
 

 

 

 

 

حفي الخاص بالقطاع العرض الص  

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023فيفري  12 ليوم



 
 

 تعليم عالي: إطالق أول دار للذكاء االصطناعي بجامعة الجزائر

 
 

كمال بداري, رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات  ,أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 المصغرة, ياسين المهدي وليد, اليوم الخميس, على اطالق أول دار للذكاء الناشئة والمؤسسات

بن يوسف بن خدة(, في اطار تعميم هذه التجربة على جل المؤسسات ) 1الجزائر االصطناعي بجامعة

  .الجامعية عبر الوطن

تدشين أول دار للذكاء االصطناعي يأتي تجسيدا لمبدأ تخصيص  وبالمناسبة, أوضح السيد بداري أن

 .الصطناعي وتعميم هذا المسعى على جل المؤسسات الجامعيةا سنة للذكاء 2023

في هذا المجال, مؤكدا على  الجزائر وأشار الى أن دار الذكاء االصطناعي ستساهم في تعزيز دور

 .عين وأصحاب االبتكار في هذا المسعىضرورة إشراك الطلبة والمبد

مجال الذكاء  جهته, شدد السيد ياسين المهدي وليد على أهمية تأطير حاملي الشهادات في من

االقتصاد الوطني, داعيا الى تحفيز  االصطناعي وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم بما يعود بالمنفعة على

 .المفكرين والمبدعين من أًصحاب المشاريع

خالل تأطيرهم  فس المناسبة استعداد وزارته لمرافقة وتشجيع أًصحاب المؤسسات الناشئة منبن وجدد

 .إلى السوق عبر حاضنات األعمال ومنحهم تسهيالت ضريبية لتمكينهم من الولوج

فارس مختاري, اطالق أول دار للذكاء االصطناعي التي  ,1الجزائر من جهته, ثمن رئيس جامعة

 .مشروعا 40جامعة وعرض  13تشهد مشاركة 
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 تعميم الذّكاء االصطناعي في كل مؤّسسات التّعليم العالي
 

 
 

  ياسين مهدي: مواكبة جديد التكنولوجيا على المستوى العالمي

العلمي البروفيسور كمال بداري، رفقة وزير اقتصاد المعرفة  قام وزير التعليم العالي والبحث

 دشين أول دار للذّكاء االصطناعي بجامعةوالمؤسسات المصغرة، الخميس، بت والمؤسسات الناشئة

خالل  مديرا للجامعات والمدارس العليا، حيث تجرى 14، بحضور «بن يوسف بن خدة» 1 الجزائر

 .الجديدة صطناعي والتكنولوجياتالحدث تقديم مداخلتين لخبيرين حول الذّكاء اال

البروفيسور بداري أنّها أّول نموذج يتم  خالل إشرافه على تدشين أول دار للذكاء االصطناعي، أّكد

مؤسسات التعليم العالي، حيث سيتولى التأطير المشترك لها كل من  تدشينه من هذا القبيل على مستوى

 .المصغرة لمعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسساتالتعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد ا قطاعي

االصطناعي، في كل مؤسسات التعليم  وحسب بداري فإّن الهدف من إنشاء هذه الدار هو تعميم الذّكاء

كل المواطنين الوصول إليها، وولوجها، وكذا تقوية  العالي حيث سيتم وضعها في مكان سهل يستطيع

الذكاء  في مجال الذكاء االصطناعي ومشاركة وإشراك المواطن في فهم طبيعة ودور الجزائر دور

والتشارك والتقاسم، خاصة  االصطناعي في الحياة اليومية للمواطن، إضافة لذلك فهو فضاء للتعاون

 .سنة للذكاء االصطناعي 2023البحث العلمي أعلن وأن قطاع التعليم العالي و

الناشئة والمؤّسسات المصغّرة وليد ياسين مهدي، بأّن  بالمقابل، أفاد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات

 توجه استراتيجي للدولة، خاصة مع إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الذكاء االصطناعي هو

والبحث العلمي،  ذكاء االصطناعي من طرف وزارة التعليم العاليسنة لل 2023االصطناعي، وإعالن 

وتفوقهم في العديد من المسابقات العالمية  مع انتشار هذه التكنولوجيا في أوساط الطلبة وامتالكهم لها،

 .وحصولهم على الجوائز األولى

جديد تكنولوجيا الذكاء  وليد أّن تدشين هذا الفضاء يأتي في سياق هذه اإلستراتيجية بغية مواكبة وأّكد

سيرافق قطاع التعليم العالي في تسيير وتأطير  االصطناعي على المستوى العالمي، ُمنّوها بأّن قطاعه

