 3112أكتوبر  11, الثالثاء: آخر تحديث 11:31 3112أكتوبر  11, الثالثاء

 

ث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشف الدكتور عبد الحفيظ أوراغ المدير العام للبح

أن السياسة الجديدة للوزارة تسعى لرفع مستوى االبتكار فهناك مرسوم تنفيذي سيصدر في األيام القادمة يحفز الباحثين 

لنمو و التطور التكنولوجيالذين يبتكرون و يقدمون براءات اختراعاتهم وستكون لهم مكافآت مالية من أجل دفع عجلة ا .  

بالقناة اإلذاعية األولى ان عدد  "ضيف الصباح"وأكد الدكتور عبد الحفيظ أوراغ خالل استضافته هذا الثالثاء في برنامج 

ناهز الـ 111 ابتكار جديد و "نطمح لتخقيق  االبتكارات التي عرضت في صالون االبتكار و صالون التوثيق اإللكتروني

من طرف الباحثين الذين يتواجدون في الجامعات أو مراكز البحث حيث تتوفر على براءة سنويا  1111 بحوث علمية   

مرحلة االمتياز، لكن العدد   طورة جدا و كفاءات كما أن هناك ابتكارات ذات مستوى رفيع و الباحث الجزائري قد بلغمت

 : "قليل مقارنة بالدول المتقدمة

دولة من أبرز الدول العالمية في  12أوراغ إلى أن الجزائر قد عرض عليها االنضمام للمجمع دولي الذي يعد / كما أشار د

 -اإلدارة الوطنية األمريكية للمالحة الفضائية والفضاء-"النازا"التكنولوجيا و هذا العرض قدم من طرف وكالة العلوم و 

لكي تشارك الجزائر في المحطة الفضائية الدولية ، بعد زيارة لجنة من خبراء النازا إلى الجزائر حيث الحظوا تطور البحث 

حل ببالدنا مدير المشروع من أجل إمضاء االتفاقية لتصبح بذلك الجزائر أكتوبر الجاري سي 33العلمي في الجزائر و في 

 : عضوا في الكتلة العالمية وللمشاركة في إنشاء المحطة الدولية الفضائية

و أوضح ذات المتحدث انه ال عالقة لالبتكار بالجامعة فهو من اختصاص مراكز البحث العلمي و مدارس المهندسين، و في 

قص في مثل هذه المدارس العليا للمهندسين ، و ينحو التوجه الجديد نحو البحث عن بعث نفس جديد في الجزائر هناك ن

 .البحث التطبيقي و التكوين التطبيقي للمهندسين إذ أن هؤالء هم المشرفون على التطور التكنولوجي في الجزائر

كما تطرق الدكتور إلى عدة مواضيع خاصة باالبتكارات وكذا عودة المبتكرين الجزائريين المهاجرين و عددهم 111 باحثا 

 .و هم موزعون على مستوى مخابر البحث الجامعي و في مراكز البحث الدائمة

موقع اإلذاعة الجزائرية : المصدر  

http://radioalgerie.dz/ar/chaine1/2010-10-18-11-37-02
http://radioalgerie.dz/ar/chaine1/2010-10-18-11-37-02
http://radioalgerie.dz/ar/2010-04-29-13-30-51/2010-04-29-14-14-14/25383--2-q-q-q-
http://radioalgerie.dz/ar/2010-10-27-07-53-05/20322--100-
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30/09/2013  

   :ويكشف" أي بي أم"علن عن شراكة استراتيجية مع وزير التعليم العالي ي
 

 مرسوم خاص باالبتكار والتطوير التكنولوجي قيد الدراسة

  
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد مباركي، عن مرسوم يوجد قيد الدراسة سيتم إصداره قريبا، 

. ن تدابير جديدة يتم اتخاذها الحقا لتشجيع إيداع براءات االختراعويتعلق بترقية االبتكار والتطوير التكنولوجي، فضال ع
شهرا  32كما أكد المتحدث أنه تم إحداث تجديد على شبكة نفقات الصندوق الوطني للبحث، لمرافقة هذه المشاريع خالل 

تفاق شراكة من طرف الوكاالت الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية، فيما يجري التحضير، من جهة أخرى، ال
في األشهر القادمة، لمرافقة تصميم وإنتاج رقائق إلكترونية بالمركزية " أي بي أم"استراتيجية مع مؤسسة 

 .التكنولوجية للمركز الجزائري لتطوير البحث
امعة الصالون الوطني لالبتكار واإلنتاج العلمي بج: وأكد السيد مباركي خالل إشرافه أمس على اختتام التظاهرة المزدوجة

باب الزوار، أن ترقية االبتكار واإلنتاج العلمي وكذا تثمين نتائج البحث ونشرها لها مكانة مرموقة في السياسة الوطنية 
. للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا؛ باعتبارها جوهر عمل الحكومة في بحثها عن تنمية اجتماعية واقتصادية منسجمة

لتوجيه وبرنامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لم تنقطع السلطات العمومية وأوضح أنه منذ المصادقة على قانون ا
 .عن دعم وتحصين نشاطات البحث؛ بالتركيز التدريجي على تطوير البحث العلمي وتثمينه

 وأوضح وزير التعليم العالي أن المعرض اإللكتروني وصالون االبتكار يشكالن عّينة من االستثمارات الهادفة التي
سّخرتها الدولة لفائدة البحث، وذكر، على سبيل المثال، النظام الوطني للتوثيق عبر األنترنت، مشيرا إلى أن هذه 

االستثمارات خاصة بتنمية المعرفة، من خالل النظام الوطني للتوثيق عبر الشبكة العنكبوتية، نحو الكتب اإللكترونية 
 .رفةلوضعها تحت تصرف الطلبة والباحثين لنشر المع

وأشار في هذا الصدد إلى تدابير تحفيزية للباحثين لنشر أعمالهم في مجالت مرموقة عبر العالم لدفع البحث نحو األرقى، 
معلنا، في ذات السياق، عن أن مختلف وكاالت البحث ستنشر في منتصف أكتوبر الداخل، مناقصات إلنشاء فرق للبحث 

 .القطاعات االجتماعية واالقتصادية، العمومية منها والخاصة مختلطة بين مؤسسات التعليم والبحث ومختلف
مهندس باحث؛ بهدف إنجاح التحول التكنولوجي والعناية بتوفير الموارد  055كما أعلن مباركي بالمناسبة عن توظيف 

 .البشرية في القريب العاجل
 ل/حسينة
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30/09/2013  

 من جامعة قسنطينة يفوز بجائزة أصغر مبتكر الطالب الزار عمار شريف 
 

 "الواب"ثالث طالبات ُيتّوجن بجوائز أحسن مؤسسات تكنولوجية في مهن 

  
التي اخُتتمت أمس بجامعة العلوم " صالون االبتكار ومعرض اإلنتاج العلمي اإللكتروني"تّوجت التظاهرة المزدوجة 

عالن عن الفائزين في مسابقة إنشاء مؤسسات تكنولوجية في مهن والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، باإل
؛ حيث أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على حفل تسليم الجوائز لثالث طالبات فزن بالمراتب األولى، "الواب"

" وريشي عفافق»من جامعة باب الزوار، و" دوريا جنيحات»من المدرسة العليا لإلعالم اآللي، و" معلم صليحة"وهن 
 .من جامعة باب الزوار، واللواتي ُقدمت لهن مبالغ مالية تشجيعية

