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UMBB    Info 
بـــــــــــــــومرداس لك شٍِرن -وشــــــــــــــًرة اإخباًرة ثطدر غن حـــــــــــامؼة اَلد بوڤـــــرت  

هرســـــــــــــــــــــــــــــــــالف  
 

ا لـــــهــــــــــــــــــــــــــح  ــقــ    أبواب مفتوحـ  لاـحلـال يـ مـقـا ا   ـح  
ـ   ا مـتـبـــــــح      ـهـــــــــح   ة   ا لـ ـ ـح لـو    ـح             ا لـبـيـ ـلـقـى   تـلـــــــ

  ميــــــــحبل  مع ال ــــــــــقد حــــــحج أتـــــــراب 
 

 يظــــــــــــــــــــــــحهـــــــــــــــــــــرات تلــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــق 
 وا ع و ا فـــــــــحقـــــــالتـــــــاد ر في الجـــــــزا ر : ال  
  :  التــــــطو ر اال  ــــــــــــولوجي للبــــــــــــــــــــتـجـحت الـبـبـــــــــــــــــــــــلـقـ

  إم ـــحنـــقحت ويثـــــــــــــــــــبقى
 إتـــــــــــــــح ة بعث اليــــــــــــرض االستــــــــــــــــــــه كي  

 أفــــر ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــو  العـــــــــــــــــــــــــــلم  16  قحءــــــــــــــــإح

 قـ  نشـــــــــــــحطحت ط بـــــــــــــــــــــــــ

 لبي ـنشـــــــــــــحطــــــــحت الـح ي العـــInelectronics 
 بيــــــــــالــــــــــــح ي العلCUIB  :IT-Challenge  
  الـح ي العلبيEUREKA  : التبـــول االجتـــبحتــــــــــي  
 Petroleum  وMecatro رو  في و ڤــــــــــل ـــــ ـتا 
  نشــــــــحطحت الـح ي العلبيSEG  
 

 ـــــحو ــــــــــــــــــــــــــــــــيـــعـــــــــ
 الفرنــــــ ي-عحو  الجزا ـــريـــــــــــــــــــــــــــــالت 
 برنـــــــــــــحمج   ولـــــــــاجتبحع ح  :PAPS  

 
 فـــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــحتـــــــــــــــــــــمت
  فل بحلبـرضــالتـــــوحد : االكتشــــــــحف الب  ر و الت 
  ح   مى أخطــــــــــــــــــــح  البخــــــــــــــــــــــد اتـــــــــــالو  

  تكـــــوين بيـــــداغوجي لألســــــاتذة 

 ــــــحلبي للبـــــــــــــرأةــــــــــــــــــحل بحلقــــــــــو  العــــــــــاالحتف  
 :  HY D R OC AR B U RE S DA Y   ــحــ ــر ة ـــ مــبـــ

ــظــح     أ ل   أ       ي    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــو ل   ا ل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ح ـ

 حــو ل   ا لـــــشــح طــح ت   ا لــبــتـــــو تــ    لــلــجــح مــعــ    
  افتــــــــــــــــــتححق 

اًًشاظاث اًبَداؾوحِة جس هتكل اًوكت اًىثري. و 
االإحنراف غهنا من وكت لآخر ًؼد رضوراي حىت ال 
ٍهيا. دغوان  هـرق فهيا، و مفِد من ب خي ب فضي غودت اإ
وف و هرتك مساحة حرت  ذن ملرت واحدت خنرح غن املأً  اإ
ًفىران من ب خي اًخجول فهيا و ُياك ب ًضا يف اًفضاء 
امليخج ٌَجامؼة اًيت ثيظم ابس مترار ًلاءاث ذاث حودت 
و ثؼزز اًبحر غن املؼرفة. ما ًفت اهدبايه ابدلرخة ال وىل يف حبيث غن اًِوًة 
اًثلافِة يف ُذٍ امليعلة ازلَةل اًيت حوثين يف ش بايب وعاًب، و الآن ثفذح يل 

