
16

www.anrt.ma
5  1

فـبــرايـــر 2018

العدد

 %85 الثاين وزهاء  ال�صاكنة ب�صبكات االت�صاالت من اجليل  99% من  بالن�صبة للمغرب. لقد متت تغطية ن�صبة  الرهانات  اإحدى  التحتية  البنيات  اآخر جيل من  ي�صكل توفري 

بوا�صطة �صبكات االت�صاالت من اجليل الثالث واأزيد من 72% ب�صبكات االت�صاالت من اجليل الرابع. وجتاوز العدد االإجمايل للم�صرتكني يف �صبكات الهاتف النقال والثابت 46 مليون 

م�صرتك، بن�صبة نفاذ توازي 132%. كما بلغت حظرية امل�صرتكني يف �صبكة االأنرتنيت 22،56 مليون م�صرتك، بن�صبة نفاذ قدرها 65%، وبن�صبة منو �صنوي فاقت %33.

العايل والعايل جدا. وقد مت  الوطني لل�صبيب  الناجع للمخطط  التفعيل  ال�صاكنة بف�صل  االأنرتنيت لفائدة  اإىل خدمة  الولوج  بالن�صبة للع�رشية املقبلة هو تو�صيع  ويظل الهدف 

 5G التن�صي�س على تدابري عملية لبلوغ هذا الهدف ومنها اإحدى القرارات املعتمدة من طرف املجل�س االإداري املنعقد موؤخرا واملتعلقة باإعادة تهيئة اأ�رشطة الرتددات للجيل اخلام�س

.)IoT( .واإطالق التجارب بالن�صبة للتكنولوجيات احلديثة

ومبوازاة ذلك، متت امل�صادقة على م�صاريع جديدة من طرف جلنة تدبري اخلدمة االأ�صا�صية للموا�صالت، من بينها م�رشوع يتعلق بتفعيل خارطة الطريق وامل�صاريع ذات االأولوية للتحول 

الرقمي باملغرب. كما يتعلق االأمر كذلك باإحداث قاعدة معطيات ممركزة بخ�صو�س حمل االأرقام الهاتفية وباإطالق فعال لتنفيذ املخطط الوطني لتطوير ال�صبيب العايل.

وعلى ال�صعيد القاري، يبقى الهدف هو امل�صاهمة اإىل جانب هيئات ال�صبط والتنظيم خللق ف�صاءات مفيدة للتبادل واقت�صام التجارب فيما بينها.

�صنة �صعيدة مع اأجمل املتمنيات مبنا�صبة حلول ال�صنة اجلديدة 2018.
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االأولوية  ذات  القبلي  الت�صجيل  طلبات  الإيداع  واالأخرية  الثالثة  املرحلة  انطالق  الوكالة  اأعطت 

املفتوحة يف وجه اأ�صحاب اأ�صماء املجال »ma•« غري امل�صددة امل�صجلة م�صبقا. وقد انتهت هذه 

املرحلة يف 31 يناير 2018. 

وابتداء من فاحت ابريل 2018، �صيتم ت�صجيل اأ�صماء املجال »ma•« امل�صددة وفق امل�صطرة العادية.

وعلى غرار جماالت االأنرتنيت االأخرى من امل�صتوى االأول، �صيقبل جمال االأنرتنيت "ma•" منذ االآن 

a، â، ç، é، è، ê، ë، î، ï، ô، ù، û، ü، ÿ : احلروف امل�صددة وهي على النحو التايل

ويتعلق االأمر بالن�صبة للوكالة بخطوة مهمة لتعزيز القرب الثقايف والهوياتي لالأنرتنيت من حيث 

اال�صتعمال ببالدنا.

وقد مت ال�رشوع يف هذا امل�صل�صل منذ اأعوام عديدة وبداأ يعطي ثماره، حيث اأحدث ا�صم جمال االأنرتنيت 

الوطني "ma•" حما�صا متوا�صال منذ عقد من الزمن، ذلك اأن عدد عمليات الت�صجيل ما فتئت تعرف 

تزايدا لتبلغ 67.082 ا�صم جمال �صنة 2017، اأي بن�صبة منو �صنوي متو�صط قدرها %10.

