
 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2023 مارس 02 ليوم  



 

 دراسات األمازيغيةجامعة بجاية: افتتاح مخبر للبحث في ال

 
 

النسخة األمازيغية لموقعها اإللكتروني موازاة مع إنشاء  ببجاية "أطلقت جامعة "عبد الرحمن ميرة

 الدراسات األمازيغية بحضور األمين العام للمحافظة السامية لالمازيغية، سي مخبر للبحث في

  .الهاشمي عصاد

يتعلق ب"عملين مشتركين للنهوض بالبعد األمازيغي  المناسبة أن األمروأكد السيد عصاد ب

 المؤسساتي " معربا عن "فخره" ب"هاتين اللبنتين الجديدتين في درب ترقية وإدماجه في النطاق

كافة جامعات  األمازيغية " واصفا العملية ب"المثال والتجربة اللتان تستحقان التعميم على

 ."الوطن

فرصا في مجال تعزيز و التكفل بالقضايا  ؤول أن هذا المخبر الجديد "سيوفروأضاف ذات المس

إلى أن هذا المخبر سيشكل إضافة لهياكل أخرى موجودة في  العلمية المهمة في األمازيغية" مشيرا

 المركز الوطني للبحث في اللغة والثقافة األمازيغية و قسم اللغة والثقافة الميدان على غرار

 .اللغة الوطنية قسم الترجمة ، حيث سيساهم في خلق ديناميكية خاصة في ترقية هذه األمازيغية و

تشكل وسطا مناسبا لضمان نجاح انطالقة هذا المخبر" معربا عن  بجاية وقال عصاد أن "والية

 ." ر الموارد البشرية والكفاءات المحلية"تفاؤله" إزاء "توف

لمرافقة الباحثين بهذا  األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية التذكير ب"استعداد هيئته وجدد

 ." تواجدها في الميدان الهيكل البحثي من خالل وضع خبرتها في متناولهم و

عريف بأعمالهم من خالل توفير الباحثين في الت وستساعد المحافظة السامية لألمازيغية أيضا

النشر المشترك بفضل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع بعض دور النشر.  خدماتها في مجال النشر أو

 .لألمازيغية المناسبة تقديم مؤسسة ناشئة تقترح خدمات في مجال ترجمة مواقع إلكترونية وتم بهذه

من طلبات الترجمة" مثمنا وجود  ائالكما أشار ذات المسؤول إلى أن المحافظة " تستقبل كما ه

المحافظة في المجال و ستمهد لفرص مهنية  هذه المؤسسات الناشئة التي "ستخفف الضغط عن

 بجاية المرشحين لهذا النشاط هم من الدفعات المتخرجة من جامعة حقيقية في الترجمة السيما أن

". 
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 جامعة بجاية: افتتاح مخبر للبحث في الدراسات األمازيغية
 

 
 

يوم الثالثاء النسخة األمازيغية لموقعها اإللكتروني موازاة مع إنشاء  ببجاية "أطلقت جامعة "عبد الرحمن ميرة

لالمازيغية، سي الهاشمي  للبحث في الدراسات األمازيغية بحضور األمين العام للمحافظة السامية مخبر

  .عصاد

 يتعلق ب"عملين مشتركين للنهوض بالبعد األمازيغي وإدماجه في النطاق السيد عصاد بالمناسبة أن األمر وأكد

األمازيغية " واصفا العملية  المؤسساتي " معربا عن "فخره" ب"هاتين اللبنتين الجديدتين في درب ترقية

 ."كافة جامعات الوطن ب"المثال والتجربة اللتان تستحقان التعميم على

فرصا في مجال تعزيز و التكفل بالقضايا العلمية المهمة  أضاف ذات المسؤول أن هذا المخبر الجديد "سيوفرو

المركز  إلى أن هذا المخبر سيشكل إضافة لهياكل أخرى موجودة في الميدان على غرار في األمازيغية" مشيرا

