
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2222ديسمبر  22 ليوم  



 

  رةالطالب عبد الغني سيدي عاشور يعرض فكرته المبتك
  رشيدة بالل

 

تخصص محاسبة وتسيير، واحدا من  ،البليدة يعتبر عبد الغني سيدي عاشور، طالب جامعة "لونسي" بالعفرون في

 لتعليم العالي، في إطار البرنامج الراميالمبتكرة التي دعت إليها منظومة ا الشباب الذين استهوتهم فكرة المشاريع

والمتمثلة في استغالل الدراجات  إلى جعل الجامعة مصدرا خالقا للثروة، حيث يسعى من خالل فكرته المبتكرة،

شبكة خدمات النقل، ومنه ولوج عالم الشغل والمساهمة في القضاء على  النارية التي يمتلكها الشباب، وإدراجها في

  .البطالة

المساء"، على هامش مشاركته مؤخرا، في تظاهرة الرقمنة في " الطالب عبد الغني في تصريح خص به يقول

ب الراغب في ولوج عالم بأنه كغيره من الشبا"، "2" البليدة الناشئة، الذي احتضنتها جامعة تطوير المؤسسات

الرقمية  فكرة مبتكرة تمكنه من خلق مؤسسة ناشئة، من خالل استغالل ما تؤمنه المنصات الشغل، حاول البحث عن

واحدة من األفكار التي طالما شغلت تفكيره،  من إمكانيات واسعة لتجسيد المشروع، وكانت فكرة الدراجات النارية

متوفرة بكثرة، ويمتلكها شباب عاطل عن العمل، وبحكم أن مشكل التنقل  البليدة لسبب بسيط، أنها على مستوى والية

تشكل أكبر تحد، خاصة للعاملين، ارتأى  البليدة لقضاء الحوائج، وأزمة الزحام المرورية التي تعرفها والية

 إلكترونية تقدم خدمة عمومية، ممثلة في نقل األشخاص والحاجيات من وإلى المتحدث، حسب تأكيده، "فتح منصة

 ."المكان الذي يرغبون فيه، باالعتماد على الدراجة النارية

المبتكر، ما تتميز به  يشير المتحدث إلى أن من أهم األسباب التي جعلته يفكر في هذا المشروع هة أخرى،من ج

 ،البليدة السيارة، كما أنها متوفرة بكثرة على مستوى والية الدراجة النارية، أهمها أنها تتنقل بسهولة أحسن من

ودعوة الشباب الراغب في العمل  ويملكها شباب عاطل عن العمل، بالتالي يكفي بعد التأسيس للمنصة اإللكترونية

وبهذه الطريقة "تساهم هذه الفكرة المبتكرة البسيطة في حل الكثير من  إلى االنضمام لشبكة وتقديم خدمات النقل،

، مشيرا إلى أنه يتطلع بعدما تصبح فكرته حيز الخدمة، أن ال يقتصر على تقديم خدمات النقل "البليدة سكان مشاكل

وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أنه  المجاورة. الواليات فقط، إنما يتم توسعها إلى البليدة على مستوى والية

 فإنه ال يكتفي بطرح فكرة المشروع ودعوة الشباب إلى االنخراط فيقيمة مضافة،  حتى تكون فكرة مشروعه لها

المقام األول على تكوين الشباب ليكون  هذه الخدمة بصورة عشوائية، إنما يتم العمل وفق برنامج عمل، يعتمد في

 في المستوىبكل معدات السالمة المرورية، حتى تكون الخدمات التي يقدمونها  مؤهال لتقديم خدمة النقل، وتزويدهم

إمكانيات كبيرة، حيث يجري تحديد األماكن  المطلوب، الفتا إلى أن هذه الخدمة ال تزال قيد الدراسة، وال تحتاج إلى

 الخدمة، وكذا األشخاص المؤهلين للمشاركة في المشروع، وذكر أن الهدف التي يتم التركيز فيها على نشر هذه

البطالة والحد من مشكلة التنقل  لتوظيف الشباب، والقضاء على األساسي من المشروع هو "فتح المجال واسعا

 ."بأسعار جد رمزية
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  الطالب عبد الغني سيدي عاشور يعرض فكرته المبتكرة

  منصة رقمية لتخفيف الزحمة المرورية

في البليدة، تخصص محاسبة وتسيير، واحدا من  بالعفرون "لونسي"يعتبر عبد الغني سيدي عاشور، طالب جامعة 

ومة التعليم العالي، في إطار البرنامج الرامي الشباب الذين استهوتهم فكرة المشاريع المبتكرة التي دعت إليها منظ

إلى جعل الجامعة مصدرا خالقا للثروة، حيث يسعى من خالل فكرته المبتكرة، والمتمثلة في استغالل الدراجات 

شبكة خدمات النقل، ومنه ولوج عالم الشغل والمساهمة في القضاء على  النارية التي يمتلكها الشباب، وإدراجها في

 البطالة.