 .ءهذا الفضا
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التوافق بين التكوين والتشغيل األسبوع المقبل دفتر  
 

 

العلمي، إعداد منصة رقمية، ستوضع حيز الخدمة،  أنهت وزارة التعليم العالي والبحث

  .بإجراء التربصات على مستوى المؤسسات االقتصادية األسبوع المقبل، تسمح للطلبة

في جلسة علنية خصصت للرد على األسئلة  كمال بداري،كشف وزير التعليم العالي 

رقمية هي عبارة عن دفتر التوافق بين التكوين  الشفوية، بمجلس األمة، عن إعداد منصة

لتمكين الطلبة الولوج ومعرفة كل « انطالقها األسبوع المقبل سنعطي إشارة»والتشغيل، قال 

 .االقتصادية الممكن إجراء تربصاتهم بها المؤسسات

أصبح ال يكفي الستيعاب كل الطلبة المتخرجين، خاصة  وألن النسيج االجتماعي والصناعي

لمعالجة هذه  -يضيف بداري-النهائي، سعت وزارة التعليم العالي  الذين يحضرون لدبلومهم

وهذا  بأربعة سبل، منها تقوية العالقة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة االقتصادية، القضايا

تفاوضي بين كل  الوزير أنه ال يمكن تحقيقه في بضعة أسابيع وإنما هو مسار مسار أوضح

جامعية لها االستقاللية  مؤسسة جامعية والمؤسسات االقتصادية، مضيفا أن كل مؤسسة

 .المؤسسات االقتصادية العلمية واألكاديمية حتى تقوم بتفعيل العالقة مع

أعمال على مستوى المؤسسات  نةحاض 91كذلك من اإلجراءات الحديثة، تم تسجيل 

إنشاء مؤسسته الناشئة والمصغرة  الجامعية، وهذا يمكن الطالب من التكوين في مجال

 .التكوين الذاتي في مجال المقاوالتية وبالتالي إعداد مخططه التجاري وتكوين مؤسسة

أعلن في شبكة تقييم االنتقال إلى صف األستاذية،  وفي رده على سؤال حول إعادة النظر

 .فواعل الجامعة إلعادة النظر في هذه الشبكة بداري عن فتح النقاش مع كل

النظام الجديد للجنة الجامعية الوطنية إلبداء الرأي، وإذا اقتضى  وقال سنقدم، قريبا، هذا

 إعادة هيكلة هذه الشبكة سيكون ذلك، موضحا أن الهدف هو مرئية أكبر للجامعة األمر

الجديدة وتنفيذ االلتزام  الجزائر والمشاركة في هذه المرحلة الحساسة في إطار الجزائرية

الكبير الذي يقود التنمية المحلية  مهورية الذي يجعل من الجامعة الركبلرئيس الج 41

 .المستوى الدولي الوطنية ويعطي للجامعة السمعة على

وزير التعليم العالي أن هناك  ، أوضح«ب»أما بالنسبة لتوظيف األساتذة المساعدين رتبة 

، قال 6,5التي تقيم ب وفيما يخص المقابلة .شروط، من بينها شهادة ماجستير أو دكتوراه

وسنعمل في االتجاه الصحيح في الدورة القادمة، طبقا لما  سنخضع هذا التقييم إلى النقاش»

 .«قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية الجزائرية جعل الجامعة تقتضيه المرحلة وهي
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 Moodle  يؤّكد أهمية منصة 02دير جامعة البليدة م

  
 

 

 د لهذا التكوينفي اطار الوقوف على التحضير الجيّ 

 Moodle يؤّكد أهمية منصة 02 البليدة مدير جامعة

لونيسي علي البروفيسور خالد رمول خالل زيارته التفقدية لجميع  02 البليدة دعا الخميس مدير جامعة

على  والوقوف Moodle وذلك في إطار تتبع انطالق عملية التعليم عن بعد عبر منصة الكليات

تصنيف الجامعة دعا  التحضير الجيد لهذا التكوين الذي يهدف إلى تحسين مستوى األساتذة وترقية

الرقمية للتعليم عن بعد لما تحمله من منهجية  األساتذة إلى ضرورة لفت انتباه الطلبة إلى أهمية المنصة

التواصل التفاعلي مع األساتذة وكذا تقييم درجة استيعابهم بشكل تلقائي  تعليمية فعالة تساعدهم على

لألساتذة  ليات قاعات التكوين المخصصةتفقد البروفيسور خالد رمول خالل جولته عبر الك حيث

