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 اإلعرشاذ١ع١ح اٌعذ٠ذج ٌٍثؽس اٌؼٍّٟ ذمَٛ ػٍٝ إ٠عاد االترىاساخ ٚذغ٠ٛمٙا
 

أكد وزٌر التعلٌم العالً والبحث - الجزائر

العلمً، كمال بداري، ٌوم األحد، أن 

 الجدٌدة للبحث العلمً فً اإلستراتٌجٌة

الجزائر تقوم على تجنٌد الباحثٌن لتحقٌق 

االبتكار الصناعً الحدٌث بغٌة الوصول 

 .إلى تسوٌقه

الجزائر )و خالل زٌارة تفقد قادته إلى مركز تطوٌر التكنولوجٌات المتقدمة ببابا أحسن 

تقٌٌم العمل مع الباحثٌن "قال السٌد بداري أن زٌارة هذا المركز جاءت من أجل ، (العاصمة

والذي ٌرتكز على ثالثة محاور استراتٌجٌة تتمثل فً ، وتجنٌدهم حول الرمز الجدٌد للقطاع

اتقان التكنولوجٌات المتقدمة والدقٌقة ونشرها فً الوسط الصناعً وإٌجاد حلول بحثٌة 

. "للرهانات الحالٌة وكذا إٌجاد ابتكارات للدفع بالصناعات الحدٌثة فً الجزائر

وحدة للبحث والتطوٌر -- مثلما لال--و ثمن الوزٌر الجهود التً ٌموم بها هذا المركز الذي ٌمثل 

, تدعٌمه والتعرٌف به أكثر وإبراز منتوجاته بشكل ٌتٌح تسوٌمها"داعٌا الى , وكذا التصنٌع

السٌما ما تعلك بتمنٌات المٌكانٌن وفٌزٌاء المواد والصناعة باعتبارها تكنولوجٌات متطورة من 

". شأنها المساهمة فً تعزٌز تصدٌر المنتوجات االبتكارٌة

قٌمة مضافة لالقتصاد "و أشار السٌد بداري إلى أن منتجات المراكز البحثٌة ٌمكنها أن توفر 

الوطنً من خالل جعلها مخرجات تصب فً إطار االنتقال التكنولوجً المربح القابل 

 ".للتسوٌق

ٌتم العمل "أشار الوزٌر الى أنه , بذات المركز" النمذجة اإللكترونٌة"و خالل تفمده ألرضٌة 

 ". شرٌكا التصادٌا35 مشروعا فً البحث والتطوٌر مع حوالً 95على أزٌد من 

حٌث تلقى شروحات تخص المنتوجات المصنعة ، و طاف الوزٌر عبر األرضٌات األربع للمركز

المخصصة لتصنٌع " التكنولوجٌة للتصنٌع الجزئً"على غرار األرضٌة ، بهذه الوحدة البحثٌة

إلى ، التً تخص تصلٌب المواد المصنعة" الرش الحراري"الشرائح اإللكترونٌة وأرضٌة 

 ".نمذجة اللوحات اإللكترونٌة المطبوعة"جانب الوقوف على األرضٌة المستحدثة الخاصة ب

و تم خالل هذه الزٌارة استعراض الرادار المتحرن الكاشف للحرائك الذي بلغت نسبة تمدم 

. فً انتظار توفٌر نسخة ثابتة منه وفما لمطلب المدٌرٌة العامة للغابات,  بالمائة80أشغاله 

أوضح الوزٌر أنه ٌنتظر دخول هذا الرادار المتحرك الكاشف للحرائق حٌز ، و فً هذا الشأن

ٌعكس جاهزٌة الباحثٌن لتطبٌق قاعدة البحث العلمً التً "مؤكدا أنه ، الخدمة الصائفة المقبلة

". تتماشى مع الرهانات الكبرى الحالٌة

  



 
 
الستراتيجيت الجديدة للبحث العلمي تقىم على ا

 إيجاد االبتكاراث وتسىيقها

 

 

 

 

أوذ ٚص٠ش اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ، وّاي 

 اٌعذ٠ذج ٌٍثؽس اإلعرشاذ١ع١حتذاسٞ، ٠َٛ األؼذ، أْ 

ذمَٛ ػٍٝ ذع١ٕذ اٌثاؼص١ٓ  اٌعضائش اٌؼٍّٟ فٟ

 .ٌرؽم١ك االترىاس اٌظٕاػٟ اٌؽذ٠س تغ١ح اٌٛطٛي إٌٝ ذغ٠ٛمٗ

 ٚ خالي ص٠اسج ذفمذ لادذٗ إٌٝ ِشوض ذط٠ٛش اٌرىٌٕٛٛظ١اخ اٌّرمذِح تثاتا أؼغٓ

ذم١١ُ اٌؼًّ ِغ "لاي اٌغ١ذ تذاسٞ أْ ص٠اسج ٘زا اٌّشوض ظاءخ ِٓ أظً ، (اٌؼاطّح اٌعضائش(

