
 

 
 
 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2023فيفري  26 ليوم  



 

 "المهدي وليد يفتتح الطبعة العاشرة لصالون التوظيف "أمبلواتيك كونيكت

افتتح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم السبت 

 "العاصمة، الطبعة العاشرة لصالون التوظيف "أمبلواتيك كونيكت بالجزائر "بقصر الثقافة "مفدي زكرياء

Emploitic Connect  مختلف  منصب شغل في 0222الذي يعرض على الباحثين عن عمل ما ال يقل عن

  .المجاالت

ياسين المهدي أن الشركات الناشئة المسجلة على مستوى الوزارة ساهمت  بالمناسبة، كشف السيدوخالل كلمته 

السنوات القادمة  ألف منصب شغل وهو الرقم الذي "يمكن أن يتضاعف" خالل 41الماضية في انشاء  السنة

 .نظرا لوتيرة زيادة عدد الشركات الناشئة

على "ضرورة  ق مناصب شغل للمهندسين و الباحثين الذين أكدالوزارة تولي أهمية بالغة لخل كما أوضح أن

بالمائة من المؤسسات الناشئة الحاصلة  41توظيف نتائج بحوثهم لمساعدة االقتصاد الوطني"، الفتا إلى أن "

 ."أسسها دكاترة وباحثون "على عالمة )البل( "مؤسسة ناشئة

لدعم وتنمية المقاوالتية "أناد" )أنساج سابقا(  الوطنية وبخصوص االتفاقية الموقعة مؤخرا بين الوكالة

لتمويل خريجي  للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمديرية العامة

ستشمل "خالل األيام القادمة" دور المرافقة  الجامعات المكونين في ديار المقاوالتية، كشف الوزير أنها

 .التكوين المهني والتمهين مستوى مراكزالمتواجدة على 

حتى تكون لديهم معلومات حول المحاسبة والتسويق و  وسيستفيد حاملو المشاريع من دورات تكوين قصيرة

وطريقة تطويره، وفق الوزير الذي كشف أن الرؤية التي قدمها للحكومة  وضع مخطط اقتصادي للمشروع

 ."النوعية جهاز "أناد"، تضمنت "ضرورة المرور من منطق الكم في التمويل إلى منطق بخصوص

 0222جاؤوا الستغالل فرص عرض  ألف باحث عن العمل 02واستقبل الصالون في يومه األول حوالي 

التظاهرة، حسب مسؤولة االتصال لدى الشركة  شركة حاضرة في 422منصب شغل من قبل أزيد من 

أحمد، التي كشفت كذلك عن وجود عروض عمل لفائدة ذوي االحتياجات  واتيك"، ياسمين حاجالمنظمة "أمبل

 .الخاصة

الناشئة والمؤسسات  الصالون، الذي يدوم يومين، تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات ويعرف

مرافقة الباحثين عن تنظيم العديد من الورشات ل الصغيرة ووزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية،

 .الذاتية واالستعداد لمقابلة العمل العمل في طريقة كتابة السيرة
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 لمهدي وليد يفتتح الطبعة العاشرة

 
 : صالون التوظيف أمبلواتيك كونيكت

 المهدي وليد يفتتح الطبعة العاشرة

وليد أمس السبت بقصر  وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي افتتح

 Emploitic لصالون التوظيف أمبلواتيك كونيكت الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة الطبعة العاشرة

Connect منصب شغل في مختلف المجاالت 0222عن عمل ما ال يقل عن  الذي يعرض على الباحثين. 