من " بوراي كمال"كما سّلم الوزير بالمناسبة ثالث جوائز ألحسن المبتكرين المشاركين في الصالون؛ حيث افتكها كل من 
مبتكر مستقل، في حين " ي محمدخميس»من جامعة سيدي بلعباس، و" نميش سليم»مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، و

 .من جامعة قسنطينة، بجائزة أصغر مبتكر" الزار عمار شريف"ُتوج الطالب 
المشاركين وأكد عزم    وقبل حفل التتويج قام وزير القطاع رفقة وفد من اإلطارات، بزيارة أجنحة المعرضين؛ حيث شجع

مكتسبات، مشيرا إلى أنه تم خالل هذه التظاهرة وألول مرة في الدولة على دعم مجهوداتهم، مبديا فخره بما تم تحقيقه من 
 . تاريخ البحث بالجزائر، تصنيع منتجين مصدرهما البحث العلمي، وهما التأشير بالليزر وآلة لفرز النفايات الصناعية

ثل تعميم واستعمال وأكد المسؤول األول عن القطاع بالمناسبة، أنه يتعين على الباحثين الشباب التكفل بمسائل أخرى، م
 .أحسن لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في خدمة التنمية وكذلك المسائل المتعلقة بالبيئة أو تلك المتعلقة بالتغييرات المناخية
 ل/حسينة
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28/09/2013  

 الصالون الوطني الثاني لالبتكار وصالون اإلنتاج العلمي بجامعة باب الزوار 
 

 ألف عنوان إلكتروني تحت تصرف الباحثين والطلبة 56

  

 
 

أكد مدير الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الحميد قرفي، على أهمية ودور اإلنتاج الوطني 
خالل السنوات  اإللكتروني، السيما النظام اإللكتروني للتوثيق الذي استثمرت فيه الدولة مبالغ ضخمة من أجل تطويره

مشيرا إلى مسعى قطاعه لتوفير للطالب واألستاذ اإلمكانيات الحديثة للوصول إلى المعلومة في أصلها . الثالث األخيرة
ألف عنوان إلكتروني على  56وكشف المتحدث في هذا السياق، عن توفير أزيد من . دون المرور على أي وسيط

 .تي تكفلت بها وزارة التعليم العالي والبحث العليمي ماليا ومادياالبوابة الوطنية للتوثيق اإللكتروني، وال
وأضاف ممثل الوزارة خالل إشرافه أمس على افتتاح الصالون الوطني الثاني لالبتكار، الذي تحتضنه جامعة العلوم 

الل برنامج رقمنة سبتمبر الجاري، أن الحكومة ومن خ 05والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار منذ أمس وإلى غاية 
 .الطلبة والجامعيين والناشرين الجزائريين مرئية وطنيا ودوليا  األرشيف العلمي، تسعى إلى جعل أعمال ومنشورات

وبخصوص البحث العلمي، أكد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن السنوات الثالث شهدت تحقيق خطوات 
والوسائل للقطاع، سمحت بأن تتمكن من استكمال السرح المؤسساتي، حيث تم إنجاز  جّبارة، بعد أن وفرت الدولة األموال

وأشار المتحدث إلى الموارد البشرية، التي قال إنها الركيزة التي يعتمد عليها . العديد من المراكز وتوجد أخرى قيد اإلنجاز
 .صد تحقيق القفزة النوعيةالبحث العلمي، داعيا األساتذة والطلبة والباحثين إلى تظافر الجهود، ق

واعتبر قرفي في هذا السياق، أن أي تقدم ال يمكن أن يكون من دون بحث علمي، الذي يتجه نحو االختراع، ولكن وجهته 
 .أيضا االبتكار لحل المشاكل االقتصادية واالجتماعية وإيجاد الحلول لكل ما يهم المواطن الجزائري في حياته اليومية

ير البحث العلمي على مستوى القطاع، عبد الحفيظ أوراق، المجهودات التي تقوم بها الدولة ومعها ومن جهته، ثمن مد
مشيرا في ذات السياق، إلى دور الوكالة . الجامعة الجزائرية لدعم المشاريع التكنولوجية للمبدعين والباحثين الشباب

أصحاب المشاريع إلنشاء المؤسسات التكنولوجية على الواب، الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية التي ترافق 
وتمولهم من أجل تجسيدها في الميدان، خاصة تلك المشاريع التي لها عالقة بالوسط االقتصادي واالجتماعي للبالد، والتي 

 .تحمل إضافات وحلول جديدة
د من الجامعات عبر الوطن وبعض المؤسسات وتشارك في الصالون الوطني لألبداع، الذي ينظم بالقرية الجامعية، العدي

والوكاالت ذات صلة بعالم الرقمنة والبعث العلمي من الوطن وخارج الوطن، حيث تعرض بعض االختراعات 
 .واالبتكارات قام بها شباب، منها نموذج الطائرة بدون طيار المعروضة بجناح جامعة دحلب للبليدة

عرض اإلنتاج العلمي اإللكتروني في طبعته الثانية، حيث أكد المشاركون، أن هذه وينظم بالموازاة مع صالون االبتكار، م
التظاهرة المزدوجة هي بمثابة أحسن فرصة للطلبة والباحثين والخبراء، لعرض معارفهم واالحتكاك بما هو متوفر من 

 .خبرة في العالم
 ل.حسينة
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  32/10/3112آذان وعيون 
 

 

 

 واإلنتاج العلمي بجامعة باب الزوار  صالون االبتكار

  

، الطبعة الثانية (الجزائر)سُتفتتح ابتداء من اليوم السبت بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين لباب الزوار

 . ”صالون االبتكار»و” للمعرض اإللكتروني واإلنتاج العلمي”

، كما ترمي هذه التظاهر ”العلمي والتنمية التكنولوجيةتعزيز النظام الوطني للبحث ”ويهدف هذا الحدث المزدوج إلى 

دعم وترقية النظام الوطني للتوثيق على شبكة اإلنترنيت، الذي يشكل أداة هامة وضرورية لترقية التعليم ”العلمية إلى 

 . ”العالي والبحث العلمي في بالدنا

القيام بالبحث الفهرسي على اإلنترنت طوال ”، (تدرجللتدرج وما بعد ال)الباحثين والطلبة  -ويمكن للباحثين واألساتذة 

 . ”سا32سا على 32أيام األسبوع و
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 60عارضا في صالون االبتكار والمعرض االلكتروني بجامعة هواري بومدين 
  11:11 3112سبتمبر  30, األحد: آخر تحديث 11:21 3112سبتمبر  30, األحد

 

االلكتروني واالنتاج العلمي وصالون االبتكار الذي انطلقت فعالياته أمس السبت بجامعة العلوم و عرف المعرض 

عارضا قدموا بغية عرض نشاطاتهم العلمية في  06ازيد من   التكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة مشاركة

 .احدث االبتكاراتمجال تثمين البحث العلمي وترقيته كما يعد فرصة لتبادل الخبرات حول 

أوضح رئيس قسم طرق ومناهج التثمين للوكالة   وعن الهدف من المعرض االلكتروني واالنتاج العلمي في طبعته الثانية

  اإلذاعية االولى، ان هذا الصالون يعد فرصة  الوطنية للبحث العملي والتطوير التكنولوجي نزلي محمد ، في تصريح للقناة

الهيئات التي تتكلف بمرافقة وانشاء المؤسسات و تتكفل بمرافقة   والمؤسسات االقتصادية وكذا لاللتقاء بين الباحثين

 .المشاريع االبتكارية

الصالون قبلة علمية الحتضان االبتكارات والمواهب الشابة سواء ان كانوا باحثين او مبتكرين جامعيين او   ويشكل هذا