، على هامش مشاركته مؤخرا، في تظاهرة الرقمنة في "المساء"عبد الغني في تصريح خص به  يقول الطالب 

بأنه كغيره من الشباب الراغب في ولوج عالم "، "2"تطوير المؤسسات الناشئة، الذي احتضنتها جامعة البليدة 

الل استغالل ما تؤمنه المنصات الرقمية الشغل، حاول البحث عن فكرة مبتكرة تمكنه من خلق مؤسسة ناشئة، من خ

من إمكانيات واسعة لتجسيد المشروع، وكانت فكرة الدراجات النارية واحدة من األفكار التي طالما شغلت تفكيره، 

لسبب بسيط، أنها على مستوى والية البليدة متوفرة بكثرة، ويمتلكها شباب عاطل عن العمل، وبحكم أن مشكل التنقل 

ج، وأزمة الزحام المرورية التي تعرفها والية البليدة تشكل أكبر تحد، خاصة للعاملين، ارتأى لقضاء الحوائ

خدمة عمومية، ممثلة في نقل األشخاص والحاجيات من وإلى  فتح منصة إلكترونية تقدم"المتحدث، حسب تأكيده، 

 ."المكان الذي يرغبون فيه، باالعتماد على الدراجة النارية

ير المتحدث إلى أن من أهم األسباب التي جعلته يفكر في هذا المشروع المبتكر، ما تتميز به من جهة أخرى، يش

الدراجة النارية، أهمها أنها تتنقل بسهولة أحسن من السيارة، كما أنها متوفرة بكثرة على مستوى والية البليدة، 

ودعوة الشباب الراغب في العمل  رونيةويملكها شباب عاطل عن العمل، بالتالي يكفي بعد التأسيس للمنصة اإللكت

تساهم هذه الفكرة المبتكرة البسيطة في حل الكثير من "إلى االنضمام لشبكة وتقديم خدمات النقل، وبهذه الطريقة 

خدمات النقل ، مشيرا إلى أنه يتطلع بعدما تصبح فكرته حيز الخدمة، أن ال يقتصر على تقديم "مشاكل سكان البليدة

وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أنه  على مستوى والية البليدة فقط، إنما يتم توسعها إلى الواليات المجاورة.

بطرح فكرة المشروع ودعوة الشباب إلى االنخراط في  فكرة مشروعه لها قيمة مضافة، فإنه ال يكتفي حتى تكون

برنامج عمل، يعتمد في المقام األول على تكوين الشباب ليكون  قهذه الخدمة بصورة عشوائية، إنما يتم العمل وف

المرورية، حتى تكون الخدمات التي يقدمونها في المستوى  مؤهال لتقديم خدمة النقل، وتزويدهم بكل معدات السالمة

تحديد األماكن المطلوب، الفتا إلى أن هذه الخدمة ال تزال قيد الدراسة، وال تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، حيث يجري 

المؤهلين للمشاركة في المشروع، وذكر أن الهدف  التي يتم التركيز فيها على نشر هذه الخدمة، وكذا األشخاص

فتح المجال واسعا لتوظيف الشباب، والقضاء على البطالة والحد من مشكلة التنقل "من المشروع هو  األساسي

 ."جد رمزية بأسعار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :ت الناشئة والمصغّرةوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسا

 آالف نسمة 01مؤسسات ناشئة لكل  8نسعى إلى بلوغ 

 

أمس الثالثاء بميلة أن هدف  اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد وزير

آالف  01لكل مؤسسات ناشئة  8آالف نسمة حاليا إلى  01لكل  مؤسسات ناشئة 5دائرته الوزارية هو االنتقال من 

 . نسمة

المركز الجامعي عبد الحفيظ  الوزير خالل الكلمة التي ألقاها في مستهل أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه وأوضح

