
 اليشرة إلاخبارية 
وشرية إخبارية داخلية ثصدر دوريا عً الوكالة املوضوعاثية للبحث في العلوم الاححماعية 

 الجزائر—وإلاوساهية

 0202الفصل ألاول / 20عدد 

 رسالة املدير العام

 

العلوم الاححماعية 

وإلاوساهية بين املحلية 

 والعوملة

 ألاسحاذ ماوع عمار

تتولى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم   
االجتماعية واإلنسانية تسيير المخابر العممية 
المتخصصة في ميادين البحث التي تدخل في 
نطاق اختصاصاتيا العممية، والموجودة عبر 

عدد ىذه المخابر .  مختمف جامعات الوطن
وقد شرعت الوكالة بالفعل، منذ جوان .  522
، في تنظيم جمسات استماع لعدد من 8102

المخابر، بيدف االطالع عمى مشاكميا وظروف 
نجازاتيا وتطمعاتيا إلى جانب التأكد .  عمميا وا 

 .من مراعاتيا لمقرارات المنظمة لعمميا البحثي
مما يعني أن مخابر البحث العممي وبداية من   

ىذا الموسم، سوف تتواصل مع اإلدارة الوصية 
من خالل الوكالة باعتبارىا المحاور المباشر 
والمتخصص في ميادين انشغاالتيا العممية، 
وعمى دراية بخصوصيات البحث في تمك 
الميادين، والطبيعة المحمية لجانب كبير وىام 
من البحوث التي ستنجز من طرف تمك 

 .المخابر
نتوقع أن تصب ىذه العالقة المباشرة مع قطاع 
البحث العممي في صالح المخابر نفسيا، أي 
في صالح األساتذة الباحثين وطمبة الدكتوراه، 
وبذلك تتمّكن الوكالة من تسيير فّعال ومرن 

تصميم :  لممخابر عمى جميع المستويات
المشاريع واقتراحيا وتقييميا، وتمويميا، والمرافقة 
العممية واإلدارية لفرق البحث، وتمويل التكوين 

كما سوف ترّشد عممية .  إلخ..  في الدكتوراه 
 .تمويل مشاريع البحث وبرامج التكوين المعتمدة

ذا كان تمويل برامج التكوين في الدكتوراه    وا 
يخضع لترتيبات أكاديمية بالدرجة األولى فإن 

تمويل مشاريع البحث يخضع لمتوجو العام لسياسة 
البحث العممي في بالدنا وخاصة التوجو إلى الربط 
بين جيود األساتذة الباحثين وبرامج التنمية 
المستدامة، وذلك من خالل إقامة جسور حقيقية 
بين البحث العممي والحياة االقتصادية 

نعم، من وجية نظر أكاديمية .  واالجتماعية
صرف، يجب أن نفتح باب االجتياد العممي 
الخالص والتجريدي، ونكفل حرية اإلبداع ونشجع 
عمى الجرأة في طرح األسئمة، بغض النظر عن 
عالقتيا بالواقع المعيش، لكن ىذا اإليمان المطمق 

بالمعرفة لن يحجب عنا ضرورة تسخير ىذه 
 .المعرفة لخدمة اإلنسان والمجتمع

إن بالدنا في حاجة ماسة إلى جيود األساتذة   
الباحثين والطمبة المشتغمين عمى رسائل أكاديمية 
داخل المخابر وخارجيا، ولذلك فإن التوجو الجديد 
لسياسة البحث العممي في بالدنا يشجع كل 
المشتغمين في قطاع البحث العممي عمى تسخير 
جيودىم وخبراتيم ومعارفيم لطرح ومعالجة 

اإلشكاليات المتعمقة مباشرة بما تطرحو الحياة 
فتمك المشاكل .  االجتماعية واالقتصادية من مشاكل

تحتاج إلى خبرة األساتذة الباحثين والمعارف التي 
اكتسبوىا طيمة سنوات تكوينيم، من أجل المعالجة 
واإلسيام في بمورة الحمول التي يجب أن تكون منسجمة 

فالخبرات الوطنية ىي وحدىا التي . مع الجيود التنموية
تستطيع معالجة إشكاليات حياتنا اليومية في مختمف 
المجاالت التي تدخل في نطاق العموم االجتماعية 
واإلنسانية، وىي فقط التي تستطيع أن تدرس ظواىر 
المجتمع في سياقيا االجتماعي والتاريخي والسياسي 