ٚاٌزٞ ٠شذىض ػٍٝ شالشح ِؽاٚس اعرشاذ١ع١ح ، اٌثاؼص١ٓ ٚذع١ٕذُ٘ ؼٛي اٌشِض اٌعذ٠ذ ٌٍمطاع

ذرّصً فٟ اذماْ اٌرىٌٕٛٛظ١اخ اٌّرمذِح ٚاٌذل١مح ٚٔشش٘ا فٟ اٌٛعظ اٌظٕاػٟ ٚإ٠عاد ؼٍٛي 

 ."اٌعضائش تؽص١ح ٌٍش٘أاخ اٌؽا١ٌح ٚوزا إ٠عاد اترىاساخ ٌٍذفغ تاٌظٕاػاخ اٌؽذ٠صح فٟ

ٚؼذج ٌٍثؽس ٚاٌرط٠ٛش -- ِصٍّا لاي--ٚ شّٓ اٌٛص٠ش اٌعٙٛد اٌرٟ ٠مَٛ تٙا ٘زا اٌّشوض اٌزٞ ٠ّصً 

، ذذػ١ّٗ ٚاٌرؼش٠ف تٗ أوصش ٚإتشاص ِٕرٛظاذٗ تشىً ٠ر١ػ ذغ٠ٛمٙا"داػ١ا اٌٝ ، ٚوزا اٌرظ١ٕغ

الع١ّا ِا ذؼٍك ترم١ٕاخ ا١ٌّىا١ٔه ٚف١ض٠اء اٌّٛاد ٚاٌظٕاػح تاػرثاس٘ا ذىٌٕٛٛظ١اخ ِرطٛسج ِٓ 

 ."شأٔٙا اٌّغاّ٘ح فٟ ذؼض٠ض ذظذ٠ش إٌّرٛظاخ االترىاس٠ح

ل١ّح ِضافح ٌاللرظاد "ٚ أشاس اٌغ١ذ تذاسٞ إٌٝ أْ ِٕرعاخ اٌّشاوض اٌثؽص١ح ٠ّىٕٙا أْ ذٛفش 

 ."اٌٛطٕٟ ِٓ خالي ظؼٍٙا ِخشظاخ ذظة فٟ إطاس االٔرماي اٌرىٌٕٛٛظٟ اٌّشتػ اٌماتً ٌٍرغ٠ٛك

ؼ١س ذٍمٝ ششٚؼاخ ذخض إٌّرٛظاخ اٌّظٕؼح ، ٚ طاف اٌٛص٠ش ػثش األسض١اخ األستغ ٌٍّشوض

اٌّخظظح ٌرظ١ٕغ " اٌرىٌٕٛٛظ١ح ٌٍرظ١ٕغ اٌعضئٟ"ػٍٝ غشاس األسض١ح ، تٙزٖ اٌٛؼذج اٌثؽص١ح

إٌٝ ، اٌرٟ ذخض ذظ١ٍة اٌّٛاد اٌّظٕؼح" اٌشػ اٌؽشاسٞ"اٌششائػ اإلٌىرش١ٔٚح ٚأسض١ح 

 ."ّٔزظح اٌٍٛؼاخ اإلٌىرش١ٔٚح اٌّطثٛػح"ظأة اٌٛلٛف ػٍٝ األسض١ح اٌّغرؽذشح اٌخاطح ب

ٚ ذُ خالي ٘زٖ اٌض٠اسج اعرؼشاع اٌشاداس اٌّرؽشن اٌىاشف ٌٍؽشائك اٌزٞ تٍغد ٔغثح ذمذَ 

 .فٟ أرظاس ذٛف١ش ٔغخح شاترح ِٕٗ ٚفما ٌّطٍة اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌٍغاتاخ،  تاٌّائح80أشغاٌٗ 

أٚضػ اٌٛص٠ش أٔٗ ٠ٕرظش دخٛي ٘زا اٌشاداس اٌّرؽشن اٌىاشف ٌٍؽشائك ؼ١ض ، ٚ فٟ ٘زا اٌشأْ

٠ؼىظ ظا٘ض٠ح اٌثاؼص١ٓ ٌرطث١ك لاػذج اٌثؽس اٌؼٍّٟ اٌرٟ "ِؤوذا أٔٗ ، اٌخذِح اٌظائفح اٌّمثٍح

 ."ذرّاشٝ ِغ اٌش٘أاخ اٌىثشٜ اٌؽا١ٌح
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 جديدة للبحث العلمي إستراتيجيت
 الجزائر في

 
 

 

 اٌعذ٠ذج ٌٍثؽس اإلعرشاذ١ع١حوّاي تذاسٞ،٠َٛ أِظ،أْ ، لاي ٚص٠ش اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ

ذمَٛ ػٍٝ ذع١ٕذ اٌثاؼص١ٓ ٌرؽم١ك االترىاس اٌظٕاػٟ اٌؽذ٠س تغ١ح اٌٛطٛي  اٌعضائش اٌؼٍّٟ فٟ

 .إٌٝ ذغ٠ٛمٗ

 ٘زا ٚخالي ص٠اسج ذفمذ لادذٗ إٌٝ ِشوض ذط٠ٛش اٌرىٌٕٛٛظ١اخ اٌّرمذِح تثاتا أؼغٓ

ذم١١ُ اٌؼًّ ِغ "لاي اٌغ١ذ تذاسٞ أْ ص٠اسج ٘زا اٌّشوض ظاءخ ِٓ أظً ، (اٌؼاطّح اٌعضائش)

ٚاٌزٞ ٠شذىض ػٍٝ شالشح ِؽاٚس اعرشاذ١ع١حذرّصً ، اٌثاؼص١ٓ ٚذع١ٕذُ٘ ؼٛي اٌشِض اٌعذ٠ذ ٌٍمطاع

فٟ اذماْ اٌرىٌٕٛٛظ١اخ اٌّرمذِح ٚاٌذل١مح ٚٔشش٘ا فٟ اٌٛعظ اٌظٕاػٟ ٚإ٠عاد ؼٍٛي تؽص١ح 

 . "اٌعضائش ٌٍش٘أاخ اٌؽا١ٌح ٚوزا إ٠عاد اترىاساخ ٌٍذفغ تاٌظٕاػاخ اٌؽذ٠صح فٟ

ٚلذ شّٓ اٌٛص٠ش اٌعٙٛد اٌرٟ ٠مَٛ تٙا ٘زا اٌّشوض اٌزٞ ٠ّصً ٚؼذج ٌٍثؽس ٚاٌرط٠ٛش ٚوزا 

الع١ّا ، ذذػ١ّٗ ٚاٌرؼش٠ف تٗ أوصش ٚإتشاص ِٕرٛظاذٗ تشىً ٠ر١ػ ذغ٠ٛمٙا"اٌرظ١ٕغ، داػ١ا اٌٝ 

ِا ذؼٍك ترم١ٕاخ ا١ٌّىا١ٔه ٚف١ض٠اء اٌّٛاد ٚاٌظٕاػح تاػرثاس٘ا ذىٌٕٛٛظ١اخ ِرطٛسج ِٓ شأٔٙا 

 . "اٌّغاّ٘ح فٟ ذؼض٠ض ذظذ٠ش إٌّرٛظاخ االترىاس٠ح

ل١ّح ِضافح ٌاللرظاد "ٚأشاس اٌغ١ذ تذاسٞ إٌٝ أْ ِٕرعاخ اٌّشاوض اٌثؽص١ح ٠ّىٕٙا أْ ذٛفش 

اٌٛطٕٟ ِٓ خالي ظؼٍٙا ِخشظاخ ذظة فٟ إطاس االٔرماي اٌرىٌٕٛٛظٟ اٌّشتػ اٌماتً 

 ."إٌّزظح اإلٌىرش١ٔٚح"ٚخالي ذفمذٖ ألسض١ح ".ٌٍرغ٠ٛك

 ِششٚػا فٟ اٌثؽس ٚاٌرط٠ٛش ِغ ؼٛاٌٟ ٠95رُ اٌؼًّ ػٍٝ أص٠ذ ِٓ "وّا أشاس اٌٛص٠ش اٌٝ أٔٗ 

 . " شش٠ىا الرظاد٠ا35

ؼ١س ذٍمٝ ششٚؼاخ ذخض إٌّرٛظاخ اٌّظٕؼح ، ٚطاف اٌٛص٠ش ػثش األسض١اخ األستغ ٌٍّشوض

اٌّخظظح ٌرظ١ٕغ " اٌرىٌٕٛٛظ١ح ٌٍرظ١ٕغ اٌعضئٟ"تٙزٖ اٌٛؼذج اٌثؽص١ح،ػٍٝ غشاس األسض١ح 

إٌٝ ، اٌرٟ ذخض ذظ١ٍة اٌّٛاد اٌّظٕؼح" اٌشػ اٌؽشاسٞ"اٌششائػ اإلٌىرش١ٔٚح ٚأسض١ح 

 . "ّٔزظح اٌٍٛؼاخ اإلٌىرش١ٔٚح اٌّطثٛػح"ظأة اٌٛلٛف ػٍٝ األسض١ح اٌّغرؽذشح اٌخاطح ب

ٚذُ خالي ٘زٖ اٌض٠اسج اعرؼشاع اٌشاداس اٌّرؽشن اٌىاشف ٌٍؽشائك اٌزٞ تٍغد ٔغثح ذمذَ 

 .فٟ أرظاس ذٛف١ش ٔغخح شاترح ِٕٗ ٚفما ٌّطٍة اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌٍغاتاخ،  تاٌّائح80أشغاٌٗ 

