
 

 

 
  

 

 

حفي الخاص بالقطاع العرض الص  

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023فيفري  09 ليوم



 
 

 التوقيع على عشر اتفاقيات توأمة بين الجزائر وموريتانيا في البحث العلمي

 
 

من الجامعات ( اتفاقيات توأمة بين عدد 10العاصمة، التوقيع على عشر ) بالجزائرتم اليوم الثالثاء 

اإلسالمية، بهدف تكثيف  موريتانياالعصرية لجمهورية  نواكشوطوجامعة  الجزائريةوالمدارس العليا 

  .التعاون ووضع استراتيجية للبحث العلمي في المواضيع ذات االهتمام المشترك

ليم العالي والبحث العلمي ،كمال بداري، وأشرف على مراسم توقيع هذه االتفاقيات، كل من وزير التع

 .و وزير التعليم العالي الموريتاني، محمد األمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي

الموريتانية للتعليم -الجزائريةوأوضح بداري أن "هذه االتفاقيات جاءت بعد اجتماع اللجنة المشتركة 

العالي والبحث العلمي، اثر المحادثات الثنائية التي جمعت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 

، نهاية شهر ديسمبر الجزائرونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خالل زيارته إلى 

الماضي"، والتي تقضي يضيف الوزير، ب"إنشاء لجنة قيادية مشتركة تقوم بوضع استراتيجية بين 

 ."البلدين في مجال البحث العلمي

كما أبرز الوزير أنه خالل هذا االجتماع تقرر "وضع برنامج تعاون وتبادل بين القطاعين في 

يع ذات االهتمام المشترك، وإنشاء مخابر بحث تهتم بمواضيع البحث العلمي"، وكذا "إنشاء المواض

حاضنات أعمال على مستوى الجامعات والمدارس العليا بين البلدين، وتبادل المعلومات العلمية التقنية 

وتكوينهم تكويننا متميزا  الجزائر، إضافة إلى "متابعة مسارات الطلبة الموريتانيين في "بين الباحثين

 ."وتحسين ظروفهم

الموريتانية،  الجزائريةمن جهته، ثّمن وزير التعليم العالي الموريتاني ما وصلت إليه "العالقات 

السيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرا إلى أن هذه االتفاقيات تشمل مجاالت مهمة 

 ."تتعلق ب"البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا االبتكار على مدار ثالث سنوات قابلة للتجديد

بل للجنة القيادية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي لإلشارة، أن االجتماع المق

 .نواكشوطبالعاصمة الموريتانية  2024ونظيرتها الموريتانية، ستعقد شهر فبراير من سنة  الجزائرية
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 التوقيع على عشر اتفاقيات توأمة بين الجزائر وموريتانيا في البحث العلمي

 
 

( اتفاقيات توأمة بين عدد من الجامعات 10العاصمة، التوقيع على عشر ) بالجزائرتم اليوم الثالثاء 

اإلسالمية، بهدف تكثيف  موريتانياالعصرية لجمهورية  نواكشوطوجامعة  الجزائريةوالمدارس العليا 

  .في المواضيع ذات االهتمام المشتركالتعاون ووضع استراتيجية للبحث العلمي 

وأشرف على مراسم توقيع هذه االتفاقيات، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،كمال بداري، 

 .و وزير التعليم العالي الموريتاني، محمد األمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي

الموريتانية للتعليم -الجزائريةشتركة وأوضح بداري أن "هذه االتفاقيات جاءت بعد اجتماع اللجنة الم

العالي والبحث العلمي، اثر المحادثات الثنائية التي جمعت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 

، نهاية شهر ديسمبر الجزائرواني خالل زيارته إلى ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغز

الماضي"، والتي تقضي يضيف الوزير، ب"إنشاء لجنة قيادية مشتركة تقوم بوضع استراتيجية بين 

 ."البلدين في مجال البحث العلمي

ا أبرز الوزير أنه خالل هذا االجتماع تقرر "وضع برنامج تعاون وتبادل بين القطاعين في كم

المواضيع ذات االهتمام المشترك، وإنشاء مخابر بحث تهتم بمواضيع البحث العلمي"، وكذا "إنشاء 

التقنية حاضنات أعمال على مستوى الجامعات والمدارس العليا بين البلدين، وتبادل المعلومات العلمية 

وتكوينهم تكويننا متميزا  الجزائر، إضافة إلى "متابعة مسارات الطلبة الموريتانيين في "بين الباحثين

 ."وتحسين ظروفهم

الموريتانية،  الجزائريةا وصلت إليه "العالقات من جهته، ثّمن وزير التعليم العالي الموريتاني م

السيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرا إلى أن هذه االتفاقيات تشمل مجاالت مهمة 

 ."التكنولوجي، وكذا االبتكار على مدار ثالث سنوات قابلة للتجديد تتعلق ب"البحث العلمي والتطوير

لإلشارة، أن االجتماع المقبل للجنة القيادية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي 

 .نواكشوطبالعاصمة الموريتانية  2024ونظيرتها الموريتانية، ستعقد شهر فبراير من سنة  الجزائرية
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 لسة علنية لطرح أسئلة شفوية على ثالثة وزراء بمجلس األمةج

 

س األمة اليوم جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على ثالثة أعضاء يعقد مجل

  .من الحكومة، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للمجلس

أسئلة،  7وأوضح المصدر أن األسئلة الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة، وعددها 