األمازيغية و قسم الترجمة ، حيث سيساهم في  الوطني للبحث في اللغة والثقافة األمازيغية و قسم اللغة والثقافة

 .اللغة الوطنية خلق ديناميكية خاصة في ترقية هذه

تشكل وسطا مناسبا لضمان نجاح انطالقة هذا المخبر" معربا عن "تفاؤله"  بجاية وقال السيد عصاد أن "والية

 ." إزاء "توفر الموارد البشرية والكفاءات المحلية

لمرافقة الباحثين بهذا الهيكل البحثي  األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية التذكير ب"استعداد هيئته وجدد

 ." جدها في الميدانتوا من خالل وضع خبرتها في متناولهم و

الباحثين في التعريف بأعمالهم من خالل توفير خدماتها في مجال  وستساعد المحافظة السامية لألمازيغية أيضا

 .النشر المشترك بفضل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع بعض دور النشر النشر أو

 .ع إلكترونية لألمازيغيةوتم بهذه المناسبة تقديم مؤسسة ناشئة تقترح خدمات في مجال ترجمة مواق

مثمنا وجود هذه المؤسسات  "أشار ذات المسؤول إلى أن المحافظة " تستقبل كما هائال من طلبات الترجمة كما

ستمهد لفرص مهنية حقيقية في الترجمة السيما أن  الناشئة التي "ستخفف الضغط عن المحافظة في المجال و

 ." بجاية خرجة من جامعةالدفعات المت المرشحين لهذا النشاط هم من
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 جامعة بجاية: افتتاح مخبر للبحث في الدراسات األمازيغية
 

 
 

يوم الثالثاء النسخة األمازيغية لموقعها اإللكتروني موازاة مع إنشاء  ببجاية "أطلقت جامعة "عبد الرحمن ميرة

لالمازيغية، سي الهاشمي  للبحث في الدراسات األمازيغية بحضور األمين العام للمحافظة السامية مخبر

  .عصاد

 يتعلق ب"عملين مشتركين للنهوض بالبعد األمازيغي وإدماجه في النطاق السيد عصاد بالمناسبة أن األمر وأكد

األمازيغية " واصفا العملية  المؤسساتي " معربا عن "فخره" ب"هاتين اللبنتين الجديدتين في درب ترقية

 ."كافة جامعات الوطن ب"المثال والتجربة اللتان تستحقان التعميم على

فرصا في مجال تعزيز و التكفل بالقضايا العلمية المهمة  أضاف ذات المسؤول أن هذا المخبر الجديد "سيوفرو

المركز  إلى أن هذا المخبر سيشكل إضافة لهياكل أخرى موجودة في الميدان على غرار في األمازيغية" مشيرا

األمازيغية و قسم الترجمة ، حيث سيساهم في  الوطني للبحث في اللغة والثقافة األمازيغية و قسم اللغة والثقافة

 .اللغة الوطنية خلق ديناميكية خاصة في ترقية هذه

تشكل وسطا مناسبا لضمان نجاح انطالقة هذا المخبر" معربا عن "تفاؤله"  بجاية وقال السيد عصاد أن "والية

 ." إزاء "توفر الموارد البشرية والكفاءات المحلية

لمرافقة الباحثين بهذا الهيكل البحثي  األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية التذكير ب"استعداد هيئته وجدد

 ." جدها في الميدانتوا من خالل وضع خبرتها في متناولهم و

الباحثين في التعريف بأعمالهم من خالل توفير خدماتها في مجال  وستساعد المحافظة السامية لألمازيغية أيضا

 .النشر المشترك بفضل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع بعض دور النشر النشر أو

 .ع إلكترونية لألمازيغيةوتم بهذه المناسبة تقديم مؤسسة ناشئة تقترح خدمات في مجال ترجمة مواق

مثمنا وجود هذه المؤسسات  "أشار ذات المسؤول إلى أن المحافظة " تستقبل كما هائال من طلبات الترجمة كما