الشيء . وفي إطار سمم القيم المكون لحياتنا االجتماعية
الذي يوفر عمى بالدنا الكثير من الجيد والمال والوقت 

 .في معالجة المشاكل االجتماعية واالقتصادية

لن يعزلنا ىذا التوجو عن العالم بل عمى العكس من   
ذلك، يساىم في تقوية روابطنا ببقية المجتمعات، ألن 
رؤيتنا ألنفسنا سوف تكون أكثر وضوحا وواقعية 
وعممية، لنا ولغيرنا، وسيصبح تواصمنا مع اآلخر أكثر 

وتصبح نظرتنا إلى مشاكمنا وظواىرنا .  فاعمية وجدوى
وعندما نرى أنفسنا في صورة .  مبنية عمى أسس عممية

أوضح سوف يدرك العالم ذلك، وبدال من أن يرانا من 
خالل الصور النمطية المكرسة في وسائل اإلعالم 
العالمية حول مجتمعنا، سوف يحسن فيمنا وتقدير 
إسياماتنا الحضارية وجديتنا في المشاركة في صنع 
سعادة اإلنسانية وترقية التفاىم العالمي والسمم بين 

 .مختمف شعوب العالم



 

 مسحـــــــــجدات

 الوكالة املوضوعاثية للبحث

 في العلوم الاححماعية وإلاوساهية

نظمت الوكالة الموضوعاتيةية ليميفي يث ليم اليتيميوم ا  يتيمياعيةية  
 يوان مين السينية  27واإلنسانةة لم إطار القةام فمياميا، ةوم األرفتاء 

الميايافير  ورؤسياء  عدد من مسات استماع مع مدةري  2018ال ارةة 
الفرق، وذلك ف ضور فا ثةن افراء والسةد المدةر التام لموكالة واألميةين 

طارات الوكالة المكمفةن فقسم تقةةم مشارةع الف ث  .التام وا 
ميايافير ليم مي يال اليتيميوم (  07) ىذه ال مسات  ضرتيا سفتة  

: ا  تماعةة واإلنسانةة، ومن عدد من المؤسسات ال امتةة الوطنةة، ىم
 امتة ال ةاللم الةافس فسيةيدي فيميتيفياس واليميدرسية اليتيميةيا لي يسياتيذة 

 .02و 01ففوزرةتة و امتة قسنطةنة 
لم فداةة ىذه ال مسات أعطةت الكممة لرؤساء الماافير ليتيقيدةيم   

فطاقة تترةفةة ااصة فكل مافر  لم شكل  وصمة عامة، تتضمن تارةخ 
إنشاء المافر  واعتماده، وعدد لرق الف ث داال الميايفير، وعيدد طيميفية 
الدكتوراه المنتمةن لممافر، وكذا  صةمة النشاطات الف ثةة الميني يزة مين 

 .االل عرض الم اور الكفرى لمف ث الااصة فكل مافر
ثم فتد ذلك تم التطرق أل د أىم اليميواضيةيع ليم مي يال اليفي يث   

التممم، وىو دراسة الممفات الااصة فتموةل التكوةن لم الدكتوراه لسينية 
، فاعتفار أن طمفة الدكتوراه المنتمةن لمماافير ليم إطيار  إني ياز 2017

ف وثيم لدةيم ال ق لم ا ستفادة من  مةع التسيةالت التم ةتمتيع فيييا 
الفا ثون اآلارون لم المافر، كالت يةزات واألدوات واليميصيادر واليدعيم 
المالم، وكذا مساعدة طمفة الدكتوراه لتسيةل تنقميييم إليخ ميايافير في يث 

 .فالاارج إل راء ترفص إذا دعت الضرورة إلخ ذلك
لم نياةة ىذه ال مسات تم التترض لدراسة ا قترا ات اليميقيدمية  

من طرف مدةري الماافر  ورؤساء اليفيرق فيايصيوص مشيارةيع اليفي يث 
 .التممم ذات األثر ا  تماعم وا قتصادي

ومن المنتظر أن تتواصل ىذه ال مسات ايالل اليميوسيم                  
، لتشمل ناافر ماتمف الميؤسيسيات الي ياميتيةية 2019-2018ال امتم 

عفر الوطن  وذلك فالتركةز عمخ ممفات الماافر التم تو د لم وضيتيةيات 
 .ااصة وت تاج إلخ متال ة ااصة أةضا