ٍهيا رلدمهتا، ب ال و ُو اًَوم ادلرايس حول امليخوح احملًل.  ذراغهيا و ب ان ػائد اإ
ر االإٍىًوويج، واحد من غيارص اًخمنَة  و كد اُمت اًَوم ادلرايس ابًخعٍو
ماكهَاث و حمثني ُذا امليخوح. و  املس خدامة. نٌل اكن دكِلا، ابًخحدًد ل هَ ًؼرفٌا ابإ
ماكهَة حلِلِة يف ُذا اجملال، ابالإضافة اإىل ثوفر خامؼة بومرداس  ختفي امليعلة اإ
ػىل اخذطاص اًفالحة اذلي ميثي واحدا من مفاثَح اًخؼًرف هبذا امليخوح. 
هنم ب و يف  دخال ُذا اًؼيرص يف غرض حىٍو سُس خفِد اخملخطون اًزراغَون من اإ

 مواضَع حبهثم.
الاسرتاحة، مـًرة، نٌل ب هنا مفِدت. سأ مسح ًيفيس ابًخوخَ حنو رمام ب خرى دامئا يف 
ُذٍ املساحة املضَئة بشمس ساظؼة يف سٌلء ب فًري، ب رشكت مبجموػة من 
اًش باة املِمت. اًَوم اذلي هظم حول مرض اًخوحد ب اثر اُامتيم يف ُذا االإحنراف 
ازلَي. و غرف ػىل ب هَ اضعراة حمنوي ذو ب ضي بًَوويج، مل ًرتك ب حدا ؿري 
َاهئم. ب ان حلا ب ثؼاظف مؼِم. يف ال خري،  مىرتج حنو ُؤالء املرىض و ب ًضا حنو ب ًو
آخر. من بني  يف ُذا اًوكت املخبلي، سأ مسح ًيفيس ابذلدًر غن احنراف ب
الاخذَاراث املخوفرت دلي، اخرتث ال بواة املفذوحة ًطاحل ثالمِذ اًباكًوراي. ػىل 
حد ػَمي ب ن اًَوم اكن مفِدا ًعَبة املس خلبي. و اخريا ًوم اًؼمل امليظم من ظرف 

 دلى اًعَبة. ادلامؼة , اٍن اكهت مفاخأ يت سارت بروخ الابخاكر والاخرتاع 
اًخفىري ًُس دلًَ حدود، حىت ثكل اًيت رمسياُا هل فِو ال حيرترما. ُذا اًبحر 
مشوق، ًىٌين كررث ب ن ب ثوكف. ؿدا، دلي احامتع مع معداء اًلكَاث، ابًخحدًد 

 حول ...اًبَداؾوحِا. 
  اًربوفُسور غبد اذلىمي بن ثَُس، رئُس ادلامؼة
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أبواب مفتوح  لاحلال ي مقا ا   ح  
ا لـــهـــــــــــــــــــــــح  ــقـ    ا لـبـيــ ـلــقـى   تـلـــــــــــ   ا مــتـبــــــــــح      ــهـــــــــــح   ة   ا لـ ــ ـح لــو    ـح                                       
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ػىل ؾرار ابيق ادلامؼاث و املدارس ادلزائًرة، هظمت خامؼة اَلد بوڤرت 
ػىل مس خوى املىذبة املرنًزة، ب بواة  :645مارس  75اإىل  =6بومرداس من 

 مفذوحة ًطاحل ثالمِذ ال كسام اٍهنائَة امللبَني ػىل امذحان شِادت اًباكًوراي.

