
 

 

 
 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023فيفري  51 ليوم



 

 
 

براءة -مؤسسة ناشئة وشهادة-جامعة تيارت: اإلعالن قريبا عن المشاريع المعتمدة في إطار شهادة

 اختراع

مؤسسة -ائمة المشاريع المعتمدة بجامعة "ابن خلدون" بتيارت في إطار شهادةيرتقب اإلعالن عن ق -تيارت 

براءة اختراع نهاية شهر فبراير الحالي، حسبما علم يوم الثالثاء لدى مدير حاضنة األعمال -ناشئة وكذا شهادة

 لهذه المؤسسة للتعليم العالي.

ي حاضنات ومكونين من جامعات تيارت و أوضح محمد أمين برزوق على هامش انطالق دورة تكوينية لمدير
فكرة تجسيدا للقرار  124وتيسمسيلت وسعيدة ومعسكر والمركزين الجامعيين للبيض والنعامة أن هيئته تلقت 

براءة اختراع حيث يتم -ناشئة أو شهادة-المتعلق بفتح شهادتي تخرج لنيل شهادتي مؤسسة 1275الوزاري 
 حاليا تقييمها.

مشروعا  50علوم الطبيعة والحياة والبيطرة تفاعلوا بشكل الفت مع العملية حيث قدموا و أضاف أن طلبة كلية 

فكرة الذي باشره أعضاء اللجنة العلمية للحاضنة  35وهو أكبر عدد بين الكليات األخرى وأسفر التقييم األولي ل

 مشروعا. 13عن اعتماد 

ارهم مبتكرة وذات جدوى اقتصادية فيما تم رفض مشروعا حتى تكون أفك 13و قدمت التوجيهات التقنية لحاملي 
مشروعين لعدم ارتباطهما بمذكرة التخرج وعدم جدواهما االقتصادية ورفض أصحابها إجراء تعديالت عليها، 

 وفق ذات المصدر.

ة من و استنادا للمتحدث فإن طلبة كلية العلوم اإلنسانية قدموا خمسة مشاريع أحدها كان استثنائيا وتم قبوله مباشر

قبل اللجنة العلمية كونه مبتكرا ويعالج وضعيات مرتبطة بطب العمل، مشيرا إلى أن العملية متواصلة بالكليات 

 األخرى.

و أبرز بأن مجموع األفكار والمشاريع التي سيتم اعتمادها ستسجل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية 

 دورة تكوينية يشرف عليها إطارات هذه الهيئة.الصناعية ليستفيدوا في أعقاب ذلك من 

من جهته أشار عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكارات وحاضنات األعمال صالح لعقاب إلى أن الهدف 
من الدورة التكوينية المنظمة اليوم وتدوم ثالثة أيام تكمن في تزويد المكونين بأحدث أساليب التدريب ونقل 

 ليكونوا نواة لتكوين ألف مدرب أخر عبر جامعات الوطن مستقبال. المهارات لهم

 

 

 

 

 



 

-جامعة تيارت: اإلعالن قريبا عن المشاريع المعتمدة في إطار شهادة

 براءة اختراع-مؤسسة ناشئة وشهادة

 

مؤسسة ناشئة وكذا -بتيارت في إطار شهادة ”ابن خلدون“يرتقب اإلعالن عن قائمة المشاريع المعتمدة بجامعة 

المؤسسة  فبراير الحالي، حسبما علم يوم الثالثاء لدى مدير حاضنة األعمال لهذه براءة اختراع نهاية شهر-شهادة

 .للتعليم العالي

ومكونين من جامعات تيارت  و أوضح محمد أمين برزوق على هامش انطالق دورة تكوينية لمديري حاضنات

فكرة تجسيدا للقرار  124للبيض والنعامة أن هيئته تلقت  لت وسعيدة ومعسكر والمركزين الجامعيينوتيسمسي

حاليا  براءة اختراع حيث يتم-ناشئة أو شهادة-بفتح شهادتي تخرج لنيل شهادتي مؤسسة المتعلق 1275الوزاري 

 .تقييمها

مشروعا  50مع العملية حيث قدموا  كل الفتو أضاف أن طلبة كلية علوم الطبيعة والحياة والبيطرة تفاعلوا بش

