
 

 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2022ديسمبر  12 ليوم



 

  مشاريع مبتكرة تدخل مرحلة الّرعاية 5

لجنة االنتقاء المختصة، وهي مؤسسات واعدة من تقديم الطلبة ستدخل  مشاريع ألفكار مبتكرة من قبل 5اختيرت 

االنتقال االقتصادي والتبلور في  وجية، في انتظار عمليةالرعاية والمرافقة على مستوى الحاضنة التكنول مرحلة

  .الميدان والمساهمة في إنشاء الثروة واليد العاملة شكل مؤسسة منتجة قادرة على المنافسة في

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية الى ربط الجامعة الجزائرية تماشيا مع السياسة المنتهجة من قبل

والمستقبلية، حيث يلعب فيها الطالب  تصادي واالجتماعي بما يستجيب لتحديات المرحلة الراهنةبمحيطها االق

 المشاركة االيجابية والفكر المتفتح عن طريق تحرير المبادرة وإبراز األفكار الحلقة الرئيسية األبرز من خالل

على إيجاد مناخ مالئم للطلبة  بومرداس المبتكرة، وغرس الثقافة المقاوالتية، تعمل الحاضنة التكنولوجية لجامعة

والتوجيه أو من حيث المسابقات والمنافسات المفتوحة الختيار أبرز  وحاملي األفكار سواء من حيث المرافقة

التي ساهمت « فكرتي»التحدي  التي تبلورت في فعاليات الطبعة الثانية لمسابقة المبتكرة، وهي العملية المشاريع

مشروعا خضع للتقييم والدراسة من قبل أعضاء اللجنة  60 في انتقاء عدد من المشاريع الطموحة من بين حوالي

 .التقنية

ولى في هذه المنافسة وقيمتها األ للطالب هابط عادل، الجائزة« السيارة االلكترونية متعدد الوظائف»مشروع  ونال

 نظام إدارة الزراعة الذكية القائم على»عن مشروع « إلكترو»عادت لنادي  ألف دينار، الجائزة الثانية 60المالية 

إدارة المعدات والنفايات المحتوية على » ألف دينار، فيما عادت الجائزة الثالثة لمشروع 30بقيمة « انترنت األشياء

ضيف منير، أما الجائزة الرابعة فكانت من نصيب عصماني مروى وفاكد  للطالب« عدد الكلورثنائي الفينيل مت

عادت لعلوان  ، والجائزة الخامسة«دراسة وانجاز جهاز مراقبة طبي عن بعد»ريمة عن مشروع  جوهر ونوي

 .«تطوير العمليات الحيوية إلنتاج المبيدات»ربيعة عن مشروع 

 ياحي مصطفى قد تعهد سابقا على هامش التظاهرة بإنشاء قطب الحتضان مقرات بومرداس هذا وكان مدير جامعة

االعتراف  اختتام الفعاليات، وهو نوع من المؤسسات الجديدة التي سيتم انتقاؤها من قبل لجنة التحكيم المختصة في

 تتالقاه مثل هذه المبادرات، بالتنسيق طبعا مع الشريك االقتصادي المتمثل في والدعم المباشر وغير المباشر التي

المرافقة لهذه المشاريع  عدد من الشركات المشاركة كسونطراك ومؤسسة سوكوتيد الى جانب الهيئات الرسمية

 .التكنولوجية ميةمنها الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتن

الحملة  بومرداس وبالموازاة مع هذه الفعالية االقتصادية والتكنولوجية، تتواصل على مستوى حاضنة جامعة

 .المشرفين على التخرج للتعريف والدكتوراه 2التحسيسية واإلعالمية لفائدة طلبة الماستر
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 مشاريع مبتكرة تدخل مرحلة الّرعاية 5

مبتكرة من قبل لجنة االنتقاء المختصة، وهي مؤسسات واعدة من تقديم الطلبة ستدخل مشاريع ألفكار  5اختيرت 

مرحلة الرعاية والمرافقة على مستوى الحاضنة التكنولوجية، في انتظار عملية االنتقال االقتصادي والتبلور في 

 العاملة.شكل مؤسسة منتجة قادرة على المنافسة في الميدان والمساهمة في إنشاء الثروة واليد 

تماشيا مع السياسة المنتهجة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية الى ربط الجامعة الجزائرية 