ٚفٟ ٘زا اٌشأْ،أٚضػ اٌٛص٠ش أٔٗ ٠ٕرظش دخٛي ٘زا اٌشاداس اٌّرؽشن اٌىاشف ٌٍؽشائك ؼ١ض 

٠ؼىظ ظا٘ض٠ح اٌثاؼص١ٓ ٌرطث١ك لاػذج اٌثؽس اٌؼٍّٟ اٌرٟ "ِؤوذا أٔٗ ، اٌخذِح اٌظائفح اٌّمثٍح

 ذرّاشٝ ِغ اٌش٘أاخ اٌىثشٜ اٌؽا١ٌح
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إختراع جهاز .. صنع جزائري

 لمرالبة وكشف الحرائك
 

 

كشف وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً كمال بداري، أن باحثً مركز تنمٌة التكنولوجٌات 

 .المتطورة إخترعوا جهاز كشف ومراقبة الحرائق

خالل زٌارة معاٌنة لمركز . وحسبما أفاد به الوزٌر عبر صفحته الرسمٌة على الفاٌسبون

 كم لحماٌة 20أن الجهاز ٌصل مداه . تنمٌة التكنولوجٌات المتطورة ببابا حسن بالعاصمة

 .الثروة الغابٌة

ولف الوزٌر . وخالل زٌارة مخابر التطوٌر والماعة البٌضاء لإللكترونٌات والمركبات الدلٌمة

أٌن أنجز . على البعض من منتجات البحثٌة التكنولوجٌة لمركز تنمٌة التكنولوجٌات المتطورة

الدرون, العداد الذكً, نظام مالحة ذكً , نظام خرائط . ”كرسً متحرن ذكً“المركز 

 ”.رلمً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اإلستراتٌجٌة الجدٌدة : داريب
للبحث العلمً تقوم على إٌجاد 

  وتسوٌقهااالبتكارات
 

 الجدٌدة للبحث اإلستراتٌجٌةأكد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً، كمال بداري، أن 

 الصناعً الحدٌث بغٌة االبتكارالعلمً فً الجزائر تقوم على تجنٌد الباحثٌن لتحقٌق 

 .الوصول إلى تسوٌقه

ولال بداري خالل زٌارة تفمد لادته إلى مركز تطوٌر التكنولوجٌات المتمدمة ببابا أحسن 

بالعاصمة, أن زٌارة هذا المركز جاءت من أجل تمٌٌم العمل مع الباحثٌن وتجنٌدهم حول 

والذي ٌرتكز على ثالثة محاور إستراتٌجٌة تتمثل فً إتمان . الرمز الجدٌد للمطاع

باإلضافة كذلن إلى إٌجاد . التكنولوجٌات المتمدمة والدلٌمة ونشرها فً الوسط الصناعً

 .”وكذا إٌجاد ابتكارات للدفع بالصناعات الحدٌثة فً الجزائر. حلول بحثٌة للرهانات الحالٌة

وأشار بداري إلى أن منتجات المراكز البحثٌة ٌمكنها أن توفر لٌمة مضافة لاللتصاد 

من خالل جعلها مخرجات تصب فً إطار االنتمال التكنولوجً المربح المابل . الوطنً

 .”للتسوٌك

بذات المركز, أشار الوزٌر إلى أنه ٌتم العمل ” النمذجة اإللكترونٌة“وخالل تفمده ألرضٌة 

 .” شرٌكا التصادٌا35 مشروعا فً البحث والتطوٌر مع حوالً 95على أزٌد من 

كما طاف الوزٌر عبر األرضٌات األربع للمركز, حٌث تلمى شروحات تخص المنتوجات 

” التكنولوجٌة للتصنٌع الجزئً“على غرار األرضٌة . المصنعة بهذه الوحدة البحثٌة

التً تخص تصلٌب ” الرش الحراري“وأرضٌة . المخصصة لتصنٌع الشرائح اإللكترونٌة

إلى جانب الولوف على األرضٌة المستحدثة الخاصة بنمذجة اللوحات . المواد المصنعة

 .”اإللكترونٌة المطبوعة

كما تم خالل هذه الزٌارة استعراض الرادار المتحرن الكاشف للحرائك الذي بلغت نسبة تمدم 

 .فً انتظار توفٌر نسخة ثابتة منه وفما لمطلب المدٌرٌة العامة للغابات.  بالمائة80أشغاله 

من جهتها أوضح الوزٌر بداري, أنه ٌنتظر دخول هذا الرادار المتحرن الكاشف للحرائك 

مؤكدا أنه ٌعكس جاهزٌة الباحثٌن لتطبٌك لاعدة البحث العلمً . حٌز الخدمة الصائفة الممبلة

 .”التً تتماشى مع الرهانات الكبرى الحالٌة
 

 

 

 



 

