
 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023 مارس 06 ليوم



 

مسابقة األفكار المبتكرة بجامعة العلوم و التكنولوجيا بوهران : إحتضان 
 خمسة مشاريع مختارة

( مشاريع مبتكرة ليتم احتضانها في حاضنة األعمال لجامعة العلوم 5تم إختيار خمسة )

في إطار مسابقة األفكار المبتكرة التي نظمت منتصف  لوهران " والتكنولوجيا "دمحم بوضياف

  .فبراير الماضي ، حسبما أستفيد اليوم السبت من مدير هذه الحاضنة

ساتذة و مختصين تم لجنة التحكيم المكونة من أ من بين زهاء عشرين مشروًعا قدم إلى
تخصصات مختلفة ليتم احتضانها على مستوى هذه  اختيار خمسة مشاريع مبتكرة في

 .، وفقا لما ذكره عبد الكريم ماش لوأج الحاضنة المنشأة منذ فترة وجيزة

بعدة مجاالت ال سيما تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الهاتف  و تتعلق هذه المشاريع المبتكرة

 .واالعتمادات ...( والبيولوجيا و غيرها ز ،المحمول )الحج

الفائزة من فترة إحتضان لمدة عام واحد على مستوى  وسيستفيد أصحاب المشاريع الخمسة
وتكوين و مرافقة و مساعدة لتحقيق مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم  حاضنة األعمال بالجامعة

 .الناشئة

على  سات الفنية والمالية والحصولسيرافق هؤالء في مجاالت إنشاء خطط العمل والدرا و
الحصول على  براءات االختراع على مستوى المعهد الوطني للملكية الفكرية وأيًضا في

 .عالمة المشروع المبتكر وإنشاء المؤسسات الناشئة

عبر  لوهران "وتم تنظيم هذه المسابقة من قبل جامعة العلوم و التكنولوجيا "دمحم بوضياف

التكنولوجي و مجمع  حاضنتها و بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير
 المرحلة األولى متسابق في 04سوناطراك حيث سجل في المسابقة حوالي 
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مسابقة األفكار المبتكرة بجامعة العلوم و التكنولوجيا بوهران: إحتضان 

 خمسة مشاريع مختارة

 

لجامعة العلوم  ( مشاريع مبتكرة ليتم احتضانها في حاضنة األعمال5تم إختيار خمسة )

المبتكرة التي نظمت منتصف  لوهران في إطار مسابقة األفكار” دمحم بوضياف “والتكنولوجيا 

 .مدير هذه الحاضنة سبت منفبراير الماضي ، حسبما أستفيد اليوم ال

مختصين تم اختيار  من بين زهاء عشرين مشروًعا قدم إلى لجنة التحكيم المكونة من أساتذة و

مستوى هذه الحاضنة  خمسة مشاريع مبتكرة في تخصصات مختلفة ليتم احتضانها على

 .لوأج المنشأة منذ فترة وجيزة ، وفقا لما ذكره عبد الكريم ماش

وتطبيقات الهاتف  شاريع المبتكرة بعدة مجاالت ال سيما تكنولوجيا المعلوماتو تتعلق هذه الم

 .والبيولوجيا و غيرها…( المحمول )الحجز ، واالعتمادات 

على مستوى  وسيستفيد أصحاب المشاريع الخمسة الفائزة من فترة إحتضان لمدة عام واحد

مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم  حاضنة األعمال بالجامعة وتكوين و مرافقة و مساعدة لتحقيق

 .الناشئة

والحصول على  و سيرافق هؤالء في مجاالت إنشاء خطط العمل والدراسات الفنية والمالية

وأيًضا في الحصول على  براءات االختراع على مستوى المعهد الوطني للملكية الفكرية

 .عالمة المشروع المبتكر وإنشاء المؤسسات الناشئة

لوهران عبر ” بوضياف دمحم“ابقة من قبل جامعة العلوم و التكنولوجيا وتم تنظيم هذه المس

البحث والتطوير التكنولوجي و مجمع  حاضنتها و بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج

 متسابق في المرحلة األولى 04سوناطراك حيث سجل في المسابقة حوالي 



 

 خمسة مشاريع مختارة لمسابقة األفكار المبتكرة بجامعة وهران

 

لجامعة العلوم  تم إختيار خمسة مشاريع مبتكرة ليتم إحتضانها في حاضنة األعمال

ظمت منتصف المبتكرة التي ن لوهران. في إطار مسابقة األفكار” دمحم بوضياف “والتكنولوجيا 