 .احرار

طالب بجامعة العلوم   طلبة جامعيين قاموا باستعراض مختلف ابتكاراتهم حيث أوضحومن أهم المشاركين في هذا الصالون 

والتكنولوجية ، في تصريح للقناة االولى، انه قام بعرض جهاز النشاء الطبقات الدقيقة يبلغ سمكها ميكرومتر فيما تستعمل 

 .الطبقات الدقيقةفي عدة ميادين مخلتفة كتلبيس اللوجات الشمسية وهي طريقة كيميائية النشاء 

 .ويعتبر الصالون فضاء للتواصل بين المخترعين والطلبة الجامعيين الباحثين عن من يوجههم كل حسب مجاله

وفي ذات الشأن افاد احد الزائرين، في تصريح للقناة االولى، ان هنالك جناح يقوم بعرض مشتالت المؤسسات ويقوم بتهيئة 

 .ساتهم حتى ولو كانت خارج مجال اختصاصهمالظروف لتمكين المهتمين بانشاء مؤس

ويعد الصالون فرصة للقاء والتبادل بين المبتكرين واالطراف الفاعلة في مجال االبتكار ومن اجل نسج عالقات شراكة 

 .وتعاون بين كل االطراف خدمة للبحث ، االبتكار، التنمية والتفاعل

موقع االذاعة الجزائرية: المصدر  
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 إلى ترقية البحث والتنمية واالبتكارالتظاهرة تهدف 

 تنطلق اليوم” اإللكتروني واإلنتاج العلمي”الطبعة الثانية للمعرض 
2013.09.27  

المعرض اإللكتروني واإلنتاج ”، الذي ينظمه ”المعرض اإللكتروني واإلنتاج العلمي”تنطلق اليوم أشغال الطبعة الثانية لـ

لعلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، ويهدف هذا الحدث المزدوج إلى ، بجامعة ا”صالون االبتكار”و” العلمي

 .تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية

نسخة منه، أن هذا الحدث المزدوج ” الفجر”وأكدت المديرية العامة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، في بيان تلقت 

، موضحة في نفس الوقت أن هذه التظاهر العلمية ”ظام الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجيةتعزيز الن”يهدف إلى 

دعم وترقية النظام الوطني للتوثيق على شبكة اإلنترنيت الذي يشكل أداة هامة وضرورية لترقية التعليم ”ترمي أيضا إلى 

 .”العالي والبحث العلمي في الجزائر

ثين من أساتذة وطلبة من القيام بالبحث الفهرسي على اإلنترنت طوال أيام األسبوع وعلى مدار ويمكن هذا الصالون الباح

الساعة، حيث يجمع المعرض اإللكتروني عارضين ومستعملي اإلنترنت وأصحاب القرار، في مجال يشهد تغيرات عميقة 

 .”ا كبيرةيتخذ أبعاد”تتمثل في نزع الطابع المادي من التوثيف العلمي والتقني الذي 

فضاء ينشطه حاملو ”الذي تنظمه الوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ” صالون االبتكار”ويشكل 

ترقية البحث والتنمية واالبتكار ونقل التكنولوجيا لالستجابة ”، كما تهدف هذه التظاهرة إلى ”المشاريع من مختلف البلدان

 .”إضافة إلى التعريف بالقدرات في مجال البحث الجامعي واالبتكار المستقل ألولويات واحتياجات وطنية،

، مسابقة 3112سبتمبر  21إلى  32وبالموازاة مع صالون االبتكار، تنظم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، من 

ة بمنح جوائز للمتفوقين وطنية تهدف إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في التكنولوجيا ومواقع الواب، وستتوج المسابق

 .األوائل

 ن. سارة
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 صحة، علوم و تكنولوجية
  23:  11 3112( أكتوبر)تشرين األول  1الثالثاء ( واج )

  "مراطون المؤسسات الناشئة االلكترونية"جوائز للفائزين في مسابقة : صالون االبتكار

 
مراطون "لثالثة األوائل في صالون االبتكار و كذا الفائزين في مسابقة تم يوم االثنين تسليم الجوائز للعارضين ا-الجزائر 

والطبعة األولى لصالون " المعرض االلكتروني واالنتاج العلمي"خالل حفل نظم في ختام " المؤسسات الناشئة االلكترونية

 .االبتكار

ري لتطوير التكنولوجيات المتقدمة و سلمت الجائزة األولى ألفضل عارض لبوراي كمال مهندس رئيسي بالمركز الجزائ

و عادت الجائزة الثانية لكل من ميميش سعيدات و تلماتين عمار من جامعة سيدي  ."نظام وسم بالليزر الليفي"الذي صمم 

 ."معالجة المياة باألوزون"بلعباس اللذان قدما عرضا حول 

دم هذا األخير مشروعا خالل صالون االبتكار و ق. محمد خميسي بالجائزة الثالثة ألفضل عارض" مستقل"و ظفر مبتكر

 ."نظام للتحكم عن بعد في غسل الزجاج و واجهات بنايات عالية جدا"حول 

كما سلمت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطور التكنولوجي المنظمة لهذا الصالون جائزة للمترشح لزار عمر 

 ."ينأصغر العارض"بصفته  1شريف من جامعة قسنطينة 

و لدى اختتام هذا الحدث المزدوج الذي دام ثالثة أيام بجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين كافأ المنظمون أيضا 

 ."مراطون المؤسسات الناشئة االلكترونية"الفائزين الثالثة في المسابقة الوطنية ل 

عالم اآللي و قريشي عفاف التي تحضر لشهادة دكتوراه و يتعلق األمر على التوالي بصليحة معلم طالبة بالمدرسة العليا لإل

 .بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين وجنحية درية طالبة بجامعة بومرداس

 33و كانت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التطوير التكنولوجي قد أعلنت يوم السبت الفارط عن مشاركة 

 .رامية النشاء مؤسسات تكنولوجية في مجال المهن االلكترونيةمترشح في هذه المسابقة ال

و في ختام هذا المعرض المزدوج أشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي أنه في إطار تجسيدها يمكن 

وطنية لتثمين نتائج لمشاريع أفضل العارضين و الفائزين في المسابقة االستفادة من مرافقة سيما مالية من طرف الوكالة ال

 .البحث و التطور التكنولوجي

لترقية عملية استحداث المؤسسات المبتكرة المنبثقة عن الجامعات و مراكز البحث سيسمح سلم جديد للنفقات "و أوضح أنه 

مين نتائج شهرا من قبل الوكالة الوطنية لتث 32تابع للصندوق الوطني للبحث باعداد و مرافقة هذه المشاريع في أجل مدته 

 البحث و التطور التكنولوجي
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المعرض اإللكتروني واإلنتاج العلمي"تدشين الطبعة الثانية من .. جامعة باب الزوار " 
 

المعرض "هواري بومدين بالجزائر العاصمة تدشين الطبعة الثانية من تم، أمس، بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

وأوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير ".الصالون األول لالبتكار"وكذا  "اإللكتروني واإلنتاج العلمي

 التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ أوراق، خالل حفل التدشين، أن هذا الحدث

تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي "المزدوج المفتوح للجمهور الواسع إلى غاية يوم االثنين المقبل، يرمي إلى 

 ."والتطوير التكنولوجي

وقد أشرف على حفل التدشين رئيس الديوان بالوزارة الوصية عبد الحميد قرفي باسم وزير القطاع محمد 