سوف تسمح ىذه ال مسات لموكالة فأن تفتل قنوات التواصيل             
المفاشر مع الماافر لفمورة تصور أكثر وضو ا وعيقيالنيةية  يول السيةير 
الفتمم لمف ث لم الماافر  فيدف  مع المزةد من المتمومات  وليا مين 

 .أ ل تسةةر ألضل لنشاطيا الف ثم

 بطاقة جعريفية عً املخابر املشاركة

 مافر  إدارة ا فييييييتييييكييار والييييتسييييييوةييييييييييييييييق؛          
  امتة ال ةاللم الةافس

 .فسةدي فمتفاس     
 مافر اليييدراسيييييات التييارةاةييية اليمييتاصييييييييييييييرة؛          

المييييييدرسييييية الييتييميةيا ل سيييييياتييييذة 
 .ففييييييوزرةييييتيييييييية

 مافر في يييث ليميسييييييفة التييميييييييوم اإلنيسيييييييانةة؛         
 - امتة عفد ال مةد ميري

 .02قسنطةنة
 مافر تكنولو ةا المتمومات ودورىا لم التنمةة الوطنةة؛   

 - امتة عفد ال مةد ميري
 .02قسنطةنة

 مافر اليييييييييييييييييييييييييييييييييدراسيييييييييييييييييييييات الييييييييييييييتيراثيييييةيية؛    
 - امتة اإلاييييييييييييييييييييييوة منتوري

 . 01قسنطةنة
مافر الييييييييدراسيييييييييييييييييييييات واليفييييييييييييييييييي يث  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييول 
 اإلعيييييييييييييييييالم والتييوثيييةييييق اليييييييتيييميييمم والييتييييكيينييييولو م؛

 - امتة عفد ال مةد ميري
 .02قسنطةنة

 مافر ت مةل السةرورات ا  تماعةة والمؤسساتةة؛     
 - امتة عفد ال مةد ميري

 .02قسنطةنة

 “ج”قائمة املجالت العلمية الوطىية مً الصىف 

 2018 يوان سينية  21اليميؤرف ليم  568تضمن القرار رقم  
، وىيم اليقيائيمية اليتيم “ ج” قائمة الم الت التممةة الوطنةة من الصنف 

تضم  الم الت التممةة فالنسفة لمةادةن التموم ا  تمياعيةية واإلنسيانيةية 
التم تم قفوليا من طرف الم نية اليتيميميةية اليوطينيةية ليتيأىيةيل اليمي يالت 

 وان  17المؤرف لم  393التممةة، والتم تم إنشاؤىا فمو ب القرار رقم 
، وتضم الم نة فرئاسة المدةر التام لمف ث التممم والتطوةر 2014سنة 

التكنولو م عدد من األساتذة الفا ثةن الماتصةن المشيود ليم فالكفاءة 
 .والافرة داال واارج الوطن

مي يمية تيتيولير ليةيييا (  37) ةضم المم ق فالقرار سفتة وثالثةن  
شروط ومتاةةر  التأىةل الم ددة من قفل وزارة التتمةيم اليتياليم واليفي يث 

 .                        التممم، والمتمول فيا دولةا



( 54) ةو د  والم أرفتية وايميسيون  
تاصصا لم ماتمف م ا ت اليتيميوم، في يةيث 

تاصصيا (  16)ةو د منيا  والم ستة عشر  
لم م ال التموم ا  تماعةية واإلنسيانيةية ةيتيم 
التكوةن ليةيييا ليم ميايتيميف األطيوار اليثيالثية 

 (.دكتوراه-ماستر-لةسانس)
ةشتميل ميةيدان اليتيميوم ا  يتيمياعيةية  

 :واإلنسانةة عمخ التاصصات التالةة
 التموم ا قتصادةة. 
 التموم القانونةة. 
 اآلداب. 
 اآلداب والمغات األ نفةة. 
 التر مة. 
 عمم ا  تماع. 
 التموم السةاسةة. 
 التموم اإلسالمةة. 
  عمم اآلثار. 
 الترفةة الفدنةة والرةاضةة. 
       التارةخ. 
 المغة والثقالة اآلمازةغةة. 
 الفنون. 
 الفمسفة. 
 عمم النفس. 
 عموم اإلعالم وا تصال. 

