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 رسالة�ا
دير�العام    ••••

 نشاطات�الوكالة�ا
وضوعاتية    ••••

 

 في ھــذا الـعـدد

 المواطنة كقيمة ديمقراطية
هو البحث الذي يضع نصب عـيـنـيـه “  البحث المفيد” 

خدمة المجتمع، وبالدرجة األولى خدمة اإلنسان  فـي 
ولعل من أهم القيم التي تبني الـمـجـتـمـعـات .  المجتمع

العصرية على أساسها مختلف مخططاتـهـا الـتـنـمـويـة 
ــمــة  ــي ــبــرى هــي ق ــك ــيــجــيــة ال ــرات ــعــهــا اإلســت ومشــاري

 .“المواطنة”
نعم، من المهم واألساسي أن يكرس الدستور مـفـهـوم 

لكن يجب كذلك على الـبـاحـثـيـن فـي مـجـال . المواطنة
العلوم االجتماعية واإلنسانية، بـاعـتـبـارهـم الـفـاعـلـيـن 
األكثر تأثيرا في مجال بـلـورة الـمـفـاهـيـم والـتـصـورات، 
ومــن خــاللــهــا فــي مــجــال تــوجــيــه الســلــوك الــفــردي 
واالجتـمـاعـي وتـرقـيـتـه، أن يـجـسـدوا إيـمـانـهـم بـهـذه 
القيمة في مشاريع بـحـث تـعـالـج السـلـوك السـيـاسـي 
للمواطن وتدرس آليات تفاعله مع األحداث ودوره فـي 

صنعها والتاثير عليها، من أجل ترقية ثـقـافـة وسـلـوك 
 .المواطنة في مختلف جوانب الحياة

ليس من السهل على المواطنين فـي الـبـالد الـخـارجـة 
مــن مــنــظــومــة ســيــاســيــة اســتــعــمــاريــة، والــمــواجــهــة 
لمنظومة استعمارية جديدة تفـرض ثـقـافـتـهـا وقـيـمـهـا 
على المستوى الدولي واإلقليمي، أن يتحرر من حـالـة 
االغتراب الناتجة عن تجارب تاريخيـة مـريـرة عـاشـهـا 
أو ورث نتائجها، من أجل تـحـقـيـق قـفـزة نـحـو وعـي 

 .وطني متحرر وكفيل بزرع قيمة المواطنة
لذلك يتحمل الباحثون علـى مسـتـوى مـخـابـر الـبـحـث 
والوحدات والمراكز مهمة إستراتيجية تتمثل فـي وضـع 

وهـذه .  مشاريع بحث تستجيب لهذه الحاجـة الـحـيـويـة
مهمة ال تقل خطورة وال حيوية عن أي مـحـور بـحـث 
اقتصادي أو تكنولوجي، في المسار التنمـوي الشـامـل 

 .لمجتمعنا
نعتقد أن قيمة المواطنة تمثل حجر الـزاويـة فـي بـنـاء 
. مجتمع الممارسة الديمقراطية ودولة الحق والـقـانـون

فعلى جـمـيـع الـمـسـتـويـات واألصـعـدة، وفـي مـخـتـلـف 

المجاالت، حين تـكـون قـيـمـة الـمـواطـنـة راسـخـة فـي 
أذهان المواطنين، كقيمة تعزز مبدأ العيش المشـتـرك، 
والمساواة فـي الـحـقـوق والـواجـبـات، والـمـسـاواة أمـام 
القانون، يتحرر سلوك المواطنين من التركـيـز الـزائـف 

ويرتقي إلى بعد وطـنـي “  األناني“ على البعد الفردي و
بناء وفعال، ربما يضع حدا لكثير من االنزالقات الـتـي 
تبدد الطاقات والجهود والـثـروات دون أن تـحـدث أي 