 .تخص قطاعات البيئة والطاقات المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 تدشين أول دار للذكاء االصطناعي بالعاصمة

 
 

يتم ظهر اليوم بالنفق الجامعي بن يوسف بن خدة بالجامعة المركزية 

  .بالعاصمة تدشين أول دار للذكاء االصطناعي

وسيشرف على حفل التدشين وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي 

 .شئةواقتصاد المعرفة والمؤسسات النا

سنة للذكاء االصطناعي  2023ويندرج المسعى في اطار جعل سنة 

 .بهدف مواكبة التطورات العلمية التي يعرفها العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 جامعة وهران تسلط الضوء على تجربة العياضي 

 قصد تشكيل فضاء علمي موحد في حفل الدراسات اإلعالمية

 
 

 

، بالتنسيق مع مختبر سوسيولوجيا االتصال الثقافي "1" وهران تنظم كلية اإلعالم واالتصال بجامعة

ماي، المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة، قصد إبراز  3وم ، ملتقى وطنيا ياألغواطلجامعة 

  .تجارب الباحث الدكتور نصر الدين العياضي

انطلق منظمو الملتقى، من فكرة أن مسألة التنظير تكتسي أهمية بالغة، إذ تؤسس لتراكم معرفي يساهم 

ت شأنا كبيرا في العقود األخيرة، في انتعاش البحوث العلمية، كما أن البحوث العلمية باللغة العربية بلغ

بفضل إسهامات الباحثين العرب في مختلف الفروع، خاصة علوم اإلعالم واالتصال، مشيرين إلى أن 

من بين الباحثين الذين قدموا لهذا التخصص العديد من اإلسهامات، الدكتور نصر الدين العياضي الذي 

دقيق، إلى جانب ترجماته للعديد من الكتب في تنوعت إسهاماته ما بين التخصص العام والتخصص ال

اإلعالم واالتصال، ونشره الكثير من المقاالت العلمية في مجاالت متخصصة وطنية ودولية، فضال 

عن كون مقاالت األستاذ العياضي دائما تركز على تنويع القرارات، والتعامل مع توجهات بحثية 

 .يات الثقافية واالجتماعية للبيئة العربيةعربية مختلفة، مساهما في إسقاطها مع الخصوص

على العمل، في إطار  الجزائريمن أهداف هذا الملتقى؛ تبيان قدرة الشخصية العلمية عند الباحث 

، وكذا العمل الجزائرتتعلق بالدرس اإلعالمي الجامعي في بحوث المستوى العالي، خلق قوة اقتراح 

على التغيير اإليجابي لمحتوياته وبيداغوجياته، عالوة على الدعوة على تشكيل فضاء علمي موحد 

في حفل الدراسات اإلعالمية، بغية مساعدة النخبة العلمية التواقة للنشر للشخصيات العلمية الفاعلة 

 .الدولي المتفتح، على التجارب األجنبية ذات الخبرة والكفاءة

محاور أساسية، أهمها "األنساق الفكرية الكبرى في كتابات نصر الدين  8قسمت أشغال الملتقى إلى 

البيئة الرقمية" وأيضا "أفق الترجمة المتخصصة  تكنولوجيا وسائل اإلعالم في عصر"، "العياضي

 ."في كتابات الدكتور نصر الدين العياضي
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  "حملة بعنوان "نشوة مؤقتة لتعاسة أبدية

 إثر انتشار المخدرات في الوسط الجامعي
 

لوسات في الوسط الجامعي"، أول دق المشاركون في القافلة التوعوية المنظمة لفائدة الطلبة الجامعيين، حول "آفة المخدرات والمه

أمس، ناقوس الخطر بالنظر للبعد الذي أصبحت تشكله هذه الظاهرة، التي اجتاحت الوسط الجامعي وشملت حتى الطالبات، بعدما 

  .كان استهالك المخدرات يقتصر على الذكور فقط

، تنظيم مصالح األمن للقافلة التوعوية والتحسيسية حول آفة "2" قسنطينة، "استحسن أساتذة وطلبة جامعة "صالح بوبنيدر

المخدرات بالحرم الجامعي، والتي جاءت تحت شعار "نشوة مؤقتة لتعاسة أبدية"، حيث نبه األساتذة من خطورة تحول ظاهرة 

جامعي، إلى وباء حقيقي بين الطلبة الجامعيين، وحتى في المدارس، إذا لم تلتفت السلطات العمومية إلى األمر المخدرات بالوسط ال

بجدية وحزم، وإذا لم تتخذ أسباب المكافحة بالطرق العلمية في مواجهته، مؤكدين أن مشكلة إدمان المخدرات ليست مشكلة أمنية 

فسية، ودينية وتربوية وثقافية، بالتالي فهي تدخل في نطاق اهتمام معظم أجهزة فحسب، بل هي اجتماعية واقتصادية، وصحية ون

الدولة ومؤسساتها، وهو ما يستوجب حسب عدد من أساتذة كلية اإلعالم واالتصال بالجامعة، التي احتضنت المبادرة، أن يخطط لها 

 .اديةمركزيا، وأن يتم عالجها في إطار خطة شاملة للتنمية االجتماعية واالقتص

أضاف بعض األساتذة ل"المساء"، على هامش هذه التظاهرة، أنه رغم عمومية مشكلة تعاطي المخدرات ومتغيراتها االجتماعية 

