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رسالة املدير العام
البحث العلمي
أداة ملقاربة انشغاالت
املجتمع
األستاذ عمار مانع
الع مي ةي بال نا وخاص ةكي مك كال
إن قطاع الب
الع وم اال تماعي واإلنااني ي تكا إلك إطكال ةكعكال
و يوي يتط توةيل ل ااة شلوط الن ا وأ واتك
ليصبح لايز أاااي ةي التخطيط ل تكنكمكيك ومكعكالك ك
مخت ف اإلشااليا التي تطل هكا الك كيكا االقكتكصكا يك
واال تمكاعكيك والك ك كاةكيك  .ولكعكل كذا مكا ياكتكخك كصك
المهتمون بال طاع والمهنيون المشتغ ون ةي بع انوا
ع ت ال إ ال
طوي من الت لب  .و ذا ما نال
الع مي ةي الم تمعا المنت ك لك كمكعكلةك
قطاع الب
والمات طب ل اةاءا الع مي .
الع مي نشاط مكهكنكي ا كتكلاةكي مكتكخكصك
إن الب
ُيكمكالُ حُ اخكل الكمكساكاككا الكبك ك كيك والكمكساكاككا
ال ك ككامككعككي ك واككذلككك ةككي الككمككساككاككا االقككتككصككا ي ك
واال تماعي وبالتناي معها .وا يكلا مكا يكتكم بكطك ك
منها وتماشيا مع انشغاالتها .ةهو بذلكك نشكاط يك كتكا
إل ملون ةي التن يم والمتكابكعك والكتكمكويكل والكتك كيكيكم
والت مين واالاتغالل.
ومن نا يأتي ول الواال الموضوعاتكيك لك كبك ك ةكي
الع وم اال تماعي واإلنااني التي تعك بكمك كابك كمكز
وصل وذلك من خالل الكلبكط بكيكن مكخكتك كف كيكااكل
ع الماتوى الوطنكي واأل كهكز الكتكي تكعكنك
الب
ببلم الب و وتنايك كهكا وتكنك كيكم إ التكهكا وتكوةكيكل
واائل إن از ا وضمان و تها بمكا يكواةك مك كايكيكح
الت ييم العالمي .
إن ذه المهم الم ا ع عات الواال إذا وةل لكهكا
شلوط الن ا وأ وات خاص وأن بال نا يو لك يكهكا
عنصل بشلي ال ياتهان ب اكفء و كا وذلكك مكن
خالل أعوان إ اليين يمت اون الخبل الااةيك والكلغكبك
الصا ق ةي م ال إ ال الكنكشكاط الكبك ك كي وذلكك مكن

خالل االنشغال بالمواضيع واإلشكاكالكيكا
التي تهم المواطنين والكمكساكاكا
بل والتي تهم اإلناان بصكةك
تطويكل
عككام ك وتككلا ككن ع ك ك
أاكككالكككيككك
الككبككا ك ككيككن مككن ككيك
الكككمكككهكككالا
عم هم وااكتكاكابكهكم
اإلضككاةككيك لككاككن الضككلوليك ك ا ةككي طككليك ك
معال تهم لمشاليع الب  .ةال ما يمان أن يت ك ك
من ةائض قيم ةي ذا ال طاع ي وم أاكااكا عك ك
ال ول ال يوي الذي ي عبك الكبكا ك كون مكن أاكاتكذ
وبا ين ائمين.

تشتغل الواال بهيا ها الذي يضكم مك ك كح تكو كيك
وم ح ع مي وع أقاام ومصالح عك ك أاكاح
الك كانكونكيك والكتكنك كيكمكيك
م موع من النصكو
الع مي ةي ميع ملا كل مكتكابكعك
المن م ل ب
النشاط الب ي ب اي بالبلم وإعالن المناقصكا
م التمويل والتنايك بكيكن الكمكساكاكا والكهكيكااكل
واذلك تطويكل عكالقكا الكتكبكا ل والكتكعكاون عك ك