كما اأن معطيات املر�صد ال�صنوي ت�صري اأي�صا اإىل حدوث دينامية من حيث جتديد الت�صجيل. فاإىل 

غاية متم �صنة 2017، بلغت ن�صبة جتديد ت�صجيل اأ�صمـاء جمـال االأنرتنيـت                       ،ناهز 

اأ�صحاب  من   %  86 بني  ومن  �صنواّت.   )05( خم�س    "•ma" االأنرتنيت  جمال  ا�صم  عمر  متو�صط 

اأ�صماء جمال االأنرتنيت املتواجدين باملغرب، يوجد حوايل الن�صف منهم مبدينة الدار البي�صاء.

الأمن  العامة  واملديرية  املوا�صالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  من  كل  تويل  التطور،  لهذا  وبالنظر 

DNS. ولهذا  نظم املعلومات عناية خا�صة الإيواء وحماية احلركة �صد �صعف وه�صا�صة نظام 

الغر�س، فقد نظمتا بتعاون مع هيئة االأنرتنيت لالأ�صماء واالأرقام املخ�ص�صة )ICANN( ومركز 

 ،2017 اأكتوبر   26 اإىل   23 من  املمتدة  الفرتة  خالل   ،)AFRINIC( االأفريقية  ال�صبكة  معلومات 

وملتعهدي  العمومية  واملوؤ�ص�صات  لالإدارات  تابعا  اإطارا   )60( �صتون  لفائدة  تقنيتني  ور�صتني 

االت�صاالت وملقدمي خدمات "ma•"، �صارك يف تن�صيطهما خرباء دوليون عاجلوا خاللها موا�صيع 

املوارد  )IPv6( وكذا تدبري  االأنرتنيت  ال�صاد�س من بروتوكول  DNSSEC واالإ�صدار  تهم برتوكوالت 

الرقمية لالأنرتنت.

وباالإ�صافة اإىل ذلك، تنظم الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت، يف كل عام ويف نف�س الفرتة، 01 

ma. و�صريكز هذا االجتماع ب�صكل خا�س على  ال�صنوي ملقدمي اخلدمة  2018، االجتماع  مار�س 

اإجنازات عام 2017 يف اإدارة اأ�صماء النطاقات .ma وكذلك التوقعات لعام 2018.

وللمزيد من املعلومات بخ�صو�س اأ�صماء املجال "ma•"، يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين

 . www.anrt.ma اأو  www.registre.ma

"•ma" أسماء مجال األنترنيت
نمو سنوي برقمين منذ سنة 2007

 %80،3 "•ma" 

فبــرايــــر 2018



69

www.anrt.ma
5  3

ن�رشت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت لوحات املراقبة لقطاع االت�صاالت بر�صم الف�صل الرابع 

22 مليون م�صرتك  التي قدرها  الرمزية  العتبة  البارز هو جتاوز  2017، حيث يظل احلدث  من �صنة 

ب�صبكة االنرتنت.

30% وبن�صبة نفاذ  زيادة �صنوية قدرها  بن�صبة  اأي  22،19 م�صرتك،  االآن، على زهاء  املغرب،  ويتوفر 

جتاوزت %63. 

ويعزى هذا التطور اإىل االأنرتنيت املتنقل )من اجليلني الثالث والرابع( الذي جتاوزت حظريته عتبة 20 

مليون م�صرتك )20،83 مليون م�صرتك(، اأي بتطور �صنوي اأكرث �رشعة بلغ 31،7% . كما عرفت حظرية 

مليون   6،8 بلغت  واحدة، حيث  �صنة  143% خالل  ن�صبته  فاقت  ومنوا مهما  اخرتاقا  الرابع  اجليل 

م�صرتك يف نهاية 2017.

اأما بالن�صبة للهاتف املتنقل، فقد عرف منوه حت�صنا ملمو�صا، اإذ بلغت حظريته 43.91 مليون م�صرتك، 

يف حني ناهزت ن�صبة نفاذه 126%، اأي بزيادة �صنوية قدرها 5،8%. اأما فيما يخ�س اال�صتعمال، الذي 

يقا�س بعدد الدقائق امل�صتهلكة، فقد ناهز 108 دقيقة �صهريا بعائد متو�صط للدقيقة الواحدة 

م�صتقر خالل الفرتة يف 0،23 درهم دون احت�صاب الر�صوم.

