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 وهران: مسابقة وطنية جامعية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة المحلية في الجزائر

 

 

الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية  لوهران "أطلقت جامعة العلوم و التكنولوجيا "محمد بوضياف

تحت شعار "ساهم بفكرة واستفيد  الجزائر حلية فيالجامعية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة الم

  .برحلة"، حسبما علم يوم السبت لدى المنظمين

لمية والثقافية و تهدف هذه المسابقة التي تنظم تحت اشراف تنسيقية المؤسسات الجامعية لالنشطة الع

 بمناسبة ستينية االستقالل الوطني, الى إبراز المقومات السياحية التي تزخر بها لوهران والرياضية

من تنوع المناخ والمناظر الطبيعية الخالبة وثراء العادات والتقاليد واختالفها من منطقة الى  الجزائر

 .أخرى

في هذه المسابقة  تشارك المؤسسات الجامعية والمؤسسات الخدماتية الجامعية على المستوى الوطني و

 .المقدمة األربع دقائق دة األعمالبفيلمين ترويجيين كأقصى حد على أن ال تتعدى م

مشكلة من أساتذة في اإلعالم واالتصال وخبراء في  و سيتم تقييم األفالم المشاركة من قبل لجنة

 سياحية و ذلك على أساس الجودة في التصوير والصوت والصورة والتمثيل السينما وممثلي وكاالت

 .والسيناريو

ديسمبر المقبل. و  11المسابقة المقررة يوم  و يتم انتقاء أحسن عشرة افالم للمشاركة في نهائيات هذه

 .الثالثة األولي من رحالت سياحية وجوائز "قيمة"، حسب المنظمين يستفيد الفائزون بالمراتب
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 مسابقة ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة المحلية

 
بوضياف" لوهران الطبعة الثانية  أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد

 الجزائر ترويجي حول السياحة المحلية في للمسابقة الوطنية الجامعية ألحسن فيلم

قبل  تحت شعار "ساهم بفكرة واستفيد برحلة"، حيث يتم تقييم األفالم المشاركة من

وكاالت  لجنة مشكلة من أساتذة في اإلعالم واالتصال وخبراء في السينما وممثلي

المسابقة المقررة يوم  أفالم للمشاركة في نهائيات هذه 10سياحية. ويتم انتقاء أحسن 

الثالثة األولى من رحالت  الفائزون بالمراتبديسمبر المقبل، حيث يستفيد  11

 .سياحية وجوائز قيمة
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 مسابقة وطنية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة

 

 وهران

 مسابقة وطنية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة

الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية  لوهران علوم والتكنولوجيا محمد بوضيافأطلقت جامعة ال

تحت شعار ساهم بفكرة  الجزائر الجامعية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة المحلية في

الذين اكدوا ان هذه المسابقة التي  واستفيد برحلة حسب ما علم امس السبت لدى المنظمين

 الجامعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية تنظم تحت اشراف تنسيقية المؤسسات

بمناسبة ستينية االستقالل الوطني تهدف إلى إبراز المقومات السياحية التي تزخر  لوهران

عية الخالبة وثراء العادات والتقاليد واختالفها من تنوع المناخ والمناظر الطبي الجزائر بها

 .من منطقة إلى أخرى

 المؤسسات الجامعية والمؤسسات الخدماتية الجامعية على المستوى الوطني في وتشارك

األربع  هذه المسابقة بفيلمين ترويجيين كأقصى حد على أال تتعدى مدة األعمال المقدمة

أساتذة في اإلعالم  اركة من قبل لجنة مشكلة مندقائق على ان يتم تقييم األفالم المش

على أساس الجودة في  واالتصال وخبراء في السينما وممثلي وكاالت سياحية وذلك

انتقاء أحسن عشرة افالم  التصوير والصوت والصورة والتمثيل والسيناريو كما يتم

 .ديسمبر المقبل 11للمشاركة في نهائيات هذه المسابقة المقررة يوم 
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  تكوين العنصر البشري.. الترويج الميداني وتغيير ذهنيات العمالء