في أوساط الشباب، إال أنها تعدت الشباب ذوي المستوى التعليمي المحدود والبسيط إلى الشباب الجامعي من الجنسين، خاصة 

إن خطورة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب الجامعي، تكمن في اآلثار السلبية الواقعة على  الطالبات الجامعيات، حيث قالوا

المتعاطي، وليس هذا فحسب، بل وعلى المجتمعات نفسها، مؤكدين أن لجوء الطالبات إلى المخدرات له أسباب متشابكة، تختلف 

 .لفشل في الدراسة، والوسط العائلي الذي جاءت منه الطالبةحسب الحاالت، ولعل أهمها الحياة في اإلقامة الجامعية نفسها، وا

من جهته، تحدث مسؤول اإلعالم واالتصال بمديرية األمن الوالئي المالزم األول، بن خليفة بالل، عن هذه الظاهرة التي باتت 

جت العديد من القضايا بجامعات تنخر المجتمع القائم على الشباب، والتي وصلت اليوم إلى الحرم الجامعي، مؤكدا أن مصالحه عال

، والتي كان أبطالها طلبة جامعيين، وآخرها القضية التي عالجتها الضبطية القضائية باألمن الحضري العاشر بأمن دائرة قسنطينة

سنة،  23نة الماضية، والتي أوقفت على إثرها الشرطة طالبا من جامعة "عبد الحميد مهري" يبلغ من العمر علي منجلي نهاية الس

عن تهمة حيازة مواد صيدالنية ذات خصائص مؤثرة عقليا، لغرض البيع والمتاجرة داخل الحرم الجامعي، حيث تم توقيف الطالب 

 .نع أجنبيقرصا من ص 14قرصا مهلوسا، منها  17متلبسا بحيازته 

دعا المتحدث بخصوص الطلبة المدمنين على هذه السموم، كل الفاعلين، إلى العمل على إقناعهم بالعالج، خاصة تسجيل العديد من 

الحوادث التي كان سببها اإلدمان، الذي يدفع متعاطيه إلى ارتكاب الجرائم البشعة التي تؤدي إلى الهالك، معتبرا آفة المخدرات أم 

شيرا إلى أن الوسط الجامعي مفتوح وما يستدعي االنتباه أكثر بالنظر للخطر الذي تشكله المخدرات على الطلبة، فضال الجرائم، م

 .عن المغريات األخرى بالجامعة

من جهة أخرى، كشفت االحصائيات المقدمة على هامش القافلة التوعوية، تسجيل مصالح األمن، ارتفاعا في عدد قضايا المخدرات 

قضية مع حجز  1055، حيث تم خالل العام الماضي، تسجيل 2021ات العقلية المعالجة طيلة السنة الماضية، مقارنة بسنة والمؤثر

أشخاص، تم إيداع  1306قنينة من المؤثرات العقلية، تورط فيها  48قرص و 567418كيلوغرام من الكوكايين، و 42.5أزيد من 

 .شخص 123شخص، وتسجيل فرار  317تم توجيه استدعاء مباشر ل  ، فيما287منهم الحبس، مع االفراج عن  480

كيلوغراما من  76قضية، أسفرت عن حجز أزيد من  790انخفاضا في عدد القضايا المعالجة، حيث بلغ عددها  2021عرفت سنة 

منهم الحبس، فيما  337شخص، تم إيداع  1037قنينة من المؤثرات العقلية، وقد تورط فيها  247قرص و 274153الكوكايين، و

 .شخصا 45شخصا، وتم تسجيل فرار  74مع االستدعاء المباشر ل  131أفرج عن 

الجدير بالذكر، أن القافلة التي احتضنتها كلية اإلعالم واالتصال بجامعة "صالح بوبنيدر"، تهدف حسب مسؤول اإلعالم واالتصال 

ة بالل، إلى لفت انتباه الشباب بصفة خاصة بأخطار المخدرات، وسبل بالمديرية العامة لألمن الوالئي، المالزم األول، بن خليف

الوقاية منها، فضال عن الردع، من خالل منع وجود ضحايا جدد ومحاربة البارونات، حيث ضمت أجنحة عرض لبعض المصالح 

من معلومات ونصائح بأمن الوالية، مع بث ومضات توعوية، فضال عن عرض محاكاة لعمل فرقة األنياب وتوزيع مطويات تتض

حول آفة المخدرات، ليضيف المتحدث أن مصالحه ستقوم طيلة الشهر، بتنظيم قوافل مماثلة، ستجوب كل جامعات الوالية، على 

 .غرار جامعة "عبد الحميد مهري"، والجامعة اإلسالمية وغيرها
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 آالف سرير 10مليارا إلنجاز الحي الجامعي  571:  2جامعة سطيف

 
 

بالمائة، في انتظار معالجة مشكلة  80، ما يقارب بسطيفسرير  2000نسبة إنجاز مشروع اإلقامة الجامعية بلغت 

، على أن تدخل 2 سطيفسرير، بجامعة محمد لمين دباغين  3000مليار سنتيم وتجهيز إقامة  17إعادة تقييم بقيمة 

  .آالف سرير 10هذه اإلقامات حيز الخدمة في الموسم القادم، ضمن مشروع إنجاز حي جامعي بقدرة استيعاب 

، محمد أمين درامشي، مرفقا برئيس جامعة سطيفوفي زيارة ميدانية إلى اإلقامات الجامعية، أمس، وقف والي 

