
 

 
  

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية
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 إنطالق مسابقة تحدي اإلبتكار بين الجامعات الجزائرية
 

 
 

 

الجزائرية، الذي يشارك أزيد من عشرين متنافس من مختلف التخصصات في تحدي اإلبتكار بين الجامعات 

 .انطلقت بالمدرسة العليا للضمان اإلجتماعي بالعاصمة

 

مسابقة تحدي إبتكار بين الجامعات الجزائرية، المنظمة من طرف المديرية العامة 

للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي و الوكالة الوطنية تهدف لتثمين نتائج البحث 

هذه التظاهرة الطالب المتخرجين  العلمي والتنمية التكنولوجية. حيث إستهدفت

حديثا من الجامعات الجزائرية. وهي بمثابة فرصة لهم لترجمة أفكارهم على 

 .أرض الواقع من خالل إنشاء مؤسسات ناشئة

وخالل ثالثة أيام سيتنافس أزيد من عشرين مشارك من مختلف التخصصات. ليتم 

 .المرافقةمشاريع تتحصل على الدعم و 4في األخير إنتقاء أربعة 

هذا و خالل أيام المسابقة سيتم تنظيم دورات تكوينية تدريبية لفائدة الطلبة 

المشاركين من طرف خبراء و مختصين في الملكية الفكرية ،التسويق ، إدارة 

 .المشاريع ،و االتصال

و على هامش التظاهرة و مجريات اليوم األول من انطالق التحدي. تم إمضاء 

راكة بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية إتفاقية تعاون و ش

التكنولوجية و المدرسة العليا للضمان االجتماعي. حيث تهدف اإلتفاقية إلى 

التعاون العلمي بين الطرفين. و كذا إنشاء شبكة اليقظة التكنولوجية و شبكة لتبادل 

فقة المشاريع المبتكرة في الخبرات العلمية و التقنية. باإلضافة إلى دعم ومرا

 ..المجاالت التي تهتم بها المدرسة العليا للضمان اإلجتماعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ةتحدي االبتكار في الجامعات الجزائري“نطالق مسابقة ا ” 

 

 
 

تحدي االبتكار في الجامعات “انطلقت، أمس بالمدرسة العليا للضمان االجتماعي، فعاليات مسابقة 

 .، و التي ستتواصل على مدار ثالث أيام” الجزائرية

المسابقة تنظمها المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي مع الوكالة الوطنية لتثمين 

نتائج البحث العلمي و التنمية التكنولوجية ، حيث استهدفت هذه التظاهرة الطالب المتخرجين حديثا 

رصة لهم لترجمة أفكارهم على أرض الواقع من خالل إنشاء من الجامعات الجزائرية ، وهي بمثابة ف

 .مؤسسات ناشئة

( مشارك من مختلف التخصصات ليتم في االخير 02وخالل ثالثة أيام سيتنافس أزيد من عشرين )

 . (مشاريع تتحصل على الدعم و المرافقة 4انتقاء أربعة)

م دورات تكوينية تدريبية لفائدة الطلبة سيتم تنظي 0200نوفمبر  02/02/02هذا و خالل أيام المسابقة 

المشاركين من طرف خبراء و مختصين في الملكية الفكرية ،التسويق ، إدارة المشاريع ،و 

االتصال.و على هامش التظاهرة و مجريات اليوم األول من انطالق التحدي تم امضاء اتفاقية تعاون 

علمي و التنمية التكنولوجية و المدرسة العليا و شراكة بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث ال

للضمان االجتماعي ، تهدف االتفاقية إلى التعاون العلمي بين الطرفين و كذا إنشاء شبكة اليقظة 

التكنولوجية و شبكة لتبادل الخبرات العلمية و التقنية ،باإلضافة إلى دعم و مرافقة المشاريع المبتكرة 

 . المدرسة العليا للضمان اإلجتماعيفي المجاالت التي تهتم بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 نطالق مسابقة تحدي اإلبتكار بين الجامعات الجزائريةإ
  

 
 

يشارك أزيد من عشرين متنافس من مختلف التخصصات في تحدي اإلبتكار بين الجامعات 

 .الجزائرية، الذي انطلقت بالمدرسة العليا للضمان اإلجتماعي بالعاصمة

مسابقة تحدي إبتكار بين الجامعات الجزائرية، المنظمة من طرف المديرية العامة للبحث 

العلمي والتطوير التكنولوجي و الوكالة الوطنية تهدف لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية 