 مختصون يتحدثون إلى "المساء" عن مشاكل الصيرفة اإلسالمية

 

 

مؤسسات  العلمي الوطني األول حول "التسويق اإلسالمي، كمدخل استراتيجي لرفع أداء قدّم المشاركون في فعاليات الملتقى

 علي لونيسي بالعفرون، جملة من المقترحات الميدانية، التي من شأنها "2" البليدة الصيرفة اإلسالمية" الذي انعقد، مؤخرا بجامعة

الصيرفة اإلسالمية في مختلف المعامالت؛ سواء بالنسبة  استقطاب الزبون نحو مختلف المنتجات المالية اإلسالمية، لتعميم استعمال

  .المودعين، أو حتى المستفيدين من التمويل للمستثمرين، أو

لتحديد  وتحاليل عدد من األساتذة المختصين وممثلي البنوك اإلسالمية من المتدخلين، رصدت "المساء"، في هذا الصدد، آراء

 .في ظل األوضاع االقتصادية والقانونية الراهنة الجزائر الصيرفة اإلسالمية فيتصوراتهم، ومقترحاتهم في إنعاش مؤسسات 

 الدكتور في العلوم االقتصادية حدو علي: مصطلح "قرض حالل" فيه مغالطة

تبحث عن إجابة لها من خالل فعاليات الملتقى،  الدكتور في العلوم االقتصادية، أن اإلشكالية التي رئيس الملتقى حدو علي، يرى

لى االنتشار؟ هذه الصيرفة التي انطلقت منذ ع بالجزائر أن يساعد تجربة الصيرفة اإلسالمية هي: كيف يمكن للتسويق اإلسالمي

حيث تم إعطاء األرضية من  ،الجزائرية ، عرفت موجة تفعيل على مستوى الساحة والسوق02/ 20وبعد صدور نظام  1991

 تبنّي هذه الصناعة، بقوله: "كل هذا أدى إلى تنظيم مختلف المنتجات، وكيفية . كما أثبتت إرادة الحكومةخالل التشريع القانوني

الهيئة الوطنية لإلفتاء للصناعة المالية  إصدارها واعتمادها". وحسبه، فإن كل هذه اإلجراءات "أعطت، أيضا، للبنوك من

التي تقدم  دث عن سوق، ما يعني وجود عالقة بين المنتج وهي المؤسسةصناعة، فنحن نتح اإلسالمية"، موضحا: "عند الحديث عن

الوصول إلى إرضاء الزبون، والعمل على كيفية الوصول إلى الجودة  خدمة والزبون الذي تقدَّم له الخدمة، وعليه ال بد من محاولة

الربحية بقدر ما هو السعي إلى تحقيق  المقدمة حسب التسويق اإلسالمي". وقال إن الغرض ليس الوصول إلى تحقيق في الخدمة

اإلسالمية،  التنمية المستدامة، مضيفا أن الوصول إلى الرفع من أداء مؤسسات الصيرفة مقاصد الشريعة، الممثلة في مؤشرات

داء رضاه، ودراسة التجارب الدولية التي نجحت في تحقيق أ يتطلب دراسة السوق من خالل البحث في العالقة بين الزبون ومدى

األموال، وإعادة  التسويق اإلسالمي كممارسة، وموضحا أنها، ببساطة، مؤسسات ربحية، تبحث عن جمع عال فيها، وترسيخ

الربا". وأضاف: "عند تقييم الصيرفة اإلسالمية في مجتمعنا، نجد أن  توزيعها بعقود تجارية ال عقود قروض، وذلك لالبتعاد عن

أفضل ما لديهم، ولكن اليزالون بعيدين عن  وكيف أن المنتجين وهم البنوك يحاولون إعطاء مشكلة في االتصال التسويقي، هناك