تذاسٞ فٟ ص٠اسج ػًّ ٚذفمذ 

ٌّشوض ذ١ّٕح اٌرىٌٕٛٛظ١اخ 

ِٚشوض اٌرؽ١ًٍ اٌف١ض٠ائٟ 

 .ٚاٌى١ّ١ائٟ
 

لام صبٌحة الٌوم األحد السٌد كمال بداري وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً 

بزٌارة عمل وتفمد إلى مركز تنمٌة التكنولوجٌات المتمدمة لبابا حسن, وكذا مركز 

 .البحث العلمً والتمنً فً التحلٌل الفٌزٌائً و الكٌمٌائً بوسماعٌل والٌة تٌبازة

  سعودي نزٌهة

خالل زٌارته أكد السٌد الوزٌر أن الغاٌة المتوخاة من الزٌارة  تتمثل فً العمل مع 

الباحثٌن و تجنٌدهم حول الرمز الجدٌد للبحث العلمً فً لطاع التعلٌم العالً 

 .والبحث العلمً الذي ٌرتكز على ثالث محاور استراتٌجٌة والتً سٌتبعها المركز

وفً هذا السٌاق ذكر بداري هذه المحاور أولها اتمان التكنولوجٌات المتمدمة والدلٌمة 

ونشرها فً الوسط الصناعً الجزائري,و ثانٌا إٌجاد أجوبة فً موضوع البحث 

والتطوٌر للرهانات الكبرى للمجتمع الجزائري بناءا على المهارات والوسائل التً 

ٌملكها هذا المركز ,أما المحور الثالث فهو إٌجاد ابتكارات فً إطار دفع إٌجابٌات 

الصناعات المستحدثة بالجزائر, و ذلن لٌكون مركز ذو إشعاع مفٌد ٌخدم مصلحة 

 .المواطن وٌتماشى مع ممتضٌاته

كما أوضح  الوزٌر أنه هنان وسائل جد هامة فً هذا المركز متمثلة بشرائح  

بمختلف أنواعها ومنتوجات ٌمكنها أن تسوق وتصدر للخارج, لتساهم فً تعزٌز 

 .مٌزان المدفوعات

أما عن المجاالت التً ٌمكن للمراكز أن تساهم فٌها لال السٌد الوزٌر أنه بإمكانها  

إلكترونٌن ومجال الصناعات والتكنولوجٌات الدلٌمة -المساهمة فً مجال المٌكرو

 .التً تساهم فً تجدٌد الصناعة الجزائرٌة, وفً مجال الشرائح

 

 

 

 

 

 



 :اٌرؼ٠ٛضٟ ٚإٌظاَ األعاعٟ اٌمأْٛ اػرّاد غا٠ح إٌٝ

 األعاذزج ٌرشتظاخا اٌمثٛي ِؼا١٠ش ِشاظؼح ِمرشغ إٌغاء

  اٌخاسض فٟ اٌعاِؼ١١ٓ
 

 ِغ ٚصاسج االذفاقوشف ِٕغك اٌّعٍظ اٌٛطٕٟ ألعاذزج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ، ػثذ اٌؽف١ع ١ِالط، تأٔٗ ذُ 

اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ ػٍٝ إٌغاء أٞ ِمرشغ تخظٛص إػادج إٌظش فٟ اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ 

، اٌزٞ ٠ؽذد ِؼا١٠ش االٔرماء ٌٍمثٛي فٟ تشٔاِط اٌؽشو١ح لظ١شج 2022 أورٛتش 4 اٌّؤسؾ فٟ 1349

، إضافح إٌٝ ِمرشؼاخ عٍُ اٌرم١١ُ اٌٍّؽمح تاٌمشاس (ذؽغ١ٓ اٌّغرٜٛ فٟ اٌخاسض)اٌّذٜ فٟ اٌخاسض 

اٌرٟ ذّظ تشاِط ذؽغ١ٓ اٌّغرٜٛ فٟ اٌخاسض إٌٝ غا٠ح اػرّاد اٌمأْٛ األعاعٟ ٚإٌظاَ اٌرؼ٠ٛضٟ 

 .تشىً ٔٙائٟ

تؼذ اطالػٕا ػٍٝ اٌّششٚع اٌّمرشغ اٌزٞ أسعً “ٚروش ١ِالط فٟ ِٕشٛس ػثش طفؽرٗ ػٍٝ اٌفا٠غثٛن 

ِٓ ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ ٌّخرٍف اٌّؤعغاخ اٌعاِؼ١ح ِٓ أظً إػادج إٌظش فٟ اٌمشاس 

 اٌزٞ ٠ؽذد ِؼا١٠ش االٔرماء ٌٍمثٛي فٟ تشٔاِط اٌؽشو١ح 2022 أورٛتش 4 اٌّؤسؾ فٟ 1349اٌٛصاسٞ سلُ 