 .فيفري الماضي

قدم  ، أنه من بين زهاء عشرين مشروعا”لـوأج“مدير هذه الحاضنة عبد الكريم ماش  وقال

مبتكرة في  إلى لجنة التحكيم المكونة من أساتذة ومختصين تم اختيار خمسة مشاريع

 .فترة وجيزة تخصصات مختلفة. ليتم إحتضانها على مستوى هذه الحاضنة المنشأة منذ

تكنولوجيا المعلومات  كما أشار إلى أن هذه المشاريع المبتكرة تتعلق بعدة مجاالت ال سيما

والبيولوجيا و غيرها. كما سيستفيد  ”الحجز، واالعتمادات“وتطبيقات الهاتف المحمول 

إحتضان لمدة عام واحد على مستوى حاضنة  أصحاب المشاريع الخمسة الفائزة من فترة

 .مساعدة لتحقيق مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم الناشئة تكوين و مرافقة واألعمال بالجامعة. و

العمل  سيرافق هؤالء في مجاالت إنشاء خطط وأضاف المتحدث في سياق ذي صلة، أنه

المعهد الوطني  والدراسات الفنية والمالية والحصول على براءات االختراع على مستوى

 .وإنشاء المؤسسات الناشئة مة المشروع المبتكرللملكية الفكرية. وأيضا في الحصول على عال

لوهران عبر ” بوضياف دمحم“وتم تنظيم هذه المسابقة من قبل جامعة العلوم و التكنولوجيا 

البحث والتطوير التكنولوجي و مجمع  حاضنتها. و بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج

 .في المرحلة األولى متسابق 04سوناطراك. حيث سجل في المسابقة حوالي 

 

 

 

 



 

 احتضان خمسة مشاريع مبتكرة بجامعة وهران
 

 
 

بوهران خمسة مشاريع مبتكرة و جاءت هذه  كنولوجيااختارت حاضنة األعمال لجامعة العلوم والت

 .المبتكرة التي نظمت منتصف فيفري الماضي العملية في إطار مسابقة األفكار

مشروعا قدم إلى لجنة  ، أنه من بين زهاء عشرين”لـوأج“و أكد مدير هذه الحاضنة عبد الكريم ماش 

اريع مبتكرة في تخصصات مختلفة. ليتم مش التحكيم المكونة من أساتذة ومختصين تم اختيار خمسة

 .المنشأة منذ فترة وجيزة إحتضانها على مستوى هذه الحاضنة

المعلومات وتطبيقات الهاتف  و أضاف أن هذه المشاريع المبتكرة تتعلق بعدة مجاالت ال سيما تكنولوجيا

اريع الخمسة الفائزة غيرها. كما سيستفيد أصحاب المش والبيولوجيا و” الحجز، واالعتمادات“المحمول 

واحد على مستوى حاضنة األعمال بالجامعة. وتكوين و مرافقة و مساعدة  من فترة إحتضان لمدة عام

 .مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم الناشئة لتحقيق

والدراسات الفنية والمالية  سيرافق هؤالء في مجاالت إنشاء خطط العمل و أشار عبد الكريم ، أنه

الوطني للملكية الفكرية. وأيضا في الحصول على  االختراع على مستوى المعهد والحصول على براءات

 .المؤسسات الناشئة عالمة المشروع المبتكر وإنشاء

لوهران عبر حاضنتها. و ” بوضياف دمحم“وتم تنظيم هذه المسابقة من قبل جامعة العلوم و التكنولوجيا 

ث والتطوير التكنولوجي و مجمع سوناطراك. حيث سجل البح بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج

 .متسابق في المرحلة األولى 04في المسابقة حوالي 
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  دورة تكوينية لطلبة الماستر

 المركز الوطني للمخطوطات بأدرار
 

 2مؤخرا، دورة تكوينية لصالح طالب الماستر  احتضن المركز الوطني للمخطوطات بأدرار،

اإلنسانية واالجتماعية بجامعة أدرار، تحت إشراف إطارات المركز  قسم التاريخ كلية العلوم

  .التقنيين

التكوينية الدورية التي يقوم بها المركز على مدار السنة.  خل هذه الدورة ضمن الدوراتوتد

على اختالف المصالح واألقسام، أهمها "تعريف المركز ومهامه  وشملت عدة محاور

 ،"الجرد والفهرسة"، وكذا "الحفظ الوقائي والعالجي"، ثم "الصيانة والترميم»و ،"وأهدافه