كل تاصص من ىذه التاصصات لم   
مةدان التموم ا  تيمياعيةية واإلنسيانيةية، ةضيم 
التدةد من الفروع، والتم كانت كنتة ة  تميةية 
لمتامم عن الينيظيام اليكياليسيةيكيم ليم  يميةيع 
مؤسسات التتمةم التالم، وتفنم  ال زائر  منذ 

 ( .د.م.ل)عدة سنوات تطفةق نظام 

العلوم الاححماعية وإلاوساهية 

 في قطاع الحعليم العالي

عرلت ال زائر االل اليفيتيرة اليميميتيدة  
إليخ اياةية اليوقيت الي ياليم  2000من سنة 

تو يا  يدةيدا مين ايالل اليقيةيام في صيال يات 
واستة ومتتيددة فيايصيوص سيةياسية اليفي يث 
التممم والتطوةر التكنولو م، والتم كانت مين 
ضمنيا زةادة المنشآت القاعيدةية ليميؤسيسيات 
التتميةيم اليتياليم، وىيو ميا تيم فياليفيتيل  يةيث 
أصف ت الشفكية الي ياميتيةية الي يزائيرةية تضيم 
 الةا، ولق تقسةم  يوي ةتماشخ مع النسةج 
ا قتصادي وا  تماعم وأعداد اليطيميفية، ميئية 

مؤسسة لمتتيميةيم اليتياليم، ىيذا (  106)وستة 
ثيميانيةية (  48) التيدد اإل يمياليم ميوزع عيميخ 

وأرفتةن و ةة عفير  اليتيراب اليوطينيم، واليذي 
 ياميتية، وثيالثية عشير    (  50) ةضم امسيةين 

( 20) مركزا  امتةا، وأةضيا عشيرةين  (  13)
ميدارس (  10) مدرسة وطنةية عيميةيا، وعشيرة 

( 11) عمةا، فاإلضالية إليخ إ يدى عشير    
مييدرسيية عييمييةييا ليي ييسيياتييذة، وكييذا مييميي ييقييتييةيين 

 . امتةتةن

أصفح التدد اإل مالم   
لمؤسسات التتمةم التالم ةضم التدةد من 
المةادةن ولروع التكوةن، والتم عرلت تزاةدا 
وفشكل كفةر اصوصا مع اعتماد ال زائر 

 (.د.م.ل)تطفةق النظام ال دةد 

نظرا لمتدد الكفةر لمتاصصات  
التممةة لم م ال التموم ا  تماعةة 
واإلنسانةة، والتم عرلت تشتب التدةد من 
الفروع، لقد رصدت ليا وزارة التتمةم التالم 
والف ث التممم عمخ مستوى  مةع 
المؤسسات ال امتةة  سب آار اإل صائةات 
التم قامت فيا المدةرةة التامة لمف ث التممم 

، 2017والتطوةر التكنولو م إلخ ااةة سنة 
أستاذا فا ثا لم م ال  11933 والم 

التموم ا  تماعةة واإلنسانةة، فماتمف رتفيم 
من أساتذة مساعدةن وأساتذة م اضرةن 
وممن ليم در ة األستاذةة،  ةتولون القةام 
فميام التدرةس النوعم والم ةن، المرتفط 
فتطورات التمم والمتارف والتكنولو ةا والطرق 
الفةدااو ةة والتتمةمةة والمطافقة لممقاةةس 
األدفةة والمينةة، فاإلضالة إلخ مساىمتيم 
لم إعداد المترلة وضمان نقل المتارف، من 
االل القةام فأف اث عممةة دورةة من أ ل 
إلادة الم تمع، وىو الدور المنشود من 
الف ث التممم، فاعتفاره األداة األساسةة لم 
التطوةر والرقم لم ماتمف المةادةن الترفوةة 
والتتمةمةة والثقالةة وا  تماعةة والسةاسةة 

 .واألمنةة
ةضاف إلخ التدد السافق ل ساتذة  

الفا ثةن لم مةدان التموم ا  تماعةة 
واإلنسانةة، الفا ثون الدائمون الذةن 
ةمارسون نشاط الف ث التممم والتطوةر 
التكنولو م لم المؤسسات التمومةة ذات 
الطافع التممم والتكنولو م،  ةث فمغ عددىم 
اإل مالم لم ماتمف مةادةن التموم  سب 
آار اإل صائةات التم قامت فيا المدةرةة 
التامة لمف ث التممم والتطوةر التكنولو م 