نفست ستارت أب أن االقتصاد الوطني يحتاج لجيل جديد اميلة  بوالصوف بميلة حول المؤسسات الناشئة تحت شعار

مؤسسات ناشئة  8 خبرة في مجاالت عديدة مشيرا ان هدفنا هو المرور إلىيتحلى بمهارات وكفاءات و من المقاولين

 . آالف نسمة 01لكل 

 الناشئة يرتكز على منطق الجودة والنوعية التي تميز المؤسسات والشركات كما أكد على أن زيادة عدد المؤسسات

 .الجديدة وليس المنطق الكمي وذلك بهدف خلق الثروة ومناصب العمل

الجمهورية السيد عبد المجيد  ر اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة توقيع رئيسوزي واعتبر

األساسي للوظيفة العمومية وما تعلق فيه بمنح عطلة للموظفين  تبون على قانون المقاول وقانون متمم للقانون

المقوالتية وإنشاء  التشريعي الذي يشجعإنشاء مؤسسسات خاصة بهم من التطورات الجديدة في الجانب  الراغبين في

 .وتسهيل االنخراط في بيئة االقتصاد الوطني المؤسسات من خالل ما يضمنه في جانب الضمان االجتماعي

مؤسسة حائزة على عالمة  0111مصالح وزارته تحصي حاليا أكثر من  وكشف الوزير في سياق متصل أن

 .آالف مؤسسة مسجلة لإلنشاء 4يزيد عن  على المستوى الوطني من أصل ما مؤسسة ناشئة

ما هو متاح من مزايا  الوزير كذلك على االلتزام بضمان المرافقة المطلوبة لهذه المؤسسات من خالل وأكد

دعمها ومنها مسرعة المؤسسات الناشئة والصندوق  وتحفيزات ألصحاب هذا النوع من المؤسسات وكذا أجهزة

لتحقيق  إلى جانب ما جاء به النظام التشريعي بخصوص هذا النوع من الشركات الناشئة الوطني لتمويل المؤسسات

 .بيئة مالئمة لها

بوالصوف بميلة لالنخراط في مجال المؤسسات الناشئة مشيدا  ودعا الوزير طلبة المركز الجامعي عبد الحفيظ

 .في مسابقات علمية دولية نتائج مشرفة الجامعة الجزائرية الذي يتميز باالبتكار والتجديد بدليل تحقيق بمنتوج تكوين

وأكد في هذا السياق عن ثقة سلطات البالد في الكفاءات الجزائرية وتشجيعها في استثمار قدراتها على المستوى 

 .الوطني

 

 

 

 

 

 

 



 

  وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغّرة:

 آالف نسمة 01مؤسسات ناشئة لكل  8نسعى إلى بلوغ 

 
 

وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد أمس الثالثاء بميلة أن هدف دائرته 

 آالف نسمة . 01مؤسسات ناشئة لكل  8آالف نسمة حاليا إلى  01مؤسسات ناشئة لكل  5قال من الوزارية هو االنت

وأوضح الوزير خالل الكلمة التي ألقاها في مستهل أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز الجامعي عبد الحفيظ 

تصاد الوطني يحتاج لجيل جديد من بوالصوف بميلة حول المؤسسات الناشئة تحت شعار ميلة إنفست ستارت أب أن االق

 01مؤسسات ناشئة لكل  8المقاولين يتحلى بمهارات وكفاءات وخبرة في مجاالت عديدة مشيرا ان هدفنا هو المرور إلى 

 آالف نسمة .

كما أكد على أن زيادة عدد المؤسسات الناشئة يرتكز على منطق الجودة والنوعية التي تميز المؤسسات والشركات 

 وليس المنطق الكمي وذلك بهدف خلق الثروة ومناصب العمل. الجديدة

واعتبر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 

لراغبين في على قانون المقاول وقانون متمم للقانون األساسي للوظيفة العمومية وما تعلق فيه بمنح عطلة للموظفين ا

إنشاء مؤسسسات خاصة بهم من التطورات الجديدة في الجانب التشريعي الذي يشجع المقوالتية وإنشاء المؤسسات من 

 خالل ما يضمنه في جانب الضمان االجتماعي وتسهيل االنخراط في بيئة االقتصاد الوطني.