يضم عارضين سيما ممثلي الجامعات من عدة " معرض اإللكترونيال"في هذا الصدد، أكد أوراق أن . مباركي

 ."يشهد تغيرات عميقة"واليات والمستعملين وأصحاب القرار في مجال 

دعم وترقية النظام الوطني للتوثيق عبر شبكة األنترنت الذي سبق وتم تشغيله "كما يهدف حسب أوراق إلى 

وأشار أوراق في هذا ". العالي والبحث العلمي في بالدنا والذي يمثل وسيلة هامة وضرورية لترقية التعليم

أصبح بإمكانهم إجراء أبحاثهم ( ما بعد التدرج والتدرج)الخصوص إلى أن الباحثين واألساتذة الباحثين والطلبة 

هذه السنة بتنظيم " المعرض اإللكتروني"من جانب آخر، تم تدعيم . عبر الخط على مدار اليوم واألسبوع

بمبادرة من الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي التابعة " األول لالبتكار الصالون"

 .للوزارة
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 حسب محمد مباركي

 شراكة جزائرية امريكية النتاج الرقائق االلكترونية 

     

عي متواصلة من اجل تحضير اتفاق اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي ان هناك مسا

من اجل انتاج " آي بي أم"شراكة استراتيجية بين الجزائر والعمالق االمريكي في مجال المعلوماتية 

  .الرقائق االلكترونية

والصالون " المعرض االلكتروني واالنتاج العلمي"من  3واوضح السيد مباركي عند اختتام الطبعة ال

جل ترقية التحويل التكنولوجي فان هناك مساعي متواصلة من اجل تحضير اتفاق من ا"االول لالبتكار انه 

مرافقة تصميم وانتاج "خالل االشهر المقبلة وذلك من اجل " آي بي أم"شراكة استراتيجية مع شركة 

واوضح الوزير ان مرافقة تصميم وانتاج الرقائق االلكترونية سيتم على مستوى ". الرقائق االلكترونية

  .كزية التكنولوجية للمركز الجزائري لتطوير التكنولوجيات المتقدمةالمر

 2013  أكتوبر  01  الثالثاء
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المعرض االلكتروني "تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتتاح الطبعة الثانية من 

 "واإلنتاج العلمي
  23:54:00 28/09/2013 ب.كهينة.بواسطة 

  :جم الخطح

المعرض االلكتروني "تم أمس بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة تدشين الطبعة الثانية من 

، وأوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة "ون األول لالبتكارالصال"، وكذا "واإلنتاج العلمي

التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ أوراق خالل حفل التدشين، أن هذا الحدث المزدوج المفتوح للجمهور الواسع إلى 

 .لتطوير التكنولوجيتعزيز النظام الوطني للبحث العلمي وا"غاية يوم غد االثنين، يرمي إل 

يضم عارضين سيما ممثلي الجامعات من عدة واليات والمستعملين "في هذا الصدد أكد أوراق أن المعرض االلكتروني

وأصحاب القرار في مجال يشهد تغيرات عميقة، كما يهدف إلى دعم و ترقية النظام الوطني للتوثيق عبر شبكة األنترنت 

يمثل وسيلة هامة وضرورية لترقية التعليم العالي والبحث العلمي في بالدنا، وأشار أوراق الذي سبق وأن تم تشغليه، والذي 

أصبح بإمكانهم إجراء أبحاثهم عبر ( ما بعد التدرج والتدرج)في هذا الخصوص إلى أن الباحثين واألساتذة الباحثين والطلبة 

  .الخط على مدار اليوم واألسبوع

بمبادرة من الوكالة الوطنية " الصالون األول لالبتكار"هذه السنة بتنظيم " اإللكترونيالمعرض "من جانب آخر تم تدعيم 

لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي التابعة للوزارة، ومن جانبها أكدت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث 

كون فضاء لاللتقاء بين المتعاملين من أصحاب والتطوير التكنولوجي جميلة حليش أن هذه الطبعة األولى تسعى ألن ت

الحلول التكنولوجية، كما أعربت السيدة حليش عن ارتياحها لمستوى المشاركة المشجعة جدا في هذا الصالون، داعية 

الخبراء المشاركين لتقاسم خبراتهم في كل ما يخص االبتكار، وكان بيان للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير 

التكنولوجي قد أكد أن صالون االبتكار يشكل فضاء ينشطه أصحاب مشاريع من مختلف األفاق، وتمت اإلشارة إلى أن 

تنظيم هذا المعرض يهدف إلى ترقية البحث وتطوير االبتكار وتحويل التكنولوجيا استجابة ألولويات واحتياجات وطنية، 

 جامعي والمبتكرين المستقلينفضال عن أنه سيكون فرصة الكتشاف إمكانات البحث ال
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 لصالون اإلبتكار و اإلنتاج العلمي السبت القادم بجامعة باب الزوار 2الطبعة ال

26/09/2013 16:18:00  

 وكاالت / الجديد 

الطبعة ( الجزائر)ستفتتح السبت القادم بجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين لباب الزوار -الجزائر 

و أشارت المديرية العامة للبحث ". صالون اإلبتكار"و " للمعرض اإللكتروني و اإلنتاج العلمي"ية الثان

تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي "العلمي و التنمية التكنولوجية إلى أن هذا الحدث المزدوج يهدف إلى 

دعم و ترقية "أيضا إلى  و أوضح ذات المصدر أن هذه التظاهر العلمية ترمي". و التنمية التكنولوجية

النظام الوطني للتوثيق على شبكة اإلنترنيت الذي يشكل أداة هامة و ضرورية لترقية التعليم العالي و 

 صحة، علوم و تكنولوجية - (...) و أشارت المديرية إلى أنه". البحث العلمي في بالدنا
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  وطني

: أوراغ.. لتكنولوجي والعلميلدفع عجلة التطور ا

  الحكومة تقرر منح مكافآت مالية لتحفيز المبتكرين

 

 

 

 

  3112أكتوير  11, الثالثاء

 ج / علوي .

 كشف الدكتور عبد الحفيظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

تسعى لرفع مستوى االبتكار، مشيرا الى مرسوم تنفيذي سيصدر في األيام القادمة يحفز الباحثين  أن السياسة الجديدة للوزارة

وأكد . الذين يبتكرون ويقدمون براءات اختراعاتهم وستكون لهم مكافآت مالية من أجل دفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي

اعية األولى، ان عدد بالقناة اإلذ" ضيف الصباح"برنامج الثالثاء، في   الدكتور عبد الحفيظ أوراغ خالل استضافته امس

نطمح لتخقيق "ابتكار جديد و 111االبتكارات التي عرضت في صالون االبتكار وصالون التوثيق اإللكتروني ناهز الـ 

بحوث علمية   براءة سنويا من طرف الباحثين الذين يتواجدون في الجامعات أو مراكز البحث، حيث تتوفر على 1111

ابتكارات ذات مستوى رفيع والباحث الجزائري قد بلغ مرحلة االمتياز، لكن العدد قليل  متطورة جدا وكفاءات كما أن هناك

دولة من  12كما أشار أوراغ، إلى أن الجزائر قد عرض عليها االنضمام للمجمع دولي الذي يعد ". مقارنة بالدول المتقدمة

اإلدارة الوطنية األمريكية للمالحة -"النازا"كالة أبرز الدول العالمية في العلوم والتكنولوجيا وهذا العرض قدم من طرف و

لكي تشارك الجزائر في المحطة الفضائية الدولية، بعد زيارة لجنة من خبراء النازا إلى الجزائر، حيث  -الفضائية والفضاء