فا ثا دائما، ةو د منيم  والم  53587:  في
فا ثا دائما لم مةدان التموم  16761

ا  تماعةة واإلنسانةة ةنشطون لم ماتمف 
ةقومون .  مراكز  وو دات الف ث التممم

ف عداد ف وث فشكل دوري، سنوةا أو االل 
عدة سنوات، كما ةشاركون لم عممةات 
التكوةن المتاصص وةقدمون الافرات لم 
م ا ت تاصصيم لممؤسسات التمومةة 
والااصة التم ت تاج إلخ عممةات التقةةم 

 .والافرة وا ستشارة المتاصصة



اليييفييي يييث  اليييتيييميييميييم واليييتيييطيييوةييير  
التكنولو م ىما  يزءان مين نيفيس عيميميةية 
إنتاج المترلة، والتموم تيغيطيم كيل مي يا ت 
المترلة واستتماليييا واسيتيغيالليييا مين أ يل 
تطفةقات  دةدة، وذلك لالست افة لمتطيميتيات 
ا  ييتييميياعييةيية والييثييقييالييةيية وا  ييتييةييا ييات 

 .ا قتصادةة وضرورات التنمةة المستدامة
لذلك ل ن الف ث التممم ةتد فمثافية  

الم رك األساسم لمتنمةة والتيطيوةير، واليذي 
تتاظم ا ىتمام فو ليدى دول اليتياليم، وتيتيد 
ال زائير مين فيةين ىيذه اليدول اليتيم سيتيت 
لتطوةر الف ث التممم وتتزةز  م ةطو، وىو 
ما ت سد من الينيا يةية اليقيانيونيةية فيميو يب 

 22الييمييؤرف لييم  11-98الييقييانييون رقييم 
، اليميتيضيمين اليقيانيون 1998اشت سينية 

التو ةيم والفرنامج الاماسم  يول اليفي يث 
-1998التيميميم واليتيطيوةير اليتيكينيوليو يم 

، فالنص عمخ إنشياء ميايافير داايل 2002
المؤسسات ال امتةة لت قةق أشغال اليفي يث 
التممم والتطوةر التكنولو م، وتطفةقا ليذليك 

 244-99صدر اليميرسيوم اليتينيفيةيذي رقيم 
مي يددا  1999أكتوفر سنة  31المؤرف لم 

لقواعيد إنشياء ميايافير اليفي يث وتينيظيةيميييا 
 .وسةرىا

إنشيياء  2000لييقييد عييرلييت سيينيية  
الييتييدةييد ميين الييميياييافيير دااييل الييمييؤسييسييات 

 270ال امتةة، والتم فيميغ عيددىيا  يواليم 
مافرا  لم  مةع لروع التموم، ةيو يد مينيييا 

مافرا ليم مي يال اليتيميوم ا  يتيمياعيةية  38
واإلنسانةة، وقيد عيرف ىيذا اليتيدد ارتيفياعيا 
كفةرا،  ةث وصل عدد ماافر الف ث التممم 
لم م ال التموم ا  تماعةة واإلنسانةة إليخ 

 .مافرا  525 والم  2017ااةة سنة 
إن الدور الذي تمتفو ماافر الفي يث  

نيتياج  التممم لم تأطةر الطاقات اليفي يثيةية وا 
المترلة، ةتطمب سةاسية وطينيةية  يول دور 
الف ث التممم لم ال امتة الي يزائيرةية وكيذا 

من أ ل ذليك عيميدت   ا ة الم تمع إلةو، 
ال زائر  لم سفةل تنسةق نشياطيات اليفي يث 
ومتافتتيا إلخ إنشاء وكيا ت ميوضيوعياتيةية 
لمف ث، وىو ميا تيم الينيص عيميةيو فيميو يب 

-08من القانيون رقيم  01مكرر  14: المادة
 2008لييفييراةيير سيينيية  23الييمييؤرف لييم  05

المتتيميق  11-98المتدل والمتمم لمقانون رقم 
فالقانون التو ةيم والفرنامج اليايمياسيم  يول 
الف ث التممم والتطوةر التكنولو م، فاعتفارىيا 
مؤسسات رائدة مو ودة فةين اإلدارة اليميركيزةية 
وكةانات تنفةذ أنشطة الف ث، تكميف فيتينيسيةيق 
تنفةذ فرامج الف ث التافتة لمةدان ااتصياصيييا 

 .وتثمةنيا
إن ال ركةة الكفةرة التم تشيدىيا نيظيم   

الف ث التميميم واليتيطيوةير اليتيكينيوليو يم عيفير 
ماتمف الدول، تفرض أن تيتيمياشيخ مينيظيومية 
الف ث التممم الي يزائيرةية وليق ا سيتيراتي يةيات 
التالمةة الرائدة لم ىذا الم ال، وىيو ميا  ياء 