فكرة الذي باشره أعضاء اللجنة العلمية للحاضنة  35التقييم األولي ل وهو أكبر عدد بين الكليات األخرى وأسفر

 .مشروعا 13اعتماد  عن

فض وذات جدوى اقتصادية فيما تم ر مشروعا حتى تكون أفكارهم مبتكرة 13و قدمت التوجيهات التقنية لحاملي 

جدواهما االقتصادية ورفض أصحابها إجراء تعديالت عليها،  مشروعين لعدم ارتباطهما بمذكرة التخرج وعدم

 .وفق ذات المصدر

أحدها كان استثنائيا وتم قبوله مباشرة من  و استنادا للمتحدث فإن طلبة كلية العلوم اإلنسانية قدموا خمسة مشاريع

 لج وضعيات مرتبطة بطب العمل، مشيرا إلى أن العملية متواصلة بالكلياتويعا قبل اللجنة العلمية كونه مبتكرا

 .األخرى

المعهد الوطني الجزائري للملكية  و أبرز بأن مجموع األفكار والمشاريع التي سيتم اعتمادها ستسجل لدى

 .تكوينية يشرف عليها إطارات هذه الهيئة الصناعية ليستفيدوا في أعقاب ذلك من دورة

األعمال صالح لعقاب إلى أن الهدف  شار عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكارات وحاضناتمن جهته أ

ثالثة أيام تكمن في تزويد المكونين بأحدث أساليب التدريب ونقل  من الدورة التكوينية المنظمة اليوم وتدوم

 .ليكونوا نواة لتكوين ألف مدرب أخر عبر جامعات الوطن مستقبال المهارات لهم

  

 



 

للتفجيرات النووية الفرنسية  63جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا تحيي الذكرى ال

 بالجنوب الجزائري

 

أحيت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في باب الزوار )الجزائر العاصمة( اليوم الثالثاء  -الجزائر 

الل تنظيم يوم علمي البراز أثر هذه للتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري من خ  63الذكرى ال

 التفجيرات على السكان المحليين وعلى البيئة في آن واحد.

وفي مداخلة له خالل هذا اللقاء, ذكر رئيس الجامعة, جمال الدين أكرتش بالكارثة التي خلفتها هذه التفجيرات على 

 التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ببلدهم. السكان و البيئة مؤكدا على ضرورة اطالع الطلبة الشباب على الفظائع

وبعد االشارة الى ان هذه المبادرة تندرج أيضا في إطار التكوين المستمر للطلبة, شدد المتدخل على مخلفات 

سكان تلك المناطق   التفجيرات التي ال تزال اثارها بادية سيما التشوهات الخلقية و أمراض أخرى يعاني منها

 بالجنوب الجزائري.

 كما ندد رئيس الجامعة ب "تجاهل" فرنسا للضحايا ورفضها المستمر لتطهير المنطقة الملوثة.

من جهته, اعتبر عميد كلية الفيزياء نور الدين موساوي أنه "من واجبنا جميعا عدم نسيان أحدى أبشع جرائم 

مة لهذه التفجيرات على سكان االستعمار الفرنسي في الجزائر", مذكرا بالمناسبة باالنعكاسات و العواقب الوخي

 المنطقة وعلى البيئة.

كما دعا السيد موساوي الشباب إلى "تذكر هذه الصفحة المظلمة من تاريخنا" مؤكدا أن دائرته "قادرة على رفع 

 تحدي النووي المدني الذي تعتزم الجزائر تطويره".

سالة اإلشعاع النووي و مفاهيمه لتوضيح عمرون, أستاذة بنفس الكلية إلى م-ومن جانبها, تطرقت عقيلة فراحي

حجم الكارثة التي أحدثتها هذه التفجيرات مشيدة بمشاركة الجامعة في توعية الشباب خصوصا الطالب حول هذا 

 الموضوع .