 .تراكم لفائض القيمة
مثل هذه القيمة، وفي المرحلة التـاريـخـيـة الـتـي يـمـر 
بها مجتمعنا، ال يكفيها التناول السيايي، وال تـكـفـيـهـا 

بــل يــرجـع دور .  الـمـعــالـجــة اإلعــالمـيــة وال الـتــربـويــة
الصدارة فيها إلى البحث العلمي، بما يتيحه من سـبـر 
وٕاحصـاء واسـتــثـمـار لــلـفـكـر االجـتـمـاعــي والسـيـاســي 
ودراسة للتجارب االجتماعية في مختلف بـالد الـعـالـم، 
ومعرفة بالقوانين االجتماعية، بـل وتـطـويـر لصـيـاغـة 
ــظــواهــر  ــل تــلــك الــقــوانــيــن، وتــوطــيــن لــهــا، وفــهــم ل
االجتماعية المحلية وٕادراك لقوانينها وآلـيـات حـدوثـهـا 

 .     وتطورها

 رســــــالة�ا
ـــــــــــديــر�الـعـام

 تھدف النشرة ا�خبارية للوكالة الموضوعاتية       
إلى إبراز  للبحث في العلوم ا'جتماعية وا�نسانية

حركية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في 
مختلف مراحله، بداية من المتابعة ثم التمويل والتقييم 
والتثمين وأخيراً ا�ستغ?ل، 'سيما في ميدان العلوم 
ا'جتماعية وا�نسانية، وذلك من خ?ل عرض أھم 
المستجدات الحاصلة المتعلقة بنشاطات الوكالة 
الموضوعاتية، با�ضافة إلى إبراز مواضيع البحث 
الھامة المرتبطة بمھامھا،  والتي تعتبر كحلقات 
متسلسلة نحاول عرض كل حلقة منھا في عدد خاص 
ضمن ھذه النشرية، وذلك في إطار مسيرة البحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي، متمسكين في ذلك 

من أجل تحقيق " بشعارنا الذي تبنيناه وھو السعي  
، بما " معرفة أحسن وتطور أحسن للمجتمع الجزائري

وم لعدان اليي موة فرجمداف الن اSھر عبعي
ا'جتماعية وا�نسانية، وتمشيا في ذات الوقت مع 
الشعار الذي تبنته المديرية العامة للبحث العلمي 
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تـبـطـة لـمـر في إطار المهام المسندة للوكالة الموضوعاتية للبحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية المتعلقة بمتابعة وتمويل مخابـر الـبـحـث ا 
والوكالة الموضوعاتية بمقرها، وقد ترأس الجلسـة  02بين مخابر البحث لجامعة البليدة 2019فيفري  06بميدان تخصصها، عقدت جلسة عمل بتاريخ 

 02يـدةلـبـلـالسيد المدير العام األستاذ مانع عمار بحضور كل من المدير الفرعي لإلحصائيات وتخطيط االستثمارات السيدة فويال نبيلة، رئيس جـامـعـة ا
ن، ومـدراء لـديـاألستاذ رمول خالد، وكذا نائبه المكلف بالتكوين في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والتكوين فيما بعد التدرج األسـتـاذ بـوحسـايـن نـور ا

 .02المخابر الموجودة على مستوى جامعة البيلدة
وكالة ال بداية الجلسة كانت بإلقاء السيد المدير العام األستاذ مانع عمار كلمة ترحيبية للحضور، ثم تناول الكلمة بعد ذلك إلعطاء عرض وجيز عن 

فة بص الموضوعاتية للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية فيما يخص نشأتها ومهامها واألهداف التي تسعى إليها، ليتعرض بعد ذلك إلى الحديث
ة، خاصة عن مخابر البحث الجامعية التي تنشط في ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية الموجودة على مستوى جميع المؤسسات الجامعية الوطني

كانت قد أعدت قائمة تضم المخابر المؤهلة التي ) DGRSDT(مشيرا إلى نقطة هامة تتمثل في أن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
ير تطو قدمت بيانا إيجابيا عن وضعية باحثيها وفقا للشروط المحددة، وهي التي ستحصل على التمويل من الصندوق الوطني لتمويل البحث العلمي وال