والخياطة  التجليد»اآللي والرقمنة"، و"الخط العربي وأنواعه"، و أضف إلى ذلك "التصوير

 ."وصناعة علب الحفظ

خاللها الطالب دروسا نظرية وتطبيقية، علما أن هذه  واستمرت الدورة ثالثة أيام متتالية، تلقّى

يقوم بها المركز للحفاظ على التراث الثقافي المخطوط والذاكرة  الدورات التكوينية التي

 وزيادة درجة الوعي، تهدف إلى إبراز أهمية هذا التراث الوطني، وضرورة يةالوطن

سبيل  المحافظة عليه، إضافة إلى اكتساب خبرات في هذا المجال من طرف الطالب، في

 .الحفاظ على المخطوطات من الضياع واالندثار

ظ ، بحف2442الوطني للمخطوطات بأدرار منذ تأسيسه سنة  لإلشارة، يُعنى المركز

العلمية الحديثة، وجردها وتصنيفها، وفهرستها، وتحقيقها بالطرق  المخطوطات بالطرق

قِبل باحثين مختصين، فضال عن مساهمته في إنجاز خريطة وطنية للمخطوط؛ من  العلمية من

المخطوط،  إدماج هذا التراث الفكري في التنمية، وتوفير أفضل وأنسب األوعية لحفظ أجل

 .للفرد والمجتمع معا المخطوط، والحفاظ عليه كهوية حضارية وثقافية ونشر الوعي بأهمية

يقصدون المركز للحصول على  كما إن أصحاب الخزائن الموجودة بأدرار ونواحيها،

 .والتهيئة، والحفظ، والتجليد، والرقمنة الخدمات التي يقدمها، وعلى رأسها الترميم،

طات، وهما الترميم اآللي، والترميم اليدوي. ترميم المخطو ويعتمد المركز على طريقتين في

 .الترميم اليدوي األنسب لحفظ المخطوط وتُعدّ تقنية

التمزقات، والثقوب، وتدعيم جلد الغالف، وكل ما يخص  ومن أهم عمليات الترميم هناك ترميم

 .اليدوي، مع توفير آليات تقنية ومؤهالت بشرية مدربة في هذا المجال أساسيات الترميم
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الصالون الوطني للتصوير الفتوغرافي: فوز دلباز زينب بالمرتبة األولى ألحسن 

 صورة فوتوغرافية

تحصل الطالبة الجامعية دلباز زينب من والية سعيدة سهرة امس السبت على الجائزة األولى  -سعيدة 

الوطني للتصوير الفوتوغرافي في طبيعته السادسة الذي  ألحسن صورة فوتوغرافية في اختتام الصالون

 احتضنه والية سعيدة لمدة ثالثة أيام متتالية.

و قد منحت لجنة تحكيم المسابقة الخاصة بأجمل صورة فوتوغرافية الجائزة الثانية سي علي الياس من 

فل نظم باإلقامة الجامعية والية عين تيموشنت و الجائزة الثالثة بوشفيرات احمد من والية جيجل خالل ح

"أحمد مدغري " بحضور المصورين المتسابقين و عدد كبير من الطلبة و الطالبات خاصة من هواة 

 الصورة الفوتوغرافية.

طالبا جامعيا مصورا بصورة واحدة في هذه  24و قد شارك في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية 

 و أجمل صورة. المسابقة التي عرفت منافسة قوية اللتقاط أحسن

على هامش المسابقة صرحت مديرة الخدمات الجامعية سليمة درقاوي أن هذه التظاهرة المنظمة تحت 

شعار" حماية البيئة مسؤولية الجميع" تعتبر فرصة للطلبة الجامعيين المولعين بفن التصوير الفوتوغرافي 

 لعرض أعمالهم و تمكين المواطنين من اكتشاف مواهبهم.

ظم خالل هذه التظاهرة الفنية الى جانب عرض الصور ورشات تكوينية لفائدة الطلبة المشاركين لإلشارة ن

حول "زوايا التصوير و كيفية التقاطها" و " فنيات الصورة الفوتوغرافية " و " سيميولوجيا الصورة و 

 تباين األلوان" و "التباين و التباعد في الصورة".