التكنولوجية. حيث إستهدفت هذه التظاهرة الطالب المتخرجين حديثا من الجامعات 

ابة فرصة لهم لترجمة أفكارهم على أرض الواقع من خالل إنشاء الجزائرية. وهي بمث

 .مؤسسات ناشئة

وخالل ثالثة أيام سيتنافس أزيد من عشرين مشارك من مختلف التخصصات. ليتم في 

 .مشاريع تتحصل على الدعم والمرافقة 4األخير إنتقاء أربعة 

لفائدة الطلبة المشاركين من  هذا و خالل أيام المسابقة سيتم تنظيم دورات تكوينية تدريبية

 .طرف خبراء و مختصين في الملكية الفكرية ،التسويق ، إدارة المشاريع ،و االتصال

و على هامش التظاهرة و مجريات اليوم األول من انطالق التحدي. تم إمضاء إتفاقية 

وجية و تعاون و شراكة بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنول

المدرسة العليا للضمان االجتماعي. حيث تهدف اإلتفاقية إلى التعاون العلمي بين الطرفين. 

و كذا إنشاء شبكة اليقظة التكنولوجية و شبكة لتبادل الخبرات العلمية و التقنية. باإلضافة 

ان إلى دعم ومرافقة المشاريع المبتكرة في المجاالت التي تهتم بها المدرسة العليا للضم

 .اإلجتماعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 إنطالق مسابقة تحدي اإلبتكار بين الجامعات الجزائرية
 

 
 

يشارك أزيد من عشرين متنافس من مختلف التخصصات في تحدي اإلبتكار بين الجامعات الجزائرية، الذي 

 .انطلقت بالمدرسة العليا للضمان اإلجتماعي بالعاصمة

الجامعات الجزائرية، المنظمة من طرف المديرية العامة للبحث العلمي مسابقة تحدي إبتكار بين 

والتطوير التكنولوجي و الوكالة الوطنية تهدف لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية. حيث 

إستهدفت هذه التظاهرة الطالب المتخرجين حديثا من الجامعات الجزائرية. وهي بمثابة فرصة لهم 

 .ارهم على أرض الواقع من خالل إنشاء مؤسسات ناشئةلترجمة أفك

وخالل ثالثة أيام سيتنافس أزيد من عشرين مشارك من مختلف التخصصات. ليتم في األخير إنتقاء 

 .مشاريع تتحصل على الدعم والمرافقة 4أربعة 

ن من طرف هذا و خالل أيام المسابقة سيتم تنظيم دورات تكوينية تدريبية لفائدة الطلبة المشاركي

 .خبراء و مختصين في الملكية الفكرية ،التسويق ، إدارة المشاريع ،و االتصال

و على هامش التظاهرة و مجريات اليوم األول من انطالق التحدي. تم إمضاء إتفاقية تعاون و 

لضمان شراكة بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية و المدرسة العليا ل

االجتماعي. حيث تهدف اإلتفاقية إلى التعاون العلمي بين الطرفين. و كذا إنشاء شبكة اليقظة 

التكنولوجية و شبكة لتبادل الخبرات العلمية و التقنية. باإلضافة إلى دعم ومرافقة المشاريع المبتكرة 

 .في المجاالت التي تهتم بها المدرسة العليا للضمان اإلجتماعي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

نطالق مسابقة تحدي اإلبتكار بين الجامعات الجزائريةإ  
 

يشارك أزيد من عشرين متنافس من مختلف التخصصات في تحدي اإلبتكار بين الجامعات الجزائرية، الذي 

 .انطلقت بالمدرسة العليا للضمان اإلجتماعي بالعاصمة

من طرف المديرية العامة للبحث العلمي  مسابقة تحدي إبتكار بين الجامعات الجزائرية، المنظمة

والتطوير التكنولوجي و الوكالة الوطنية تهدف لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية. حيث 

إستهدفت هذه التظاهرة الطالب المتخرجين حديثا من الجامعات الجزائرية. وهي بمثابة فرصة لهم 

 .إنشاء مؤسسات ناشئة لترجمة أفكارهم على أرض الواقع من خالل

وخالل ثالثة أيام سيتنافس أزيد من عشرين مشارك من مختلف التخصصات. ليتم في األخير إنتقاء 

 .مشاريع تتحصل على الدعم والمرافقة 4أربعة 

هذا و خالل أيام المسابقة سيتم تنظيم دورات تكوينية تدريبية لفائدة الطلبة المشاركين من طرف 

 .الملكية الفكرية ،التسويق ، إدارة المشاريع ،و االتصالخبراء و مختصين في 

و على هامش التظاهرة و مجريات اليوم األول من انطالق التحدي. تم إمضاء إتفاقية تعاون و 