 

 

 

 



 

للتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب  63جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا تحيي الذكرى 

 الجزائري

       

 

ة( اليوم الثالثاء الذكرى الجزائر العاصم) أحيت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في باب الزوار

 بالجنوب الجزائري من خالل تنظيم يوم علمي البراز أثر هذه التفجيرات على للتفجيرات النووية الفرنسية  63

 .السكان المحليين وعلى البيئة في آن واحد

التفجيرات على بالكارثة التي خلفتها هذه  وفي مداخلة له خالل هذا اللقاء, ذكر رئيس الجامعة, جمال الدين أكرتش

 .اطالع الطلبة الشباب على الفظائع التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ببلدهم السكان و البيئة مؤكدا على ضرورة

للطلبة, شدد المتدخل على مخلفات  وبعد االشارة الى ان هذه المبادرة تندرج أيضا في إطار التكوين المستمر

سكان تلك المناطق   التشوهات الخلقية وأمراض أخرى يعاني منها التفجيرات التي ال تزال اثارها بادية سيما

 .الجزائري بالجنوب

 .فرنسا للضحايا ورفضها المستمر لتطهير المنطقة الملوثة” تجاهل“كما ندد رئيس الجامعة ب 

م جميعا عدم نسيان أحدى أبشع جرائ من واجبنا“من جهته, اعتبر عميد كلية الفيزياء نور الدين موساوي أنه 

بالمناسبة باالنعكاسات والعواقب الوخيمة لهذه التفجيرات على سكان  مذكرا”, االستعمار الفرنسي في الجزائر

 .وعلى البيئة المنطقة

قادرة على رفع “مؤكدا أن دائرته  ”تذكر هذه الصفحة المظلمة من تاريخنا“كما دعا السيد موساوي الشباب إلى 

 .”تطويره زائرتحدي النووي المدني الذي تعتزم الج

اإلشعاع النووي و مفاهيمه لتوضيح  عمرون, أستاذة بنفس الكلية إلى مسالة-ومن جانبها, تطرقت عقيلة فراحي

مشيدة بمشاركة الجامعة في توعية الشباب خصوصا الطالب حول هذا  حجم الكارثة التي أحدثتها هذه التفجيرات

 .الموضوع

 

 

 

 

 



 

للتفجيرات النووية الفرنسية  63كرى الجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا تحيي الذ

 بالجنوب الجزائري

 

الجزائر العاصمة( اليوم الثالثاء الذكرى ) أحيت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في باب الزوار

 بالجنوب الجزائري من خالل تنظيم يوم علمي البراز أثر هذه التفجيرات على للتفجيرات النووية الفرنسية  63ال

 .السكان المحليين وعلى البيئة في آن واحد

بالكارثة التي خلفتها هذه التفجيرات على  وفي مداخلة له خالل هذا اللقاء, ذكر رئيس الجامعة, جمال الدين أكرتش

 .بة الشباب على الفظائع التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ببلدهماطالع الطل السكان و البيئة مؤكدا على ضرورة

للطلبة, شدد المتدخل على مخلفات  وبعد االشارة الى ان هذه المبادرة تندرج أيضا في إطار التكوين المستمر

طق سكان تلك المنا  التشوهات الخلقية و أمراض أخرى يعاني منها التفجيرات التي ال تزال اثارها بادية سيما

 .الجزائري بالجنوب

 .فرنسا للضحايا ورفضها المستمر لتطهير المنطقة الملوثة” تجاهل“كما ندد رئيس الجامعة ب 

جميعا عدم نسيان أحدى أبشع جرائم  من واجبنا“من جهته, اعتبر عميد كلية الفيزياء نور الدين موساوي أنه 

بالمناسبة باالنعكاسات و العواقب الوخيمة لهذه التفجيرات على سكان  مذكرا”, االستعمار الفرنسي في الجزائر

 .وعلى البيئة المنطقة

قادرة على رفع “مؤكدا أن دائرته  ”تذكر هذه الصفحة المظلمة من تاريخنا“كما دعا السيد موساوي الشباب إلى 

 .”تطويره تحدي النووي المدني الذي تعتزم الجزائر

اإلشعاع النووي و مفاهيمه لتوضيح  عمرون, أستاذة بنفس الكلية إلى مسالة-فراحيومن جانبها, تطرقت عقيلة 