مؤسسة حائزة على عالمة مؤسسة  0111وكشف الوزير في سياق متصل أن مصالح وزارته تحصي حاليا أكثر من 

 آالف مؤسسة مسجلة لإلنشاء. 4ناشئة على المستوى الوطني من أصل ما يزيد عن 

وأكد الوزير كذلك على االلتزام بضمان المرافقة المطلوبة لهذه المؤسسات من خالل ما هو متاح من مزايا وتحفيزات 

ا مسرعة المؤسسات الناشئة والصندوق الوطني لتمويل ألصحاب هذا النوع من المؤسسات وكذا أجهزة دعمها ومنه

 المؤسسات الناشئة إلى جانب ما جاء به النظام التشريعي بخصوص هذا النوع من الشركات لتحقيق بيئة مالئمة لها.

ودعا الوزير طلبة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة لالنخراط في مجال المؤسسات الناشئة مشيدا بمنتوج 

 كوين الجامعة الجزائرية الذي يتميز باالبتكار والتجديد بدليل تحقيق نتائج مشرفة في مسابقات علمية دولية.ت

وأكد في هذا السياق عن ثقة سلطات البالد في الكفاءات الجزائرية وتشجيعها في استثمار قدراتها على المستوى 
 .الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  سيدي بلعباس: أهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة في التسويق واالبتكار

 

أي  ،الجزائرية سيدي بلعباس أبرز مشاركون في يوم دراسي حول "التسويق واالبتكار في المؤسسة

لسيدي بلعباس أهمية تعزيز  طنية للصناعات االلكترونيةتقارب" المنظم يوم األربعاء بالمؤسسة الو

  .الجزائري واالبتكار من أجل تثمين المنتوج استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجالي التسويق

 2 وهران في التسويق الخدماتي الدكتورة بومزين نادية من جامعةو أشارت األستاذة المتخصصة 

وذلك من خالل استعمال  الجزائرية دمحم بن أحمد" إلى ضرورة االبتكار والتسويق في المؤسسة"

التكنولوجيات الحديثة لالتصال والمعلومة "إلرساء تقارب ما بين الزبون والمؤسسة والتعريف أكثر 

 ."وجودته الجزائري بالمنتوج

والمشرف على  من جهته، دعا األستاذ زواوي لعوج من جامعة "جياللي اليابس" لسيدي بلعباس و

الكفاءات وإرساء التعاون من أجل  هذا اللقاء الى "تواصل الجامعة مع المؤسسات االقتصادية لدمج

 ."التطبيقي والتسويق ونقلها من الحقل النظري إلى تثمين البحوث القائمة في مجال االبتكار

 : اقرأ أيضا

والمؤسسة االقتصادية  المتحدث أن هذا اليوم الدراسي سيسمح بتفعيل الشراكة ما بين الجامعة و اعتبر

 .التنمية االقتصادية لتفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في المشاركة في مسار

للمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكترونية قنديل باية  و بدورها، حثت مديرة مخابر البحث والتطوير

 الجامعة والمؤسسة االقتصادية من أجل دمج الكفاءات، الفتة إلى أن المؤسسة على مد الجسور بين

وقسنطينة وسيدي بلعباس من  وهران الوطنية للصناعات اإللكترونية أبرمت اتفاقيات مع جامعات

 .أجل استغالل معدات مخابر البحث والتطوير لتعزيز البحث الجامعي واستغالل نتائجه في الصناعة

بالتعاون مع  "تطرق المتدخلون في هذا الملتقى المنظم بمبادرة من جامعة "جياللي اليابس لإلشارة

إلى عدة محاور منها: "مراحل بعث  ية للصناعات اإللكترونيةمخابر البحث والتطوير للمؤسسة الوطن

و"العوامل  "الجزائرية استراتيجية التسويق في المؤسسة مشروع جديد" و"االبتكار واإلبداع في

وفق المؤشر العالمي  الجزائر و"تقييم تصنيف "الجزائرية في المؤسسة الرئيسية لتطوير االبتكار

 .وغيرها وذلك بمشاركة أساتذة وباحثين من مختلف جامعات الوطنلالبتكار" 
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  سيدي بلعباس: أهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة في التسويق واالبتكار

 

أبرز مشاركون في يوم دراسي حول "التسويق واالبتكار في المؤسسة الجزائرية، أي تقارب" سيدي بلعباس ـ 

المنظم يوم األربعاء بالمؤسسة الوطنية للصناعات االلكترونية لسيدي بلعباس أهمية تعزيز استعمال التكنولوجيات 

 الحديثة في مجالي التسويق واالبتكار من أجل تثمين المنتوج الجزائري.