 . (FNRSDT)التكنولوجي 

جلسة عمـــل بين الوكــــالة المـــــوضوعاتية/ 1  

02ومخابر البحث لجامعة البليدة  

 نشاطات الوكالة الموضوعاتية  

2 



ليقدم بعد ذلك السيد المدير الـعـام األسـتـاذ مـانـع عـمـار  
إلى  رؤساء المخابـر مـجـمـوعـة مـن الـتـوجـيـهـات فـي شـكـل 

 .توضيحات فيما يخص عملية تمويل المخابر والمقروئية
بالنسبة لعملية تمـويـل مـخـابـر الـبـحـث لـخـصـهـا السـيـد  

 :المدير العام في جملة من النقاط كما يلي
 إن عملية التمويل تكون حسب األهداف؛    ••••
وكذا تمويل طلبة الدكتوراه الـمـنـتـمـيـن لـلـمـخـبـر يـكـون     ••••

 طيلة مسارهم الدراسي؛
إن التمويل يكون بالنسبة لمشاريع البحث ذات الصدى     ••••

 االجتماعي واالقتصادي؛
باإلضافة إلى أن عـمـلـيـة الـتـمـويـل سـتـكـون بـالـنـسـبـة     ••••

 لمشاريع البحث الموضوعاتية؛
وأخــيــر تــمــويــل مشــاريــع الــبــحــث الــمــقــدمــة فــي إطــار     ••••

 .االتفاقيات المبرمة مع فرق البحث المختلطة
أما بالنسبة لعملية تمويل التظاهرات العلمية بمختلـف  

أشكالها سواء ملتقيات أو ندوات، دولية كانت أو وطـنـيـة، 
أو أيام دراسية فيتطلب األمر كما أشـار السـيـد الـمـديـر الـعـام 

 :األستاذ مانع عمار االلتزام ببعض الشروط كما يلي
إرسال بطاقة تقنية تتضمن مختلف الـمـعـلـومـات الـدقـيـقـة     ••••

(التي تخص موضوع التظاهرة العلمية وذلك خالل ثالثة 
 أشهر قبل التاريخ المتوقع لتنظيميها؛) 03

أال يخرج موضوع التظاهرة العلمية عن مـحـتـوى مـجـاالت     ••••
 البحث  المرتبطة بالمخبر؛

ضرورة االلتزام بعدم تكرار المـواضـيـع السـابـق تـنـظـيـمـهـا     ••••
سواء على مستوى المخبر بنفس الجامـعـة الـتـي يـنـتـمـي 
إليها المخبر أو على مستوى مخابر بحـث أخـرى تـنـتـمـي 

 إلى جامعات أخرى؛
ضرورة إجراء أيام تكوينية لفـائـدة طـلـبـة الـدكـتـوراه حـول     ••••

 .منهجية البحث العلمي
قـدم السـيـد )  Visibility( وأخير فيما يخص المقروئـيـة  

 :المدير العام بخصوصها جملة من المالحظات وهي
ضرورة حـث الـبـاحـثـيـن وطـلـبـة الـدكـتـوراه عـلـى الـقـيـام     ••••

 Google( بـالــتــســجــيــل فـي مــحــرك الــبــحــث الــعــالــمــي 
Scholar (بإنشاء حساب عبر الرابط: 

••••     http://scholar.google.fr  

ضرورة فتح موقع إلكترونـي خـاص بـالـمـخـبـر لـتـسـهـيـل     ••••
 عملية البحث العلمي؛

تشجيع الباحثين عـلـى الـمـشـاركـة فـي مشـاريـع الـبـحـث     ••••
من عائدات المنتج أو الـخـدمـة  %50العلمي، علما أن 