للمزيد من املعلومات، يرجى االطالع على جمموع االأرقام الف�صلية عند متم �صنة 2017 على املوقع 

االإلكرتوين للوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت.

موؤ�رش  وفق  املغرب  عليها  ح�صل  التي  الرتبة  هي 

الرتبة،  هذه  وتعزى   .DOING BUSINESS 2018
بالدرجة االأوىل، اإىل تعزيز اخلدمات على اخلط لفائدة 

تخول  الرتبة  هذه  فاإن  وبالتايل،  واخلوا�س.  املقاوالت 

م�صتوى  على  ال�صدارة  احتالل  املغربية  للمملكة 

دول �صمال اإفريقيا واملرتبة الثالثة قاريا.

عرب  االأ�صخا�س  اأحد  بها  يقوم  احتيالية  ممار�صة 

بنية  هيئة  اأو  لعالمة  مطابق  جمال  ا�صم  ت�صجيل 

اإعادة بيعه لذوي احلقوق اأو اإف�صاد روؤيته اأو اال�صتفادة 

من �صمعته.

�صفري  مناغا،  ا�صماعيال  لل�صيد  ت�رشيح 

املعتمد  الو�صطى  اإفريقيا  جمهورية 

اتفاقية  توقيع  مبنا�صبة  بالرباط 

الوطنية  الوكالة  بني  ما  ال�رشاكة 

تنظيم  وهيئة  املوا�صالت  لتقنني 

االت�صاالت بجمهورية اإفريقيا الو�صطى 

بتاريخ 16 نوفمرب 2017.

أرقام في تصاعد

قــالـــواالــرقــــم

الكـلـمــة

لوحات المراقبة برسم الفصل الرابع من سنة 2017 

"هذا األمر يقوينا عندما يكون 
المغرب بجانبنا ويدعمنا 

ألن لديه الكفاءات واإلرادة 
السياسية"

Cybersquatting
أو احــتــــــالل

الفضاء السيبراني

16 العدد
فبــرايــــر 2018
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الدويل  للمعر�س  ع�رشة  ال�صاد�صة  الدورة  بال�صخريات،  االأخري  نوفمرب  �صهر  خالل  انعقدت، 

للتفكري  حقيقية  حمورية  قاعدة  احلدث  هذا  يعترب  حيث  املعلومات،  لتكنولوجيات 

املعلومات. تكنولوجيات  وتطور  واأخبار  الكربى  امل�صتقبلية  التوجهات  بخ�صو�س  والتبادل 

اوالد�صني  م�صطفى  ال�صيد  من  كل  قام  اال�صطناعي،  للذكاء  املخ�ص�صة  االفتتاح  ندوة  فخالل 

باملركز  والنظام  االإعالم  علوم  خمترب  مدير  تباعا  ب�صفتهما   ،JEROME MONCEAUXو

�صبيهة  الروبوهات  )م�صمم   ALBARAN ROBOTICS وموؤ�ص�س  العلمي  للبحث  الوطني 

بالقطاع  الفاعلني  بني  ما  التجارب  تبادل  من  �صل�صلة  بتن�صيط   ،)Pepperو  Nao االإن�صان 

والتنظيم  بال�صبط  تعنى  دولية  هيئة  �رشيعا،  اإحداث،  اإىل  دعوا  وقد  املغاربة.  واملهنيني 

العامل. عرب  االأنرتنت  ب�صبكة  املت�صلة  واالأ�صياء  اال�صطناعي  الذكاء  جمال  يف  واحلكامة 

الدقيقة  االإلكرتونية  املواد  معهد  مدير  ب�صفته  بو�صقور،  ر�صيد  ال�صيد  �صلط  جانبه  ومن 

للتطبيقات  املخ�ص�صة  مداخلته  خالل  العلمي،  للبحث  الوطني  باملركز  النانو  وعلوم 

اجلراحة  توفرها  التي  الكبرية  الفر�س  على  ال�صوء  ال�صحية،  باخلدمة  املت�صلة  واالأ�صياء 

جدا. كبري  ب�صكل  العالجات  مدة  وطول  التدخالت  كلفة  تقلي�س  يف  املت�صلة  االأع�صاء  وزرع 