مشيدة بمشاركة الجامعة في توعية الشباب خصوصا الطالب حول هذا  حجم الكارثة التي أحدثتها هذه التفجيرات

 . الموضوع

  

 

 

 

 



 

 

 "أحمد بن بلة": فوز ثالثة أساتذة بجائزة حسان لزرق للعلوم 1-جامعة وهران

 

"أحمد بن بلة" اليوم الثالثاء عن أسماء األساتذة الفائزين بجائزة حسان لزرق للعلوم في  1-جامعة وهرانأعلنت  -وهران 
 طبعتها األولى والذين سيتسلمون جوائزهم في حفل رسمي ينظم السبت المقبل، حسبما علم لدى خلية اإلعالم للجامعة.

قدمه البروفيسور الراحل حسان لزرق للجامعة التي كان أول مدير  عرفانا بما 2021التي أسست في  -وقررت لجنة تحكيم الجائزة

منح الجائزة لثالثة أساتذة من جامعتي عين تموشنت وسيدي بلعباس والمدرسة العليا لالقتصاد بعد دراسة ملفات الترشح  -لها

 علمي في يوليو الماضي."أحمد بن بلة" ووزارة التعليم العالي والبحث ال 1-المودعة على مستوى موقعي جامعة وهران

ويتعلق األمر باألستاذة قوبيع زهيرة في تخصص علوم الطبيعة والحياة واألستاذ تيلماتين عمار في العلوم و التكنولوجيا وكذا 
 األستاذة دوار عائشة في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.

يدة للمرحوم حسان لزرق نظير تميزه في اإلدارة والفعالية والسلوك كما تقرر تخصيص الجائزة في مجال الحوكمة الجامعية الرش

 األخالقي طيلة تسييره لجامعة وهران.

بهدف تشجيع التميز واالبتكار في مجال تطوير ونقل المعرفة  -حسب نفس المصدر-ويأتي تأسيس جائزة حسان لزرق للعلوم 

 اعي واالقتصادي في الميادين المذكورة.وتسليط الضوء على النشاطات العلمية ذات التأثير االجتم

ثم  1945بمدينة الحروش )والية سكيكدة( وقد تحصل على شهادة البكالوريا في  1922وللتذكير ولد المرحوم حسان لزرق سنة 
ة درس الطب بالجزائر العاصمة لعام واحد قبل أن يتوجه إلى جامعة مونبوليي بفرنسا التي تخرج منها طبيبا مختصا في جراح

 ليلتحق بجيش التحرير الوطني حيث كان في المصالح الطبية إلى غاية االستقالل. 1954العيون سنة 

طبيبا مختصا في طب العيون كما أشرف على فتح العديد من  400وقد أشرف بعد االستقالل على تدريس الطب وكون أكثر من 

محمد بن أحمد(  2 -أحمد بن بلة ووهران 1-لى جامعتين )وهرانجامعات الوطن أوالها جامعة السانيا بوهران التي قسمت بعدها إ

 تليها جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران.

 سنة. 100عن عمر ناهز ال  2021وتوفي حسان لزرق بوهران شهر أكتوبر من سنة 

  

 

 

 

 



 

 "أحمد بن بلة": فوز ثالثة أساتذة بجائزة حسان لزرق للعلوم 1-جامعة وهران

 

" اليوم الثالثاء عن أسماء األساتذة الفائزين بجائزة "أحمد بن بلة 1-أعلنت جامعة وهران

األولى والذين سيتسلمون جوائزهم في حفل رسمي ينظم  حسان لزرق للعلوم في طبعتها

التي  -وقررت لجنة تحكيم الجائزة .السبت المقبل, حسبما علم لدى خلية اإلعالم للجامعة

ان لزرق للجامعة التي كان أول عرفانا بما قدمه البروفيسور الراحل حس 2021أسست في 

منح الجائزة لثالثة أساتذة من جامعتي عين تموشنت وسيدي بلعباس والمدرسة  -مدير لها

 1-العليا لالقتصاد بعد دراسة ملفات الترشح المودعة على مستوى موقعي جامعة وهران

لق األمر ويتع ."أحمد بن بلة" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في يوليو الماضي