شراكة بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية و المدرسة العليا للضمان 

إلتفاقية إلى التعاون العلمي بين الطرفين. و كذا إنشاء شبكة اليقظة االجتماعي. حيث تهدف ا

التكنولوجية و شبكة لتبادل الخبرات العلمية و التقنية. باإلضافة إلى دعم ومرافقة المشاريع المبتكرة 

 .في المجاالت التي تهتم بها المدرسة العليا للضمان اإلجتماعي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

كفاءة وتوفيرا للطاقة.. باحثون جزائريون يبتكرون تقنية عالمية لتنظيف األلواح الشمسية أكثر  
 

تمّكن فريق بحث علمي، من كلية الهندسة الكهربائية بجامعة جياللي اليابس بوالية سيدي بلعباس بالجزائر، من 

تطوير تقنية التنظيف الذاتي لأللواح الشمسية باستخدام آلة تنفخ الهواء، ولكن بفعالية كبيرة غير مسبوقة، وطاقة 

  .(LED) "إل إي دي"ال تتجاوز ما يستهلكه مصباح صغير من نوع 

باحثين وهم: عمار تيلماتين، ياسين بلبنة، يان هللا خليفة، قادوس نزهة. وهم يشتغلون في  4ويتكون الفريق من 

وقد أودعوا مؤخرا طلب  .(APELEC) "تطبيقات بالزما الكهرباء الساكنة والتوافق الكهرومغناطيسي"مخبر 

لكية الصناعية الذي تكفّل أيضا بإيداع طلب دولي على براءة االختراع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للم

 .مستوى المنظمة الدولية للملكية الصناعية

 القضاء على أبرز مشكل بصيانة األلواح الشمسية…

تواجه مشاكل لصيانتها،  -التي يتم استخدامها في توليد الطاقة الشمسية-ومن المعروف أن األلواح الشمسية 

مسة السط  باستخدام الماء أو مواد التنظيف الخاصة يقلل من كفاءتها، كما أن خاصة عملية التنظيف، فمال

استخدام تقنية "النفخ بالري " المعمول بها حاليا تتطلب مولدات كبيرة وتحتاج إلى طاقة كبيرة، عكس االختراع 

 .الجديد الذي ال يحتاج إلى طاقة كبيرة وال إلى مولد للضغط

)رئيس فريق االختراع ومدير المختبر بجامعة بلعباس( في تصري  عبر الهاتف وقال البروفيسور تيلماتين 

للجزيرة نت "هذا االختراع مهم جدا في مجال تنظيف األلواح الشمسية ألنه فعّال من حيث الصيانة واقتصادي 

توى العالمي من حيث الطاقة وال يحتاج إلى جهاز النفخ الكبير.. ونتوقع أن يكون لهذا االختراع صدى على المس

 ."مستقبال

في تصري  للجزيرة نت عبر الهاتف "األلواح  (من جهته، قال بلبنة )األستاذ الباحث المشارك بهذا االختراع

الشمسية تتطلب عناية مستمرة لتنظيفها خاصة المناطق الصحراوية، والتقنيات الموجودة حاليا تعتمد على الماء 

مساوئ، وأيضا على نفخ الري  باستخدام معدات تتطلب طاقة كبيرة وهو مورد ثمين واستخدامه ال يخلو من 

 ."مقارنة باآللة التي اخترعناها

وأوض  األستاذ بلبنة "ابتكرنا هذه التقنية بالصدفة حيث كنا نعمل على صنع آلة نفخ هواء الستخدامها في مجال 

سية سيكون أحسن وأكثر كفاءة.. الوقت آخر، لكن بعد صنعها وجدنا أن استخدامها في مجال تنظيف األلواح الشم

 ."الحالي هذه االلة تشتغل بكابل كهربائي لكننا سنعمل مستقبال على تزويدها ببطارية حتى يكون الجهاز مستقال

 ربط الجامعة بعالم االقتصاد والمؤسسات

معات ومخابر البحث ومازالت الحلقة التي تربط الجامعة بعالم االقتصاد والمؤسسات مفقودة في الكثير من الجا

العلمي بالجزائر، ويبدو أن جامعة بلعباس قد خطت بهذا المجال بعض الخطوات المحمودة، حيث سبق لها 

 .تسويق بعض المنتجات البحثية، وتتأهب اليوم لتسويق اختراعها الجديد في تنظيف األلواح الشمسية

العديد من المجاالت، أهمها آلة لفرز النفايات  براءة اختراع في 02وقال تيلماتين للجزيرة نت "لدينا حوالي 