خاءث ُذٍ ال بواة املفذوحة هبدف ثؼًرف ظَبة املس خلبي ابًَِالك و 
ياث اًيت ثخوفر ابدلامؼة. ابًخايل، وضؼت لك املوارد املادًة و اًبرشًة  اًخىًو

ثالمِذ اًثاهوي، ؿاًبا -)مسؤوًني و ب ساثذت( من ب خي اس خلبال و اًسٌلخ ٌَزوار
ابذلطول ػىل ب نرب كدر من املؼَوماث حول اخذَار  -مطحوبون بأ ًوَاهئم

دماح رمين. ياث من ب خي ب فضي اإ  ثوحهيِم و اًخىًو

اًلكَاث، املؼِد و مىذبة ادلامؼة شارهوا يف ُذٍ ال بواة املفذوحة من خالل 
 ب حٌحة، ب ٍن مت وضع مَطلاث، دًَي ادلامؼة و معوايث ًطاحل اًزوار.

مدًٍرة ارلدماث ادلامؼَة اكهت حارضت ب ًضا يف ُذٍ اًخظاُرت من ب خي ثوفري 
ماكهَاث االإًواء، اًيلي، ب ًضا حول حِات اًعالة )املٌلرسة  مؼَوماث حول اإ

ة(.  اًرايضَة، اًثلافِة ب و اذلرنة ازلؼًو

نٌل اكهت ُذٍ ال ايم فرضة ًِؤالء اًخالمِذ من ب خي اندشاف اذلرم ادلامؼي و 
 ب ًضا اٍمتىن من ب خذ فىرت غن دراساهتم املس خلبََة.

ثالمِذ اًباكًوراي اذلٍن مل ٍمتىٌوا من اذلُاة اإىل املىذبة املرنًزة، اكهت دلهيم 
ذاػة  فرضة مذابؼة ُذٍ ال بواة املفذوحة، من خالل اذلطة اًيت هظمهتا اإ
بومرداس، مبارشت من ماكن اذلدج، مبشارنة اًس َد شٌلين، انئب رئُس 
ادلامؼة امللكف ابًبَداؾوحِا و اًس َد حاح ب غراة، مدٍر ادلراسة، اٌذلان ب خااب 

 ػىل ب س ئةل اًطحفِني. 

اًس َد حاح ب غراة، بطفذَ مدٍر دراسـاث، ب ي 
مؼين مبارشت ابل بواة املفذوحة اًيت هظمهتا مؤخرا 
خامؼة اَلد بوڤرت بومرداس، وافق ػىل االإخابة ػىل 

 ب س ئَخيا املخؼَلة هبذا اذلدج.

 

ن وزارت اًخؼَمي اًؼايل و اًبحر اًؼَمي ثؼول . 5س اإ
نثريا ػىل ال بواة املفذوحة امليظمة ًطاحل ظـَـبـة 
املس خلبي. ما يه ال ُداف املسـعـرت مـن ُـذٍ 

 ال خريت ؟. ُي ثؼخلد ب هنا حتللت ؟

كرار حـوار  ظار اًخوحَِ اًفؼال، ثلرتخ ادلامؼة اإ يف اإ
بني ظَبة املس خلبي، ال ساثذت و املوظفني االإداًرـني 

 ابدلامؼة.

ال ُداف املسعرت حمكن يف اًسٌلخ ًِؤالء اًـعـَـبـة 
بخحدًد خِاراث مدروسة ابًخوحَِ و مساػدهتم يف 

ـن ال نـرث ثـوافـلـا مـع رؾـبـهتـم و  اخذَار اًـخـىـٍو
 اخذطاضِم.

نٌل جسمح ٌَخَمَذ ابًخؼرف ػىل اًخـَـرياث اًـىـثـريت 
اًيت س خعرب  ػـىل رشوط ادلخـول اإىل ادلـامـؼـة، 

الث، ...اخل  بعاكة اًرؾباث، اًخحًو

و ُذا ًُس هل ب ي ػالكة يف ب ي حال من ال حـوال 
 ، بؼمََة الاخذَار، اًخَمَذ س َىون حرا يف اخذَـاٍر

 رمٌل اكن اًخوحَِ )املسار( املؼعى.