باألستاذة قوبيع زهيرة في تخصص علوم الطبيعة والحياة واألستاذ تيلماتين عمار في العلوم 

 .و التكنولوجيا وكذا األستاذة دوار عائشة في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

كما تقرر تخصيص الجائزة في مجال الحوكمة الجامعية الرشيدة للمرحوم حسان لزرق 

ويأتي  .تميزه في اإلدارة والفعالية والسلوك األخالقي طيلة تسييره لجامعة وهران نظير

بهدف تشجيع التميز واالبتكار في  -حسب نفس المصدر-تأسيس جائزة حسان لزرق للعلوم 

مجال تطوير ونقل المعرفة وتسليط الضوء على النشاطات العلمية ذات التأثير االجتماعي 

بمدينة  1922وللتذكير ولد المرحوم حسان لزرق سنة  .المذكورة واالقتصادي في الميادين

ثم درس الطب  1945الحروش )والية سكيكدة( وقد تحصل على شهادة البكالوريا في 

بالجزائر العاصمة لعام واحد قبل أن يتوجه إلى جامعة مونبوليي بفرنسا التي تخرج منها 

جيش التحرير الوطني حيث كان في ليلتحق ب 1954طبيبا مختصا في جراحة العيون سنة 

وقد أشرف بعد االستقالل على تدريس الطب وكون  .المصالح الطبية إلى غاية االستقالل

طبيبا مختصا في طب العيون كما أشرف على فتح العديد من جامعات الوطن  400أكثر من 

ن بلة أحمد ب 1-أوالها جامعة السانيا بوهران التي قسمت بعدها إلى جامعتين )وهران

 .محمد بن أحمد( تليها جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران 2 -ووهران

 .سنة 100عن عمر ناهز ال  2021وتوفي حسان لزرق بوهران شهر أكتوبر من سنة 

 

 

 

 



 

 
 

 فوز ثالثة أساتذة بجائزة حسان لزرق للعلوم

 

 أمس، عن أسماء األساتذة الفائزين بجائزة حسان لزرق للعلوم« أحمد بن بلة» 1-وهران أعلنت جامعة

حسبما علم لدى  في طبعتها األولى والذين سيتسلمون جوائزهم في حفل رسمي ينظم السبت المقبل،

  .خلية اإلعالم للجامعة

ل حسان عرفانا بما قدمه البروفيسور الراح 2021في  التي أسست -وقررت لجنة تحكيم الجائزة 

 منح الجائزة لثالثة أساتذة من جامعتي عين تموشنت وسيدي -أول مدير لها لزرق للجامعة التي كان

 موقعي جامعة بلعباس والمدرسة العليا لالقتصاد بعد دراسة ملفات الترشح المودعة على مستوى

 .ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في يوليو الماضي« أحمد بن بلة» 1-وهران

تيلماتين عمار في  األمر باألستاذة قوبيع زهيرة في تخصص علوم الطبيعة والحياة واألستاذ ويتعلق

 .يةاآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماع العلوم والتكنولوجيا وكذا األستاذة دوار عائشة في مجال

الحوكمة الجامعية الرشيدة للمرحوم حسان لزرق نظير تميزه  كما تقرر تخصيص الجائزة في مجال

 .وهران والفعالية والسلوك األخالقي طيلة تسييره لجامعة في اإلدارة

واالبتكار في  بهدف تشجيع التميز -حسب نفس المصدر-زرق للعلوم تأسيس جائزة حسان ل ويأتي

ذات التأثير االجتماعي  مجال تطوير ونقل المعرفة وتسليط الضوء على النشاطات العلمية

  .واالقتصادي في الميادين المذكورة
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 « Un diplôme-une startup, un diplôme-un brevet » : 

près de 300 projets innovants sélectionnés à l’USTO 

Près de 300 projets innovants des étudiants de l’Université des Sciences et de la 

Technologie Mohamed Boudiaf d’Oran ont été sélectionnés dans le cadre de 

l’application de l’arrêté minist.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Un diplôme-une startup, un diplôme-un brevet" : près de 300 

projets innovants sélectionnés à l'USTO 

 

Près de 300 projets innovants des étudiants de l'Université des Sciences et de la Technologie 

Mohamed Boudiaf d'Oran ont été sélectionnés dans le cadre de l'application de l'arrêté ministériel 

portant sur le mécanisme "Un diplôme-une startup, un diplôme-un brevet", a-t-on appris du 

responsable de l'incubateur de cet établissement d'enseignement supérieur, Abdelkrim Mèche. 