قناعات  هذا، ال بد من الوصول إلى الزبون عن طريق التسويق، الذي من شأنه أن يغيّر إرضاء الزبون". ويقول: "من أجل

ع إليها، وبنفس الجودة، ما يعني أن التسويق يظل الطريقة يتطل الزبون، وفهم سلوكاته، وفهم احتياجاته، وتمكينه من الخدمات التي

 ."من أداء هذه المؤسسات المالية األساسية للرفع

ألن بعض  عليها قال: "هي االهتمام بأدبيات التسويق، ودراسة السوق واالتصال التسويقي؛ وفي ما يخص أهم توصية يمكن التأكيد

تُحدث مغالطة؛ من منطلق أنها قروض مجانية، لكنها  الصيرفة اإلسالمية، قدالمفاهيم مثل مصطلح )قرض حالل( على منتجات 

 ."عملية بيع في الواقع هي عبارة عن

 المديرة المركزية ببنك التنمية المحلية زناد حورية: نجاح الصيرفة اإلسالمية مرهون باستقطاب األموال

جهتها، أن "المنتجات التي يعتمدها بنك التنمية  المديرة المركزية للصيرفة اإلسالمية ببنك التنمية المحلية، حورية زناد، من ترى

االستغالل"، و"االستثمار" بالنسبة  تسويقها، هي "مرابحة االستهالكية"، و"مرابحة السيارات"، و"مرابحة المحلية والتي شرع في

عبر  فرعا من أجل الترويج لمنتجات الصيرفة اإلسالمية 18البنك تمكن من إطالق " مشيرة إلى أن للشركات وأصحاب المهن"،

وكالة". وحسبها، فإن عملية التسويق تعتمد،  40إلى  مختلف واليات الوطن، في انتظار الرفع من عدد الوكاالت مع نهاية السنة،

ليتمكنوا من إقناع الزبون  فة اإلسالمية، وتجنيدهم فقط لهذه المهمة،اإلشهار، وموظفين مؤهلين في الصير بالدرجة األولى، على

 ."والحصول على الخدمة التي يبحث عنها

العملية الترويجية، أوضحت المتحدثة أنها تتمثل في  المنتجات األكثر رواجا والتي يقبل عليها الزبون بكثرة بعد التركيز على وحول

البنك، في المقابل، على  ومرابحة السيارات، والتي تلبي احتياجاته الضرورية، بينما يعمل لشراء مسكن، اإلجارة منتهية التمليك

أصحاب المؤسسات، الذين يبحثون عن تمويل مؤسساتهم لشراء المعدات  الترويج لباقي المنتجات األخرى من أجل استقطاب
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اإلنتاجية، مشيرة السياق، إلى أن تجربة البنك  من العمليةأو بحثا عن مرابحة االستغالل لشراء المواد األولية، للرفع  واألجهزة،

ليتمكن من القيام  التمويالت، غير أن استراتيجية البنك هي البحث عن سبل استقطاب األموال، وقفت على اإلقبال الكبير على

 .بالتمويالت

 :ل المزيد من الجهد لتعميمها، موضحةالصيرفة اإلسالمية التزال بحاجة إلى بذ ومن جهة أخرى، أوضحت المتحدثة أن "ثقافة

وشراء مسكن. أما بالنسبة للتمويالت اإلسالمية،  نجد أن زبائن البنك متعّودون على المعامالت التقليدية؛ كالقرض االستهالكي،"

ما يعني أن الشريعة"؛  في االستفسار والبحث عن فهم طريقة العمل بها، خاصة بالنسبة للمطابِقة فإن العملية التزال محصورة

ألن مجرد الحديث عن الصيرفة اإلسالمية يجعل الزبون يتصور أن المقصود  العملية التزال بحاجة إلى توضيح أكثر؛ لعدم الفهم؛

بنفس الثمن، وهو مفهوم خاطئ؛ ألن البنك مؤسسة  التقدم من البنك، وطلب المبلغ، ليقوم البنك بشراء المنتج وإعادة بيعه له هو