ء االتفاقية أكتوبر الجاري، سيحل ببالدنا مدير المشروع من أجل إمضا 33الحظوا تطور البحث العلمي في الجزائر، وفي 

 .لتصبح بذلك الجزائر عضوا في الكتلة العالمية وللمشاركة في إنشاء المحطة الدولية الفضائية

وأوضح ذات المتحدث انه ال عالقة لالبتكار بالجامعة فهو من اختصاص مراكز البحث العلمي ومدارس المهندسين، وفي 

وينحو التوجه الجديد نحو البحث عن بعث نفس جديد في البحث  الجزائر هناك نقص في مثل هذه المدارس العليا للمهندسين،

كما تطرق الدكتور . التطبيقي والتكوين التطبيقي للمهندسين إذ أن هؤالء هم المشرفون على التطور التكنولوجي في الجزائر

وهم موزعون على  باحث 111إلى عدة مواضيع خاصة باالبتكارات وكذا عودة المبتكرين الجزائريين المهاجرين وعددهم 

 .مستوى مخابر البحث الجامعي وفي مراكز البحث الدائمة
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  ! وزارة مباركي تنفذ تعليمات سالل

 

كشف الدكتور عبد الحفيظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 

رفع مستوى االبتكار فهناك مرسوم تنفيذي سيصدر في األيام القادمة يحفز الباحثين الذين السياسة الجديدة للوزارة تسعى ل

وأكد .يبتكرون ويقدمون براءات اختراعاتهم وستكون لهم مكافآت مالية من أجل دفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي

وصالون التوثيق اإللكتروني ناهز ال  الدكتور عبد الحفيظ أوراغ أن عدد االبتكارات التي عرضت في صالون االبتكار

براءة سنويا من طرف الباحثين الذين يتواجدون في الجامعات أو مراكز البحث  1111ابتكار جديد ويطمح لتحقيق  100

الجزائري قد بلغ  حيث تتوفر على بحوث علمية متطورة جدا وكفاءات كما أن هناك ابتكارات ذات مستوى رفيع و الباحث

 .از، لكن العدد قليل مقارنة بالدول المتقدمةمرحلة االمتي
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  :ابتكار جديد عرض في صالون االبتكار والتوثيق بباب الزوار، أوراغ

 "مرسوم تنفيذي جديد لتحفيز الباحثين والمبتكرين بهدف التطوير التكنولوجي والبحث العلمي"

 ح .فضيلة 15:23:00 01/10/2013

  أرسل إلى صديق نسخة للطباعة نص عادي :حجم الخط

كشف أمس، الدكتور عبد الحفيظ أوراغ، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي، عن قرب اصدار مرسوم تنفيذي خالل األيام القادمة ينص على تحفيز الباحثين 

لذين يبتكرون ويقدمون براءات اختراعاتهم، حيث سيتحصلون من خالل هذا المرسوم على مكافآت مالية ا

من أجل دفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي، وذلك ضمن السياسة الجديدة التي تنتهجها الوزارة التي 

" ضيف الصباح"مج وأعلن أوراغ خالل استضافته في برنا  .تسعى من خاللها الى رفع مستوى االبتكار

بالقناة اإلذاعية األولى، ان عدد االبتكارات التي عرضت في صالون االبتكار وصالون التوثيق اإللكتروني 

الذي اختتمت فعالياته أول أمس، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، قد وصل إلى 

 1111نطمح لتحقيق "راتهم، مشيرا الى أننا ابتكار جديد شارك من خالل الباحثين بمختف ابتكا 111

براءة سنويا من طرف الباحثين الذين يتواجدون في الجامعات أو مراكز البحث، حيث تتوفر على بحوث 

وأكد المسؤول ذاته أن الباحث ". علمية متطورة جدا وكفاءات، كما أن هناك ابتكارات ذات مستوى رفيع

ن العدد قليل مقارنة بالدول المتقدمة، مما يستوجب العمل أكثر على الجزائري قد بلغ مرحلة االمتياز، لك

وفي السياق ذاته، نّوه أوراغ بأن الجزائر قد عرض عليها االنضمام للمجمع  .تحفيز الباحثين والمبتكريين

دولة من أبرز الدول العالمية في العلوم والتكنولوجيا وهذا العرض قدم من طرف  12دولي الذي يعد 

لكي تشارك الجزائر في المحطة  -اإلدارة الوطنية األمريكية للمالحة الفضائية والفضاء-" النازا"وكالة 

الفضائية الدولية، بعد زيارة لجنة من خبراء النازا إلى الجزائر، حيث الحظوا تطور البحث العلمي في 

تفاقية لتصبح بذلك أكتوبر الجاري سيحل ببالدنا مدير المشروع من أجل إمضاء اال 33الجزائر، وفي 

كما تطرق الدكتور إلى . الجزائر عضوا في الكتلة العالمية وللمشاركة في إنشاء المحطة الدولية الفضائية

باحثا وهم  111عدة مواضيع خاصة باالبتكارات وكذا عودة المبتكرين الجزائريين المهاجرين وعددهم 

ث الدائمة، نافيا أن تكون هناك عالقة موزعون على مستوى مخابر البحث الجامعي وفي مراكز البح

انه في "، موضحا "هو من اختصاص مراكز البحث العلمي ومدارس المهندسين: "لالبتكار بالجامعة قائال

الجزائر هناك نقص في مثل هذه المدارس العليا للمهندسين، ويجب التوجه الجديد نحو البحث عن بعث 

 ."طبيقي للمهندسيننفس جديد في البحث التطبيقي والتكوين الت
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 منح مالية ضخمة للباحثين مقابل اختراعاتهم

 

 

   وطني تحت. مساء 11:23 3112, 1أكتوبر , الثالثاء

 فيما تهدف الوزارة لبلوغ ألف براءة سنويا 

الحفيظ أوراغ، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة  كشف الدكتور عبد 

  .التعليم العالي والبحث العلمي، أن السياسة الجديدة للوزارة تسعى لرفع مستوى االبتكار

مرسوم تنفيذي سيصدر خالل األيام القادمة الذي يحفز الباحثين  مشيرا في هذا اإلطار إلى

ات اختراعاتهم، إذ ستكون لهم مكافآت مالية من أجل دفع عجلة المبتكرين ويقدمون براء

وأكد الدكتور عبد الحفيظ أوراغ أن عدد االبتكارات التي  .النمو والتطور التكنولوجي

ابتكار جديد  111عرضت في صالون االبتكار وصالون التوثيق اإللكتروني ناهز الـ

الذين يتواجدون على مستوى من طرف الباحثين  براءة سنويا 1111نطمح لتحقيق ”و

بحوث علمية متطورة جدا وكفاءات كما أن  الجامعات أو مراكز البحث، حيث تتوفر على

مرحلة االمتياز، لكن العدد قليل   هناك ابتكارات ذات مستوى رفيع والباحث الجزائري قد بلغ

 .“مقارنة بالدول المتقدمة

زائر قد عرض عليها االنضمام للمجمع دولي وأشار المدير العام في السياق ذاته إلى أن الج 

دولة من أبرز الدول العالمية في العلوم والتكنولوجيا وهذا العرض قدم من  12الذي يعد 

لكي تشارك ( اإلدارة الوطنية األمريكية للمالحة الفضائية والفضاء ) ” نازا“طرف وكالة 

إلى الجزائر، حيث ” نازا“اء في المحطة الفضائية الدولية، وهذا بعد زيارة لجنة من خبر