"دمحم بن أحمد"  2و أشارت األستاذة المتخصصة في التسويق الخدماتي الدكتورة بومزين نادية من جامعة وهران 

إلى ضرورة االبتكار والتسويق في المؤسسة الجزائرية وذلك من خالل استعمال التكنولوجيات الحديثة لالتصال 

 كثر بالمنتوج الجزائري وجودته".والمعلومة "إلرساء تقارب ما بين الزبون والمؤسسة والتعريف أ

و من جهته، دعا األستاذ زواوي لعوج من جامعة "جياللي اليابس" لسيدي بلعباس والمشرف على هذا اللقاء الى 

"تواصل الجامعة مع المؤسسات االقتصادية لدمج الكفاءات وإرساء التعاون من أجل تثمين البحوث القائمة في مجال 

 ا من الحقل النظري إلى التطبيقي".االبتكار والتسويق ونقله

و اعتبر المتحدث أن هذا اليوم الدراسي سيسمح بتفعيل الشراكة ما بين الجامعة والمؤسسة االقتصادية لتفعيل دور 

 مؤسسات التعليم العالي في المشاركة في مسار التنمية االقتصادية.

و بدورها، حثت مديرة مخابر البحث والتطوير للمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكترونية قنديل باية على مد 

الجسور بين الجامعة والمؤسسة االقتصادية من أجل دمج الكفاءات، الفتة إلى أن المؤسسة الوطنية للصناعات 

اس من أجل استغالل معدات مخابر البحث اإللكترونية أبرمت اتفاقيات مع جامعات وهران وقسنطينة وسيدي بلعب

 والتطوير لتعزيز البحث الجامعي واستغالل نتائجه في الصناعة.

لإلشارة تطرق المتدخلون في هذا الملتقى المنظم بمبادرة من جامعة "جياللي اليابس" بالتعاون مع مخابر البحث 

منها: "مراحل بعث مشروع جديد" و"االبتكار والتطوير للمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكترونية إلى عدة محاور 

واإلبداع في استراتيجية التسويق في المؤسسة الجزائرية" و"العوامل الرئيسية لتطوير االبتكار في المؤسسة 

الجزائرية" و"تقييم تصنيف الجزائر وفق المؤشر العالمي لالبتكار" وغيرها وذلك بمشاركة أساتذة وباحثين من 

 ن.مختلف جامعات الوط

 

 

 

 

 

 



 

  إشكالية الراهن وتحديات المستقبل" تحت مجهر الدرس"
  ز كمال

 
 

الصناعي وعلوم الكومبيوتر النظرية محور الملتقى العلمي الدولي الذي  الذكاء شّكل موضوع األمن السيبراني،

فرصة على مدى يومين، حيث كانت المناسبة  بومرداس المكتبة المركزية لجامعة ادمحم بوقرة بوالية احتضنته

 من حاملي المشاريع لتقديم عروض ودراسات اكاديمية تناولت العالقة التكاملية لألساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه

واألرضيات الرقمية للمؤسسات والهيئات،  بين هذه العناصر األساسية وأهميتها في تطوير ومعالجة مختلف البيانات

 ل بمتطلبات األمن المعلوماتي وحمايتها من كل أشكال القرصنة علىدون االخال وأيضا كيفية استغاللها بذكاء وحذر

  ..الشبكة

بدراسات  مداخالت من قبل األساتذة المشاركين الذين اثروا محاور اللقاء الثالثة شهدت فعاليات الملتقى العلمي عدة

يحلى دمحم األمين، في موضوع  الملتقى االستاذ وابحاث ميدانية، ومشاريع بأبعاد تطبيقية في الميدان لّخصها رئيس

األساسية  الذكاء االصطناعي ومنهجية التحسين باإلضافة إلى محور يتناول المنهجية األمن السيبراني والشبكات،

التعليم العالي والبحث العلمي في ما يخّص  للبرمجيات واألجهزة، مشيرا "أن اللقاء جاء تكملة لمشروع وزارة

 المعطيات االلكترونية المخزنة في دعائم وأنظمة معلوماتية، وأيضا يأتي ضمن لالرقمنة وطريقة جمع واستغال