 .المنصة الرقمية والطلبة وحرص على ضرورة تحسيس الطلبة بإنطالق عملية التدريس عبر

 كليات بضرورة توفير قاعات إضافية للطلبة ممنتعليماته إلى عمداء ال 02 البليدة كما قدم مدير جامعة

كل الطلبة قد تحصلوا  والتأكد من أن Moodle يتعذر عليهم متابعة وتلقي التعليم عبر المنصة الرقمية

 .على البريد اإللكتروني وكلمات المرور الخاصة بالمنصة

بعد واستمع إلى  ليم عنالسياق حضر مدير الجامعة للعروض الملقاة من قبل مسؤولي التكوين للتع في

في وضع الدروس عبر كافة الكليات  شروحات وطريقة عمل المنصة الرقمية التي اتخذت قالبا موحدا

شاهد البروفيسور خالد رمول المحاكاة التي قام بها كال  وهو ما أضفى عليها طابعا وهوية موحدة. كما

 .Moodle رقميةفي طريقة الولوج واستخدام المنصة ال من األساتذة والطلبة
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آلية إعداد مذكرة التخرج "مؤسسة ناشئة وبراءة  حولجامعة العربي التبسي ..يوم دراسي 

 "اختراع

 
 

 

 التنسيقية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال بمؤسسات التعليم العالي ، تنفيذا لتعليمات اللجنة الوطنية

البروفيسور عبدالكريم  عةاحتضنت جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تحت إشراف مدير الجام

 –للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة  قواسمية، يوم دراسي حول: "آلية إعداد مذكرة تخرج

  ."براءة اختراع

وعمداء الكليات ، وقد شهد حضور العديد من الطلبة  وشهد اليوم الدراسي حضور نواب المدير

مخطط تفصيلي ألهم الخطوات والمراحل مؤسسات ناشئة، كما تم عرض  المهتمين بإقتراح إنشاء

 . إلنشاء مؤسسة ناشئة أو تقديم مذكرة تخرج في إطار براءة اختراع التنفيذية

وتقديم كافة  وفي مستهل كلمته االفتتاحية أعرب مدير الجامعة على دعم الجامعة للطلبة من جهته

اإلداري إلى ضرورة فتح  الطاقم التسهيالت لمرافقتهم كما حث مختلف الفاعلين في الجامعة من

وتسخير كافة الوسائل وإتاحتها أمام الطلبة المقبلين على  األبواب أمام الطلبة المهتمين بذات الموضوع

مجهوداتهم  لنهاية التكوين، كما شكر السادة أعضاء الهيئة التدريسية على كافة إعداد مذكرة التخرج

 .في سبيل الرقي بالجامعة
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2مقرا بجامعة "البليدة  65توفير  "  

 لحاملي المشاريع المصغرة

 
 

حول "دور المقاوالتية في دعم التنمية المحلية"، تجسيدا لتعليمات  المشاركون في أشغال الملتقى الوطني دعا

العالي والمؤسسات الناشئة،  المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز االنسجام بين قطاعي التعليمالجمهورية عبد  رئيس

في الجامعة، من خالل التأكيد على النظرة الجديدة للطالب  إلى ضرورة تشجيع المقاوالتية والمؤسسات الناشئة

التكنولوجي  راكز الدعممؤسسة مصغرة، تشرف عليها حاضنة المشاريع بالجامعة، وكذا م وتشجيه على إنشاء

  .واالبتكار للعلم

على  علي لونيسي( بالعفرون، الدكتور خالد رامول، خالل إشرافه، أول أمس،) "2" البليدة أكد رئيس جامعة

جامعة على  12، بأن األخيرة، من بين "2" البليدة افتتاح أشغال الملتقى بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة

ذي يفتح األفق واسعا الستقطاب مشاريع الطالب، التكنولوجي واالبتكار، ال مستوى الوطن تتوفر على مركز الدعم

المحلية على مستوى إقليم بلديته  على الطالب الجامعي، إال البحث على فكرة مشروع استثماري يدعم التنمية وما

مقرا ألصحاب المؤسسات المصغرة  65المشروع، حيث وفرت حوالي  أو واليته، تتكفل الجامعة بتقديم مقر يجسد

أودع، تم قبول  مشروع 540فكرة المشروع إلى واقع ملموس، مشيرا في السياق، إلى أنه من بين  من أجل تحويل

أخرى للطلبة الذين لم يسعفهم الحظ في  مشروعا درسه المجلس العلمي لحاضنة المشاريع، وتم منح فرصة 95

 .جديد في دورة أخرى قبول مشاريعهم من أجل المشاركة من

الملتقى الموسوم بدور المقاوالتية في التنمية المحلية، يأتي  لجامعة إلى أن أشغالمن جهة أخرى، أشار رئيس ا