، إضافح إٌٝ ِمرشؼاخ عٍُ اٌرم١١ُ اٌٍّؽمح (ذؽغ١ٓ اٌّغرٜٛ فٟ اٌخاسض)لظ١شج اٌّذٜ فٟ اٌخاسض 

 .”تاٌمشاس اٌرٟ ذّظ تشاِط ذؽغ١ٓ اٌّغرٜٛ فٟ اٌخاسض

٘زا اٌّششٚع ِٓ شأٔٗ أْ ٠خٍك ذٕالضا ِغ ِششٚع اٌمأْٛ األعاعٟ ٌألعرار اٌعاِؼٟ “ٚأضاف 

ٚإٌظاَ اٌرؼ٠ٛضٟ اٌّرفك ػ١ٍٗ ت١ٓ اٌٛصاسج ٚاٌّعٍظ اٌٛطٕٟ ألعاذزج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ خاطح ٚأْ ٘زٖ 

 .”إٌمطح ذُ إدساظٙا وّٕؽح ضّٓ ِمرشغ إٌظاَ اٌرؼ٠ٛضٟ اٌّرفك ػ١ٍٗ

ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚظٙد ِشاعٍح ٌٍّؤعغاخ ” أِظ األؼذ، ” اٌعضائش”ٚروش ١ِالط فٟ ذظش٠ػ ٌـ

 اٌّؤسؾ فٟ 1349اٌعاِؼ١ح ذذػٛا ف١ٗ ٌرمذ٠ُ ِمرشؼاخ تخظٛص إػادج إٌظش فٟ اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ 

 اٌزٞ ٠ؽذد ِؼا١٠ش االٔرماء ٌٍمثٛي فٟ تشٔاِط اٌؽشو١ح لظ١شج اٌّذٜ فٟ اٌخاسض 2022 أورٛتش 04

فٟ ٚلد أْ ٔماترٕا الرشؼد فٟ إطاس ِششٚع اٌمأْٛ األعاعٟ اعرؽذاز ِٕؽح  (اٌرشتظاخ تاٌخاسض)

 .”ٌٍرشتض فٟ اٌخاسض شٙش٠ا ٌفائذج األعرار

ذٛاطٍٕا ِغ ٚص٠ش اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ، وّاي تذاسٞ، ٚلذِٕا ٚظٙح “ٚذاتغ فٟ اٌغ١اق راذٗ 

ٔظشٔا فٟ ٘زٖ اٌّشاعٍح ٌٚم١ٕا ذفّٙا وث١شا ِٕٗ ٚذُ ذع١ّذ ػ١ٍّح اٌّشاظؼح ٌغا٠ح طذٚس اٌمأْٛ 

 .”األعاعٟ اٌزٞ ذُ اٌرٛل١غ ػ١ٍٗ ِؤخشا

اٌمأْٛ األعاعٟ ٌألعرار ٚإٌظاَ اٌرؼ٠ٛضٟ إرا ِا ذُ ذّد اٌّٛافمح ػ١ٍٗ ٚتاٌّغأٌح اٌّرؼٍمح “ٚأضاف 

تاعرؽذاز ِٕؽح ذشتض تاٌخاسض ذىْٛ ضّٓ أظش األعرار فٙزا ٠غ١ٕٕا ػٓ ِشاظؼح اٌمشاس اٌخاص 

تاٌرشتظاخ تاٌخاسض ٚفٟ ؼاٌح ػذَ اٌّٛافمح ػ١ٍٙا ع١رُ فرػ اٌّعاي ٌّشاظؼح اٌمشاس اٌٛصاسٞ اٌخاص 

 .”تزٌه

ٚذُ شٙش ف١فشٞ اٌفاسط، اٌرٛل١غ ػٍٝ إٌغخح إٌٙائ١ح ٌّششٚع اٌمأْٛ األعاعٟ ٌألعرار اٌعاِؼٟ 

ٚإٌظاَ اٌرؼ٠ٛضٟ ت١ٓ اٌّعٍظ اٌٛطٕٟ ألعاذزج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثؽس اٌؼٍّٟ، 

 شُ اٌٛصاسج األٌٚٝ ف١ظذسا فٟ ِشاع١ُ ذٕف١ز٠ح، ١ٌأذٟ ج اٌؼِّٟٛجاٌٛظ١فٚذُ تؼذ٘ا ٚضؼّٙا فٟ ِظٍؽح 

 .ط١ٍح عٕح واٍِح” وٕاط”٘زا اٌمأْٛ شّشج ٌماءاخ ِٚفاٚضاخ ت١ٓ اٌٛصاسج ٚ

ِمرشؼاخ ػذ٠ذج فٟ إطاس ِشاظؼح اٌمأْٛ األعاعٟ ٚإٌظاَ اٌرؼ٠ٛضٟ ٚاٌرٟ ” وٕاط“ٚلذِد ٔماتاخ 

 فٟ إٌغخح إٌٙائ١ح ٌٍّششٚع اٌزٞ ٚلؼد ػ١ٍٙا إٌماتح ػ١ٍٙا فٟ أرظاس االػرثاسذُ أخز٘ا تؼ١ٓ 