خالل تكثيف اللقاءات،  المفهوم الذي نسعى اليوم إلى تبسيطه؛ من أجل الرفع من أداء الصيرفة، من بحي، وهومالية هدفها ر

 ."والمنتجات والحمالت التحسيسية، والندوات، للتعريف بمختلف الصيغ

 طالب دكتوراه معمر ملياني: استحداث خدمات جديدة ينعش الصيرفة اإلسالمية

الممثلة في كيفية العمل على التسويق اإلسالمي للرفع  كتوراه، في مداخلته لإلجابة عن إشكالية الملتقىمعمر ملياني، طالب د انطلق

السالم"، وبنك "التنمية  اإلسالمية، من إجراء مقارنة بين بنكين، ممثلين في بنك إسالمي، وهو "بنك من أداء مؤسسات الصيرفة

الحسابات، والخدمات البنكية اإللكترونية، وخدمات بطاقات مصرفية،  رالمحلية"، في بعض أسعار الخدمات ممثلة في" تسيي

الخدمات التقليدية التي تعتمدها البنوك  بين البنوك، والخدمات الخارجية، حيث قال: "اتضح لي من خالل المقارنة، أن وبطاقات ما

اإلسالمية متفوقة في  دمات المستحدثة نجد البنوكمن حيث إقبال العمالء عليها، بينما في الخ العادية، تتفوق في تسيير الحسابات

 من البدائل، وهذا يقودنا إلى نتيجة هامة، وهي أن نجاح البنوك اإلسالمية خدمات البطاقات، التي يقدم فيها البنك اإلسالمي العديد

 ."م خدمة واحدةوأال تقتصر على تقدي والرفع من ادعاءاتها يتطلب منها أن تستحدث خدمات جديدة، وبأقل األسعار،

 إسماعيل أكنيش طالب دكتوراه: نجاح التسويق اإلسالمي مرهون بالتكوين الشرعي للمستخدمين

الصيرفة اإلسالمية من خالل التسويق  إسماعيل أكنيش، طالب دكتوراه صيرفة إسالمية، أن الرهان، اليوم، على إنجاح يرى

الزبون،  لتحقيق رضا الزبون. وحسبه، فإن المورد البشري له دور هام في تحقيق رضا اإلسالمي، يعتمد على العنصر البشري،

الوصول إلى إرضاء الزبون عن طريق االهتمام  حيث تبين لنا من خالل البحث، أن العنصر البشري يلعب دورا كبيرا في

من خالل طريقة  زاد اهتمام العميل نحو البنكوبالتالي، يردف، "كلما زاد االهتمام بالعمالء  بمشاعره، واالحتكاك المباشر به،

تقديم المنتج والترويج له، واالبتعاد عن أي نوع من التدليس أو  الشرح واالستقبال والترحيب به، واالهتمام بمشاكله، وطريقة

 .الخدمة مشيرا إلى أن العملية التسويقية متوقفة على نوعية المستخدم الذي يعرض ،"المخادعة

لديهم خصوصية عن غيرهم من المستخدمين، ما يفرض على  ، فإن المستخدمين في البنوك اإلسالمية يُفترض أنوحسب المتحدث

بالبنوك اإلسالمية. كما إن اهتمامه  اطالع خاص على الشريعة اإلسالمية، وبالتالي ال يمكن أيّاً كان توظيفه المستخدم أن يكون لديه

في  الربحي. ومن هنا يقول: "تظهر أهمية التكوين إلنجاح العملية التسويقية، وذلك يكون منصبا على الجانب الشرعي أكثر من

بجعله  بالزبون وتقديم الخدمة من طرف المستخدم، كفيل الجانب الشرعي أكثر من الجانب المعامالتي، ألن االحتكاك المباشر

المعامالت من الجانب  يكون لديه اطالع كامل على عنها، وبالتالي موظف الصيرفة اإلسالمية ال بد أن يتمسك بالخدمة أو يعزف