 المقدمة تعود لفائدة المخبر وصاحب المشروع؛
ضرورة االلتزام بتسجيـل بـراءة االخـتـراع بـالـمـديـريـة     ••••

العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولـوجـي لـتـفـادي 
 القرصنة العلمية؛

عدم إجراء أي تغيير فيما يخص التركـيـبـة الـبـشـريـة  •
للمخبر إال بعد الحصول على مـوافـقـة صـريـحـة مـن 
اللجنة العلمية لمؤسسة اإللـحـاق ومـوافـقـة الـلـجـنـة 
القطاعيـة الـدائـمـة لـدى الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـبـحـث 
العلمي والتـطـويـر الـتـكـنـولـوجـي، وذلـك لـتـفـادي أي 
إجراء من شأنه أن يؤدي إلـى وقـف عـمـل الـمـخـبـر 

 .على أساس اإلخالل بأحد الشروط التي بني عليها
وفي ختام الجلسة ثمن الحضور وعلى رأسهم مـديـر  

األسـتــاذ رمــول خـالــد كــل الــتـوضــيـحــات  02جـامـعــة الــبـلــيـدة
والتوجيهات المقدمة في هذا الشأن، كما أشـاد كـثـيـرا بـالـدور 
الكبير الذي يبذله المدير العام األستاذ مانع عمار مـن خـالل 
سعيه الدائم ألجل تحسين خدمة البـحـث الـعـلـمـي فـي مـيـدان 
العلوم االجتماعية واإلنسانية، واالرتقاء به على الـمـسـتـويـيـن 

 . الوطني والعالمي

مـن شـهـر جـوان سـنـة  11: الصـادرة بـتـاريـخ 365ليشير السيد المدير العام األستاذ مانع عمار إلى أن عدد المخابر المؤهلة ِبناًء على الملف المرفق بالمذكرة رقم  
مخبرا في جميع ميادين العلـوم، تـم إسـنـاد مـهـمـة اإلشـراف عـلـيـهـا إلـى الـوكـاالت )  1440(عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بلغ حوالي 2018

وكاالت موضوعاتية، عملية اإلشراف على هذه المخابر كل حسب ميدان تـخـصـصـهـا، )  05(الموضوعاتية للبحث العلمي؛ بحيث تتولى هذه األخيرة، وهي واحدة من خمس
 مخبرا تتولى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية اإلشراف عليهـا، وهـي بـطـبـيـعـة الـحـال الـمـخـابـر الـمـرتـبـطـة بـمـيـدان)  520( والتي من بينها 

 :مخبرا موزعة على أربع كليات كما يلي) 15(من بينها والبالغ عددها بخمس عشرة  02تخصصها، وذلك فيما يخص المتابعة والتمويل، وتعد مخابر جامعة البليدة

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

مــخــبــر الــجــريــمــة واالنــحــراف بــيــن الــثــقــافــة     ••••
 والتمثالت االجتماعية؛

الـمـوهـبـة   -التربية   -مخبر الصحة النفسية     ••••
 واإلبداع؛

مخبر الدراسات السكانية، الصـحـة والـتـنـمـيـة     ••••
 المستدامة في الجزائر؛

 مخبر القياس والدراسات النفسية؛    ••••
 .مخبر الطفولة والتربية ما قبل المدرسية    ••••

  

 

مــخــبــر الــبــحــث حــول اإلبــداع وتــغــيــر الــمــنــظــمــات     ••••
 والمؤسسات؛

مخبر المقاولة، تسيير الـمـوارد الـبـشـريـة والـتـنـمـيـة     ••••
 المستدامة؛

 وٕادارة الموارد البشرية؛ مخبر التنمية التنظيمية    ••••
مخبر تحديات النظـام الضـريـبـي الـجـزائـري فـي ظـل     ••••

 التحوالت االقتصادية؛
مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تـحـقـيـق     ••••

 التنمية؛
 .مخبر التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر    ••••