بمحيطها االقتصادي واالجتماعي بما يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية، حيث يلعب فيها الطالب 

بية والفكر المتفتح عن طريق تحرير المبادرة وإبراز األفكار الحلقة الرئيسية األبرز من خالل المشاركة االيجا

المبتكرة، وغرس الثقافة المقاوالتية، تعمل الحاضنة التكنولوجية لجامعة بومرداس على إيجاد مناخ مالئم للطلبة 

رز وحاملي األفكار سواء من حيث المرافقة والتوجيه أو من حيث المسابقات والمنافسات المفتوحة الختيار أب

التي ساهمت « فكرتي»المشاريع المبتكرة، وهي العملية التي تبلورت في فعاليات الطبعة الثانية لمسابقة التحدي 

مشروعا خضع للتقييم والدراسة من قبل أعضاء اللجنة  60في انتقاء عدد من المشاريع الطموحة من بين حوالي 

 التقنية. 

للطالب هابط عادل، الجائزة األولى في هذه المنافسة وقيمتها « ائفالسيارة االلكترونية متعدد الوظ»ونال مشروع 

نظام إدارة الزراعة الذكية القائم على »عن مشروع « إلكترو»ألف دينار، الجائزة الثانية عادت لنادي  60المالية 

ايات المحتوية على إدارة المعدات والنف»ألف دينار، فيما عادت الجائزة الثالثة لمشروع  30بقيمة « انترنت األشياء

للطالب ضيف منير، أما الجائزة الرابعة فكانت من نصيب عصماني مروى وفاكد « ثنائي الفينيل متعدد الكلور

، والجائزة الخامسة عادت لعلوان «دراسة وانجاز جهاز مراقبة طبي عن بعد»جوهر ونوي ريمة عن مشروع 

 «.بيداتتطوير العمليات الحيوية إلنتاج الم»ربيعة عن مشروع 

هذا وكان مدير جامعة بومرداس ياحي مصطفى قد تعهد سابقا على هامش التظاهرة بإنشاء قطب الحتضان مقرات 

المؤسسات الجديدة التي سيتم انتقاؤها من قبل لجنة التحكيم المختصة في اختتام الفعاليات، وهو نوع من االعتراف 

ه المبادرات، بالتنسيق طبعا مع الشريك االقتصادي المتمثل في والدعم المباشر وغير المباشر التي تتالقاه مثل هذ

عدد من الشركات المشاركة كسونطراك ومؤسسة سوكوتيد الى جانب الهيئات الرسمية المرافقة لهذه المشاريع 

 منها الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

لتكنولوجية، تتواصل على مستوى حاضنة جامعة بومرداس الحملة وبالموازاة مع هذه الفعالية االقتصادية وا

 .والدكتوراه المشرفين على التخرج للتعريف 2التحسيسية واإلعالمية لفائدة طلبة الماستر

 

 

 

 

 

 

 



 

  إجماع على تفعيل دور خاليا اإلعالم

 االتصال المؤسساتي بباتنة

 

الحاج لخضر،  1باتنة ي، احتضنته قاعة دار المقاوالتية بجامعةأكد مشاركون في فعاليات يوم تكويني حول االتصال المؤسسات

على ضرورة تفعيل دور خاليا اإلعالم واالتصال؛ لمواكبة  ،"مؤخرا، تحت شعار "شريان.. بناء مؤسسات جزائرية قوية وناجحة

لحل مختلف اإلشكاليات،  مجال التكنولوجيات الحديثة.وطالب المشاركون في توصياتهم بإعداد مخطط اتصالي لحاصل فيالتطور ا

الجامعة  لتحقيق الغاية المنشودة من الفعل التواصلي مع المجتمعات في إطار انفتاح يعتمد على آليات ممنهجة، واستراتيجيات وقائية

والعالقات العامة على مستوى اإلدارات والهيئات العمومية  ائدة المكلفين باإلعالم واالتصالعلى المحيط الخارجي، والموّجه لف

  .باتنة لوالية

وتوحيد  يع صالحيات القائمين باالتصال،المؤسساتي، ركيزة أساسية للمؤسسة، مع توس وحرصوا على أن يكون االهتمام باالتصال

وتوفير كل شروط العمل للقائمين عليها، منها  تسمية خاليا أو مصالح اإلعالم واالتصال عبر كل مؤسسات الجمهورية،