 ."الشرعي

 البروفيسور ياسين قاسي: البنوك اإلسالمية مدعّوة للترويج لمنتجاتها

ما إرساء ثقافة المضاربة والمرابحة في البنوك اإلسالمية"، أنه بعد البروفيسور ياسين قاسي الذي شارك بمداخلة بعنوان "دور الترويج البنكي في يعتقد

التساؤل التالي: "كيف يمكن أن نقنع المودعين بالولوج ووضع  لزاما على كل البنوك أن تفتح شباكا للصيرفة اإلسالمية، ال بد من اإلجابة عن أصبح

التسويق اإلسالمي"،  الترويج البنكي، الذي يُعتبر أول سبل اإلسالمية؟"، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الحل المقترح هو اللجوء إلى الودائع بالبنوك

والعالقات العامة والتسويق المباشر، غير أن الجهل  يحوي على خمس محاور؛ منها اإلشهار، والبيع الشخصي، وتنشيط المبيعات، وموضحا: "الترويج

فة اإلسالمية التزال جديدة العهد ذلك إلى أن الصير اإلسالمي، يخلط بين بعض المفاهيم؛ كالمضاربة، والمرابحة، والمشاركة"، مرجعا بآليات االقتصاد

إيصال الرسالة إلى الناس، ويأتي في مقدمتهم الطلبة  قائال: "لذا نقترح كمختصين من أصحاب شبابيك البنوك اإلسالمية، العمل على ،الجزائر في

 ."المراهنة عليهم إلنجاح العملية الترويجية جامعيون، الذين يمكنال

الصيرفة اإلسالمية، يرى  اإلسالمية على مختلف الصيغ الترويجية في العملية التسويقية للرفع من أداء وحول مدى اعتماد البنوك

 عها، ولكن العملية تسير بصورة بطيئةالترويجية؛ كإعداد المطويات، وتوزي المختص أن بعض البنوك بدأت تمارس بعض األنشطة

الميدان، وتعتمد على االحتكاك المباشر"، حسب  وليست في المستوى المطلوب، وبالتالي "ال بد للبنوك اإلسالمية أن تخرج إلى

 .تأكيده

عامة الناس، ويحفّزهم على التعامل  المختص بقوله: "في اعتقادي، تفعيل الترويج من شأنه أن يوصل المعلومة إلى ويختم المتحدث

 ."من أداء هذه المؤسسات المالية مع مختلف الصيغ بالبنوك اإلسالمية، ويرفع
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 وهران: مسابقة وطنية جامعية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة المحلية في الجزائر

 

 

الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية  لوهران "أطلقت جامعة العلوم و التكنولوجيا "محمد بوضياف

تحت شعار "ساهم بفكرة واستفيد  الجزائر حلية فيالجامعية ألحسن فيلم ترويجي حول السياحة الم

  .برحلة"، حسبما علم يوم السبت لدى المنظمين

لمية والثقافية و تهدف هذه المسابقة التي تنظم تحت اشراف تنسيقية المؤسسات الجامعية لالنشطة الع

 بمناسبة ستينية االستقالل الوطني, الى إبراز المقومات السياحية التي تزخر بها لوهران والرياضية

من تنوع المناخ والمناظر الطبيعية الخالبة وثراء العادات والتقاليد واختالفها من منطقة الى  الجزائر

 .أخرى

في هذه المسابقة  تشارك المؤسسات الجامعية والمؤسسات الخدماتية الجامعية على المستوى الوطني و

 .المقدمة األربع دقائق دة األعمالبفيلمين ترويجيين كأقصى حد على أن ال تتعدى م

مشكلة من أساتذة في اإلعالم واالتصال وخبراء في  و سيتم تقييم األفالم المشاركة من قبل لجنة

 سياحية و ذلك على أساس الجودة في التصوير والصوت والصورة والتمثيل السينما وممثلي وكاالت