"Sur les 3.000 étudiants en master de l'USTO, près de 300 ont été sélectionnés pour la création de 

leur propre startup ou l'obtention de leur brevet", a indiqué, à l'APS, M. Mèche, en marge d'une 

rencontre sur le rôle de la pépinière d'entreprises dans l'incubation et la création d'entreprises, 

organisé par son incubateur au profit des étudiants. 

Les projets sélectionnés sont de différentes spécialités et thématiques des projets de mémoires de 

Master (M2) provenant des différents facultés et instituts de l'université. "Certes, c'est un petit 

chiffre par rapport au nombre d'étudiants, mais cela nous permettra de bien orienter, former et 

encadrer ces jeunes, étant donné que l'incubateur n'a que q uelques mois d'existence", a-t-il ajouté. 

Seulement une dizaine de projets pourront être incubés actuellement au niveau de cette structure. 

La pépinière d'entreprises pourra, pour sa part, prendre en charge un certain nombre de projets ainsi 

que d'autres partenaires, a précisé le responsable. 

Il sera question de former ces jeunes sur les étapes de création d'une affaire, les méthodes de 

communication et de négociation, la réalisation du Business model canevas (BMC) et des fiches 

technico-économiques, le E-Marketing et l'intelligence artificielle. Les formations porteront 

également sur les labels "Projet innovant" et "startup", les démarches administratives et 

règlementaires pour la création d'une "startup" et les formalités relatives à l'enregistrement des 

brevets et l'obtention des droits d'auteur (la propriété industrielle et intellectuelle), entre autres. 

D'autre part, une exposition a été mise sur pied autour du rôle de la pépinière d'entreprises dans 

l'accompagnement et l'hébergement des entreprises et startups, et la formation des porteurs de 

projets. 

  

 

 



 

Bab Ezzouar: L’USTHB commémore le 63e anniversaire des explosions 

nucléaires françaises dans le Sud de l’Algérie 

 

L’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumédiène (USTHB) de Bab Ezzouar 

(Alger), a commémoré, hier, le 63e anniversaire des explosions nucléaires françaises dans le Sud 

de l’Algérie, à travers une journée scientifique ayant démontré l’impact de ces explosions aussi 

bien sur la population locale que sur l’environnement. 

Intervenant lors de cette rencontre, le recteur de l’USTHB, Djamel Eddine Akretche, a rappelé le 

désastre causé par ces explosions sur la population et l’environnement, soulignant la nécessité pour 

les jeunes étudiants de connaitre les atrocités commises par le colonialisme français dans leur pays. 

Tout en relevant que cette initiative s’inscrit également dans le cadre de la formation continue des 

étudiants, il a souligné l’impact encore ressenti de ces explosions, notamment les malformations et 

autres maladies qui continuent d’affecter la population du Sud algérien. Il a, en outre, dénoncé le 

«mépris» de la France à l’égard des victimes et son refus toujours de procéder au traitement de la 

zone polluée. De son côté, le doyen de la faculté de Physique, Noureddine Moussaoui, a considéré 

qu’il était du «devoir de tous de ne pas oublier l’un des crimes les plus abjects de la colonisation 

française en Algérie», rappelant, par la même occasion, les retombées et les conséquences néfastes 

des ces explosions sur les habitants de la région et sur l’environnement. 

Il a, à son tour, convié les jeunes à «se souvenir de cette sombre page de notre histoire», tout en 

assurant que son département «est en mesure de relever le défi du nucléaire civil que l’Algérie 

envisage de développer». Enseignante à la même faculté, Akila Frahi-Amroun a, quant à elle, 

abordé les concepts et les aspects du rayonnement nucléaire pour démontrer l’ampleur du drame 

induit par ces explosions, saluant au passage l’implication de l’Université dans la sensibilisation 

des jeunes, particulièrement les étudiants, sur ce sujet. 
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