اية والجمارك، والحم مؤسسة عمومية وأمنية، منها مديرية األمن الوطني، والدرك الوطني، 30بمشاركة  اللوجيستيكية.وتميز اللقاء

أقدم  العمومية، حيث نوقشت كل القضايا المتعلقة باإلعالم المؤسساتي؛ بوصفه من المدنية، ومديريات التربية، والصحة، واألشغال

االجتماعي، ويحتاج آلليات تطويره في سياق مرجعية فكرية  الظواهر البشرية، ويشكل قطاعا حساسا، وهو األكثر ارتباطا بالنظام

والتثقيف والتوجيه في الوقت  تماشى مع متطلبات التقدم التكنولوجي، فضال عن كونه من أهم أدوات التأثيرت وحضارية وثقافية،

دعامة  اإلعالم واالتصال في خدمة العالقات العامة في عدة قطاعات، وما تشكله من الحاضر، ناهيك عن الدور الذي تلعبه خاليا

 .للنشاط االجتماعي، وباعث للحركة التنموية

ودورها في الظاهرة  شرقي، رئيس قسم اإلعالم واالتصال بالجامعة، أهمية العالقات العامة الرقمية، رز الدكتور إسماعيلوأب

وبناء روابط خلفية عالية الجودة لمجال مستهدف.وركز، من جهته،  االتصالية، وأهدافها التي لّخصها في تعزيز قيادة الفكر،

التكنولوجيات الحديثة، إلنشاء نموذج  ميلود مراد في مداخلته عن آليات صناعة المحتوى الرقمي، على ضرورة استغالل الدكتور

 أمثل ألفكار الجماعات المحلية لدى المواطن. كما أبرز المتدخل أهمية إعداد ناجع للتواصل مع المحيط؛ من أجل تسويق

برمجة دائمة لجلسات عمل تواصلية، تجمع  إلى اتصال األزمات؛ من خالل استراتيجية وقائية اتصالية، تضمن عدم الوصول

 .مستوى المؤسسة، لتبادل األفكار والخبرات؛ لتعزيز الفكر التواصلي المسؤولين بالمكلفين باالتصال على

ة مهارات وحرَص على ضرورة تقوي .تطرق الدكتور رمزي جاب هللا في مداخلته، لألزمات عبر اإلعالم الرقمي وبدوره،

الطريق  قدراتهم في هذا السياق؛ لضمان انتشار المعلومة في جانبها اإليجابي، وقطع المشاركين من الناحية االتصالية، وتحسين

ركز المتدخل على الجدل الكبير حول طبيعة دور  عن كافة أشكال المعلومة المغلوطة، والشائعات المضللة.وفي هذا الصدد،

التواصل االجتماعي. وألّح  األزمات؛ لمواجهة األخبار الزائفة والشائعات التي مصدرها وسائل ومنصات ةاإلعالم الجديد في إدار

 الذي، بحسبه، يتوقف، باألساس، على التعاون مع الجهات المعنية، والرسمية على تفعيل دور اإلعالم الجديد في مواجهة األزمات،

التي تنظم عمل اإلعالم الجديد من ناحية أخرى.  حية، ووضع المعايير والضوابطوالمجتمعية، وما تتيحه من حقائق وبيانات من نا

واالتصال بمختلف المؤسسات اإلدارية  التكويني الثاني من نوعه، برفع انشغاالت القائمين على خاليا اإلعالم لإلشارة، تُّوج اليوم

 .القضايا المتعلقة بتفعيل دور اإلعالم المؤسساتي تنظيم ورشات، نوقشت فيها كل واالقتصادي، حيث عكف فيه المنظمون على
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  االتصال المؤسساتي بباتنة

  على تفعيل دور خاليا اإلعالم إجماع

 

الحاج لخضر،  1أكد مشاركون في فعاليات يوم تكويني حول االتصال المؤسساتي، احتضنته قاعة دار المقاوالتية بجامعة باتنة

، على ضرورة تفعيل دور خاليا اإلعالم واالتصال؛ لمواكبة "شريان.. بناء مؤسسات جزائرية قوية وناجحة"مؤخرا، تحت شعار 

طور الحاصل في مجال التكنولوجيات الحديثة.وطالب المشاركون في توصياتهم بإعداد مخطط اتصالي لحل مختلف اإلشكاليات، الت

يعتمد على آليات ممنهجة، واستراتيجيات وقائية لتحقيق الغاية المنشودة من الفعل التواصلي مع المجتمعات في إطار انفتاح الجامعة 

ه لفائدة المكلفين باإلعالم واالتصال والعالقات العامة على مستوى اإلدارات والهيئات العمومية على المحيط الخارجي، والموجّ 

 لوالية باتنة.