فتح المجال  الحكومة، بغية البحث عن مجال جديد لتشغيل الطلبة على المستوى المحلي، ومنه تجسيدا لسياسة

لمقاوالتي، من خالل خلق لالنخراط في العمل ا لتوظيف غيره من الطلبة، الفتا إلى أن األستاذ الجامعي مدعو أيضا

 التعليم العالي، حيث تقوم الجامعة بتمويلها في شكل مؤسسات ذات رأس مال، أو مؤسسات فرعية لدى مؤسسات

 .للحرم الجامعي ذات أسهم، هذا التصور الذي من شأنه أن يكون له أثر كبير على الصورة الجديدة

أن التفكير في هذا الملتقى جاء لتجسيد فكرة  وبة،من جهتها، أوضحت رئيسة الملتقى الدكتورة أسماء بوخر

الهدف من  األكاديمية، وبين الجانب الميداني ممثال في الجماعات المحلية، مشيرة إلى أن الشراكة الفعلية بين الحياة

إلى  كفكرة ينتقل منها الطالب الجامعي، وصوال الملتقى، تقديم إطار قانوني فكري وميداني عن مفهوم المقاوالتية،

تشجيعهم على خلق مؤسسات مصغرة تخدم إقليم واليتهم بمشاريع تنموية، وذكرت  تجسيد توجه الدولة، من خالل

الحياة الميدانية، لتسهيل ولوج  أهم توصية يمكن التأكيد عليها، هي "الوصول إلى إدماج الجانب األكاديمي مع أن

 ."الطالب إلى عالم المقاوالتية

الفالحة والري والغابات  الرزاق بوستة، عضو بالمجلس الشعبي الوالئي رئيس مجلسالسياق، أوضح عبد  في

في أمس الحاجة، للخروج بمشاريع صغيرة من أجل  والصيد البحري والسياحة، بأن المتخرجين الجامعيين

بناء  كيفية مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات من شأنها أن تعطي صورة واضحة حول المساهمة في التنمية المحلية،

الصورة النمطية للطالب، من متخرج باحث  مشروع مقاولتي، يستجيب لتطلعات سياسة الحكومة الرامية إلى تغيير

 .استثماري عن منصب عمل إلى متخرج صاحب مشروع
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Ouverture de la 1ère maison de l'intelligence artificielle à l'Université 
d'Alger 

 

ALGER - Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari a co-présidé, jeudi, avec le ministre de l'Economie de 

la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, 

l'ouverture de la première maison de l'intelligence artificielle (IA) à l'Université 

Alger 1 (Benyoucef Benkhedda), dans le cadre de la généralisation de cette 

expérience sur l'ensemble des établissements universitaires à travers le territoire 

national. 

Baddari a, à cette occasion, indiqué que l'inauguration de la première maison de l'IA 

intervenait en concrétisation du principe consacrant l'année 2023 celle de l'IA, afin de 

généraliser cette démarche à l'ensemble des établissements universitaires. 

Le premier responsable du secteur a souligné que la maison de l'IA contribuerait à 

renforcer le rôle de l'Algérie en la matière, soulignant l'impératif de faire participer les 

étudiants et les innovateurs à cette démarche. 

Yacine El Mahdi Oualid a, de son côté, mis l'accent sur l'importance d'encadrer les 

diplômés en matière d'IA et de leur permettre de concrétiser leurs projets, profitant 

ainsi à l'économie nationale. 

Il a, par la même, réitéré la disposition de son ministère à accompagner et à encourager 

les porteurs de startups, en les encadrant à travers des incubateurs, mais aussi en leur 

accordant des avantages fiscaux à même de leur permettre d'accéder au marché. 

Pour sa part, le recteur de l'Université Alger 1, Mokhtari Fares s'est félicité du 

lancement de la première maison de l'IA, qui connait la participation de 13 universités 

et l'exposition de 40 projets. 

 

 

 

 



 

Enseignement supérieur: Ouverture de la première maison de l’intelligence artificielle à 

l’Université d’Alger 

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel 

Baddari a co-présidé, jeudi, avec le ministre de l’Economie de la connaissance, des 

Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, l’ouverture de la première 

maison de l’intelligence artificielle (IA) à l’Université Alger 1 (Benyoucef 

Benkhedda), dans le cadre de la généralisation de cette expérience sur l’ensemble des 

établissements universitaires à travers le territoire national, selon l’agence officielle. 

Baddari a, à cette occasion, indiqué que l’inauguration de la première maison de l’IA 

intervenait en concrétisation du principe consacrant l’année 2023 celle de l’IA, afin de 

généraliser cette démarche à l’ensemble des établissements universitaires. 