محمد لمين دباغين واألمين العام، ومدير الخدمات الجامعية، على سير األشغال في مشروع اإلقامة الجامعية 

 .بالمائة 80ن تصل النسبة اإلجمالية إلى سرير، الذي تفاوتت فيه نسبة اإلنجاز من مرفق إلى آخر، في حي 2000

مليار سنتيم النتهاء المشروع وهنا أمر الوالي بتسريع وتيرة  17وعرفت الزيارة طرح انشغال إعادة التقييم بقيمة 

العمل على مستوى األجزاء المغطاة ماليا، على أن تتم معالجة إعادة التقييم بالتنسيق مع الوزارة الوصية، محذرا 

ل المشروع واألجزاء المنجزة فيه خالل الفترة القادمة إلى حين االنتهاء الكلي من األشغال وتسليمه من إهما

للدخول حيز الخدمة، من خالل التأكيد على ضرورة الحراسة والمراقبة الدائمة، قصد الحفاظ على كل ما يتم 

 .2007داية المشروع تعود إلى سنة إنجازه، مطالبا بضرورة إكمال كل األشغال في أقرب وقت ممكن، خاصة أن ب

سرير، الذي انتهت به األشغال منذ حوالي ثالث سنوات، مع تأخر  3000ولدى تفقده لمشروع اإلقامة الجامعية 

دخوله حيز الخدمة بسبب عدم التجهيز وطرح مشكلة إعادة التقييم في هذا الجانب، تقرر العمل وفقا لمبدأ تحديد 

ماليير سنتيم المتوفرة، في انتظار توفير الغالف المالي المتبقي إلكمال تجهيز  8ل األولويات، من خالل استغال

 .اإلقامة وخاصة المطعم بكل المستلزمات، التي تمكن من دخوله حيز الخدمة في الدخول الجامعي القادم

، التي سطيفمثل واعتبر درامشي أن هذا الوضع غير مقبول تماما، خاصة أن األمر يتعلق بمدينة جامعية رائدة 

ألف طالب من حقهم أن يجدوا كل الظروف المالئمة من جميع الجوانب، مؤكدا أهمية هذه  80يدرس بها أكثر من 

 .المشاريع التي ترتبط بقطاع حساس وهو التعليم العالي والبحث العلمي

مليار سنتيم، وهي قيمة  571آالف سرير، ما يفوق  10تكلفة مشروع إنجاز إقامات جامعية بقدرة استيعاب  وتبلغ

مسؤولية الحفاظ عليه لجميع األطراف المعنية، بما فيها مديرية  سطيفمالية ضخمة لمشروع هام، حّمل والي 

الخدمات الجامعية بعد تسليمه. من جهته ثّمن رئيس المكتب الوالئي لالتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، سعد 

سرير،  3000الجامعية، معربا عن أمله بأن تفتح اإلقامة الجامعية  المدينةعراس، زيارات الوالي لهذه المرافق في 

، المهملة دون استغالل رغم انتهاء 7الجاهزة منذ نحو ثالث سنوات، مع طلب زيارة الوالي لإلقامة الجامعية 

هامة ستساهم في تخفيف الضغط وتحسين أشغال إنجازها منذ حوالي خمس سنوات، خاصة أن هذه المشاريع ال

 .الخدمات الجامعية، ما ينعكس إيجابا وآليا على رفع مستوى التحصيل العلمي
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ورشات تكوينية موجهة للمهتمين بمجال السينما والتي ستدوم إلى غاية اليوم، والتي يستفيد خاللها أكثر  وهرانواصل في والية تت

للسينما وبالتنسيق مع المركز الجزائري لتطوير  متربص من تكوين نظري وتطبيقي، بتأطير من المركز الجزائري 200من 

  .، وتندرج في إطار إحياء ذكرى ستينية استرجاع السيادة الوطنيةوهرانالسينما وقسم علوم اإلعالم واالتصال لجامعة 

ستشمل  وهرانالمركز الجزائري للسينما أن هذه الورشات التي شهدت انطالقتها من مدينة الباهية  وحسب ما كشفه بيان إلدارة

امعية، وتأتي بالموازاة مع الحقا العديد من واليات الوطن، وذلك على مستوى قاعات السينماتيك ودور الثقافة والمؤسسات الج

برنامج الجوالت السينمائية عبر مختلف واليات الوطن وتتواصل إلى غاية الخامس جويلية القادم، ووفق ذات المصدر، أن برنامج 

مية الورشات يفتح المجال أمام المهتمين بالفن السابع عبر ورشات في مختلف مجاالت السينما على غرار السيناريو والمعالجة الدرا

لألفالم القصيرة، وإدارة الصورة وتركيب الفيديو، والتقاط الصوت ومعالجته التقنية، التمثيل وإدارة الممثل، ويأتي ذلك تحت إدارة 

وإشراف أساتذة ومختصين في المجال من خريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري على غرار المخرج فتحي 

تابة السيناريو والمعالجة الدرامية، واألستاذ سليمان إدريس الذي ينشط ورشة فن التمثيل، باإلضافة كافي الذي ينشط ورشة حول ك

إلى إيهاب محفوظ والذي ينشط ورشة في فن إدارة الصورة وتركيب الفيديو، واألكاديمي ومخرج السينمائي عبد الباقي صالي 