اليميتيتيميق فياليقيانيون  21-15فو القانون رقم 
التو ةيم لمف ث التممم والتطوةر التكنولو م، 
والذي ركز عمخ مفدأ التيو يةيو واليميتيافيتية ليم 

 .م ال الف ث التممم والتطوةر التكنولو م
لقد كانت أولخ فوادر اإلصال ات  

 21-15النا مة عن تطفةق القانون رقم 
السافق اإلشارة إلةو، ومن أ ل ال د من 
سةاسة اإلنفاق التشوائم، ااصة فالنسفة 
لمماافر التم لم تقدم فةانا عن وضتةة فا ثةيا 
 سب الشروط الم ددة ضمن النموذج المتد 
من طرف المدةرةة التامة لمف ث التممم 
والتطوةر التكنولو م، تم إعداد قائمة تضم 
الماافر المؤىمة التم قدمت فةانا إة افةا عن 
وضتةة فا ثةيا ولقا لمشروط الم ددة، والتم 
ست صل عمخ التموةل من الصندوق الوطنم 
لتموةل الف ث التممم والتطوةر التكنولو م 

)FNRSDT). 

تضم قائمة اليميايافير اليميؤىيمية ف ينياًء  
 365عييمييخ الييمييمييف الييمييرلييق فييالييمييذكييرة رقييم 

مين شييير  يوان سينية  11: الصادرة فيتيارةيخ
عن المدةرةة التامة لميفي يث اليتيميميم  2018

ميايفيرا  1440والتطوةر التكنولو م،  يواليم 
لم  مةع مةادةن اليتيميوم، تيم إسينياد ميييمية 
تسةةرىا إلخ الوكا ت الموضيوعياتيةية ليميفي يث 
التممم، ف ةث تتيوليخ ىيذه األايةيرة واليميقيدرة 

وكا ت موضوعاتةية، عيميميةية (  05)فامسة  
تسةةر الماافر كل  سب م ال انتميائيييا ليم 
منظومية اليفي يث اليتيميميم، ليتيتيوليخ اليوكيالية 
الييمييوضييوعيياتييةيية لييمييفيي ييث لييم عييمييوم الصيي يية 
اإلشراف عمخ تسةةر الماافير الي ياميتيةية ليم 
مةدان الص ة، والوكالة الموضوعاتةة لمفي يث 
لم عموم الطفةتةة وال ةاة تيتيوليخ ميييمية 
تسةةر الماافر ال امتةة لم مةدان عيميوم 
الييطييفييةييتييةيية واليي ييةيياة، وتييتييولييخ الييوكيياليية 
الموضوعاتةة لمف ث لم الفةوتكينيوليو يةية 
وعموم الزراعة ميمة اإلشراف عمخ تسةةر 
اليييميييايييافييير الييي ييياميييتيييةييية ليييم ميييةيييدان 
الفةوتكنولو ةا وعموم الزراعة، أما الوكالة 
الييمييوضييوعيياتييةيية لييمييفيي ييث لييم الييتييمييوم 
والتكنولو ةا لتشرف عمخ تسةةر الماافير 
ال امتةة لم مةدان التموم والتكينيوليو يةيا، 
وأاةرا الوكالة الموضوعاتةة لمف ث لم التميوم 
ا  تماعةية واإلنسيانيةية أسينيدت ليييا ميييمية 
اإلشراف عمخ عممةة تسةةر الماافر ال امتةة 

 .لم مةدان التموم ا  تماعةة واإلنسانةة
إن إسناد ىذه الميمة لموكا ت  

الموضوعاتةة من طرف المدةرةة التامة 
لمف ث التممم والتطوةر التكنولو م تيدف 
إلخ ضمان إدارة م كمة لماافر الف ث لةما 
ةاص التسةةر، وىو ما سةمتب دورا إة افةا 
لم ضمان ترقةة الف ث التممم والتطوةر 

 .التكنولو م، وتثمةن نتائ و

النشرة اإلافارةة لموكالة الموضوعاتةة لمف ث لم 
 التموم ا  تماعةة واإلنسانةة

 التفرون2 امتة الفمةدة 
 :لاكس/ ىاتف
13 00 25 025  
14 00 25 025 

www.atrssh.dz 