 Big Data(( ال�صخمة  والبيانات   )Cloud Computing( ال�صحابية  كاحلو�صبة  االأخرى  املهمة  املوا�صيع  من  العديد  عاجلت  التي  املوؤمترات  من  الع�رشات  هناك  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 

لراأ�س. راأ�صا  مبا�رشة  ولقاءات  مواعيد  من  امل�صاركة  واخلا�صة  العامة  املقاوالت  اإىل  املنتمون  القرار  واأ�صحاب  املهنيون  ا�صتفاد  ذلك،  مبوازاة  ال�صيرباين.  واالأمن  الرقمية  واحلركية 

كنا هناك

أخبار عامة

MED-IT 2017 : عهد الذكاء االصطناعي

بالواليات  لالأنرتنت  بالن�صبة  اأ�صده  ال�رشاع  بلغ 

من  جديد  قرار  اعتماد  منذ  االأمريكية  املتحدة 

�صلطة   ،)FCC( لالت�صال  الفيدرالية  اللجنة  لدن 

تريد  اللجنة  فهذه  االأمريكية.  والتنظيم  ال�صبط 

املناف�صة  "اإذكاء  اأجل  من  االأنرتنيت  �صوق  حترير 

خدمة  مقدمي  طرف  من  واالبتكار"  واال�صتثمار 

يرون يف ذلك  االنرتنت  االأنرتنت. فاملدافعون عن حياد 

نهاية عهد التداول احلر للمعلومات.

اإطار  يف  �صنويا  لالت�صاالت،  الدويل  االحتاد  ين�رش 

نتائج  املعلومات،  جمتمع  بقيا�س  اخلا�س  تقريره 

الذي  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيات  منو  موؤ�رش 

يهدف لقيا�س تطور تكنولوجيا املعلومات واالت�صال 

بالعامل. ويت�صمن هذا املوؤ�رش ثالثة موؤ�رشات فرعية: 

الولوج واال�صتعمال والكفاءات.

)على  نقطة   4،77  ،2017 �صنة  املغرب،  موؤ�رش  وبلغ 

10(، يف حني بلغ 4،60 نقطة خالل �صنة 2016. اأما 
فيما يخ�س املوؤ�رشات الفرعية، فاإنها كانت، بالن�صبة 

)مقابل  للولوج  بالن�صبة   6،06 كالتايل:  للمغرب، 

 3،40 2016( و3،68 لال�صتعمال )مقابل  5،99 �صنة 
�صنة 2016( و4،35 بالن�صبة للكفاءات )مقابل 4،09 

�صنة 2016(.

حيادية اإلنترنت : المنافسة 
الحرة مقابل المعلومة 

الحرة

مؤشر نمو تكنولوجيات 
المعلومات واالتصال

تذرها  التي  باالأرباح  التنبوؤ  الأوانه  ال�صابق  من 

 .)IOT( االأ�صياء  اأنرتنيت  حلول  اأو  تطبيقات 

باملقابل، فاإن التكاليف يف ت�صاعد، بح�صب مكاتب 

املجال  هذا  يف  اال�صتثمارات  و�صتمكن  الدرا�صات. 

بال�صبكة  مت�صل  جهاز  مليار  ثالثني  بلوغ  من 

العنكبوتية عرب العامل يف 2020 وخم�صة و�صبعني 

)75( مليار جهاز يف �صنة 2025.

االستثمارات في أنترنت 
األشياء )IOT( ستتجاوز 1000 

مليار دوالر في أفق 2020

16 العدد
فبــرايــــر 2018
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اجلامعية  ال�صنة  انطالق  مع  واملوا�صالت  للربيد  الوطني  للمعهد  اجلديد  االإلكرتوين  املوقع  ظهر 

واملهنيني  www.inpt.ac.ma، ميكن للطلبة  التايل:  العنوان  املوقع عرب  اإىل  وبالولوج   .2017-2018
باالألوان  الر�صومية، غنية  الو�صائط  رائع بف�صل  اإبحار من عيار دويل  واخلوا�س اال�صتفادة من جتربة 

للبوابة اجلديدة.