 .هندس الصوت ورشة حول التقاط الصوت ومعالجته التقنيةوالذي سينشط ندوة حول اإلخراج، كما سينشط حسين زعبوبي م

كما سطر المركز الجزائري للسينما والمركز الجزائري لتطوير السينما بالمناسبة سلسلة من المحاضرات على مستوى قاعات 

ر المتخصصة في السينماتيك ودور الثقافة والتي سيشرف على تنشيطها أساتذة ومختصين في الفن السينمائي على غرار بروفسو

الدكتورة نوال طامر، والدكتور الزين عبد الحق أستاذ بمخبر األنساق  1 وهرانالنقد السينمائي والمسرحي بقسم الفنون لجامعة 

دراسات في اإلعالم واالتصال، والناقد السينمائي جمال حازورلي، والدكتورة عتيقة عز  2 وهرانوالبنيات والممارسات جامعة 

مخرج السينمائي والتلفزيوني عبد الباقي صالي، والدكتور جالل خشاب أستاذ بقسم الفنون في جامعة ، والغليزانالدين من جامعة 

 .سوق أهراس

الجزائري للسينما تندرج في أطار مسعى وزارة الثقافة والفنون ويضيف ذات المصدر، أن هذه المبادرة التي يشرف عليها المركز 

لتجسيد مبدأ العدالة الثقافية من خالل برمجة جوالت وعروض سينمائية في العديد من واليات الوطن، تتضمن عروضا ألفالم 

صف من الزمن، أحداثا جزائرية طويلة انطلقت بعرض بفيلم "صليحة" للمخرج محمد صحراوي، الذي يتناول على مدار ساعة ون

تاريخية واقعية تتعلق بالمسار النضالي للشهيدة صليحة ولد قابلية، وكانت هذه الطبيبة الشابة قد غادرت مقاعد الدراسة بكلية الطب 

ت لتلتحق بصفوف المجاهدين بمدينة معسكر خدمة للثورة، من خالل استغالل خبرتها في العالج، واقتبس سيناريو الفيلم السيناريس

رابح ظريف عن كتاب ألفه المجاهد علي عمراني، وهو أحد الفاعلين في مجريات األحداث حيث ترك بدوره مقاعد الدراسة 

والتحق بجيش التحرير وكان ضمن المجاهدين الذين كانت برفقتهم الشهيدة، كما قام دحو ولد قابلية، أخ البطلة، بالتدقيق التاريخي 

راوي، صاحب الفيلم الروائي الطويل "سركاجي"، سرد أحداث فيلمه بواقعية من خالل نقل وقائع ألحداث الفيلم، ولقد اختار صح

سايرت مهمة الشهيدة في معالجة المجروحين من المجاهدين وسكان األرياف وأيضا عملية نقلها لمادة طبية خاصة بالتخدير إلى 

متعب في مسالك وعرة وتحت خطر مداهمة جنود المستعمر لمكان أحد المستشفيات التابعة للمجاهدين في الجبال، وبعد سفر شاق و

تواجدها والفريق المرافق لها تقع صليحة في كمين لجنود المستعمر وتقاوم إلى جانب رفاقها غير أنها تصاب بوابل من الرصاص 

على إظهار الجانب اإلنساني طيلة لتسقط شهيدة وتلتحق بأخيها نور الدين الذي استشهد قبلها بأشهر، ويركز المخرج في هذا العمل 

أحداث الفيلم خاصة في بعض المواقف التي أظهرت قوة شخصية صليحة التي بقدر ما كانت حازمة وشرسة في مواجهة العدو 

بقدر ما كانت طيبة وصاحبة تعامل حسن مع الجميع، شارك في أداء هذا العمل العديد من األسماء على غرار الممثلة الشابة سهى 

التي جسدت باقتدار دور صليحة، وكذا مبروك فروجي وقرايدي نذير وحليم زريبيع وآخرين، إلى جانب محمد فريمهدي  ولهى

 .الذي أدى دور أب البطلة والممثلة القديرة فضيلة حشماوي التي أدت دور أمها

بلقاسمي و"أبو ليلى" للمخرج وستعرف التظاهرة تنظيم جوالت أخرى ألفالم جزائرية على غرار فيلم "ارغو" للمخرج عمار 

أمين سيدي بومدين و"الحياة ما بعد" للمخرج أنيس جعاد، وفيلم "سي محند أو محند" للمخرج علي موزاوي، و"جنية" للمخرج 

عبد الكريم بهلول، و"دزاير" للمخرج مهدي تساباست و"ذاكرة األحداث" للمخرج رحيم العلوي، و"مطاريس" للمخرج رشيد 

 .بلحاج
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للمهتمين بمجال السينما والتي ستدوم إلى غاية اليوم، والتي يستفيد خاللها أكثر  ورشات تكوينية موجهة وهرانتتواصل في والية 

متربص من تكوين نظري وتطبيقي، بتأطير من المركز الجزائري للسينما وبالتنسيق مع المركز الجزائري لتطوير  200من 

  .، وتندرج في إطار إحياء ذكرى ستينية استرجاع السيادة الوطنيةوهرانالسينما وقسم علوم اإلعالم واالتصال لجامعة 

ستشمل  وهرانوحسب ما كشفه بيان إلدارة المركز الجزائري للسينما أن هذه الورشات التي شهدت انطالقتها من مدينة الباهية 

الحقا العديد من واليات الوطن، وذلك على مستوى قاعات السينماتيك ودور الثقافة والمؤسسات الجامعية، وتأتي بالموازاة مع 