الجامعيين مختصون مكنوا الطلبة المشاركين من رفع قدراتهم  قد أشرف على تأطير هؤالء الطلبة

المعرفية في مجال التصوير الفوتوغرافي. لإلشارة فإن الموضوع الرئيسي للطبعة السادسة للصالون 

والية  24الوطني للتصوير الفوتوغرافي المنظم من طرف مديرية الخدمات الجامعية الذي شاركت فيها 

 البيئة الطبيعية و البيئة الحضرية ".من الوطن حمل عنوان " 

مارس الماضي إقباال ملحوظا للزوار الذين أبدوا اعجابهم بالصور  2شهد الصالون منذ افتتاحه يوم 

 الفوتوغرافية المعروضة و اكتشاف مواهب واعدة في هذا المجال.

إلى كل من منطقة  قد برمجت خالل هذه الفعاليات جوالت و خرجات سياحية لفائدة الطلبة المشاركين

تفريت )بلدية أوالد ابراهيم( و غابتي العقبان و سيدي أحمد الزقاي لتمكينهم من التقاط أجمل صور محلية 

 للطبيعة شاركوا بها في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية.

لطابع تميز اختتام هذه التظاهرة بتنظيم حفل فني لفائدة الطلبة الجامعيين عرف تقديم وصالت غنائية في ا

 الشعبي و األندلسي و القبائلي إضافة إلى أغاني الراي و الراب التي تجاوب معها الطلبة.

 

 

 



 
 

 

الصالون الوطني للتصوير الفتوغرافي: فوز دلباز زينب بالمرتبة األولى ألحسن 

 صورة فوتوغرافية

 

والية سعيدة سهرة امس السبت على الجائزة األولى  تحصل الطالبة الجامعية دلباز زينب من

اختتام الصالون الوطني للتصوير الفوتوغرافي في طبيعته  ألحسن صورة فوتوغرافية في

  .والية سعيدة لمدة ثالثة أيام متتالية السادسة الذي احتضنه

سي علي بأجمل صورة فوتوغرافية الجائزة الثانية  و قد منحت لجنة تحكيم المسابقة الخاصة

خالل حفل  جيجل و الجائزة الثالثة بوشفيرات احمد من والية الياس من والية عين تيموشنت

عدد كبير من الطلبة  نظم باإلقامة الجامعية "أحمد مدغري " بحضور المصورين المتسابقين و

 .خاصة من هواة الصورة الفوتوغرافيةو الطالبات 

في  طالبا جامعيا مصورا بصورة واحدة 24شارك في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية  و قد

 .هذه المسابقة التي عرفت منافسة قوية اللتقاط أحسن و أجمل صورة

 هامش المسابقة صرحت مديرة الخدمات الجامعية سليمة درقاوي أن هذه التظاهرة على

الجامعيين المولعين  تحت شعار" حماية البيئة مسؤولية الجميع" تعتبر فرصة للطلبةالمنظمة 

 .المواطنين من اكتشاف مواهبهم بفن التصوير الفوتوغرافي لعرض أعمالهم و تمكين

جانب عرض الصور ورشات تكوينية لفائدة  لإلشارة نظم خالل هذه التظاهرة الفنية الى

و كيفية التقاطها" و " فنيات الصورة الفوتوغرافية "  الطلبة المشاركين حول "زوايا التصوير

 ."و تباين األلوان" و "التباين و التباعد في الصورة و " سيميولوجيا الصورة

لمشاركين من رفع هؤالء الطلبة الجامعيين مختصون مكنوا الطلبة ا قد أشرف على تأطير

 المعرفية في مجال التصوير الفوتوغرافي. لإلشارة فإن الموضوع الرئيسي للطبعة قدراتهم

الجامعية  السادسة للصالون الوطني للتصوير الفوتوغرافي المنظم من طرف مديرية الخدمات

 ." البيئة الحضرية والية من الوطن حمل عنوان " البيئة الطبيعية و 24الذي شاركت فيها 

ملحوظا للزوار الذين أبدوا اعجابهم  مارس الماضي إقباال 2شهد الصالون منذ افتتاحه يوم 

 .مواهب واعدة في هذا المجال بالصور الفوتوغرافية المعروضة و اكتشاف

سياحية لفائدة الطلبة المشاركين إلى كل من  قد برمجت خالل هذه الفعاليات جوالت و خرجات

ابراهيم( و غابتي العقبان و سيدي أحمد الزقاي لتمكينهم من التقاط  الدمنطقة تفريت )بلدية أو

 .محلية للطبيعة شاركوا بها في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية أجمل صور

غنائية  هذه التظاهرة بتنظيم حفل فني لفائدة الطلبة الجامعيين عرف تقديم وصالت تميز اختتام

الراب التي تجاوب معها  لي إضافة إلى أغاني الراي وفي الطابع الشعبي و األندلسي و القبائ

 .الطلبة
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