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 مخبر الّلغة العربية وآدابها؛    ••••
 مخبر الدراسات األدبية والنقدية؛    ••••
 .الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية العربية والعامة    ••••

 كلية اآلداب واللغات

 .القانون والعقار        ••••
 .مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة        ••••

 كلية الحقوق والعلوم السياسية



  

وعلى مستوى مقر المجلس الـوطـنـي لـحـقـوق اإلنسـان الـكـائـن بـالـجـزائـر الـعـاصـمـة تـم تـعـيـيـن الـوكـالـة  2019فيفري  13بتاريخ  
الموضوعاتية للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية كعضو ضمن اللجنة الفرعية التابعة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وذلك عـلـى 
إثر عملية التنصيب التي حضرها السيد المدير العام  األستاذ مانع عمار كممثل للوكالة الموضوعاتية؛ وتجـدر اإلشـارة إلـى أن تـنـصـيـب 

للتنمية المستدامة، وذلك بهدف تهيئـة فضـاء لـلـتـشـاور والـتـفـكـيـر  2063وأجندة  2030هذه اللجنة يأتي في إطار متابعة تنفيذ أجندة 
والتنسيق كآلية موضوعاتية تقنية بمساهمة جميع األعضاء من خالل وضع خطة عمل لمتابعة مـدى تـنـفـيـذ وتـحـقـيـق أهـداف الـتـنـمـيـة 

 .المستدامة فيما يخص الجانب المتعلق بحقوق اإلنسان

فـي إطـار قـيــام االـوكـالـة الــمـوضـوعـاتـيــة لـلـبـحـث فـي الـعـلــوم   
االجتماعية واإلنسانية بمهامها المتعلقة بعملية اإلشراف علـى مـتـابـعـة 

وتــمــويــل مــخــابــر الــبــحــث الــمــرتــبــطــة بــتــخــصــصــهــا، تــواصــل الــوكــالــة 
الموضوعاتية في كل مرة تنـظـيـم جـلـسـات االسـتـمـاع لـلـمـخـابـر بشـكـل 

 تنظيم جلسة ا!ستماع لمخابر البحث/ 3

 تعيين الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم ا!جتماعية وا�نسانية/ 2

    ضمن أعضاء اللجنة الفرعية التابعة للمجلس الوطني لحقوق ا�نسان
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   تـنـظـــــــــــــــــــيم�جـلـــــــــسـة�استــــــــــــــــــــــــــــــــــماع�تـنـظـــــــــــــــــــيم�جـلـــــــــسـة�استــــــــــــــــــــــــــــــــــماع�تـنـظـــــــــــــــــــيم�جـلـــــــــسـة�استــــــــــــــــــــــــــــــــــماع�
 

وعلى مستوى مقر الوكالة الموضوعاتية للبـحـث فـي الـعـلـوم  2019أفريل  10بتاريخ  
 :االجتماعية واإلنسانية عقدت جلسة عمل مشتركة بحضور كل من

مدير الدراسات للمديرية العامة للبحث العلمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجـي األسـتـاذ صـحـراوي 
 طاهر؛

المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسـانـيـة األسـتـاذ مـانـع 
 عمار؛

 المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا األستاذ حساني سليم؛
المدير العام للوكالة الموضوعاتية للـبـحـث فـي الـبـيـوتـكـنـولـوجـيـة وعـلـوم الـزراعـة والـتـغـذيـة 

 األستاذة بوتكرابت ليندة؛
 المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة األستاذ زايدي فريد؛

 .المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة األستاذ عوفان نبيل
(تمحورت الجلسة حول قاعدة البيانات البحثية االلكترونية في ميـدان عـلـوم الصـحـة  

Plateforme du Pole Documentaire de Recherche en Santé  ( حـيـث ،
قدم المدير العام للوكالة الموضوعاتـيـة لـلـبـحـث فـي عـلـوم الصـحـة األسـتـاذ عـوفـان نـبـيـل 
عرضا مفصال حول مضمونها وطريقة عملها، فـيـمـا يـخـص مـخـابـر الـبـحـث، الـبـاحـثـيـن، 