Le premier responsable du secteur a souligné que la maison de l’IA contribuerait à 

renforcer le rôle de l’Algérie en la matière, soulignant l’impératif de faire participer les 

étudiants et les innovateurs à cette démarche. 

Yacine El Mahdi Oualid a, de son côté, mis l’accent sur l’importance d’encadrer les 

diplômés en matière d’IA et de leur permettre de concrétiser leurs projets, profitant 

ainsi à l’économie nationale. 

Il a, par la même, réitéré la disposition de son ministère à accompagner et à encourager 

les porteurs de startups, en les encadrant à travers des incubateurs, mais aussi en leur 

accordant des avantages fiscaux à même de leur permettre d’accéder au marché. 

Pour sa part, le recteur de l’Université Alger 1, Mokhtari Fares s’est félicité du 

lancement de la première maison de l’IA, qui connait la participation de 13 universités 

et l’exposition de 40 projets. 
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Université d’Alger : Ouverture de la première maison de l’intelligence 

artificielle 

 

Une nouvelle avancée dans le domaine de l’enseignement supérieur. Un projet-pilote 

vient d’être mis en place concernant les nouvelles technologies. Dans ce sens, le 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, 

a coprésidé, jeudi, avec le ministre de l’Economie, de la Connaissance, des Start-up et 

des Microentreprises, Yacine El Mahdi Oualid, l’ouverture de la première maison de 

l’intelligence artificielle (IA) à l’université Alger 1 (Benyoucef Benkhedda), dans le 

cadre de la généralisation de cette expérience sur l’ensemble des établissements 

universitaires à travers le territoire national. M. Baddari a, à cette occasion, indiqué 

que l’inauguration de la première maison de l’IA intervenait en concrétisation du 

principe consacrant l’année 2023 celle de l’IA, afin de généraliser cette démarche à 

l’ensemble des établissements universitaires. Le premier responsable du secteur a 

souligné que la maison de l’IA contribuera à renforcer le rôle de l’Algérie en la 

matière, soulignant l’impératif de faire participer à cette démarche les étudiants et les 

innovateurs. 

Yacine El Mahdi Oualid a, de son côté, mis l’accent sur l’importance d’encadrer les 

diplômés en matière d’IA et leur permettre de concrétiser leurs projets, profitant ainsi à 

l’économie nationale. Il a, par la même, réitéré la disposition de son ministère à 

accompagner et à encourager les porteurs de projets de start-up, en les encadrant à 

travers des incubateurs, mais aussi en leur accordant des avantages fiscaux à même de 

leur permettre d’accéder au marché. 

Pour sa part, le recteur de l’université Alger 1, Mokhtari Fares, s’est félicité du 

lancement de la première maison de l’IA, qui connaît la participation de 13 universités 

et l’exposition de 40 projets.  

 

 

 

 



 

Ouverture de la première maison de l’intelligence artificielle à 

Alger 

 
 

AI microprocessor on motherboard computer circuit, Artificial intelligence 

integrated inside Central Processors Unit or CPU chip, 3d rendering futuristic 

digital data technology concept background 

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient 

d’ouvrir la première maison de l’intelligence artificielle, IA, à l’université 

Benyoucef Benkhedda d’Alger. 

L’ouverture de cette structure a été co-présidée, jeudi, par le ministre du 

secteur, Kamel Baddari et le ministre de l’économie de la connaissance, 

Yacine El Mahdi Oualid. 

A l’occasion, Baddari a indiqué que l’inauguration de la première maison de 

l’IA intervenait en concrétisation du principe consacrant l’année 2023 celle 

de l’IA, et que cette démarche sera généralisée à l’ensemble des 

établissements universitaires. 

Le ministre a souligné également que la maison de l’IA contribuerait à 

renforcer le rôle de l’Algérie en la matière, et a appelé à faire participer les 

étudiants et les innovateurs à cette démarche. 

M. Yacine El Mahdi Oualid a, de son côté, mis l’accent sur l’importance 

d’encadrer les diplômés en matière d’IA et de leur permettre de concrétiser 

leurs projets pour profiter  ainsi à l’économie nationale. 
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Université d’Alger: Ouverture de la première 

maison de l’intelligence artificielle 

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari a co-présidé, jeudi, avec le ministre de 

l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-

entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, l’ouverture de la première 

maison de l’intelligence Artificielle (IA) à l’Université Alger 1 

(Benyoucef Benkhedda), dans le cadre de la généralisation de cette 

expérience sur l’ensemble des établissements universitaires 

 

 

 

 

 