بينها المطروحة في اشكالية  مشروع دكتوراه، تناولت خمسة تخّصصات من 02المشاريع المختارة من مجموع 

 ."الملتقى

األساتذة والباحثين المشاركين، ومدى انعكاس نتائج البحث في تطوير  وعن أهمية الموضوع المعالج من قبل

األستاذ أن "موضوع األمن  األمن السيبراني ببالدنا، وعلى باقي المؤسسات الخدمية واالقتصادية، أكد منظومة

لراهن لألشخاص والمؤسسات أصبح يمثل تحديا كبيرا في الظرف ا السيبراني وحماية قاعدة البيانات والمعلومات

الهيئات التكيف مع  التكنولوجي وتزايد خطر االختراقات والقرصنة، وبالتالي، مطلوب على جميع بسبب التطّور

طريقة معالجة واستغالل المعلومات ومختلف البرمجيات  هذه التحديات الجديدة عن طريق كسب التقنية والتحكم في

 .واألرضيات الرقمية

المؤسسات الوطنية االدارية  أن مشروع الرقمنة الذي شرعت فيه مختلفاعتبر الخبير ورئيس الملتقى  كما

وتطويره، ما يعني أن مثل هذه الدراسات واالبحاث التكنولوجية، تمثل  واالقتصادية، بحاجة إلى بيئة مالئمة لنجاحه

ء االصطناعي، وكذا السيبراني والذكا انطالقة ودعم أساسي لهذه االستراتيجية التي تهدف إلى استعمال األمن قاعدة

 الكومبيوتر كمنظومة متكاملة أوال في تدقيق ومعالجة قاعدة البيانات المخزنة نظرية االعالم اآللي األساسية أو علوم

صحة، زراعة، تعليم عالي،  في كل مؤسسة ومعالجتها بذكاء لتطوير وعصرنة مختلف القطاعات والمجاالت من

المعلومات والمعطيات شخصية أو عامة مثل بيانات البطاقات  لحماية هذه وغيرها لكن بحذر من خالل ايجاد آليات

  ."التجارة االلكترونية التأكد والكشف عن األعمال المطابقة وغير المطابقة المسوقة، وتوسيع نشاط الذهبية، وأيضا

 الوسم بالماء.. تقنية لتشفير المعلومات

جزائريون من جامعات الوطن  ث تكنولوجية قدمها باحثونفعاليات الملتقى العلمي عدة مداخالت وأبحا شهدت

التطورات العلمية والمساهمة في تطوير مشاريع وأنظمة  أظهرت مكانة وقدرة الباحث الجزائري على مواكبة

أبرزها  الوطنية االدارية واالقتصادية وحمايتها من كل أشكال القرصنة، كان من معلومات مختلف المؤسسات

التي قدمها الباحث سليم شطروب من كلية الهندسة  "لماء أو اللمسة المائية الرقمية" "واتر ماركينغمشروع "الوسم با

أي اخفاء رسالة مشفرة داخل رسالة دون أن يصل  ويقصد بها تقنية لتشفير معلومات، باب الزوار الكهربائية لجامعة

 ."أحد إلى مضمونها إال عن طريق التشفير أو فّك رموزها

هامش الملتقى "أن أمن  الشعب" على»حديثه عن أهمية هذه التقنية التكنولوجية، أكد الباحث متحدثا ل وفي

تها والمعلومات الشخصية لمواطنيها حماية قاعدة بينا المعلومات أصبح ضروري لكل الدول والمؤسسات من أجل

القرصنة والتحويل،  المتداولة واالتصاالت الالسلكية تسافر في الهواء وهي معرضة دائما لخطر ألن هذه البيانات
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تفسيرها وقراءتها لذلك هناك عدة طرق للتشفير جديدة  وبالتالي هي بحاجة إلى تشفير حتى يجد المهاجم صعوبة في

تقنية إرسال  اللمسة أو البصمة المائية الرقمية" التي تمثل موضوع بحثنا، وهي عبارة عن" ومبتكرة منها تقنية

 ."لكنها تحمل أخرى مهمة مشفّرة رسالة داخل رسالة، فالمعلومة التي تبدو أو الظاهرة غير مهمة

دارية واالقتصادية في الميدان واالستفادة منها من قبل المؤسسات اال وعن امكانية تطبيق أو تجربة هذه التقنية