ذات المصدر، أن برنامج  برنامج الجوالت السينمائية عبر مختلف واليات الوطن وتتواصل إلى غاية الخامس جويلية القادم، ووفق

الورشات يفتح المجال أمام المهتمين بالفن السابع عبر ورشات في مختلف مجاالت السينما على غرار السيناريو والمعالجة الدرامية 

ت إدارة لألفالم القصيرة، وإدارة الصورة وتركيب الفيديو، والتقاط الصوت ومعالجته التقنية، التمثيل وإدارة الممثل، ويأتي ذلك تح

وإشراف أساتذة ومختصين في المجال من خريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري على غرار المخرج فتحي 

كافي الذي ينشط ورشة حول كتابة السيناريو والمعالجة الدرامية، واألستاذ سليمان إدريس الذي ينشط ورشة فن التمثيل، باإلضافة 

ط ورشة في فن إدارة الصورة وتركيب الفيديو، واألكاديمي ومخرج السينمائي عبد الباقي صالي إلى إيهاب محفوظ والذي ينش

 .والذي سينشط ندوة حول اإلخراج، كما سينشط حسين زعبوبي مهندس الصوت ورشة حول التقاط الصوت ومعالجته التقنية

مناسبة سلسلة من المحاضرات على مستوى قاعات كما سطر المركز الجزائري للسينما والمركز الجزائري لتطوير السينما بال

السينماتيك ودور الثقافة والتي سيشرف على تنشيطها أساتذة ومختصين في الفن السينمائي على غرار بروفسور المتخصصة في 

الدكتورة نوال طامر، والدكتور الزين عبد الحق أستاذ بمخبر األنساق  1 وهرانالنقد السينمائي والمسرحي بقسم الفنون لجامعة 

ازورلي، والدكتورة عتيقة عز دراسات في اإلعالم واالتصال، والناقد السينمائي جمال ح 2 وهرانوالبنيات والممارسات جامعة 

، والمخرج السينمائي والتلفزيوني عبد الباقي صالي، والدكتور جالل خشاب أستاذ بقسم الفنون في جامعة غليزانالدين من جامعة 

 .سوق أهراس

ويضيف ذات المصدر، أن هذه المبادرة التي يشرف عليها المركز الجزائري للسينما تندرج في أطار مسعى وزارة الثقافة والفنون 

ئية في العديد من واليات الوطن، تتضمن عروضا ألفالم لتجسيد مبدأ العدالة الثقافية من خالل برمجة جوالت وعروض سينما

جزائرية طويلة انطلقت بعرض بفيلم "صليحة" للمخرج محمد صحراوي، الذي يتناول على مدار ساعة ونصف من الزمن، أحداثا 

قاعد الدراسة بكلية الطب تاريخية واقعية تتعلق بالمسار النضالي للشهيدة صليحة ولد قابلية، وكانت هذه الطبيبة الشابة قد غادرت م

لتلتحق بصفوف المجاهدين بمدينة معسكر خدمة للثورة، من خالل استغالل خبرتها في العالج، واقتبس سيناريو الفيلم السيناريست 

رابح ظريف عن كتاب ألفه المجاهد علي عمراني، وهو أحد الفاعلين في مجريات األحداث حيث ترك بدوره مقاعد الدراسة 

ش التحرير وكان ضمن المجاهدين الذين كانت برفقتهم الشهيدة، كما قام دحو ولد قابلية، أخ البطلة، بالتدقيق التاريخي والتحق بجي

ألحداث الفيلم، ولقد اختار صحراوي، صاحب الفيلم الروائي الطويل "سركاجي"، سرد أحداث فيلمه بواقعية من خالل نقل وقائع 

روحين من المجاهدين وسكان األرياف وأيضا عملية نقلها لمادة طبية خاصة بالتخدير إلى سايرت مهمة الشهيدة في معالجة المج

أحد المستشفيات التابعة للمجاهدين في الجبال، وبعد سفر شاق ومتعب في مسالك وعرة وتحت خطر مداهمة جنود المستعمر لمكان 

قاوم إلى جانب رفاقها غير أنها تصاب بوابل من الرصاص تواجدها والفريق المرافق لها تقع صليحة في كمين لجنود المستعمر وت

لتسقط شهيدة وتلتحق بأخيها نور الدين الذي استشهد قبلها بأشهر، ويركز المخرج في هذا العمل على إظهار الجانب اإلنساني طيلة 

سة في مواجهة العدو أحداث الفيلم خاصة في بعض المواقف التي أظهرت قوة شخصية صليحة التي بقدر ما كانت حازمة وشر

بقدر ما كانت طيبة وصاحبة تعامل حسن مع الجميع، شارك في أداء هذا العمل العديد من األسماء على غرار الممثلة الشابة سهى 

ولهى التي جسدت باقتدار دور صليحة، وكذا مبروك فروجي وقرايدي نذير وحليم زريبيع وآخرين، إلى جانب محمد فريمهدي 

 .البطلة والممثلة القديرة فضيلة حشماوي التي أدت دور أمها الذي أدى دور أب

وستعرف التظاهرة تنظيم جوالت أخرى ألفالم جزائرية على غرار فيلم "ارغو" للمخرج عمار بلقاسمي و"أبو ليلى" للمخرج 