الماتويين الم ي
وال ولي إل غاي نشكل نكتكائك
وت مينها.
الب
وإذا اان اإل ال العكامك الكمكشكلةك عك ك الك كطكاع
والمتم ك ةكي الكمك يكليك الكعكامك لك كبك ك الكعك كمكي
والتطويل التانولو ي ق لةكعك شكعكال أمكن أ كل
كعكل
مةي أ ةذلك يعاح ال ا المكااك إلك
ب
مشكاليكع الكبك ك ةكي مك ككال الككعك ككوم اال ككتكمككاعكيك
واإلنااني بل والم اال األخلى أيضا تنط من
اال تيا ا ال ي ي والكمك كمكواك الكتكي تكطكل ةكي
مخت ف م اال ال يا ةي م كتكمكعكنكا مكن أ كل أن
الع مي أ ا ةعكالك لكطكل إشكاكالكيكاتكهكا
ياون الب
ومعال تها وإي ا ال ول العم ي والمنااب لها.
أن تكتك كلل مشكاليكع
ذا الشعال ي
و ت يت
ةي م ال الع وم اال تماعيك واإلناكانكيك مكن
الب
األطل األاا يمي الخالص وت تل من كيكا الكنكاح
ومشككااكك ككهككم ومككن الككمككساككاككا اال ككتككمككاعككيكك
واالقتصا ي ل تعلف ع الكمكشكااكل ذا الكطكابكع
اال ككتككمككاعككي واإلناككانككي الككتككي ت ك خككل ةككي م ك ككال
اختصاصها من وا ل ا تماعي ومشاال إعالميك
اةي وةنكيك ومشكااكل
وايااي ولغوي وانشغاال
من مخت ف األنواع ذا العالق بكةكئكا الكمك كتكمكع
لت عل منها منط ا أااايا لطل إشاالياتهكا وبك كول
مشككاليككعككهككا ككم تاككخككيككل الككمككعككالف الككع ك ككمككي ك
والتانولو يا المتوةل لمعال تها .و نا اوف تك ك
ت ك المشاليع ان ا قويا ل ى الواال المكوضكوعكاتكيك
ةي الع وم اال تماعي واإلنااني .
لب

المهام الرسمية للوكالة الموضوعاتية
للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية

أه اف
ومهام رسمية
تقديم مناقصات لمشاريع بحثية متعددة،

ي الملاوم التنةيذي لقكم893-11
المسلخ ةي  42نوةمبل  4111مكهكام
الواال الكمكوضكوعكاتكيك لك كبك ك ةكي
الككعكك ككوم اال ككتككمككاعككيكك واإلناككانككيكك
وتن يمها وتاييل ا اما ي ي:
المممما  :3تككبككاشكل الككواككالك مككهككامككهككا
بككاالتصككال مككع األ ككهككز والككهككيككااككل
المعني ةكي مك كال بكلمك ك نشكاطكا
الب و وتناي ا.
الما  :4ةكي إطكال تكنكةكيكذ الاكيكااك
الوطني لك كبك ك الكعك كمكي والكتكطكويكل
التانولو ي تا ف الكواكالك بكتكنكاكيك
ومتابع تنةيذ البلام الوطني ل كبك ك
الككمككنككتككمككي ك لككم ك ككمككوع ك اككبككلى مككن
التخصصكا الكعك كمكيك الكتكي تكاك كف
بإن از ا مسااا و كيكااكل الكبك ك .
وبهذه الصكةك تكاك كف الكواكالك عك ك
الخصو بما ي ي:
 إع ا بلنام ها الاكنكوي والكمكتكعكاك األولكويكا الكمك كلل
الانوا
وتاهل ع تنةيذه؛
اك
 ال يام بكإعكالن الكمكنكاقصكاالمواضيع الم تل ةي إطال بلام ها
ومتابعتها؛
المك كلل مكن
 تمويل مشاليع البميزاني بلنام ي بوااطك اتكةكاقكيكا
أو ع و ؛
 تشك ككيككع وتككنككشككيككط والككيك الك عككموالتاييل اإل الي والكمكالكي لكمكشكاليكع
وم ات ؛
الب
 الماا م ةي التاةل الما ي والماليل ت ا لا الع مي الوطنكيك والك ولكيك