البالستيكية والحديدية باستعمال الكهرباء حيث تمكنا من تسويقها بالتعاون مع إحدى المؤسسات المحلية هنا بوالية 

 ."سيدي بلعباس

وعاد بلبنة ليقول إن هناك نقصا كبيرا في ربط الجامعات ومراكز البحث بعالم المؤسسات الصناعية 

القتصادية، وهو ما يجب العمل عليه من أجل ربط العالمين معا لدعم البحث العلمي وتطوير المؤسسات وا

 .الصناعية واالقتصادية

وأوض  أن فقدان الحلقة التي تربط الجامعات بعالم االقتصاد جعل منتجات الباحثين ومجهودهم الكبير ال معنى 

ونحن بجامعة سيدي بلعباس نحاول العمل على ذلك، وأظن "مادية له، معتبرا أن هذا إهدار للطاقات البشرية وال

 ."أننا بدأنا شق طريقنا نحو تحقيق ذلك

 

 

 

 



 

 

 
 

 أكثر كفاءة وتوفيرا للطاقة.. باحثون جزائريون يبتكرون تقنية عالمية لتنظيف األلواح الشمسية
 

اليابس بوالية سيدي بلعباس بالجزائر، من تمّكن فريق بحث علمي، من كلية الهندسة الكهربائية بجامعة جياللي 

تطوير تقنية التنظيف الذاتي لأللواح الشمسية باستخدام آلة تنفخ الهواء، ولكن بفعالية كبيرة غير مسبوقة، وطاقة 

 .(LED) ”إل إي دي“ال تتجاوز ما يستهلكه مصباح صغير من نوع 

بنة، يان هللا خليفة، قادوس نزهة. وهم يشتغلون في باحثين وهم: عمار تيلماتين، ياسين بل 4ويتكون الفريق من 

وقد أودعوا مؤخرا طلب  .(APELEC) ”تطبيقات بالزما الكهرباء الساكنة والتوافق الكهرومغناطيسي“مخبر 

براءة االختراع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي تكفّل أيضا بإيداع طلب دولي على 

 .الدولية للملكية الصناعية مستوى المنظمة

 القضاء على أبرز مشكل بصيانة األلواح الشمسية…

تواجه مشاكل لصيانتها،  -التي يتم استخدامها في توليد الطاقة الشمسية-ومن المعروف أن األلواح الشمسية 

ا، كما أن خاصة عملية التنظيف، فمالمسة السط  باستخدام الماء أو مواد التنظيف الخاصة يقلل من كفاءته

المعمول بها حاليا تتطلب مولدات كبيرة وتحتاج إلى طاقة كبيرة، عكس االختراع ” النفخ بالري “استخدام تقنية 

 .الجديد الذي ال يحتاج إلى طاقة كبيرة وال إلى مولد للضغط

الهاتف وقال البروفيسور تيلماتين )رئيس فريق االختراع ومدير المختبر بجامعة بلعباس( في تصري  عبر 

هذا االختراع مهم جدا في مجال تنظيف األلواح الشمسية ألنه فعّال من حيث الصيانة واقتصادي “للجزيرة نت 

من حيث الطاقة وال يحتاج إلى جهاز النفخ الكبير.. ونتوقع أن يكون لهذا االختراع صدى على المستوى العالمي 

 .”مستقبال

األلواح “رك بهذا االختراع( في تصري  للجزيرة نت عبر الهاتف من جهته، قال بلبنة )األستاذ الباحث المشا

الشمسية تتطلب عناية مستمرة لتنظيفها خاصة المناطق الصحراوية، والتقنيات الموجودة حاليا تعتمد على الماء 

وهو مورد ثمين واستخدامه ال يخلو من مساوئ، وأيضا على نفخ الري  باستخدام معدات تتطلب طاقة كبيرة 

 .”رنة باآللة التي اخترعناهامقا

ابتكرنا هذه التقنية بالصدفة حيث كنا نعمل على صنع آلة نفخ هواء الستخدامها في مجال “وأوض  األستاذ بلبنة 

آخر، لكن بعد صنعها وجدنا أن استخدامها في مجال تنظيف األلواح الشمسية سيكون أحسن وأكثر كفاءة.. الوقت 

 .”ل كهربائي لكننا سنعمل مستقبال على تزويدها ببطارية حتى يكون الجهاز مستقالالحالي هذه االلة تشتغل بكاب

 ربط الجامعة بعالم االقتصاد والمؤسسات

ومازالت الحلقة التي تربط الجامعة بعالم االقتصاد والمؤسسات مفقودة في الكثير من الجامعات ومخابر البحث 