ويعك�س املوقع اجلديد اإرادة املعهد بالتقرب، ب�صكل اأكرب، من هدفه، حيث يتيح الولوج ب�رشعة اأكرب 

اإىل املعلومات التي تخ�س املعهد، مع اإبراز اأن�صطته وباخل�صو�س تكوين مهند�صي الدولة والبحث 

والتطوير والتكوين امل�صتمر. يغطي حمتوى املوقع، الذي يتمحور حول �صبعة )07( موا�صيع )املعهد 

والربامج وال�صعب والن�صاط الدويل والبحث واملقاوالت والقبول باملعهد(، جميع امل�صائل املرتبطة 

باملعهد، حيث ي�صلط ال�صوء على التكوينات وامل�صالك باإ�صهاب، وفقا لرغبة زائر املوقع. وباإمكان 

م�صتعملي هذا املوقع الولوج عن بعد اإىل بع�س اخلدمات كالت�صجيل يف �صلك الدكتوراه اأو يف مباراة 

الولوج اأو يف عرو�س التدريب لطلبة املعهد.

ونظرا للت�صميم �رشيع اال�صتجابة للموقع االإلكرتوين للمعهد، فاإنه يتالءم ب�صكل اأتوماتيكي مع جميع ال�صا�صات: احلوا�صيب واللوحات االإلكرتونية والهواتف الذكية. كما يتوفر، اأي�صا، على جمموعة من 

اجل�صور املبا�رشة وغري املبا�رشة مع جمموع النظام الرقمي للمعهد الوطني للربيد واملوا�صالت، وال�صيما ح�صاباته الر�صمية على ال�صبكات االجتماعية )فاي�صبوك، لينكدين، تويرت وفياديو(.

وهكذا، فاإن االأداة الرقمية، من بني اأدوات القرب لالت�صال، تتيح للمعهد الوطني للربيد واملوا�صالت مواكبة طبيعته االأوىل التي ال تتوقف اأبدا عن التنوع )فيما يخ�س الفر�س االأكادميية واملهنية( وعن التدويل 

)االنفتاح على اإفريقيا واأوروبا( وعن الزيادة باأكرث من 742 طالبا هذه ال�صنة.

زوم على
الموقع اإللكتروني الجديد للمعهد الوطني للبريد 

والمواصالت : أكثر جمالية وأكثر مالئمة 

الموجز

الوكالة الوطنية لتقنين 
المواصالت وإدارة الجمارك 

والضرائب غير المباشرة 
وشركة PORTNET: اليد في 

اليد من أجل تبسيط بعض 
المساطر

إعطاء االنطالقة لمركز 
التميز في مجال تكنولوجيا 

)CEIT( المعلومات

صبيب األنترنيت ، المغرب 
يحتل المرتبة األولى على 

مستوى العالم العربي 

الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت 
والمديرية العامة ألمن نظم المعلومات

برتوكوالت  تخص  تكوينات  تنظمان 
االنترنت

المعهد الوطني 
للبريد والمواصالت :

في عصر البحث العلمي
بدون حدود

املوا�صالت مرحلة  لتقنني  الوطنية  الوكالة  دخلت 

املوافقة  طلبات  معاجلة  عن  املادية  ال�صبغة  اإزالة 

وا�صترياد جتهيزات االت�صاالت، حيث مت التوقيع على 

اتفاقية يف هذا الباب، بتاريخ 12 من �صهر دي�صمرب 

2017، ما بني الوكالة واإدارة اجلمارك وال�رشائب غري 
للوكالة  )التابعة   PORTNET و�رشكة  املبا�رشة 

الوطنية للموانئ( التي تتوىل تدبري ال�صباك الوطني 

الوحيد لتب�صيط م�صاطر التجارة اخلارجية. وقد مت 

الثالثة  ال�صنوية  الندوة  افتتاح  خالل  احلدث  هذا 

لل�صباك الوحيد.

اأر�س  على  �صيرتجم  التعاون  هذا  فاإن  ولالإ�صارة، 

الواقع من خالل رقمنة م�صل�صل تبادل املعطيات ما 

 PORTNET بوابة  واإدارة اجلمارك عرب  الوكالة  بني 

تب�صيط  اىل  اأي�صا  يهدف  كما  امل�صتوردين.  لفائدة 

اإجراءات التع�صري من خالل اعتماد مرجعية ممركزة 

عن طريق PORTNET للتجهيزات املوافق عليها 

اأو تلك املعفاة من املوافقة من طرف الوكالة.