المن م ةي الميا ين الملتبط بنشاطها؛
الككمككشككالا كالكمككعككنككيك ةككي
الماتوى وت
لت ي بلنام

بككاالتصككال مككع الككهككيككااككل
تككمككويككل أعككمككال تك ككاككيككن
ي الكمكعكالف الضكلولي
ها؛

ت ي الك كائكمك االاكمكيك لك كتك كهكيكزاالمان
المتع بالبلام الوطني ل ب
إليها؛
تطويل عالقا التبكا ل والكتكعكاون مكعأي يئ وطنكيك أو أ كنكبكيك تكعكمكل ةكي
المي ان نةا ؛

تعبر على إشكاليات متصلة بواقع التنمية
والتطور في الجزائر ،وهذا فيييميا يي ي
م تلف الجوانب االجتماعية والنيفيسييية
واليتييربييوييية واالقييتييصييادييية والييتيياريي ييييية
واللغوية ...مع العليم ن

تيني يييم هيذ

المناقصات اليبيحيثييية ييكيو

فيي إ يار

المشاريع الو نية البحثية (  )PNRوفير
بييحييث م ي ييتييلييطيية ومشيياريييع بييحييث
موضوعاتية .توفير المعلومات المينياةيبية
مع المرافقة والدعم الالزمين للبياثيثييين
فييي ميييييدا

الييعييلييوم اإلنسييانييييية

واالجتماعية ،لتمكينهم من إنجاز بيحيو
علمية نصلية تكو

مفيييدة ليليبياثيثييين

ننفسهم والعلم والمجتمع.

ضمان نشل نتائ الكبك ك وتكوزيكعكهكاوالكككمككككاكككا ككككمككك ةكككي تككك ككككمكككيككككنكككهككككا.

الهيكل التنظيمي للوكالة
يتلأح الواكالك مك يكل عكام .وتكعكتكمك
الم يلي العام ع م ح لك كتكو كيك
ومك ك ككح عك ككمككي .أمككا مككن الككنككا ككيك
التنةيذي ةي وم الم يكل الكعكام بكتكاكيكيكل
الواال من خالل الكمكصكالكح الكتكابكعك
لككامككانكك الككعككامكك و ككي مصكك كك كك
الماكتكخك مكيكن ومصك ك ك الكمكيكزانكيك
العام والم ااب ومص ك الكواكائكل
العام .
ككذه الككمككصككالككح تككتككاككون
ككانك
إلك
الواال من م موع من األقاام ي:
قام بلم

مشاليع الب

وتتبع :



مص
الب .

متكابكعك تكنكةكيكذ مشكاليكع



مص

ال لو الع مي اإلنااني .



مصكك ك كك تشككخككيكك
الب .

مشككاليككع

وتتبع :
قام تمويل مشاليع الب
 مص المع ا الع مي .
 مص تمويل مشاليع الب .
 مص االتةاقيا والع و .
وتتبع :
قام ت ييم مشاليع الب
 مص ك ك ك االبككتككاككال والككلصككي ك
الع مي والتانولو ي.
 مصك ك ك الكتككعككلف عك ك نككتككائك
المشاليع الم من .
 مص متابع الت ييم.
قاككم الككعككالقككا ال ك ولككي ك واالتصككال
واإلعالم وتتبع :
 مص ك ك اإلعكالم والكمك كا كلا
الع مي .
 مصكك كك كك الككو ككائكك الككعكك ككمككيكك
واالتصال.
 مص ك ك ك الككعككالقككا ال ك ولككي ك و
التعاون.
 مصكك كك كك الككعككالقككا الكك ولككيكك
والتعاون.