أكتوبر الجاري سيحل ببالدنا مدير  33الحظوا تطور البحث العلمي في الجزائر وفي 

المشروع من أجل إمضاء االتفاقية لتصبح بذلك الجزائر عضوا في الكتلة العالمية وللمشاركة 

 .في إنشاء المحطة الدولية الفضائية

بالجامعة فهو من اختصاص مراكز البحث العلمي  وأوضح المتحدث أنه ال عالقة لالبتكار 

والجزائر تسجل نقصا كبيرا في المدارس العليا للمهندسين، وينحو “ومدارس المهندسين، 

التوجه الجديد نحو البحث عن بعث نفس جديد في البحث التطبيقي والتكوين التطبيقي 

كما تطرق  .”ي الجزائرللمهندسين، إذ أن هؤالء هم المشرفون على التطور التكنولوجي ف

الدكتور إلى عدة مواضيع خاصة باالبتكارات وكذا عودة المبتكرين الجزائريين المهاجرين 

باحثا وهم موزعون على مستوى مخابر البحث الجامعي وفي مراكز البحث  111وعددهم 

 ج.راشد/ريان.ح  .الدائمة
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 لكترونية النشاء مؤسساتمترشحا في مسابقة مراطون المؤسسات الناشئة اال 22مشاركة 

 

 

أعلنت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التطور التكنولوجي جميلة حليش اليوم السبت بالجزائر 

مراطون المؤسسات "مترشح ابتداء من اليوم السبت في المسابقة الوطنية  33العاصمة عن مشاركة 

و . تكنولوجية تنشط في مجال المهن االلكترونيةالرامية الستحداث مؤسسات " الناشئة االلكترونية

الطبعة األولى "و " للمعرض االلكتروني و االنتاج العلمي"أوضحت حليش لدى افتتاح الطبعة الثانية 

هذه المسابقة التي تعد منافسة وطنية بين مواهب واعدة في مجال المهن "أن " لصالون االبتكار

رونية و التجارة االلكترونية و التسويق ستدوم إلى غاية يوم االثنين على غرار الخدمة االلكت  االلكترونية

و أضافت أنه سيتم انتقاء الفائزين في هذه المسابقة من قبل لجنة تحكيم وفقا لمعايير العرض و ". المقبل

المسابقة ستتوج بتسليم "و استرسلت قائلة أن ". مؤهالت المترشح و القيمة المضافة و معايير أخرى

للمعرض االلكتروني و "و تكرس الطبعة الثانية ". ائر للفائزين الثالثة األوائل يوم االثنين المقبلالجو

لتعزيز النظام "اللذين تم تدشينهما اليوم السبت أساسا " الطبعة األولى لصالون االبتكار"و " االنتاج العلمي

 ."الوطني للبحث العلمي و التطور التكنولوجي

 

 3112أيلول  28
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 علن عنها الوزير في صالون االبتكار

 استحداث مؤسسات اقتصادية منبثقة عن الجامعات ومراكز البحث

 كريم كالي : الجزائر 3112أكتوبر  13األربعاء 

 

  

 ستطرح قريبا الوكالة الوطنية لتثمين البحث مناقصات إلنشاء فرق للبحث مختلطة بين مؤسسات التعليم والبحث   

ومختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية، العمومية منها والخاصة، بغرض ترقية عملية استحداث المؤسسات 

المبتكرة المنبثقة عن الجامعات ومراكز البحث بالتعاون مع الصندوق الوطني للبحث الذي سيتولى إعداد ومرافقة 

 .شهرا 32هذه المشاريع في أجل مدته 

ي والبحث العلمي، محمد مباركي، عن مرسوم تنفيذي يوجد قيد الدراسة سيتم إصداره كشف وزير التعليم العال

قريبا، ويتعلق بترقية االبتكار والتطوير التكنولوجي، فضال عن تدابير جديدة يتم اتخاذها الحقا لتشجيع إيداع 

اختتام التظاهرة كما تحدث الوزير على هامش . براءات االختراع من خالل إقرار منحة لكل براءة اختراع

الصالون الوطني لالبتكار واإلنتاج العلمي بجامعة باب الزوار، أول أمس، عن مضمون اتفاق الشراكة : المزدوجة

المركز الجزائري  ، لمرافقة تصميم وإنتاج رقائق إلكترونية على مستوى ”أي بي أم”اإلستراتيجية مع مؤسسة 

  .لتطوير البحث

إللكتروني وصالون االبتكار يشكالن عّينة من االستثمارات التي سّخرتها الدولة ويعتقد الوزير بأن المعرض ا

لفائدة البحث، وذكر على سبيل المثال، مشروعي النظام الوطني للتوثيق عبر االنترنت والمكتبية اإللكترونية 

 .لوضعهما تحت تصرف الطلبة والباحثين

مراطون ”لجوائز ألفضل العارضين والفائزين في مسابقة وخالل الطبعة األولى لصالون االبتكار، تم تسليم ا

وقد سلمت الجائزة األولى ألفضل عارض، وهو لبوراي كمال مهندس رئيسي . ”المؤسسات الناشئة االلكترونية

   .”نظام وسم بالليزر الليفي”بالمركز الجزائري لتطوير التكنولوجيات المتقدمة الذي صمم 

ن ميميش سعيدات وتلماتين عمار من جامعة سيدي بلعباس، اللذان قدما عرضا حول وعادت الجائزة الثانية لكل م

  .محمد خميسي بالجائزة الثالثة ألفضل عارض” مستقل”وظفر مبتكر . ”معالجة المياه باألوزون”

نظام للتحكم عن بعد في غسل الزجاج وواجهات البنايات ”وقدم هذا األخير مشروعا خالل صالون االبتكار حول 

كما سلمت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطور التكنولوجي المنظمة لهذا الصالون، جائزة . ”العالية جدا

  .”أصغر العارضين”بصفته  1للمترشح لزار عمر شريف من جامعة قسنطينة 
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  3112أكتوبر  3, 1222ذو القعدة  31األربعاء 

 الطبعة األولى لصالون االبتكار جوائز للعارضين المبدعين

ّم يوم االثنين تسليم الجوائز للعارضين الثالثة األوائل في صالون االبتكار، وكذا الفائزين في مسابقة ت

( المعرض االلكتروني واإلنتاج العلمي)خالل حفل نظم في ختام ( ماراطون المؤسسات الّناشئة االلكترونية)

 · والطبعة األولى لصالون االبتكار

رض لـ بوراي كمال مهندس رئيسي بالمركز الجزائري لتطوير سّلمت الجائزة األولى ألفضل عا

وعادت الجائزة الثانية لكّل من ميميش سعيدات · (نظام وسم بالليزر الليفي)التكنولوجيات المتقّدمة الذي صّمم 

وظفر مبتكر · (معالجة المياة باألوزون)وتلماتين عمار من جامعة سيدي بلعباس اللذين قّدما عرضا حول 

محمد خميسي بالجائزة الثالثة ألفضل عارض، وقّدم هذا األخير مشروعا خالل صالون االبتكار ( مستقل)

كما سّلمت الوكالة الوطنية لتثمين · (نظام للتحّكم عن بعد في غسل الزجاج وواجهات بنايات عالية جّدا)حول 

زار عمر شريف من جامعة نتائج البحث والتطّور التكنولوجي المنّظمة لهذا الصالون جائزة للمترّشح ل

ولدى اختتام هذا الحدث المزدوج الذي دام ثالثة أّيام بجامعة العلوم · (أصغر العارضين)بصفته  1قسنطينة 