 .”اٌعضائش”ٌـ” وٕاط“ِٛافمح ِظاٌػ اٌٛظ١فح اٌؼ١ِّٛح، ٚرٌه تؽغة ذظش٠ؽاخ عاتمح ٌشئ١ظ ٔماتح 

ِٚٓ ٘زٖ اٌّمرشؼاخ اٌؼٛدج ٌألعرار ا١ٌّّض ِٕٚػ ٘زٖ اٌشذثح ٠ىْٛ ٚفك ششٚط ِؼ١ٕح ِغ اٌرٛظٗ ٔؽٛ 

اٌرخٍٟ ػٓ سذثح األعرار اٌّغاػذ ٚاٌرٛظ١ف اٌّثاشش وأعرار ِؽاضش ٚع١غرف١ذ األعاذزج اٌعاِؼ١١ٓ 

 8 ا٢ْ ِٓ ت١ُٕٙ 13 إٌٝ 5ِٓ ص٠ادج ِؼمٌٛح ِٚمثٌٛح فٟ أظٛسُ٘ تؼذ اسذفاع إٌّغ ٚاٌرؼ٠ٛضاخ ِٓ 

 وّا االترىاساخ خاطح ٌألعاذزج اٌثاؼص١ٓ ٚإٌّخشط١ٓ فٟ إطاس 3 ػاِح 5ِٕٚػ ٚذؼ٠ٛضاخ ظذ٠ذج 

 .ذضّٓ ص٠اداخ فٟ ِخرٍف إٌّػ اٌغاتمح ٚ٘زا تؼذ ِشاظؼح إٌظاَ اٌرؼ٠ٛضٟ

 

 



 
 من إنتاج مركز تطوٌر التكنولوجٌات المتمدمة

 رادار جزائري متحرك للكشف عن الحرائق: بداري
م.ح  

أكد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً، كمال بداري، األحد، أن اإلستراتٌجٌة الجدٌدة للبحث 

العلمً فً الجزائر تقوم على تجنٌد الباحثٌن لتحقٌق االبتكار الصناعً الحدٌث بغٌة الوصول 

 .إلى تسوٌقه

الجزائر )تفقد قادته إلى مركز تطوٌر التكنولوجٌات المتقدمة ببابا أحسن  ص٠اسج وخالل

تقٌٌم العمل مع الباحثٌن “، قال بداري إن زٌارة هذا المركز جاءت من أجل (العاصمة

وتجنٌدهم حول الرمز الجدٌد للقطاع، والذي ٌرتكز على ثالثة محاور إستراتٌجٌة تتمثل فً 

اتقان التكنولوجٌات المتقدمة والدقٌقة ونشرها فً الوسط الصناعً وإٌجاد حلول بحثٌة 

 .”للرهانات الحالٌة وكذا إٌجاد ابتكارات للدفع بالصناعات الحدٌثة فً الجزائر

وحدة للبحث والتطوٌر – مثلما قال–وثمن الوزٌر الجهود التً ٌقوم بها هذا المركز الذي ٌمثل 

تدعٌمه والتعرٌف به أكثر وإبراز منتوجاته بشكل ٌتٌح تسوٌقها، “وكذا التصنٌع، داعٌا إلى 

السٌما ما تعلق بتقنٌات المٌكانٌك وفٌزٌاء المواد والصناعة باعتبارها تكنولوجٌات متطورة 

 .”من شأنها المساهمة فً تعزٌز تصدٌر المنتوجات االبتكارٌة

قٌمة مضافة لالقتصاد الوطنً “أشار بداري إلى أن منتجات المراكز البحثٌة ٌمكنها أن توفر 

 .”من خالل جعلها مخرجات تصب فً إطار االنتقال التكنولوجً المربح القابل للتسوٌق

ٌتم العمل “بذات المركز، أشار الوزٌر إلى أنه ” النمذجة اإللكترونٌة“وخالل تفقده ألرضٌة 

 .” شرٌكا اقتصادٌا35 مشروعا فً البحث والتطوٌر مع نحو 95على أزٌد من 

وطاف الوزٌر عبر األرضٌات األربع للمركز، حٌث تلقى شروحات تخص المنتوجات المصنعة 

المخصصة لتصنٌع ” التكنولوجٌة للتصنٌع الجزئً“بهذه الوحدة البحثٌة، على غرار األرضٌة 

التً تخص تصلٌب المواد المصنعة، إلى ” الرش الحراري“الشرائح اإللكترونٌة وأرضٌة 

 .”جانب الوقوف على األرضٌة المستحدثة الخاصة بـنمذجة اللوحات اإللكترونٌة المطبوعة

وتم خالل هذه الزٌارة استعراض الرادار المتحرك الكاشف للحرائق الذي بلغت نسبة تقدم 

 . بالمائة، فً انتظار توفٌر نسخة ثابتة منه وفقا لمطلب المدٌرٌة العامة للغابات80أشغاله 