وي، و"جنية" للمخرج أمين سيدي بومدين و"الحياة ما بعد" للمخرج أنيس جعاد، وفيلم "سي محند أو محند" للمخرج علي موزا

عبد الكريم بهلول، و"دزاير" للمخرج مهدي تساباست و"ذاكرة األحداث" للمخرج رحيم العلوي، و"مطاريس" للمخرج رشيد 

 .بلحاج
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Des mémoires de fin d'études pour bénéficier du label "projet innovant" et "start-up" 

 

CONSTANTINE - Des centaines de projets de mémoires de fin d'études pour bénéficier du 

label "projet innovant" et "start-up" ont été enregistrés à travers plusieurs universités de 

l’Est du pays au titre de l’année universitaire en cours, a-t-on appris mardi des responsables 

de ces universités, au cours de rencontres organisées sur les mécanismes d’exécution de 

l'arrêté ministériel n1275 portant sur le mécanisme "un diplôme..une startup". 

Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, le responsable de l’incubateur des affaires de l’Université Larbi 

Ben M’hidi, Toufik Mezouz a fait part de l’enregistrement de 190 projets de mémoires de fin 

d’étude pour bénéficier du label "projet innovant" et "start-up" précisant que dans le cadre de ces 

projets inscrits au titre de l’année universitaire en cours durant la période allant du 8 novembre 

2022 au 11 janvier 2023, 160 projets de mémoire ont été retenus. 

Il a ajouté que les projets de mémoires de fin d’étude concernant les trois paliers (Licence- master- 

doctorat) acceptés et dont 100 ont été étudiés par la cellule de travail et de suivi de l’innovation et 

les incubateurs des affaires universitaires comprenant des experts et enseignants de différentes 

spécialités ont concernés la majorité des facultés, précisant que l’opération est toujours en cours. 

A Annaba, M. Réda Djaouhadou, vice-recteur chargé de la pédagogie à l’Université Badji Mokhtar 

a indiqué au cours d’une journée d’étude dédiée à l'explication de ce mécanisme, a fait part de 420 

idées innovantes proposées par les étudiants, lesquelles ont été acceptées par le jury compétent 

d’évaluation de l’Université, alors que 120 autres idées ont été présentées pour révision. 

Il a ajouté que les étudiants des Facultés de Technologie et des Sciences économiques et de Gestion 

sont en tête de liste des idées innovantes enregistrées avec 295 idées innovantes en rapport avec les 

domaines de la Technologie et les Affaires économiques, le reste, a-t-il précisé, est réparti sur les 

différentes spécialités universitaires d’Annaba. 

Pour sa part l’Université de Guelma a réceptionné durant l’actuelle saison universitaire 111 

propositions pour la création de projets innovants d’étudiants ayant adhéré à l’arrêté ministériel 

1275, a appris l’APS auprès de la coordinatrice du pôle d’innovation et d’emploi de l’Université, le 

professeur Aida Ben Hamida en marge d’une journée d’étude sur le mécanisme de réalisation d’un 

mémoire de fin d’étude pour bénéficier du label "projet innovant" et "start-up". 

Elle a précisé que les propositions des projets innovants impliqués dans l’arrêté sont réparties sur 

106 idées dans le cycle licence et master en plus de 5 idées de projets dans le cycle doctorat, 

ajoutant que les propriétaires de ces propositions représentent les 7 facultés de l'Université. 

Mme Ben Hamida a indiqué que le nombre d’étudiants propriétaires des propositions inscrites 

avoisine les 300 étudiants, ajoutant que chaque projet verra la participation d’un (1) à 6 étudiants. 

L’incubateur des affaires de l’Université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif-2) a organisé une 

journée d’étude au profit des étudiants porteurs de projets inscrits dans le cadre de ce mécanisme, 

durant laquelle le directeur de l’incubateur Boubakeur Bekkar a indiqué que "l’arrêté ministériel 

1275 donnera l’opportunité à l’étudiant de créer son projet de startup". 



 

Mémoires de fin d’études pour bénéficier du label « projet innovant » et « start-

up » 

 

 

Des centaines de projets de mémoires de fin d’études bénéficiant du label « projet innovant » et « start-up » ont été 

enregistrés dans plusieurs universités de l’est du pays pour l’année universitaire en cours, a-t-on appris mardi auprès 

des responsables de ces universités, lors des réunions organisées sur les mécanismes de mise en œuvre de l’arrêté 

ministériel n1275 relatif au dispositif « un diplôme..une startup ». 

Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, le responsable de l’incubateur d’entreprises de l’Université Larbi Ben M’hidi, 

Toufik Mezouz, a annoncé l’enregistrement de 190 projets de mémoire de fin d’études pour bénéficier du label 

« projet innovant » et « start-up » en précisant qu’au sein de ces projets inscrits pour l’année universitaire en cours 

entre le 8 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, 160 projets de mémoire ont été sélectionnés. 

doctorat) acceptées et dont 100 ont été étudiées par l’unité de travail et de veille de l’innovation et les pépinières 

d’entreprises universitaires composées d’experts et de professeurs de différentes spécialités ont ciblé la plupart des 

facultés, précisant que l’opération est toujours en cours. 

A Annaba, M. Réda Djaouhadou, recteur chargé de la pédagogie à l’Université Badji Mokhtar, a indiqué, lors d’une 

journée d’étude consacrée à l’explication de ce mécanisme, avoir partagé 420 idées innovantes proposées par des 

étudiants, qui ont été retenues par la commission d’évaluation compétente . de l’Université, tandis que 120 autres 

idées ont été soumises pour examen. 