ماراطون )كافأ المنّظمون أيضا الفائزين الثالثة في المسابقة الوطنية لـ ( هواري بومدين)والتكنولوجيا 

األمر على التوالي بـ صليحة معلم طالبة في المدرسة العليا لإلعالم  ، ويتعّلق(المؤسسات الّناشئة االلكترونية

وجنحية دّرية ( هواري بومدين)اآللي وقريشي عفاف التي تحّضر لشهادة دكتوراه بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 ·طالبة بجامعة بومرداس

أعلنت يوم السبت الفارط عن وكانت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي قد 

· مترّشحا في هذه المسابقة الّرامية إلى إنشاء مؤسسات تكنولوجية في مجال المهن االلكترونية 33مشاركة 

وفي ختام هذا المعرض المزدوج أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي إلى أنه في إطار 

فائزين في المسابقة االستفادة من مرافقة سّيما مالية من طرف تجسيدها يمكن لمشاريع أفضل العارضين وال

لترقية عملية استحداث المؤسسات )الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطّور التكنولوجي، وأوضح أنه 

المبتكرة المنبثقة عن الجامعات ومراكز البحث سيسمح سّلم جديد للنفقات تابع للصندوق الوطني للبحث بإعداد 

شهرا من ِقبل الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطّور  32مرافقة هذه المشاريع في أجل مّدته و

 · (التكنولوجي

 إ· ق
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 الطبعة األولى لصالون االبتكار

  دقائق منذ 11ساعات  20 التحريربواسطة 

  :حجم الخط
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 مرسوم تنفيذي لتفعيل السياسة الجديدة للبحث العلمي رإصدا

 

 
  اتال تعليق - ساعة-  24 3112, 1أكتوبر 

 ”منح مالية ضخمة للمبتكرين الذين يقدمون براءات اختراعاتهم”:أوراغ   

أكد، أمس، الدكتور عبد الحفيظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم 

روني العالي والبحث العلمي أن عدد االبتكارات التي عرضت في صالون االبتكار وصالون التوثيق اإللكت

براءة سنويا من طرف الباحثين الذين يتواجدون على  1111نطمح لتحقيق ”ابتكار جديد و 111ناهز الـ 

مستوى الجامعات أو مراكز البحث، حيث تتوفر على بحوث علمية متطورة جدا وكفاءات كما أن هناك 

د قليل مقارنة بالدول مرحلة االمتياز، لكن العد  ابتكارات ذات مستوى رفيع والباحث الجزائري قد بلغ

 .” المتقدمة

بالقناة اإلذاعية األولى إلى ” ضيف الصباح“وأشار الدكتور عبد الحفيظ خالل استضافته أمس في برنامج 

دولة من أبرز الدول العالمية في العلوم  12أن الجزائر قد عرض عليها االنضمام للمجمع دولي الذي يعد 

اإلدارة الوطنية األمريكية للمالحة الفضائية )” نازا“وكالة  والتكنولوجيا وهذا العرض قدم من طرف

إلى الجزائر، ” نازا“لكي تشارك في المحطة الفضائية الدولية، وهذا بعد زيارة لجنة من خبراء ( والفضاء

أكتوبر الجاري سيحل ببالدنا مدير المشروع من  33حيث الحظوا تطور البحث العلمي في الجزائر وفي 

تفاقية لتصبح بذلك الجزائر عضوا في الكتلة العالمية وللمشاركة في إنشاء المحطة الدولية أجل إمضاء اال

. من جهة اخرى كشف المدير العام أن السياسة الجديدة للوزارة تسعى لرفع مستوى االبتكار. الفضائية

ين المبتكرين مشيرا في هذا اإلطار الى مرسوم تنفيذي سيصدر خالل األيام القادمة الذي يحفز الباحث

. ويقدمون براءات اختراعاتهم، إذ ستكون لهم مكافآت مالية من أجل دفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي

وفي سياق أخر أوضح المتحدث انه ال عالقة لالبتكار بالجامعة فهو من اختصاص مراكز البحث العلمي 

ا للمهندسين، وينحو التوجه الجديد نحو والجزائر تسجل نقصا كبيرا المدارس العلي” ومدارس المهندسين، 

البحث عن بعث نفس جديد في البحث التطبيقي والتكوين التطبيقي للمهندسين، إذ أن هؤالء هم المشرفون 

، كما تطرق الدكتور إلى عدة مواضيع خاصة باالبتكارات وكذا ”على التطور التكنولوجي في الجزائر

باحثا وهم موزعون على مستوى مخابر البحث  111عددهم عودة المبتكرين الجزائريين المهاجرين و

 .الجامعي وفي مراكز البحث الدائمة

 فاطمة صدوقي 
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 الجزائر خطت خطوات جبارة في مجال البحث العلمي و التكنولوجي : مباركي

  238 : المشاهدات

  28-09-2013 | 16:01 : آخر تحديث

  وكاالت/البالد أون الين : الكاتب

 

ر التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر خطت أكد وزي

في مجال البحث العلمي و التكنولوجي نظرا لما وضعته من أموال ووسائل من أجل   "جبارة"خطوات 

انه السيد عبد و أوضح السيد مباركي في كلمة له قرأها نيابة عنة رئيس ديو. بناء هذا الصرح المؤسساتي

" صالون اإلبتكار"و " للمعرض اإللكتروني و اإلنتاج العلمي"الطبعة الثانية   الحميد قرفي بمناسبة افتتاح

المجهودات و األموال التي بذلتها الدولة خالل السنوات الخمس األخيرة في مجال البحث العلمي و "أن 

و أضاف في سياق متصل أن ". ح المؤسساتيالتكنولوجي هي التي مكنتها من االنتهاء من بناء الصر

 --كما قال--الجزائر تحوز الكثير من المؤسسات التي تسير و تنتج و تتابع البحث العلمي باالضافة 

كما أكد ". التي ستكون جاهزة عما قريب"للعشرات من مراكز البحث العلمي التي هي في طور االنجاز و

ا الموارد البشرية في كل المستويات إلنجاز بحث علمي مفيد في ذات السياق على األهمية التي تكتسيه

و ذكر السيد مباركي ببعض . الهامة  للوطن موضحا أن الجزائر تسعى جاهدة لتوفير هذه الموارد البشرية

" الذي يضم  "نظام التوثيق الوطني اإللكتروني"االنجازات العلمية االلكترونية التي حققت بالجزائر منها 

يمكن األساتذة و الباحثين من الرجوع إلى كل اإلنتاج المتعلق بالبحث " ألف مرجعا إلكترونيا 11تقريبا 

 .العلمي من حيث أصوله في المصادر دون الرجوع إلى وسائط
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المعرض اإللكتروني “تدشين الطبعة الثانية من .. جامعة باب الزوار

    ” واإلنتاج العلمي

  12:12 3112سبتمبر  32, السبت

تم، أمس، بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة تدشين الطبعة الثانية من 
 .”الصالون األول لالبتكار“وكذا ” المعرض اإللكتروني واإلنتاج العلمي“

ة التعليم العالي والبحث العلمي عبد وأوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزار
الحفيظ أوراق، خالل حفل التدشين، أن هذا الحدث المزدوج المفتوح للجمهور الواسع إلى غاية يوم 

 .”تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي“االثنين المقبل، يرمي إلى 

ية عبد الحميد قرفي باسم وزير القطاع وقد أشرف على حفل التدشين رئيس الديوان بالوزارة الوص
يضم عارضين سيما ممثلي ” المعرض اإللكتروني“في هذا الصدد، أكد أوراق أن . محمد مباركي