 .والسيناريو

ديسمبر المقبل. و  11المسابقة المقررة يوم  و يتم انتقاء أحسن عشرة افالم للمشاركة في نهائيات هذه

 .الثالثة األولي من رحالت سياحية وجوائز "قيمة"، حسب المنظمين يستفيد الفائزون بالمراتب
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 للطلبة الجامعيين” بوابة الطالب“إطالق تطبيق 

 

، الخاصة بأرضية ”بوابة الطالب“أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطالق تطبيق 

 .”بروغرس“

المتحصل عليها  من خالل التطبيق الجديد التعرف على الجدول الزمني لالختبارات، والنقاط ويتم

األول أو الثاني. إضافة إلى السداسي  إضافة الى العالمة النهائية. وكذا المقياس الذي يدرس سواء في

 .والتسجيالت الجامعية والعطل موعد إجراء االمتحانات االستدراكية

التعليم العالي والبحث العلمي. فإن هذا التطبيق سيتم تحميله  وحسب مدير الرقمنة على مستوى وزارة

 .خالل األيام القليلة القادمة playstore على

البكالوريا ورقم تسجيل البكالوريا. إضافة إلى وجود كلمة  وسنةويحتوي التطبيق على اسم المستخدم 

 .عبارة على الرقم السري الموجود في كشف نقاط البكالوريا المرور التي هي

على موعد مع هذا التطبيق خالل األيام القليلة  2022وسيكون الطلبة الذين تحصلوا على بكالوريا 

 .القادمة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 رقمنة عالي  تعليم النهار  الجزائر  الطالب للطلبة الجامعيين  بوابة العالي تطرح تطبيق  التعليم وزارة

 الجزائر جامعات جامعة  طلبة  العلمي  ثالبح
  

 

ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطالق تطبيق بوابة الطالب ، الخاصة أعلن

 بأرضية بروغرس 

 

ويتم من خالل التطبيق الجديد التعرف على الجدول الزمني لالختبارات، والنقاط المتحصل 

عليها إضافة الى العالمة النهائية. وكذا المقياس الذي يدرس سواء في السداسي األول أو 

 اني. إضافة إلى موعد إجراء االمتحانات االستدراكية والتسجيالت الجامعية والعطلالث

 

وحسب مدير الرقمنة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فإن هذا التطبيق 

 خالل األيام القليلة القادمة playstoreسيتم تحميله على 

 

 

 



 

 

 للطلبة الجامعيين” الببوابة الط“وزارة التعليم العالي تطرح تطبيق 

 

، الخاصة بأرضية ”بوابة الطالب“أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطالق تطبيق 

 .”بروغرس“

والنقاط المتحصل عليها إضافة الى العالمة  ويتم من خالل التطبيق الجديد التعرف على الجدول الزمني لالختبارات،

 أو الثاني. إضافة إلى موعد إجراء االمتحاناتسواء في السداسي األول  النهائية. وكذا المقياس الذي يدرس

 .االستدراكية والتسجيالت الجامعية والعطل

 هذا التطبيق سيتم تحميله على وحسب مدير الرقمنة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فإن

playstore خالل األيام القليلة القادمة. 

البكالوريا. إضافة إلى وجود كلمة المرور التي  لبكالوريا ورقم تسجيلويحتوي التطبيق على اسم المستخدم وسنة ا

 .الموجود في كشف نقاط البكالوريا هي عبارة على الرقم السري

 .على موعد مع هذا التطبيق خالل األيام القليلة القادمة 2022وسيكون الطلبة الذين تحصلوا على بكالوريا 

 

 



 

Une journée pas comme les autres  

Bouira 

 
 