 .الخ...الخبراء، مشاريع البحث الوطنية، التظاهرات العلمية، الوثائق العلمية
يهدف العرض باألساس إلى توسيع  تجربة الوكالة الموضـوعـاتـيـة لـلـبـحـث فـي عـلـوم  

الصحة المتعلقة بقاعدة البيانات البحثية االلكترونية إلى الوكاالت الموضوعاتيـة األخـرى، 
حتى تستفيد هي أيضا من هذه التجربة الرائدة وتكون لديها قاعدة بيانات بحثية إلكتـرونـيـة 
خاصة بها، وهو ما سوف ُيسهل وُييسر القيام بمهامها البحثية سواء فيما يخص المتـابـعـة 

 ..والتمويل والتقييم والتثمين

تـم عـقـد جـلـسـة  2019تدريجي، حيث أنه خالل شهر أفريل من سنة 
 :استماع مع مخبري بحث هما

ـــ مخبر المحاسبة المالية، الـجـبـايـة والـتـأمـيـن، الـتـابـع لـكـلـيـة الـعـلـوم 
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة العربي بن مـهـيـدي 

 .أم البواقي
ـــ مخبر الدراسات األنثروبولوجية و المشكالت االجتماعية، التابع لكلية 

 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد بوضياف المسيلة
ترأس الجلسة السيد المدير العام األستاذ مانع عـمـار بـحـضـور مـديـري 
المخبرين ورؤساء فرق البحث، وقد تم التعرض كـالـعـادة إلـى حصـيـلـة 
النشاطات البحثية المنجزة وغير المنجزة، وكذا الملفات المتعلقة بتمويل 
طلبة الدكتوراه التابعين للمخبر، بـاإلضـافـة إلـى الـتـعـرض إلـى مسـألـة 

 .المشاريع ذات الصدى االجتماعي واالقتصادي

جلسة عمل مشتركة بين المدراء العامون للوكا!ت الموضوعاتية / 4
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عن المـديـريـة الـعـامـة لـلـبـحـث الـعـلـمـي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجـي  2018جوان  11الصادرة بتاريخ  365في إطار تطبيق المذكرة رقم  
(DGRSDT) والتي بموجبها تم إسناد مخابر البحث الجامعية إلى الوكاالت الموضوعاتـيـة، وذلـك فـيـمـا يـخـص عـمـلـيـة اإلشـراف عـلـى ،

 متابعتها وتمويلها، فإنه في هذا الصدد وكمرحلة انتقالية لضمان التأطير الفعال ولتمكين الوكاالت الموضوعاتية من القيـام بـهـذه الـمـهـمـة
عقد جلسة عمل بين الوكالـة الـمـوضـوعـاتـيـة لـلـبـحـث فـي الـعـلـوم االجـتـمـاعـيـة واإلنسـانـيـة والـوكـالـة  2019أفريل  15الجديدة، تم بتاريخ 

الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا بحضور كل من السيد المدير العام األستاذ مانع عمار، والمدير العام األستاذ حساني سليم، 
والمدير الفرعي لبرمجة البحث واالستشراف السيد مفجخ عيسى، والمدير الفرعي للتقـيـيـم والـتـحـلـيـل السـيـد سـراي عـمـار تـوفـيـق، ورؤسـاء 

 .األقسام والمصالح لكل من الوكالتين

جلسة عمل مشتركة بين الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم ا!جتماعية جلسة عمل مشتركة بين الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم ا!جتماعية جلسة عمل مشتركة بين الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم ا!جتماعية / / / 555

   وا�نسانية والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجياوا�نسانية والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجياوا�نسانية والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

   بإشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيبإشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيبإشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
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 :هذه التدابير هي التالية
ال ينبغي ألي مخبر بحث تعويض فرقة بحث بأخرى مـن دون مـوافـقـة الـلـجـنـة   -1

القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبعد أخذ رأي الهيئة العلـمـيـة 
 .المخولة لمؤسسة اإللحاق

ال يمكن لمجلس إدارة المخبر إدماج فرق أخرى إال بعد أخذ رأي الهيئة العلمية   -2
 .لمؤسسة اإللحاق وموافقة اللجنة القطاعية الدائمة

ال يمكن لمجلس إدارة المخبر إدماج أعضاء جدد ضمن فـرقـة إال بـعـد مـوافـقـة   -3
 .الهيئة العلمية المخولة لمؤسسة اإللحاق

تهدف عملية متابعة التركيبة البشرية لمخابر البحث إلى تفادي اللجوء 
إلى إجراء الغلق الذي يمكن أن تتخذه اللجنة القطاعية الدائمة للبحث 

 العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يجب أن تخضع من حيث تنظيمـهـا وعـمـلـهـا إلـى  
المؤرخ فـي  244-99أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

، الـمـحـدد لـقـواعـد إنشــاء 1999أكـتـوبـر سـنـة  31
مخبر البحث وتنظيمه وسـيـره، وذلـك فـيـمـا يـخـص 
عدد فرق البحث وعدد الباحـثـيـن الـمـؤهـلـيـن ضـمـن 
كل فرقة، بضرورة توافر الحد األدنـى الـمـنـصـوص 
عليه، والمقدر بأربعة  فرق بحث على األقل، وكل 
فــرقــة بــحــث يــجــب أن تضــم عــلــى األقــل ثــالثــة 
باحثين، يشرف عليها باحث لديه خبرة ورتبة عالية 
خصوصا وأنه في هذا الصدد توجد مـذكـرة صـادرة 
عـن الـمــديـريــة الــعــامـة لـلــبـحــث الــعــلـمــي والــتـطــويــر 
الــتــكــنــولــوجــي، مــديــريــة بــرمــجــة الــبــحــث والــتــقــيــيــم 

 22الـمـؤرخـة فـي  193واالسـتـشـراف، تـحـت رقـم 
، تتعلق بعملية متابعة التركـيـبـة 2018جويلية سنة 

البشرية لـمـخـابـر الـبـحـث، والـتـي تـرتـكـز بـاألسـاس 
على ضمان إدارة وتسيير ُمْحَكْم لهذه المخـابـر مـن 

 :خالل مراعاة التدابير المتعلقة بهذا الشأن

    التركيبة البشرية للمخبرالتركيبة البشرية للمخبرالتركيبة البشرية للمخبرالتركيبة البشرية للمخبر

1 

تعد هذه الجلسة بمثابة يوم تكويني لفائدة رؤساء األقسام والمصالح، أشرف عليها كل من المدير الفرعي للتقييم والـتـحـلـيـل  
السيد سراي عمار توفيق، والمدير الفرعي لبرمجة البحث واالستشراف السيد مفجخ عيسى، الذي قّدم شـرحـا مسـتـفـيـضـا حـول 

 :الصيغ التنظيمية الجديدة التي تخص مخابر البحث، والمتمثلة في النقاط التالية
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    2019201920192019الشروط الواجب توافرها لقبول طلب إنشاء مخبر بحث لدورة  الشروط الواجب توافرها لقبول طلب إنشاء مخبر بحث لدورة  الشروط الواجب توافرها لقبول طلب إنشاء مخبر بحث لدورة  الشروط الواجب توافرها لقبول طلب إنشاء مخبر بحث لدورة  

2 

تتمثل الشروط الواجب توافرها لقـبـول إيـداع مـلـف إنشـاء مـخـبـر بـحـث  
 :في ما يلي  2019لدورة 

 .2019نموذج استمارة اقتراح إنشاء مخبر لسنة  -1
عرض األسباب، محرر وممضي من قبل مدير المؤسسة الجامعية،  -2