البحث العلمي في خ مة
التـنـمــيـــــــــــة

ن و لت ييم المشاريع
ات األةر االجتماعمي
واالقتصا ي
اثتضنت الوكالة الموضوعاتية للبحث في
العلوم االجتماعية واإلنسانية في بيدايية
السداةي األول من هذ السنة بمقرها
الكائن بجامعة البليدة  8ندوة تيقيييييمييية
لمشاريع البحث ذات األثر االجيتيمياعيي
واالقتصادي التي تعدها الفر الم تلطة
والمقترثة على المديرية العامة للبيحيث
العلمي والتكنوليوجيي فيي إ يار هيذ
الفئة من البرامج الو نية لليبيحيث .وقيد
جرت فعاليات هيذ الينيدوة بيميشياركية
رؤةاء المشاريع وعدد من إ ارات قطيا
البحث العلمي وعلى رنةيهيم األةيتياذ
الدكتور عمار مانع مدير الوكالة.
وشملت هذ الندوة المشاريع التالية:
 اةتقاللية القضاء الدةتوري. ثق ن راف النيزادةتورية القوانين.

فيي اليدفيع بيعيدم

 معجم المصطلحيات اليميالييية عيربييفرنسي انجليزي.

ةي العك كوم
إن الواال الموضوعاتي ل ب
اإلنااني واال تماعكيك وةكي إطكال انك كاز
مهامها اللامي تعمل ع :
طرح مناقصات لمشاريع بمحمةميمة ممتمعم
تعبر عن إشكاليات متصلة بواقع المتمنممميمة
والتطور في الجزائمر وهم ا فميممما يمخم
مختلف الجوانم االجمتممماعميمة والمنم مسميمة
والممتممربممويممة واالقممتممصمما يممة والممتمماريممخمميممة
والمملمم.ممويممةللل مممع الممعمملممم أن تممنممظمميممم هم
المممممنمماقصممات الممبممحممةمميممة يممكممون فممي إطممار
المشاريع الوطنية لملمبمحمث (  )RNPوفمر
بمممحمممث ممممخمممتممملمممطمممة ومشممماريمممع بمممحمممث
موضوعاتية وشبكات بحثللل
وتوفير المعلومات المناسبة ممع المممرافم مة
وال عم الالزمين للباحةين في مي ان العلموم
اإلنسانية واالجتماعية لتمكينهم من إنجاز
بحوث علمية أصلية تكون م ي للباحمةميمن
أن سهم وللبحث العلمي والمجتمعل

إن الواال الموضوعاتي لك كبك ك ةكي الكعك كوم
مكخكتك كف
اال تماعي واإلنااني ةكيكمكا يكخك
التي تاع لعلضها وتمكويك كهكا
مشاليع الب
تتبن شعال :

" من أجل معرفة أحسمن وتمطمور أحسمن
للمجتمع الجزائريأ
إن اختيالنكا لكهكذا
الشكككعكككال يكككل كككع
لاونك يكعكبكل عكن
األ اف المل كو
الع مكي
من الب
ةي ميك ان الكعك كوم
اإلناككككككككانككككككككيكككككككك
واال كككتكككمكككاعكككيككك
ويتماش ةي نةكح
الوق مع الشكعكال
الككككذي تككككبككككنككككتكككك
الكمك يكليك الكعكامك
ل ك ككب ك ك الككع ك ككمككي
والككككككتككككككطككككككويككككككل

قام رؤةاء المشاريع خالل هيذ الينيدوة
ثيول مضيامييين مشيارييعيهيم
بعيرو
ونهدافها مركزين على اآلثار االجتماعييية
واالقتصادية المرجوة منها مستوى تقيدم
البحث والصعوبات التيي تيواجيهيهيا ،ميع
إلمييكييانيييييات الشييراكيية مييع
الييتييطيير
المتعاملين االقتصاديين واالجيتيمياعييييين
الممكن إشراكهم فييهيا ،وذليغ بيغير
االةتفادة من تأ ير الوكالة ومرافقتها.
في نهاية الندوة تم التأكيد على نهمييية
نغلب المشاريع وعلى ضرورة التكفل بها
وإدراجها رةميا ضيمين بيرنياميج نشيا
الوكالة.