ت بهذا المجال بعض الخطوات المحمودة، حيث سبق لها العلمي بالجزائر، ويبدو أن جامعة بلعباس قد خط

 .تسويق بعض المنتجات البحثية، وتتأهب اليوم لتسويق اختراعها الجديد في تنظيف األلواح الشمسية

براءة اختراع في العديد من المجاالت، أهمها آلة لفرز النفايات  02لدينا حوالي “وقال تيلماتين للجزيرة نت 

يدية باستعمال الكهرباء حيث تمكنا من تسويقها بالتعاون مع إحدى المؤسسات المحلية هنا بوالية البالستيكية والحد

 .”سيدي بلعباس

وعاد بلبنة ليقول إن هناك نقصا كبيرا في ربط الجامعات ومراكز البحث بعالم المؤسسات الصناعية 

البحث العلمي وتطوير المؤسسات واالقتصادية، وهو ما يجب العمل عليه من أجل ربط العالمين معا لدعم 

 .الصناعية واالقتصادية

وأوض  أن فقدان الحلقة التي تربط الجامعات بعالم االقتصاد جعل منتجات الباحثين ومجهودهم الكبير ال معنى 

ونحن بجامعة سيدي بلعباس نحاول العمل على ذلك، وأظن “له، معتبرا أن هذا إهدار للطاقات البشرية والمادية 

 .”بدأنا شق طريقنا نحو تحقيق ذلكأننا 
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 دعوة لتنشيط أساليب الوساطة االجتماعية 

 للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

 

، في أشغال لقاء دراسي حول "العنف ضد بسوق أهراس "دعا أخصائيون، شاركوا في دار الثقافة "الطاهر وطار

المرأة"، إلى تنشيط أساليب الوساطة االجتماعية، للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، كما أكد مشاركون في ندوة 

، أن مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، تعد مسؤولية كافة فعاليات المجتمع، لضمان حماية حقوق باألغواطنظمت 

  .المرأة كاملة

الذي نظمته مصلحة النشاطات باإلقامة  أبرز متدخلون من أساتذة جامعيين وأخصائيين نفسانيين في هذا اللقاء،

، في إطار إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضرورة مكافحة باألغواط "الجامعية "دمحم قوجال

عد مسؤولية كافة فعاليات المجتمع، لضمان حماية حقوقها كاملة، من خالل ظاهرة العنف ضد المرأة، التي ت

 .العمل ضمن مقاربة مشتركة لمجابهتها، وتفادي انعكاساتها السلبية على المرأة

، على ضرورة نشر باألغواطأكد األستاذ دمحم بن عزوزي، باحث بمركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة 

الوعي بين أفراد المجتمع، حول السلبيات التي تحملها بعض العادات والتقاليد التي تعود بآثار ضارة على حياة 

ء اللواتي تعرضن المرأة، وتوعية المجتمع بحقائق وعواقب انتشار هذه الظاهرة، واالستماع إلى تجارب النسا

 .للعنف واالستجابة الحتياجاتهن

، أهمية توفير المرافقة النفسية للمرأة التي تعرضت األغواطمن جهته، أبرز المتدخل دمحم قلومة، من جامعة 

رة وزيادة منسوب الوعي لدى أفرادها، بخصوص القضاء على هذه الظاهرة، مع تهيئة للعنف، مع تثقيف األس

 .بيئة تعليمية آمنة للمرأة وحثها على التعلم، وهو ما يسم  لها بتحدي الصعوبات التي تفرزها بعض األعراف

لتعليم، يرى في ذات السياق، أنه بات من الضروري "تغيير" بعض الذهنيات التي ترفض حق المرأة في ا

وتحقيق التحول االجتماعي الذي يضمن حقوقها، من خالل السعي نحو إرساء تكافؤ الفرص في الحصول على 

تعليم جيد"، داعيا إلى ضرورة اهتمام منظومة التعليم بمكافحة ظاهرة "العدوانية" في الوسط المدرسي، إضافة 

 .اء عالقات تقوم على االحترام بين الجنسينإلى إكساب التالميذ والطلبة فنون التعامل بين األفراد، وبن

تطرق األستاذ أحمد التيجاني بوزيدي، من ذات المؤسسة الجامعية، إلى الشق الحقوقي القانوني، مستعرضا 

 .اإلجراءات التي أقرها المشرع الجزائري في الحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف

 رفقا بالقوارير

، في أشغال اللقاء، الذي بادرت إلى تنظيمه سوق أهراساألستاذ ياسين خذايرية، من جامعة من جهته، أشار 

الجامعية والتكوين والتعليم  جمعية "لينا" النسوية، بالتنسيق مع مديريات النشاط االجتماعي والتضامن والخدمات