Il a ajouté que les étudiants des Facultés de technologie et d’économie et de gestion sont en tête de la liste des idées 

innovantes enregistrées avec 295 idées innovantes liées aux domaines de la technologie et des affaires économiques, 

le reste, a-t-il précisé. répartis dans les différentes filières universitaires d’Annaba. 

De son côté, l’Université de Guelma a reçu durant la saison académique en cours 111 propositions de création de 

projets innovants d’étudiants ayant adhéré à l’arrêté ministériel 1275, de la coordonnatrice de l’innovation et des 

emplois à l’Université, le professeur Aida Ben Hamida sur le fil d’une journée d’étude sur le mécanisme de 

réalisation d’un mémoire de fin d’études pour bénéficier du label « projet innovant » et « start-up ». 

Elle précise que les propositions de projets innovants concernés par le décret sont réparties en 106 idées en cycle 

licence et master en plus de 5 idées de projets en cycle doctoral, ajoutant que les porteurs de ces propositions 

représentent les 7 facultés de l’Université . . 

Mme Ben Hamida a indiqué que le nombre d’étudiants porteurs de propositions inscrites est d’environ 300 

étudiants, ajoutant que chaque projet impliquera un (1) à 6 étudiants. 

L’incubateur d’entreprises de l’Université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif-2) a organisé une journée d’étude au 

profit des étudiants porteurs de projets inscrits dans le cadre de ce dispositif, au cours de laquelle le directeur de 

l’incubateur Boubakeur Bekkar a indiqué que « l’arrêté ministériel 1275 donnera aux étudiants la l’opportunité de 

créer leur projet de startup’. 
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Universités de l'Est du pays : Des centaines de mémoires de fin d'études pour 

bénéficier du label "projet innovant" et "start-up" 

 

Des centaines de projets de mémoires de fin d'études pour bénéficier du label "projet innovant" et 

"start-up" ont été enregistrés à travers plusieurs universités de l’Est du pays au titre de l’année 

universitaire en cours, a-t-on appris mardi des responsables de ces universités, au cours de 

rencontres organisées sur les mécanismes d’exécution de l'arrêté ministériel n1275 portant sur le 

mécanisme "un diplôme..une startup". 

Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, le responsable de l’incubateur des affaires de l’Université Larbi 

Ben M’hidi, Toufik Mezouz a fait part de l’enregistrement de 190 projets de mémoires de fin 

d’étude pour bénéficier du label "projet innovant" et "start-up" précisant que dans le cadre de ces 

projet inscrits au titre de l’année universitaire en cours durant la période allant du 8 novembre 2022 

au 11 janvier 2023, 160 projets de mémoire ont été retenus. 

Il a ajouté que les projets de mémoires de fin d’étude concernant les trois paliers (Licence- master- 

doctorat) acceptés et dont 100 ont été étudiés par la cellule de travail et de suivi de l’innovation et 

les incubateurs des affaires universitaires comprenant des experts et enseignants de différentes 

spécialités ont concernés la majorité des facultés, précisant que l’opération est toujours en cours. A 

Annaba, M. Réda Djaouhadou, vice-recteur chargé de la pédagogie à l’Université Badji Mokhtar a 

indiqué au cours d’une journée d’étude dédiée à l'explication de ce mécanisme, a fait part de 420 

idées innovantes proposées par les étudiants, lesquelles ont été acceptées par le jury compétent 

d’évaluation de l’Université, alors que 120 autres idées ont été présentées pour révision. 

Il a ajouté que les étudiants des Facultés de Technologie et des Sciences économiques et de Gestion 

sont en tête de liste des idées innovantes enregistrées avec 295 idées innovantes en rapport avec les 

domaines de la Technologie et les Affaires économiques, le reste, a-t-il précisé, est réparti sur les 

différentes spécialités universitaires d’Annaba. Pour sa part l’Université de Guelma a réceptionné 

durant l’actuelle saison universitaire 111 propositions pour la création de projets innovants 

d’étudiants ayant adhéré à l’arrêté ministériel 1275, a appris l’APS auprès de la coordinatrice du 

pôle d’innovation et d’emploi de l’Université, le professeur Aida Ben Hamida en marge d’une 

journée d’étude sur le mécanisme de réalisation d’un mémoire de fin d’étude pour bénéficier du 

label "projet innovant" et "start-up". Elle a précisé que les propositions des projets innovants 

impliqués dans l’arrêté sont réparties sur 106 idées dans le cycle licence et master en plus de 5 

idées de projets dans le cycle doctorat, ajoutant que les propriétaires de ces propositions 

représentent les 7 facultés de l'Université. Mme Ben Hamida a indiqué que le nombre d’étudiants 

propriétaires des propositions inscrites avoisine les 300 étudiants, ajoutant que chaque projet verra 

la participation d’un (1) à 6 étudiants. L’incubateur des affaires de l’Université Mohamed Lamine 

Debaghine (Sétif-2) a organisé une journée d’étude au profit des étudiants porteurs de projets 

inscrits dans le cadre de ce mécanisme, durant laquelle le directeur de l’incubateur Boubakeur 

Bekkar a indiqué que "l’arrêté ministériel 1275 donnera l’opportunité à l’étudiant de créer son 

projet de startup". 