كيف يست ي
الباحةون
من خ مات
الوكالة ؟
تككع ك ككن الككواككالك بشككاككل ولي عككن
كول الكبكلامك الكوطكنكيك
مناقصا
الكعك كمكي ةكي الكمكيكا يكن ذا
لب
األ مي الوطني ةي م اال الع كوم
اال ككتككمككاعككيك واإلناككانككيك مككو ككهك
ل ك ككبككا ك ككيككن ةككي مككخككت ك ككف الككةككل
والككو ك ا والككمككلااككز ومككساككاككا
التع يم العالي وغيل كا مكن كيكااكل
الب  .ةكيكتكةكاعكل الكبكا ك كون مكعكهكا
بت يم علوض ةي صكول مشكاليكع
ب ك ك ةككي إطككال ت ك ككك الككمككيككا يككن
والم اول المن ل ت تها .بع ذلكك
ت وم الكواكالك بك لااك الكمك كتكل كا
وعككلضككهككا عك ك الككخككبككل لككتك ك ي ك
أ ميتها اال كتكمكاعكيك واالقكتكصكا يك
والتأا من قيمتها الع مي (المعكالف
والخبلا التي يكمكاكن أن تكنكتك كهكا
الككتككاككويككن الككتككي تككتككي ك ككهككا
وةككل
وةككائككض الكك ككيككمكك الككذي تضككيككةكك
لكككك كككك ككككطككككاعككككا اال ككككتككككمككككاعككككيكككك
واالقتصا ي .) ..
عن مكا تكتكوةكل كمكيكع الشكلوط ةكي
تتبنا ا الكواكالك
المشاليع الم تل
طكليك ك تكمكويك كهكا ومكتكابكعك
وت
إن از ا وت مينها

النشـر اإلخبــارية ل واالـ
ةي الع وم
الموضوعاتيى ل ب
اال تماعي واإلناانا
جامعة البلي  — 2الع رون
هاتف /فاكس:
022 22 00 33
022 22 00 34
www.atrssh.dz

ن و علمية حول المصطلح العلمي في الل.ة العربية

الل.ة العربية وتح يات
المعرفة العلمية الج ي
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 01من ماي المنصرم خالل السنة الجارية  8102ندوة علمية ثول الميصيطيلي
العلمي في اللغة العربية وآليات صياغته ،بمشاركة المديرية العامية ليليبيحيث
العلمي والتطوير التكنولوجي ومركز البحث العلمي والتقنيي ليتيطيويير اليليغية
العربية ،اثتضنتها المكتبة الو نية بالحامة وشارك فيهيا عيدد مين األةياتيذة
الباثثين من جامعة الجزائر  8ومن الباثثين الدائمين من المركز المذكور.
تمحورت هذ الندوة ثول نهمية نتائج البحو والدراةات المتعلقية بيتيوليييد
وصياغة المصطل العلمي باللغة العربية وقابليتها للتيطيبيييق .بياإلضيافية إليى
العقبات الحقيقية التي تطرثها الممارةة الميدانية نمام اةتعمال المصيطيلي
باللغة العربية في المجتمعات التي تستعمل من ومتها التعليمية اللغة العربيية
اةتعماال كليا ،مثل مجتمعنا .وكذا الجهود الممكنة ،مين نجيل إعيداد بيراميج
لتعليم اللغة العربية لألغرا العلمية ،فضال عن الجهود المبذولة فيي ميجيال
المعجمية العلمية المت صصة ونهميتها الوظيفية.
شارك في هذ الندوة ،إلى جانب ن .د .عيميار ميانيع األةياتيذة :الشيرييف
مريبعي ومصطفى ثركات والطاهر ميلة وعبد المجيد ةالميي وعيبيد اليقيادر
بوزيدة وجويدة معبود وةميرة بن علية وجميعي عبد النور وصونيا بكال وةيارة
لعقد.
جاء تن يم هذ الندوة بمبادرة من الوكالة الموضوعاتية للبيحيث فيي اليعيليوم
االجتماعية واإلنسانية ن را لما تثير هذ اإلشكيالييية مين تسياؤالت بياليغية
األهمية بالنسبة للتحكم في األداة اللغوية في ترقية البحث العلمي بياليليغية
العربية.