المهنيين والشؤون الدينية واألوقاف، وحضور عدد من طلبة الجامعة وجمعيات المجتمع المدني، أنه "أصب  

لزاما، في ظل تنامي هذه الظاهرة، تفعيل الوساطة االجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في التحسيس 

 ."بمخاطرها

 02لقاء، المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة )وقد تناول ذات المتدخل في هذا ال

االنتشار الواسع للعنف اإللكتروني، الذي تعددت "نوفمبر من كل سنة( تحت شعار "رفقا بالقوارير"، ظاهرة 

الحاالت المتعلقة مظاهره وأشكاله"، الفتا في هذا السياق، إلى اآلثار النفسية والصحية والعقلية التي قد تنجم عن 

 .بتعنيف المرأة

من جهتها، تطرقت رئيسة مكتب الوساطة االجتماعية والعائلية بمديرية النشاط االجتماعي والتضامن، كريمة 

مالحي، إلى استراتيجية التكفل بالنساء ضحايا العنف، المتمثلة في تفعيل قاعدة بيانات إلكترونية ودعم آليات 

 ."تمر حتما عبر الوقاية"حة ظاهرة العنف ضد المرأة التكفل، مشيرة إلى أن مكاف

، نسيب كربوسة، إلى أن اإلسالم جاء لتحرير المرأة، وصد كل بسوق أهراس "بدوره، ذكر إمام مسجد "اآلمان

عنها، داعيا األسرة إلى التماسك ونبذ العنف اللفظي والجسدي، كما طالب بتطبيق الردع ضد كل أشكال العنف 

 .من يعنف المرأة

https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3


 

 

 
 

 للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة 

 دعوة لتنشيط أساليب الوساطة االجتماعية 

 

 
 

العنف ضد المرأة"، إلى "دعا أخصائيون، شاركوا في دار الثقافة "الطاهر وطار" بسوق أهراس، في أشغال لقاء دراسي حول 

تنشيط أساليب الوساطة االجتماعية، للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، كما أكد مشاركون في ندوة نظمت باألغواط، أن مكافحة 

 .كافة فعاليات المجتمع، لضمان حماية حقوق المرأة كاملة ظاهرة العنف ضد المرأة، تعد مسؤولية

أبرز متدخلون من أساتذة جامعيين وأخصائيين نفسانيين في هذا اللقاء، الذي نظمته مصلحة النشاطات باإلقامة الجامعية "دمحم 

هرة العنف ضد المرأة، التي قوجال" باألغواط، في إطار إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضرورة مكافحة ظا

تعد مسؤولية كافة فعاليات المجتمع، لضمان حماية حقوقها كاملة، من خالل العمل ضمن مقاربة مشتركة لمجابهتها، وتفادي 

 .انعكاساتها السلبية على المرأة

ضرورة نشر الوعي بين أفراد أكد األستاذ دمحم بن عزوزي، باحث بمركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط، على 

المجتمع، حول السلبيات التي تحملها بعض العادات والتقاليد التي تعود بآثار ضارة على حياة المرأة، وتوعية المجتمع بحقائق 

 .وعواقب انتشار هذه الظاهرة، واالستماع إلى تجارب النساء اللواتي تعرضن للعنف واالستجابة الحتياجاتهن

متدخل دمحم قلومة، من جامعة األغواط، أهمية توفير المرافقة النفسية للمرأة التي تعرضت للعنف، مع تثقيف من جهته، أبرز ال

األسرة وزيادة منسوب الوعي لدى أفرادها، بخصوص القضاء على هذه الظاهرة، مع تهيئة بيئة تعليمية آمنة للمرأة وحثها على 

 .تفرزها بعض األعرافالتعلم، وهو ما يسم  لها بتحدي الصعوبات التي 

تغيير" بعض الذهنيات التي ترفض حق المرأة في التعليم، وتحقيق التحول "يرى في ذات السياق، أنه بات من الضروري 

االجتماعي الذي يضمن حقوقها، من خالل السعي نحو إرساء تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد"، داعيا إلى ضرورة 

افحة ظاهرة "العدوانية" في الوسط المدرسي، إضافة إلى إكساب التالميذ والطلبة فنون التعامل بين اهتمام منظومة التعليم بمك

 .األفراد، وبناء عالقات تقوم على االحترام بين الجنسين

تطرق األستاذ أحمد التيجاني بوزيدي، من ذات المؤسسة الجامعية، إلى الشق الحقوقي القانوني، مستعرضا اإلجراءات التي 

 .رها المشرع الجزائري في الحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنفأق

 رفقا بالقوارير

 "من جهته، أشار األستاذ ياسين خذايرية، من جامعة سوق أهراس، في أشغال اللقاء، الذي بادرت إلى تنظيمه جمعية "لينا

خدمات الجامعية والتكوين والتعليم المهنيين والشؤون الدينية النسوية، بالتنسيق مع مديريات النشاط االجتماعي والتضامن وال

واألوقاف، وحضور عدد من طلبة الجامعة وجمعيات المجتمع المدني، أنه "أصب  لزاما، في ظل تنامي هذه الظاهرة، تفعيل 

 ."الوساطة االجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في التحسيس بمخاطرها

نوفمبر من كل سنة(  02ذا اللقاء، المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة )وقد تناول ذات المتدخل في ه

تحت شعار "رفقا بالقوارير"، ظاهرة "االنتشار الواسع للعنف اإللكتروني، الذي تعددت مظاهره وأشكاله"، الفتا في هذا السياق، 

 .م عن الحاالت المتعلقة بتعنيف المرأةإلى اآلثار النفسية والصحية والعقلية التي قد تنج

من جهتها، تطرقت رئيسة مكتب الوساطة االجتماعية والعائلية بمديرية النشاط االجتماعي والتضامن، كريمة مالحي، إلى 

مكافحة  استراتيجية التكفل بالنساء ضحايا العنف، المتمثلة في تفعيل قاعدة بيانات إلكترونية ودعم آليات التكفل، مشيرة إلى أن

 ."تمر حتما عبر الوقاية"ظاهرة العنف ضد المرأة 

بدوره، ذكر إمام مسجد "اآلمان" بسوق أهراس، نسيب كربوسة، إلى أن اإلسالم جاء لتحرير المرأة، وصد كل أشكال العنف 

  .المرأةعنها، داعيا األسرة إلى التماسك ونبذ العنف اللفظي والجسدي، كما طالب بتطبيق الردع ضد كل من يعنف 

 

 

 



 

 

 
 

Université d'Oran 2 Mohamed Benahmed: 44 enseignants formés aux 

technologies numériques. 
 

 

  La cellule d'accompagnement et de suivi pédagogique de l'Université Oran 2 

Mohamed Benahmed lance à partir d'aujourd'hui la Semaine nationale du numérique 

destinée à la formation des enseignants nouvellement recrutés par l'université.  

Pas moins de 44 enseignants issus de six facultés ou instituts d'Oran 2 bénéficient de 

cette formation. Cette semaine nationale dédiée au numérique qui vise à évaluer le 

travail réalisé durant l'année 2021-2022, intervient, selon les organisateurs, dans le 

cadre du prolongement de la dernière phase de formation pédagogique des 

enseignants nouvellement recrutés à l'Université d'Oran 2 Mohamed Benahmed. Une 

phase qui vient couronner un premier axe de formation en présentiel, affirme-t-on. 

L'évaluation de ce deuxième axe de formation consacré aux technologies de 

l'information et de la communication (TIC) est initiée en coordination avec 

l'Université Mentouri de Constantine 1, souligne-t-on par ailleurs. 

Selon la même source, c'est « à partir du dimanche 27 novembre, et jusqu'au mercredi 

30 novembre 2022, que se tiendra cette semaine du numérique au niveau de plusieurs 

salles de l'université. Elle sera animée sous la supervision du coordinateur de la 

cellule d'accompagnement et de suivi pédagogique, le professeur Chenouf Sadek, et 

en présence de Mme Mekakieh-Mahdi Mokhtaria, vice-présidente de l'Université 

chargée de la pédagogie, Mme Aida-Ben Mohamed Houari, directrice du Centre 

systèmes et réseaux, et M. Azar Al-Qasim, responsable du téléenseignement et de 

l'enseignement à distance. 

Selon les organisateurs, cette Semaine nationale du numérique permettra de présenter 

une évaluation du portfolio des diverses activités et le Moodle créé pour la 

présentation d'un cours via la plateforme qui lui est dédiée. Elle permettra également 

de présenter les travaux réalisés par les enseignants devant des comités d'évaluation 

composés de chefs de départements, de professeurs du domaine et de professeurs des 

technologies de l'information et de la communication - TIC. La durée de la 

présentation de chaque enseignant varie de 40 minutes à 1 heure, a-t-on précisé. 

Selon l'Université Oran 2, la Semaine nationale du numérique permettra aux 

enseignants candidats d'obtenir un certificat de formation aux technologies de 

l'information et de la communication. Les candidats ayant obtenu au moins 90% dans 

cet axe de formation seront également sélectionnés pour encadrer les stages de 

formation aux autres enseignants dans toutes les facultés et instituts sous la coupe de 

l'Université d'Oran 2 Mohamed Benahmed. 
 