تجربة قصيرة مع مؤسسة  أدائها واالستفادة من الخبرة الجزائرية، أكد الباحث بالقول "لقد كان لنا لتطويرها

الكهربائي عن طريق الهواء أوعن بعد أي قراءة مشفرة حتى ال  سونالغاز من خالل مشروع يقوم على قراءة العداد

تفضيل تعامل  في الفاتورات من قبل المستهلك، لكن مع األسف إن المشروع لم يكتمل بسبب يكون فيه تزوير

الجامعة والعالم االقتصادي رغم الحديث المتكّرر  المؤسسات الجزائرية مع الباحثين األجانب وضعف الرابطة بين

 ."واالجتماعي ها االقتصاديالتعليم العالي على ضرورة انفتاح الجامعة على محيط من قبل القائمين على وزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  بيراني والذكاء االصطناعي بجامعة بومرداساألمن الس

  تحت مجهر الدرس” إشكالية الراهن وتحديات المستقبل»

شّكل موضوع األمن السيبراني، الذكاء الصناعي وعلوم الكومبيوتر النظرية محور الملتقى العلمي الدولي الذي 

ى يومين، حيث كانت المناسبة فرصة احتضنته المكتبة المركزية لجامعة ادمحم بوقرة بوالية بومرداس على مد

لألساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه من حاملي المشاريع لتقديم عروض ودراسات اكاديمية تناولت العالقة التكاملية 

بين هذه العناصر األساسية وأهميتها في تطوير ومعالجة مختلف البيانات واألرضيات الرقمية للمؤسسات والهيئات، 

غاللها بذكاء وحذر دون االخالل بمتطلبات األمن المعلوماتي وحمايتها من كل أشكال القرصنة على وأيضا كيفية است

 الشبكة..

شهدت فعاليات الملتقى العلمي عدة مداخالت من قبل األساتذة المشاركين الذين اثروا محاور اللقاء الثالثة بدراسات 

ّخصها رئيس الملتقى االستاذ يحلى دمحم األمين، في موضوع وابحاث ميدانية، ومشاريع بأبعاد تطبيقية في الميدان ل

األمن السيبراني والشبكات، الذكاء االصطناعي ومنهجية التحسين باإلضافة إلى محور يتناول المنهجية األساسية 

أن اللقاء جاء تكملة لمشروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ما يخّص “للبرمجيات واألجهزة، مشيرا 

الرقمنة وطريقة جمع واستغالل المعطيات االلكترونية المخزنة في دعائم وأنظمة معلوماتية، وأيضا يأتي ضمن 

مشروع دكتوراه، تناولت خمسة تخّصصات من بينها المطروحة في اشكالية  02المشاريع المختارة من مجموع 

 ”.الملتقى

لمشاركين، ومدى انعكاس نتائج البحث في تطوير وعن أهمية الموضوع المعالج من قبل األساتذة والباحثين ا

موضوع األمن “منظومة األمن السيبراني ببالدنا، وعلى باقي المؤسسات الخدمية واالقتصادية، أكد األستاذ أن 

السيبراني وحماية قاعدة البيانات والمعلومات لألشخاص والمؤسسات أصبح يمثل تحديا كبيرا في الظرف الراهن 

لتكنولوجي وتزايد خطر االختراقات والقرصنة، وبالتالي، مطلوب على جميع الهيئات التكيف مع بسبب التطّور ا

هذه التحديات الجديدة عن طريق كسب التقنية والتحكم في طريقة معالجة واستغالل المعلومات ومختلف البرمجيات 

 واألرضيات الرقمية.

ي شرعت فيه مختلف المؤسسات الوطنية االدارية كما اعتبر الخبير ورئيس الملتقى أن مشروع الرقمنة الذ

واالقتصادية، بحاجة إلى بيئة مالئمة لنجاحه وتطويره، ما يعني أن مثل هذه الدراسات واالبحاث التكنولوجية، تمثل 

قاعدة انطالقة ودعم أساسي لهذه االستراتيجية التي تهدف إلى استعمال األمن السيبراني والذكاء االصطناعي، وكذا 

رية االعالم اآللي األساسية أو علوم الكومبيوتر كمنظومة متكاملة أوال في تدقيق ومعالجة قاعدة البيانات المخزنة نظ