 .”يشهد تغيرات عميقة“الجامعات من عدة واليات والمستعملين وأصحاب القرار في مجال 

شبكة األنترنت الذي سبق وتم  دعم وترقية النظام الوطني للتوثيق عبر“كما يهدف حسب أوراق إلى 
وأشار . ”تشغيله والذي يمثل وسيلة هامة وضرورية لترقية التعليم العالي والبحث العلمي في بالدنا

أصبح ( ما بعد التدرج والتدرج)أوراق في هذا الخصوص إلى أن الباحثين واألساتذة الباحثين والطلبة 
المعرض “من جانب آخر، تم تدعيم . م واألسبوعبإمكانهم إجراء أبحاثهم عبر الخط على مدار اليو

بمبادرة من الوكالة الوطنية لتثمين نتائج ” الصالون األول لالبتكار“هذه السنة بتنظيم ” اإللكتروني
 البحث والتطوير التكنولوجي التابعة للوزارة
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  :زير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي

 زائرية امريكية النتاج الرقائق االلكترونيةشراكة ج
 واج <

01-10-2013 

اكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي يوم االثنين بالجزائر العاصمة ان هناك مساعي  

متواصلة من اجل تحضير اتفاق شراكة استراتيجية بين الجزائر والعمالق االمريكي في مجال المعلوماتية 

 .من اجل انتاج الرقائق االلكترونية" مآي بي أ"

و الصالون االول " المعرض االلكتروني واالنتاج العلمي"من  3و اوضح مباركي عند اختتام الطبعة ال

من اجل ترقية التحويل التكنولوجي فان هناك مساعي متواصلة من اجل تحضير اتفاق شراكة "لالبتكار انه 

مرافقة تصميم وانتاج الرقائق "االشهر المقبلة وذلك من اجل  خالل "آي بي أم"استراتيجية مع شركة 

 ."االلكترونية

و اوضح الوزير ان مرافقة تصميم وانتاج الرقائق االلكترونية سيتم على مستوى المركزية التكنولوجية 

 .للمركز الجزائري لتطوير التكنولوجيات المتقدمة

ين من المشاريع المدرجة في اطار تطوير البحث العلمي كما اشار السيد مباركي في ذات السياق الى عدد مع

لم تنقطع عن دعم و تحصين نشاطات البحث مع التركيز التدريجي على تطوير "مؤكدا ان السلطات العمومية 

 ."االنتاج العلمي وتثمينه

وير لترقية االبتكار والتط" قريبا"يوجد مرسوم قيد الدراسة سيتم اصداره  -كما قال-و لهذا الغرض 

 .التكنولوجي

اتخاذ تدابير لتشجيع ايداع براءات االختراع من خالل احداث عالوة لكل براءة  -حسب مباركي-كما تم 

 ."اختراع مودعة

عبر " اداة مميزة"من جانب اخر تنوي الوزارة تحسين النظام الوطني للتوثيق عبر شبكة االنترنت الذي يشكل 

 .ة التي يوفرها الوساط الباحثين على مستوى البالدالتحصل على المعلومة العلمية العالمي

استثماراتنا الخاصة بتنمية المعرفة ستتوسع من خالل النظام الوطني للتوثيق عبر "و تابع الوزير يقول ان 

شبكة االنترنت نحو الكتب االلكترونية لوضع الكتاب الجامعي بشكله االلكتروني في متناول الطلبة والباحثين 

 ."انجع للمعرفة من اجل نشر

لتحفيز الباحثين على نشر اعمالهم في مجالت مرموقة "في ذات السياق اعلن الوزير عن وجود تدابيرايضا 

 ."عبر العالم لدفع البحث نحو االفضل
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اما بخصوص االبتكار فقد اكد ان مختلف الوكاالت الموضوعاتية للبحث ستنشر في منتصف اكتوبر المقبل 

بحث مختلطة بين مؤسسات التعليم والبحث ومختلف القطاعات االجتماعية مناقصات النشاء فرق 

 .واالقتصادية العمومية منها والخاصة

لالعالن عن "ستولى للموارد البشرية مؤكدا في هذ الصدد انه يجري االعداد " عناية خاصة"كما اوضح ان 

ب لالهتمام بالمسائل المتعلقة خاصة و دعا مباركي في االخير الباحثين الشبا" . باحث -مهندس  111توظيف 

بتعميم واستعمال احسن لتكنولوجيات االعالم و االتصال خدمة للتنمية وكذلك المسائل المتعلقة بالبيئة وتلك 

 المرتبطة بالتغيرات المناخية
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 مرسوم تنفيذي لتفعيل السياسة الجديدة في البحث العلمي قريبا 

 31:22 3112أكتوير /1تشرين 13, نشربتاريخ األربعاء

 براءة سنويا   أوراغ يكشف عن ألف 

 نسرين مومن

ظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أكد الدكتور عبد الحفي

السياسة الجديدة للوزارة تسعى لرفع مستوى االبتكار، حيث كشف عن مرسوم تنفيذي سيصدر في األيام القادمة يحفز 

مكافآت مالية من أجل دفع عجلة النمو والتطور  الباحثين الذين يبتكرون ويقدمون براءات اختراعاتهم، وستكون لهم

 .التكنولوجي

 111وأكد عبد الحفيظ أوراغ بأن عدد االبتكارات التي عرضت في صالون االبتكار وصالون التوثيق اإللكتروني ناهز الـ 

أو مراكز البحث، براءة سنويا من طرف الباحثين الذين يتواجدون في الجامعات  1111ابتكار جديد، في حين نطمح لتحقيق 

حيث تتوفر على بحوث علمية متطورة جدا وكفاءات، وأبرز أن هناك ابتكارات ذات مستوى رفيع والباحث الجزائري قد 

 .بلغ مرحلة االمتياز، لكن العدد قليل مقارنة بالدول المتقدمة

قد عرضت على ( لفضائية والفضاءاإلدارة الوطنية األمريكية للمالحة ا" )الناز"كما أشار ذات المتحدث إلى أن وكالة 

دولة من أبرز الدول العالمية في العلوم والتكنولوجيا، وذلك للمشاركة في  12الجزائر االنضمام للمجمع الدولي الذي يعّد 

المحطة الفضائية الدولية، بعد زيارة لجنة من خبراء النازا إلى الجزائر، حيث الحظوا تطور البحث العلمي في الجزائر، 

أكتوبر الجاري ببالدنا مدير المشروع من أجل إمضاء االتفاقية لتصبح بذلك الجزائر عضوا في الكتلة  33أن يحل في على 

 .العالمية وللمشاركة في إنشاء المحطة الدولية الفضائية

الجزائر  وأوضح أوراغ بأنه ال عالقة لالبتكار بالجامعة فهو من اختصاص مراكز البحث العلمي ومدارس المهندسين، وفي

هناك نقص في مثل هذه المدارس العليا للمهندسين، وينجو التوجه الجديد نحو البحث عن بعث نفس جديد في البحث 

 .التطبيقي والتكوين التطبيقي للمهندسين إذ أن هؤالء هم المشرفون على التطور التكنولوجي في الجزائر

باحثا  111ذا عودة المبتكرين الجزائريين المهاجرين وعددهم كما تطرق الدكتور إلى عدة مواضيع خاصة باالبتكارات وك

 .وهم موزعون على مستوى مخابر البحث الجامعي وفي مراكز البحث الدائمة
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