 

 

 

 

https://www.djazairess.com/fr/city/Oran
https://www.djazairess.com/fr/city/Oran
https://www.djazairess.com/fr/city/Oran
https://www.djazairess.com/fr/city/Constantine
https://www.djazairess.com/fr/city/Al-Qasim
https://www.djazairess.com/fr/city/Oran
https://www.djazairess.com/fr/city/Oran


 

 
 

Des étudiants en génie biomédicale exposent leur savoir-faire L'e-santé: 

innover pour faciliter l'accès aux soins pour tous. 
 

Une journée pédagogique sur l'e-santé a été organisée l'après-midi du samedi 26 novembre en 

cours à la bibliothèque de la faculté des sciences exactes et appliquées de l'Université Oran 1 

Ahmed Ben Bella au Campus Dr Taleb Mouard Salim (ex-IGMO) pour renseigner les différents 

intervenants dans le secteur de la santé sur les innovations technologiques dans la santé 

numérique.  

Cette journée a été organisée à l'initiative de la jeune étudiante en L3 en génie biomédicale du 

département d'informatique, Chadli Fatima Zohra, en partenariat avec la docteure Djalila Rahali, 

cyberpsychologue, experte en e-santé et fondatrice et directrice du start-up Nafsiyatec 

(Techinnovation, Training and Entrepreneurship in Mental Health), pour promouvoir «la 

technologie adaptée à la santé auprès des étudiants futurs médecins et acteurs économiques dans la 

santé et mettre en exergue les travaux innovants des étudiants de la spécialité technologie en santé 

pour une meilleure adhésion à l'innovation dans le domaine de la santé». L'e-santé ou la santé 

numérique fait référence à l'application des nouvelles technologies à l'ensemble des activités en 

rapport avec la santé pour faciliter l'accès aux soins à tous et soulager le personnel soignant chargé 

de suivre les personnes ne pouvant se déplacer et/ou celles vivant loin d'un médecin. L'e-santé a 

un potentiel important dans notre pays, notamment dans les régions intérieures et dans le grand 

Sud qui enregistrent un grave déficit en matière de médecins spécialistes. 

Dans son intervention, la jeune étudiante Chadli Fatima Zohra a mis en relief l'intérêt des outils 

numériques dans la gestion des soins médicaux et la surveillance à distance des patients à risque. 

Elle a également exposé les avancées technologiques en matière de consultations médicales à 

distance et de partage de données médicales. Quant à la cyberpsychologue Djalila Rahali, elle a 

estimé que l'e-santé demeure encore en retard par rapport à d'autres secteurs comme l'e-finance en 

Algérie tout en précisant que l'objectif de cet événement est de faire découvrir aux étudiants, 

futurs médecins et acteurs économiques dans la santé, les technologies adaptées à la santé. Djalila 

Rahali, qui est docteure en psychologie spécialiste en cyberpsychologie, avait lancé en 2020 la 

première application Android au monde pour la détection de la Coronaphobia. 

Cette ancienne étudiante de l'université d'Oran, qui est la première psychologue en Algérie 

spécialisée en cyberpsychologie (1999) et également chercheure en cybercomportements, avait 

réussi grâce à la collaboration d'une équipe de chercheurs algériens, tous issus de l'université 

d'Oran, le défi de créer cette application Android disponible en plusieurs langues. « Cette 

application est née en Algérie par des Algériens et elle est hébergée en Algérie. Elle respecte les 

lois RGPD et HIPAA. Elle est bénéfique pour tous les adultes qui voudraient autoévaluer leurs 

peurs du Covid-19 et de l'impact de cette peur et du confinement sur leurs vies en général. 

Tous les psychologues qui veulent se faire aider dans leurs diagnostics à distance ou en cabinet 

par un outil rapide et fiable peuvent consulter cette application qui a été reprise, dès son 

lancement, par des plateformes étrangères d'e-santé. L'application est ainsi disponible sur la plate-

forme de l'Agence Régionale Ile-de-France dans sa plateforme de e-santé ainsi que la Caravane 

panafricaine de l'Innovation XHUMANISA, qui est présente dans une dizaine de pays d'Afrique 

dont l'Algérie (CHU de Bejaia, de Constantine d'Oran, etc. y figurent) ». Les chercheurs qui 

s'intéressent à cette nouvelle application peuvent bénéficier d'une formation gratuite en 

cyberpsychologie & apprentissage de l'intervention psychologique à distance. 
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