يتضمن ذكر األسباب الملحة التي أمالها مشروع المؤسسة الجامعية 
 .من ناحية البحث والتكوين لطلب إنشاء مخبر

مستخرج محضر المجلس العلمي لمؤسسة اإللحاق يتضمن الموافقة  -3
 .على مشروع إنشاء المخبر المقترح

شهادة ممضاة من قبل مدير المؤسسة تثبت تخصيص مقر يسمح  -4
بممارسة نشاطات البحث للمخبر المقترح مع ذكر المساحة والموقع 

 .بدقة
 .محضر اجتماع رؤساء فرق المخبر المقترح -5
-2020مخطط يتضمن نشاطات البحث المراد تنفيذها للسنوات  -6

مصادق عليها من قبل مجلس رؤساء فرق المخبر  2021-2022
 .السيما ما يتعلق بشقي البحث والتكوين

 .السيرة الذاتية لكل عضو بالمخبر ممضي من قبل المعني -7
شهادة تثبت ممارسة النشاط لألعضاء ممضي من طرف رئيس  -8

 .المؤسسة
 .نسخة من آخر قرار التعيين لكل عضو -9

لبرمجة الـبـحـث واالسـتـشـراف السـيـد مـفـجـخ وقد تطرق المدير الفرعي  
عيسى لجـمـيـع هـذه الشـروط مـن خـالل تـقـديـم شـرح مـفـصـل وبشـكـل 
دقيق، مؤكدا على ضرورة التزام الباحثين بـالـبـيـانـات األسـاسـيـة فـيـهـا، 
السيما فيما يخص تأشـيـرة رؤسـاء الـمـؤسـسـات الـجـامـعـيـة والـمـجـالـس 
العلمية التي سيتم إنشاء المخبر على مستواها، باإلضافة إلـى تـركـيـزه 
اهتمام خاص حول مقترح طلبات اإلنشاء، حيث أكد مرة أخـرى عـلـى 
ضرورة أن تقدم الطلبات فقط فـي الـمـيـاديـن الـتـي تـفـتـقـر إلـى مـخـابـر 

لينبه السيد مفجخ عيسى بـعـد ذلـك رؤسـاء .  بحث بالمؤسسة الجامعية
األقسام والمصالح لكل من الوكالتين أن دورهم يقتصر على اإلشـراف 
والمرافقة اإلدارية للباحثين، أما فيما يخص الجانب العلمي فيبقى ذلـك 
من اختصاص اللجنة الـقـطـاعـيـة الـدائـمـة لـلـبـحـث الـعـلـمـي والـتـطـويـر 

 .التكنولوجي

    الخبــــــــــــــــــــــــــــرة والتقـيــيـمالخبــــــــــــــــــــــــــــرة والتقـيــيـمالخبــــــــــــــــــــــــــــرة والتقـيــيـمالخبــــــــــــــــــــــــــــرة والتقـيــيـم
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تأتي عملية الخبرة والتقييم كعملية الحقة تتم بصفة دورية وذلـك  
ألجل تقييم وتيرة إنجاز المشاريع البحثية لفرق البحث علـى مسـتـوى 
المخابر طيلة المدة المقررة ، وذلك مـن طـرف خـبـراء مـؤهـلـيـن كـل 
في ميدان تخصصه، وقد أكد السيد مفجخ عيـسـى لـرؤسـاء األقسـام 
والمصالح لكل من الوكالتين بضرورة التزامهم والحرص على الـقـيـام 
بها إداريا ضمن آجالها المقررة فـي كـل سـداسـي، ودعـا أيضـا إلـى 
مد جسور التواصل والتعاون بين كل مـن الـوكـالـتـيـن بـالـتـنـسـيـق مـع 
المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجـي، ومـؤكـدا عـلـى 

 .أنها ستظل مرافقا دائماإلى غاية تحكمها التام في مهامها
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