وفً هذا الشأن، أوضح الوزٌر أنه ٌنتظر دخول هذا الرادار المتحرك الكاشف للحرائق حٌز 

ٌعكس جاهزٌة الباحثٌن لتطبٌق قاعدة البحث العلمً التً “الخدمة الصائفة المقبلة، مؤكدا أنه 

 .”تتماشى مع الرهانات الكبرى الحالٌة
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La nouvelle stratégie de la recherche scientifique s’appuie sur 
la commercialisation des innovations   

 

ALGER - Le ministre de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a 

affirmé, dimanche, que la nouvelle stratégie de la 

recherche scientifique en Algérie s’appuyait sur la 

mobilisation des chercheurs pour réaliser l’innovation 

industrielle moderne en vue de la commercialiser. 
Lors d'une visite d'inspection au Centre du développement des 
technologies avancées de Baba Hassen (Alger), M. Baddari a déclaré 
qu'il s'agit d'une visite d'évaluation en vue de mobiliser les chercheurs 
autour de la nouvelle stratégie du secteur s’articulant sur trois 
principaux axes à savoir la maîtrise des technologies de pointe et leur 
diffusion dans le milieu industriel, la promotion de solutions de 
recherche pour les enjeux actuels et l'encouragement des inventions 
pour relancer les industries modernes en Algérie. 
Saluant les efforts du Centre qui se veut une unité de recherche, de 
développement et d’industrialisation, le ministre a appelé à "le soutenir 
et le faire connaître davantage pour mettre en exergue ses produits de 
manière à les commercialiser notamment en ce qui concerne les 
techniques de la mécanique, la physique de la matière et l’industrie, 
étant des technologies développées à même de contribuer à la 
promotion de l’exportation des produits innovants". 
Les produits des centres de recherche peuvent assurer "une valeur 
ajoutée à l’économie nationale, et ce dans le cadre d’une transition 
technologique bénéfique commercialisable", a-t-il dit. 
Lors de son inspection de la plateforme de "prototypage technologique" 
du même centre, le ministre a fait état de "plus de 95 projets de 
recherche et développement qui sont en cours avec près de 35 
partenaires économiques". 
Le ministre a visité les quatre plateformes du centre, où il a reçu des 
explications sur les produits fabriqués dans cette unité de recherche, à 
l'instar de la plateforme "technologique de microfabrication" dédiée à la 
fabrication de puces électroniques et de la plateforme "projection 
thermique" qui concerne le durcissement des matériaux manufacturés, 
outre la plateforme nouvellement créée "prototypage des circuits 
imprimés". 
Au cours de cette visite, le ministre a inspecté le radar mobile qui 
détecte les incendies, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 
80%, en attendant la fourniture d'un exemplaire fixe, en réponse à la 
demande de la Direction Générale des Forêts (DGF). 
A cet égard, le ministre a précisé que l'entrée en service de ce radar 
mobile qui détecte les incendies est prévue l'été prochain, soulignant 
qu'il "reflète la disponibilité des chercheurs à mettre en œuvre la 
plateforme de recherche scientifique qui s'inscrit dans le cadre des 
grands enjeux actuels" 



 

Visite au CDTA de son Excellence le Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique. 

 

 Le Professeur Kamel BADARI, Ministre de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique, s’est rendu le 26 03 2023 

au CDTA accompagné de M. Mohamed BOUHICHA le Directeur 

Général la de la Recherche Scientifique et du Développement 

Technologique. Il a été reçu par Docteur Mohammed TRAICHE le 

Directeur du CDTA, le Directeur Adjoint, les Responsables des 

plateformes, ainsi que les chefs de divisions et les chefs de 

départements du Centre. 

Après la présentation du Centre à la salle VIP, la délégation a visité 

La filiale CDTA- Expertise, les quatre plateformes technologiques 

de : Micro fabrication, MEMS, Projection Thermique et Prototypage. 

Des projets de recherches ont été exposé également tels : le LIDAR, 

le BATHYROB, l’Industrie 4.0 et IRVA de la Robotique et pour finir 

l’Incubateur Fikra-Tech. 

Un point de presse a été organisé à l’occasion animé par Monsieur le 

Ministre pour les journalistes des chaines algériennes de télévision : 

l’ENTV, Canal Algérie, Ennahar TV, El Hayet TV, El Watania TV, El 

Bilad TV et aussi les chaines de radio ; Chaine 1, Chaine2, Jil FM 

ainsi que des journaux nationaux dont, el Hiwar, Horizon et l’APS. 

La visite s’est poursuivie par une rencontre de Monsieur le Ministre 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique avec 

les chercheurs du CDTA en salle de conférences. 

La journée a été clôturée par la signature du livre d’or et la remise 

d’un présent de courtoisie 

 