في كل مؤسسة ومعالجتها بذكاء لتطوير وعصرنة مختلف القطاعات والمجاالت من صحة، زراعة، تعليم عالي، 

ت والمعطيات شخصية أو عامة مثل بيانات البطاقات وغيرها لكن بحذر من خالل ايجاد آليات لحماية هذه المعلوما

   ”.الذهبية، وأيضا التأكد والكشف عن األعمال المطابقة وغير المطابقة المسوقة، وتوسيع نشاط التجارة االلكترونية

 الوسم بالماء.. تقنية لتشفير المعلومات

احثون جزائريون من جامعات الوطن شهدت فعاليات الملتقى العلمي عدة مداخالت وأبحاث تكنولوجية قدمها ب

أظهرت مكانة وقدرة الباحث الجزائري على مواكبة التطورات العلمية والمساهمة في تطوير مشاريع وأنظمة 

معلومات مختلف المؤسسات الوطنية االدارية واالقتصادية وحمايتها من كل أشكال القرصنة، كان من أبرزها 

التي قدمها الباحث سليم شطروب من كلية ” واتر ماركينغ” “ئية الرقميةالوسم بالماء أو اللمسة الما“مشروع 

الهندسة الكهربائية لجامعة باب الزوار ويقصد بها تقنية لتشفير معلومات، أي اخفاء رسالة مشفرة داخل رسالة دون 

 ”.أن يصل أحد إلى مضمونها إال عن طريق التشفير أو فّك رموزها

أن أمن “على هامش الملتقى ” الشعب»نية التكنولوجية، أكد الباحث متحدثا لـوفي حديثه عن أهمية هذه التق

المعلومات أصبح ضروري لكل الدول والمؤسسات من أجل حماية قاعدة بيناتها والمعلومات الشخصية لمواطنيها 

صنة والتحويل، ألن هذه البيانات المتداولة واالتصاالت الالسلكية تسافر في الهواء وهي معرضة دائما لخطر القر

وبالتالي هي بحاجة إلى تشفير حتى يجد المهاجم صعوبة في تفسيرها وقراءتها لذلك هناك عدة طرق للتشفير جديدة 

التي تمثل موضوع بحثنا، وهي عبارة عن تقنية إرسال ” اللمسة أو البصمة المائية الرقمية“ومبتكرة منها تقنية 

 ”.أو الظاهرة غير مهمة لكنها تحمل أخرى مهمة مشفّرةرسالة داخل رسالة، فالمعلومة التي تبدو 

وعن امكانية تطبيق أو تجربة هذه التقنية في الميدان واالستفادة منها من قبل المؤسسات االدارية واالقتصادية 

لقد كان لنا تجربة قصيرة مع مؤسسة “لتطويرها أدائها واالستفادة من الخبرة الجزائرية، أكد الباحث بالقول 

الغاز من خالل مشروع يقوم على قراءة العداد الكهربائي عن طريق الهواء أوعن بعد أي قراءة مشفرة حتى ال سون



يكون فيه تزوير في الفاتورات من قبل المستهلك، لكن مع األسف إن المشروع لم يكتمل بسبب تفضيل تعامل 

والعالم االقتصادي رغم الحديث المتكّرر  المؤسسات الجزائرية مع الباحثين األجانب وضعف الرابطة بين الجامعة

 ”.من قبل القائمين على وزارة التعليم العالي على ضرورة انفتاح الجامعة على محيطها االقتصادي واالجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملتقى وطني يبحث إشكاالت الهوية الرقمية وخطر التجسس

 

 

 

، الثالثاء، ملتقى علميا حول إدارة الهوية الرقمية 3نظم قسم علوم اإلعالم بكلية اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر 

 وإشكاالت السمعة والخصوصية واالختراق

لباحثين وطلبة الدكتوراه من كلية اإلعالم بجامعة الجزائر وكذا جامعات أخرى وشارك في الملتقى عديد األساتذة ا

 من مختلف واليات الوطن

وركز المتدخلون على إشكالية الخصوصية في البيئة الرقمية وتحدي المستخدمين للفضاءات االفتراضية لمواجهة 

 خطر االختراق والتجسس وحماية بياناتهم الشخصية

 ى ضرورة توخي الحذر من خطورة بعض البرامج على غرار.....ونبه الباحثون إل

 لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه 

 

 