ستمهد لفرص مهنية حقيقية في الترجمة السيما أن  الناشئة التي "ستخفف الضغط عن المحافظة في المجال و

 ." بجاية خرجة من جامعةالدفعات المت المرشحين لهذا النشاط هم من
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 تدعيم اللغة والثقافة األمازيغية في منظومة التعليم
 

العلمي، مع األمين العام للمحافظة  استعرض وزير التعليم العالي والبحث

وتعزيز مكانة اللغة بين الطرفين لتقوية  السامية لألمازيعية، سبل تدعيم التعاون

التعليم العالي. واتفق الطرفان على إمكانية فتح  والثقافة األمازيغية في منظومة

األمازيغية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، وفتح قسم للغة  معهد اللغة والثقافة

بالمدرسة العليا لألساتذة بورقلة، باإلضافة إلى التحضير إلدراج  األمازيغية

ولغة أمازيغية بالمدرسة العليا ألساتذة الصم البكم ببني مسوس  تخصص ثقافة

اللغة األمازيغية بمراكز التعليم المكثف للغات، فضال عن إشراك  وإدراج تعلم

تنظيم جائزة رئيس الجمهورية لالمتياز في الثقافة واللغة  الجامعات في

  .األمازيغية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  مشروع فكرة 412تسجيل 

 جامعة سكيكدة

 

مشروع  012البروفيسور توفيق بوفندي، عن تسجيل أكثر من  " بسكيكدة55أوت  02" كشف مدير جامعة

على منظمي  إلى مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع، قدّمها الطلبة من مختلف الكليات، مثنيا فكرة قابلة للتحويل

داعيا إلسهامات اقتصادية"،  الملتقى الوطني الموسوم ب "حاضنة األعمال الجامعية، رؤى مستقبلية

  .توعية الطلبة باالتجاهات الكبرى، والرؤى المستقبلية للدولة التنظيمات الطالبية في الجامعة، للمساهمة في

التي ألقاها أمام المشاركين في الطبعة الثالثة من ملتقى حاضنات  وأضاف البروفيسور بوفندي خالل الكلمة

جيل من رواد  طالب الجامعي؛ من خالل تكوينالجامعية، السعي إلى تغيير الصورة النمطية لل األعمال

 .ومن ثّم حل المشكالت التي تواجهه األعمال منشئين للوظائف، ومساهمين في تطوير االقتصاد الوطني،

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى خالل حديثه مع "المساء"، أن ملتقى  ومن جهته، أوضح السيد وحيد بوالقمح

أصحاب  اء لتوضيح الرؤى حول موضوع حاضنة األعمال للطلبة مناألعمال الجامعية"، ج "حاضنة

العلمي، التي تبنت ما يُعرف  المشاريع بالخصوص، بعد التوّجه الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث

والتي من بين أدوارها األساسية، مرافقة الطلبة من  ،الجزائرية بالحاضنات على مستوى كل الجامعات

 غاية تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، في ظل القوانين الجديدة، منها قانون أصحاب المشاريع، إلى

 .الذي يتضمن إنشاء مؤسسة ناشئة، مع منح شهادة براءة اختراع 12/57

الحقيقي لحاضنات  يخص أهداف الملتقى أشار نفس المصدر إلى أن هذا الحدث يقصد تحري الدور وفي ما

 التحديات والعوائق التي تواجهها حاضنات األعمال في األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة، مع إبراز

بصفة خاصة في ما يتعلق باالستدامة، واإلبداع،  الجزائرية بوجه عام، وعلى مستوى الجامعة الجزائر

 عند الطالب الجامعي، وتعميم تجربة العمل على تنمية الفكر المقاوالتي وتجاوزه مستقبال، إلى جانب

الناجحة المتواجدة حاليا، وكذا إبراز  الحاضنات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ من خالل تقديم النماذج

 التنسيقية لمتابعة الحاضنات الجامعية واالبتكار، وشرح آليات تنفيذ القرار الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية

 .دة مؤسسة ناشئة/ شهادة براءة اختراعشها 1025الوزاري 
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  المنظمة الوطنية للتضامن الطالبي.. وجهٌ مشرق للتراحم

 زارت األطفال مرضى السرطان في عيدهم العالمي

 

حملة لفائدة األطفال مرضى السرطان في عيدهم العالمي؛ حيث  3 الجزائر نظم طلبة جامعة

وا العاصمة. وقدم بالجزائر الوادي األطفال المتواجدين بمستشفى "دمحم لمين دباغين" ببابزاروا 

الوالئي ياسر نجم الدين معاش،  لهم هدايا ووجبات ساخنة. وشارك في المبادرة رئيس المكتب

في حديثه إلى "المساء"، مؤكدا أن الهدف من  حسب ما أشار إلى ذلك سليم صفار رئيس المنظمة

  .وجوه األطفال الحملة هو رسم االبتسامة على

هدية، قُسمت مناصفة بين الذكور  02ين أيديهم حملوا ب طالبا منخرطا 11أكد رئيس المنظمة أن 

مصاحف لتوزيعها على األطفال، مضيفا أن الهدايا تمثلت في جوارب،  5واإلناث، باإلضافة إلى 

على  وجبة ساخنة 22بنات، وعلب للتلوين، ومناديل مبلّلة، موضحا في السياق، توزيع  وألعاب

قلوب األطفال الصغار؛  أعوان األمن، باإلضافة إلى إبداع المهرج "مشمشة" إلدخال البهجة على

يفتّك االبتسامة منهم.وأشار سليم صفار إلى  من خالل العروض المقدمة، التي استطاع بفعلها، أن

ة الطبية استقبالهم مجموعة من األطباء المختصين، والمساعد أن القائمين على الحملة وجدوا في

 أثنوا على الجهود المبذولة من قبل الطالب إلدخال البهجة على قلوب األطفال، توناي، الذين

وأضاف أنه وجدهم في  .موضحا أنه قام بزيارة األطفال قبل الحملة لمعرفة العدد وطريقة االحتفال

 .تعب ظاهر وشحوب بفعل العالج الكيميائي

بالعائلية،  إن الحالة النفسية لألطفال بعد الزيارة التي وصفهاالكثير من اإليجابية قال  وبلغة تحمل

الجنوب ال يمكن أهاليهم  ُوسمت باإليجابية واإلشراق، ال سيما أن هناك مرضى من أقصى

سنوات، وكان  1والية تيميمون يبلغ من العمر  زيارتهم في كّل وقت، ضاربا مثال بطفل ينحدر من

أُعجبوا بالمفاجأة، علما أن أولياء األطفال، أيضا، شاركوا و من أكثر األطفال الذين تأثروا

 ال سيما أن ردة فعلهم كلها انشراح واستبشار. وحسب ما تطرق له المتحدث، فقد صغارهم البهجة،

على شرف  دامت الحملة ساعتين في أجواء طبعها المرح. وفي األخير اختُتمت الحملة بحفل

 .لى وجوههماألطفال؛ لرسم البهجة واالبتسامة ع
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 سوناطراك" تنظم أيام الصيانة"

 
 

الطبعة الثالثة أليام الصيانة المنظمة من قبل مجمع  افتتحت أمس، بالمنطقة الصناعية لسكيكدة

مؤسسة وطنية باإلضافة إلى فروع سوناطراك وسونلغاز.  52عن  سوناطراك، بمشاركة أزيد

إضافة ناعة العسكرية، المشاركين مختلف الشركات الخاصة والعامة وقطاع الص وتشمل قائمة

الغيار  الجامعات والمعاهد الوطنية والمؤسسات الناشئة الناشطة في مجال صناعة قطع إلى

قطع الغيار الخاص  حيث تهدف التظاهرة إلى تبادل الخبرات في مجال صناعة وخدمات الصيانة،

 .الخدمات المقدمة في مجال الصيانة بصيانة المنشآت والتجهيزات البترولية، فضال عن مختلف

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