وحرصوا على أن يكون االهتمام باالتصال المؤسساتي، ركيزة أساسية للمؤسسة، مع توسيع صالحيات القائمين باالتصال، وتوحيد 

عبر كل مؤسسات الجمهورية، وتوفير كل شروط العمل للقائمين عليها، منها تسمية خاليا أو مصالح اإلعالم واالتصال 

مؤسسة عمومية وأمنية، منها مديرية األمن الوطني، والدرك الوطني، والجمارك، والحماية  30اللوجيستيكية.وتميز اللقاء بمشاركة 

ايا المتعلقة باإلعالم المؤسساتي؛ بوصفه من أقدم المدنية، ومديريات التربية، والصحة، واألشغال العمومية، حيث نوقشت كل القض

الظواهر البشرية، ويشكل قطاعا حساسا، وهو األكثر ارتباطا بالنظام االجتماعي، ويحتاج آلليات تطويره في سياق مرجعية فكرية 

قيف والتوجيه في الوقت وحضارية وثقافية، تتماشى مع متطلبات التقدم التكنولوجي، فضال عن كونه من أهم أدوات التأثير والتث

الحاضر، ناهيك عن الدور الذي تلعبه خاليا اإلعالم واالتصال في خدمة العالقات العامة في عدة قطاعات، وما تشكله من دعامة 

   للنشاط االجتماعي، وباعث للحركة التنموية. 

قات العامة الرقمية، ودورها في الظاهرة وأبرز الدكتور إسماعيل شرقي، رئيس قسم اإلعالم واالتصال بالجامعة، أهمية العال

االتصالية، وأهدافها التي لّخصها في تعزيز قيادة الفكر، وبناء روابط خلفية عالية الجودة لمجال مستهدف.وركز، من جهته، 

اء نموذج الدكتور ميلود مراد في مداخلته عن آليات صناعة المحتوى الرقمي، على ضرورة استغالل التكنولوجيات الحديثة، إلنش

ناجع للتواصل مع المحيط؛ من أجل تسويق أمثل ألفكار الجماعات المحلية لدى المواطن. كما أبرز المتدخل أهمية إعداد 

استراتيجية وقائية اتصالية، تضمن عدم الوصول إلى اتصال األزمات؛ من خالل برمجة دائمة لجلسات عمل تواصلية، تجمع 

 مستوى المؤسسة، لتبادل األفكار والخبرات؛ لتعزيز الفكر التواصلي. المسؤولين بالمكلفين باالتصال على

وبدوره، تطرق الدكتور رمزي جاب هللا في مداخلته، لألزمات عبر اإلعالم الرقمي. وحرَص على ضرورة تقوية مهارات 

انبها اإليجابي، وقطع الطريق المشاركين من الناحية االتصالية، وتحسين قدراتهم في هذا السياق؛ لضمان انتشار المعلومة في ج

عن كافة أشكال المعلومة المغلوطة، والشائعات المضللة.وفي هذا الصدد، ركز المتدخل على الجدل الكبير حول طبيعة دور 

اإلعالم الجديد في إدارة األزمات؛ لمواجهة األخبار الزائفة والشائعات التي مصدرها وسائل ومنصات التواصل االجتماعي. وألّح 

ى تفعيل دور اإلعالم الجديد في مواجهة األزمات، الذي، بحسبه، يتوقف، باألساس، على التعاون مع الجهات المعنية، والرسمية عل

والمجتمعية، وما تتيحه من حقائق وبيانات من ناحية، ووضع المعايير والضوابط التي تنظم عمل اإلعالم الجديد من ناحية 

ويني الثاني من نوعه، برفع انشغاالت القائمين على خاليا اإلعالم واالتصال بمختلف المؤسسات لإلشارة، تُّوج اليوم التك أخرى.