الوزارة ساهمت  بالمناسبة كشف السيد ياسين المهدي أن الشركات الناشئة المسجلة على مستوى وخالل كلمته

الل السنوات القادمة أن يتضاعف خ ألف منصب شغل وهو الرقم الذي يمكن 41السنة الماضية في انشاء 

 .نظرا لوتيرة زيادة عدد الشركات الناشئة

الذين أكد على ضرورة  أوضح أن الوزارة تولي أهمية بالغة لخلق مناصب شغل للمهندسين والباحثين كما

بالمائة من المؤسسات الناشئة الحاصلة على  41أن  توظيف نتائج بحوثهم لمساعدة االقتصاد الوطني الفتا إلى

 . أسسها دكاترة وباحثون )البل( مؤسسة ناشئةعالمة 

الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية أناد )أنساج سابقا( والمديرية  وبخصوص االتفاقية الموقعة مؤخرا بين الوكالة

لتمويل خريجي الجامعات  للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العامة

خالل األيام القادمة دور المرافقة المتواجدة على  ديار المقاوالتية كشف الوزير أنها ستشملالمكونين في 

 .المهني والتمهين مستوى مراكز التكوين

تكون لديهم معلومات حول المحاسبة والتسويق  وسيستفيد حاملو المشاريع من دورات تكوين قصيرة حتى

وطريقة تطويره وفق الوزير الذي كشف أن الرؤية التي قدمها للحكومة  ووضع مخطط اقتصادي للمشروع

 . جهاز أناد تضمنت ضرورة المرور من منطق الكم في التمويل إلى منطق النوعية بخصوص

 2000 ألف باحث عن العمل جاؤوا الستغالل فرص عرض 02الصالون في يومه األول حوالي  واستقبل

االتصال لدى الشركة المنظمة  كة حاضرة في التظاهرة حسب مسؤولةشر 422منصب شغل من قبل أزيد من 

 .وجود عروض عمل لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة أمبلواتيك ياسمين حاج أحمد التي كشفت كذلك عن
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  "2منصة رقمية لتسيير خدمات القطاع العام بجامعة "قسنطينة 

 فكرة مبتكرة 071مشروعا من أصل  57فيما تم اعتماد 

 

مشروعا من أصل  51فاب الب"، زكريا بن زادري، عن اعتماد "، (2 قسنطينة) كشف مدير مختبر التصنيع الذكي بجامعة "عبد الحميد مهري

مناقشتها من قبل المجلس العلمي للحاضنات، مؤكدا أن  ة مبتكرة قابلة للتحويل إلى مؤسسة ناشئة أو مؤسسة اقتصادية، وهذا بعدفكر مشروع 412

  .كلية اإلعالم اآللي ٪ منها، كانت من قبل 12

البحثية الوطنية والدولية،  لمشاريعالتونسي الجزائري المشترك للتميز العلمي، وعضو باحث في العديد من ا وأضاف المتحدث والباحث في المخبر

والتربية، بعد أن  ٪ من المشاريع قُدمت، هذه السنة، من قبل طلبة كلية علم النفس 02مرة، نسبة  في حديثه إلى "المساء"، أن الجامعة تسجل، ألول

ل في الجانب التكنولوجي، حيث  دير الحاضنة، على أال تقتصر مشاريعومأشار إلى االتفاق مع إدارة الجامعة  كانت أغلب المشاريع تسجَّ

األخرى، مضيفا أن فتح المجال للطلبة هذه  المؤسسات الناشئة على الجانب التكنولوجي فحسب، بل تتعداها إلى المجاالت

كلية العلوم  ومشاريع في مجاالت مختلفة؛ على غرار مجال التربية البدنية، وكذا مشاريع من السنة، سمح لهم بتقديم أفكار

 .قتصادية، وغيرهااال

 مشاريع ر ائدة 6تسجيل 

الجامعة الذكية، والذكاء  مختبر "فاب الب" أن المشاريع المبتكرة الجارية تعددت مجاالت تطبيقها بين وأوضح مدير

د وغيرها؛ ما من شأنه المساهمة في االقتصاد الوطني، مؤكدا القيام بالعدي االصطناعي، والصحة، والزراعة، والنقل والبيئة

منها ُجّسدا  0مشاريع،  6حيث سجلت  ،"المحدد لشهادة جامعية بصيغة "مؤسسة ناشئة 40/51المشاريع في إطار قانون  من

ومشروعان في الذكاء االصطناعي، أحدها يخص إمكانيه مراقبة االمتحانات عن  على أرض الواقع في شكل مؤسسة ناشئة،