االأعمال  مناخ  حت�صني  يف  املبادرة  هذه  و�صت�صاهم 

وجاذبية املغرب وترتيبه يف تقارير املنظمات الدولية 

املتخ�ص�صة يف هذا امل�صمار.

ال�صناعة  وزارة  بني  ما  تعاون  اتفاق  على  التوقيع  مت 

اخلارجية  ووزارة  الرقمي  واالقت�صاد  والتجارة  واال�صتثمار 

جلمهورية الهند الإحداث وا�صتغالل مركزا للتميز يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات )CEIT( باملغرب.

عمليا، يتوىل هذا امل�رشوع املعهد الوطني للربيد واملوا�صالت 

 Center For املتقدمة  احلو�صبة  تطوير  ومركز  )الرباط( 

 Development of Advanced Computig )DAC،

للق�صم  تابعة  علمية  �رشكة  عن  عبارة  هو  الذي   ،)Inde
االت�صال  بوزارة  املعلومات  وتكنولوجيا  االإلكرتوين 

وتكنولوجيا املعلومات بالهند.

باللغة االجنليزية  وين�س هذا امل�رشوع على تنظيم تكوين 

علمية  ميادين  يف   )2  + )بكالوريا  ال�صباب  لفائدة 

ومعلوماتية اأو تقنية. ويهم هذا التكوين موا�صيع عديدة 

اإلكرتونية  مواقع  وت�صميم  الربجميات  هند�صة  مثل 

 Linux نظام  واإدارة   JAVA وبرجمة  الو�صائط  ومتعددة 

وتدبري م�رشوع IT وتدبري قواعد املعطيات.

التكوين  بهذا  اخلا�صة  املعلومات  على جميع  وللح�صول 

.ceit.inpt.ac.ma :والت�صجيل، يرجى زيارة املوقع التايل

واالأرقام  لالأ�صماء  االأنرتنيت  هيئة  مع  بتعاون 

املخ�ص�صة )ICANN( ومركز معلومات ال�صبكة 

الوطنية  الوكالة  نظمت   ،)AFRINIC( االأفريقية 

نظم  الأمن  العامة  واملديرية  املوا�صالت  لتقنني 

اأكتوبر  و26   23 بني  ما  الفرتة  خالل  املعلومات، 

اإطارا   )60( �صتون  لفائدة  تقنيتني  ور�صتني   ،2017
وملتعهدي  العمومية  واملوؤ�ص�صات  لالإدارات  تابعا 

يف  �صارك   ،"ma." خدمات  وملقدمي  االت�صاالت 

موا�صيع  خاللها  عاجلوا  دوليون  خرباء  تن�صيطهما 

ال�صاد�س  واالإ�صدار   DNSSEC برتوكوالت  تهم 

املوارد  تدبري  وكذا   )IPv6( االأنرتنيت  بروتوكول  من 

الرقمية لالأنرتنت.

ترتيبها   M-Lab الدولية  املجموعة  موؤخرا  ن�رشت 

عرب  االأنرتنيت  ب�صبكة  الربط  �رشعة  يخ�س  فيما 

العامل. وقد هم هذا الرتتيب 189 بلدا، احتل املغرب 

كينيا  بعد  اأفريقيا  الثانية  )املرتبة   79 الرتبة  فيه 

والرتبة االأوىل عربيا(. فيما يت�صدر القائمة كل من 

�صنغافورة وال�صويد وتايوان.

امل�صرتك  الدويل  املخترب  يف  باندماجه 

مبقت�صى  اأحدث  الذي   )lia-data net(
�صهر  بداية  عليها  التوقيع  مت  اتفاقية 

للبحث  الوطني  باملركز   2017 نوفمرب 

اإىل  املعهد  ين�صم  والتقني،  العلمي 

الرائدة  املغربية   – الفرن�صية  ال�رشاكة 

يف جمال البحث العلمي، حيث �صيتوىل 

ال�صخمة  بالبيانات  املتعلق  اجلزء  تدبري 

هذا  اإىل  باالإ�صافة   .)BIGDATA(

الدويل  املخترب  اأ�صغال  فاإن  التخ�ص�س، 

امل�صرتك )LIA( �صتغطي ميادين علمية 

البيئة  مبيادين  تطبيقات  لها  اأخرى 

وال�صحة وتدبري الطاقة ودرا�صة اللغات.

16 العدد
فبــرايــــر 2018