Sous le patronage du wali, la Journée nationale de la presse a été exceptionnellement 

célébrée à Bouira. En effet, c'est en concertation avec la famille de la presse qu'un 

programme riche avait été tracé. D'abord la formation et la mise à jour des journalistes 

ont été concernées en premier lieu par l'organisation de deux formations différentes au 

profit de cette corporation, ainsi qu'au profit des étudiants du département 

communication de l'université de Bouira. Le club presse Bouira s'est occupé de 

l'organisation d'une journée d'étude et de sensibilisation au profit des journalistes, au 

niveau du Centre national des sports et loisirs de Tikjda. Une journée durant laquelle 

ont été traitées l'éthique et la déontologie que doit respecter tout journaliste durant son 

exercice journalistique que ce soit à la presse écrite, audio ou audiovisuelle. La 

deuxième activité de formation a consisté en des ateliers de stages durant trois jours 

successifs, du 20 au 22 octobre, organisés par un collectif de journalistes en 

collaboration avec l'université de Bouira. C'était à la bibliothèque principale de la ville 

de Bouira, sous forme d'ateliers et de conférences, les participants ont eu droit à un 

véritable apprentissage des techniques de rédaction, de montage audio et vidéo et aussi 

de photographie. Par ailleurs, une riche exposition a été installée au sein du siégé de la 

radio où l'on trouve des manuscrits historiques, tels que des copies du journal La 

Resistance en arabe et en français, et aussi divers anciens outils de travail de la radio. 

La clôture de la célébration fut à la résidence de la wilaya, Enassim. Le wali de Bouira 

a réitéré son engagement à accompagner les journalistes et à agir de manière à ce qu'ils 

aient accès à l'information où qu'elle soit, s'agissant de la liberté d'expression, le wali 

rassure l'ensemble des journalistes. «En dehors des lignes rouges, connues, vous avez 

le droit de parler et d'écrire librement»,a-t-il affirme, L'ensemble des journalistes et 

correspondants accrédités à la wilaya,soit 212,ont été honorés par un cadeau de la 

wilaya, et un déjeuner convivial a été servi en l'honneur de la corporation de la presse. 
 



 
Oran: 300 étudiants participent à un salon régional de recrutement en 

télécommunication 

Trois-cent (300) étudiants ont pris part au Salon régional de l'embauche de Huawei 

Télécommunication Algérie, ouvert samedi à l'Université des sciences et technologies 

Mohamed Boudiaf d'Oran (USTO-MB).  

Le salon est dédiée aux étudiants des université dans l'Ouest du pays, inscrits aux ICT 

Académies et certifiés Huawei, a expliqué le vice-président de cette institution, Alex 

Liu, en marge de l'ouverture du salon, ajoutant que "plus de 600 étudiants se sont 

inscrits, mais seulement ceux qui sont certifiés par les académies de Huawei ont été 

validés". 

L'édition de cette année, abritée pour la première fois par une université, est organisée 

en collaboration avec l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), a-t-on appris des 

organisateurs, qui ont fait savoir que d'autres salons régionaux à Sétif et El-Oued, ainsi 

qu'un salon national sont prévus prochainement. 

Ce salon de recrutement, lancé par Huawei et ses partenaires en 2018, en partenariat 

avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le 

ministère de la Poste et des Télécommunications, "cible essentiellement les étudiants à 

la recherche d'un stage ou d'un premier emploi", a-t-on indiqué. 

"Ce salon permet aux étudiants de s'entretenir directement avec les représentants de 

Huawei et ses partenaires en Algérie", a-t-on expliqué, ajoutant que plus de 30 

entreprises dont l'ANEM d'Oran, Algérie Télécom, Djezzy et Alfatron participent à 

cette édition à la recherche de jeunes talents. 

Une présentation sur Huawei, projetée à l'occasion de l'ouverture du salon, fait état de 

la création par cet opérateur, jusqu'à présent, de 43 académies en coopération avec les 

universités, écoles et instituts algériens, et compte porter le chiffre à 60 académies. 

Le recteur de l'USTO, Hammou Bouziane, a salué, dans son allocution donnée à 

l'occasion de l'ouverture de ce salon, cette initiative qui contribue à l'insertion des 

étudiants dans le marché du travail. 
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