يندرج في إطار التحكم في شتى  كل حركات الطالب. ومشروع آخرمن خالل الذكاء االصطناعي؛ وذلك بمراقبة  بعد

 .المشاعر

الجامعية بجامعات  إقباال كبيرا من الطلبة من حاملي المشاريع، عبر جميع حاضنات األعمال وأكد المتحدث أن الجامعة سجلت

كارية المسجلة، الفتا إلى أن معظم هذه خالل عدد المشاريع االبت الوالية، مشيرا إلى أّن هذا التفاعل واإلقبال ظهر جليا من

تطوير االقتصاد الوطني، وفي خلق  رائدة ومتخصصة. وتعتمد على االبتكار والتكنولوجيا الحديثة. كما تساهم في المشاريع

 سوق واعدة بالجزائر. والدولة تولي أهمية كبيرة لها؛ من خالل "مالحظتنا وجود ثروة؛ حيث اعتبر أن المؤسسات الناشئة هي

ه ابتكاري للطلبة في مشاريع التخرج". وأشار المتحدث في السياق، إلى أن المرحلة األولى المتعلقة بالتحسيس بالمقرر  توجُّ

عملية تقييم  ت نشاطها، وأخرى انتهت منحيث إن أغلب حاضنات األعمال الجامعية قد باشر ، قد استكملت؛4051الوزاري 

االبتكارية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعكس، فعليا، مدى اهتمام  المشاريع التي استقبلتها من قبل الطلبة حاملي األفكار

 .وتبرز قدراتهم في ما تعلق باالبتكار الطلبة،

 "حاليا" الذي يحصل على عضوية في "فاب البهيئة تصنيع جزائرية، "والوحيد  ومن جهة أخرى، يُعدّ المختبر أول

للتكنولوجيا، تتيح الولوج إلى شبكة دولية من المصنّعين  العالمية، وهي منظمة عالمية تابعة لمعهد "ماساتشوستس" األمريكي

 .والمدرسين والطالب والعلماء والمهندسين

 تثمين نتائج البحث العلمي والتقني

نماذج ومنتجات جديدة ذات  ختبر تتلخص في تثمين نتائج البحث العلمي والتقني، وتطويرأن نشاطات هذا الم وأكد المتحدث

 تحسيسية لفائدة الطلبة، حول ضرورة توجيه أبحاثهم نحو مجاالت تطبيقية قيمة مضافة عالية، إلى جانب تنظيم عدة لقاءات

تحسيسية لعامة الناس؛ لتعزيز الثقافة العلمية  تتصنيعية، تفيد المجتمع والبيئة المحيطة، باإلضافة إلى تنظيم عدة لقاءا

مفتوحة مع حاملي  إطالق دعوات للمشاريع المبتكرة لفائدة طلبة الجامعة، وتنظيم اجتماعات واالبتكارية في المجتمع، وكذا

في المؤتمرات  ومتابعة تطور وتيرة المشاريع بها، والمساهمة المشاريع المبتكرة، والعمل على تشكيل فرق العمل بالمختبر،

 .لالبتكار العالمية

ل"المساء"، عن مشروع     ،2 قسنطينة  "كما كشف الدكتور زكريا بن زادري، مدير "فاب الب" بجامعة "عبد الحميد مهري

لبرمجيات خدمات القطاع العام. ويسمح هذا البرنامج بتتبّع جميع  يخص مؤسسة ناشئة ،40/51يندرج في إطار قانون 

ما سيساهم في ترقية مختلف  الخدماتية عن بعد على المستوى الوطني؛ حيث ستكون هناك إحصائيات عن كل شيء؛ المشاريع

 .الخدمات، ويدعم االقتصاد الوطني بمشاريع جديدة

إدارة االبتكار"، علما أنها مفعَّلة بشكل  ب المتحدث، "مي بي أم أس"، وهو اختصار ل "نظامتم تسميه هذه المنصة، حس وقد

 .الوطني اعتمادها من قبل المسؤولين، ليتم استخدامها، بشكل رسمي، على المستوى تجريبي، في انتظار انتهاء
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