اإلدارية واالقتصادي، حيث عكف فيه المنظمون على تنظيم ورشات، نوقشت فيها كل القضايا المتعلقة بتفعيل دور اإلعالم 

 المؤسساتي.
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Ministères de l’Enseignement supérieur et des Moudjahidine : 

Signature aujourd’hui d’un Accord-cadre sur la mémoire  

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Beddari, et son collègue en charge des 

Moudjahidine et des ayants-droits, Laid Rebiga, présideront, ce lundi 

à l’Université Alger3 ( Fac centrale) à 13h30, une cérémonie de 

signature d’un Accord-cadre liant les deux secteurs. Cette dernière 

porte sur une coopération dédiée à la valorisation de la recherche sur 

l’histoire et la protection de la mémoire collective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Université Oran 2: Clôture du 1er Symposium international «Histoire, 

changement et devenir» 

La faculté des langues étrangères de l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben 

Ahmed a abrité les travaux du 1er Symposium international sous le thème « 

Histoire, changement et devenir : la relation entre langue et culture en 

anthropologie sociale et culturelle, History, Change and Becoming : The 

Relation between Language and Culture in Social and Cultural Anthropology 

». Initiée par le Laboratoire Traduction et Méthodologie Trasmed, cette 

rencontre a vu la participation de plus de 120 universitaires venus 

d'universités et de centres universitaires nationaux de la faculté des langues 

étrangères et du département de traduction des universités Oran 2 et Oran 

1, d'Alger, de Mostaganem, Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, Aïn 

Témouchent, Tiaret, Saïda, Sétif, Constantine, Tébessa, Oum El Bouaghi, 

Skikda, Batna, Tizi Ouzou, Béjaïa, Blida et de Laghouat. Ont également pris 

part à cet évènement scientifique international des universitaires étrangers 

issus, entre autres, de l'Université de Sfax en Tunisie, les Universités de 

Murcia et de Salamanque en Espagne, l'Université de Heilbronn en 

Allemagne et l'Université d'Oshogbo du Nigeria. Une quinzaine d'ateliers ont 

eu lieu durant les trois jours de ce symposium. Il s'agit en fait du premier 

évènement de cette envergure organisé après la pandémie du Covid-19. 
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Création de start-up en milieu universitaire: L'expertise canadienne en 

biotechnologie revisitée. 

Dans le cadre du programme portant la création de start-up dans le milieu 

universitaire, l'Incubateur de l'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella organise ce jeudi 

15 décembre en cours une conférence-débat ayant pour intitulé « Retour d'expérience 

de plus de 20 ans d'accompagnement de start-up Biotech en Europe et Amérique du 

Nord - de l'innovation à la commercialisation: leçons apprises - erreurs à éviter et idées 

à reçues». Cette conférence-débat qui sera animée par Romari Khadidja, spécialiste de 

l'innovation et de l'industrialisation en Biotech et vice-présidente R&D de la société 

Denova à Halifax au Canada, se tiendra à l'auditorium Talahit Bakhlouf au complexe 

Taleb Mourad (ex-IGMO). Il s'agit pour les organisateurs d'aider les jeunes étudiants à 

amorcer leurs projets innovants dans la biotechnologie qui demeure un créneau 

porteur en Algérie et en particulier dans les secteurs d'agriculture, d'industrie et de 

médecine. Les biotechnologies jouent un rôle primordial dans le secteur des industries 

de la santé, mais ont aussi un rôle émergent dans les secteurs de l'environnement, de 

l'agriculture, de l'agroalimentaire, ainsi que pour la mise au point de processus 

industriels innovants. Selon l'OCDE, elles contribuent aujourd'hui à moins de 1% du PIB 

des pays de l'OCDE, mais ce seuil pourrait monter à 2,7% d'ici 2030.  

L'Union européenne «investit 1,9 milliard d'euros dans la création d'une bioéconomie 

européenne au titre du thème « Alimentation, agriculture et pêche, et biotechnologie 

» du septième programme-cadre ». Les biotechnologies s'appuient sur les nouveaux 

outils de décryptage des génomes, avec pour but premier la création de nouveaux 

produits d'intérêt commercial, par la modification génétique d'organismes d'intérêt 

économique, comme les céréales, afin de leur donner des caractéristiques qu'elles 

n'ont pas encore, par exemple la résistance à un nuisible, et la modification génétique 

d'autres organismes, afin de les rendre utiles à l'homme. 
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