ن ػـايل  اإن خامؼة اَلد بوڤرت بومرداس كعب حىٍو
لكَاث و مؼِد واحد، ثلدم ٍلوػة  9مبا ال ًلي غن 

ن يف اٌَُساوس و املـاسـرت ثضـم  واسؼة من اًخىٍو
ياث يف جماالث خمخَفـة  ػدت ختططاث، ثطدر حىًو
)اًؼَوم، اذللوق، الاكذطاد، اًدس ـَـري، اًـرايضـة، 
اٌَـاث، ...اخل.(. نٌل ب هنا مؤسسة امذَاز يف كعبـني 
)لكَة احملروكاث و اًىـميـَـاء و مـؼـِـد اًـِـيـدسـة 

 اًىِرابئَة و الاًىرتوهَم(. 

 

 

ىل خـامـؼـة .  6س ما اذلي ب ضافَ ُذا اذلـدج اإ
 بومرداس ؟ 

ُذٍ ال بواة املفذوحة يه اًوكت املياسب ٌَـعـَـبـة 
ادلدد ًالس خؼالم بؼمق حول مـا ًـلـدمـَ ُـَـ  
ابل مهَة و اًخيوع اذلٍن ثخوفر ػَـهيـٌل خـامـؼـة اَلـد 
بوڤرت بومرداس. ثلدم خامؼخيا دروس ًمت حتدٍهثا من 
َني. من اًرضوري دلامؼة  ظرف ب ساثذت ابحثني مُؤ
بومرداس ب ن جس خؼَد ماكهنا ػىل اًساحة االإكَميَة و 
وساين كًرـبـة  اًوظيَة و اندشاف خامؼة ذاث جحم اإ
ـن ػـايل  ي، حـىـٍو من ظَبة اًوالًة، مع ثأ ظري مُؤ

 املس خوى مع فرص ثوظَف ؾيَة و مذيوػة.

س َدي، ما ُو ثلِميمك جملرايث ُذٍ ال ايم و . 7س
 حضور ثالمِذ اًباكًوراي ؟

ن ثلِميي ال ول ُو اذلضور مل ٍىـن يف مسـ ـخـوى  اإ
ثعَؼاثيا. و ُذا ميىن ب ن ًربر ابدلدول اًزمين اذلي 
حزامن مع اًؼعةل اًربَؼَة ٌَخالمِذ، اذلٍن اكهوا ب ًضـا 

 يف فرتت املراحؼة ٌَباكًوراي.

ب مٌَيت يه ب ن ًمت من ُيا فالحلا جتدًد ُذا اًـيـوع 
من اٌَلاءاث بىرثت و ملا ال، هذُب يف اًسـ ـيـواث 
اًلادمة مللابةل اًخالمِذ يف اًثاهوايث، ًىن يف بداًـة 
اًس ية، اًفرتت اًيت ال ٍىون فـهيـا اًـخـالمـِـذ حتـت 

  ضـط اًباكًوراي، و ال يف فرتاث مراحؼة.

د ح.حاح ب غراة، مدٍر دراساث   اًسَ 

 يقــــــــابهت يغ انســــــــــٍذ حــــــاج أػـــــــزاب 

ـن         خامؼة اَلد بوڤرت بومرداس كعب حـىـٍو
لكَاث و مؼِد واحد، ثـلـدم  9ػايل مبا ال ًلي غن 

ن يف اٌَُساوس و املاسـرت  ٍلوػة واسؼة من اًخىٍو
 ثضم ػدت ختططاث

 أبىاب يفتىحت نصانح تاليٍذ األقساو 
ائٍت انًقبهٍٍ ػهـــى ايتحـــاٌ شهــــادة انبكانىرٌاــــــــانُه  
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لكَة اًؼَوم الاكذطادًة، اًخجاًرة و ػـَـوم  هظمت  
اًدس َري، اًخابؼة دلامؼة بومرداس ابًخؼاون مـع خمـرب 

مس ـخـلـبـي الاكـذـطـاد ادلـزائـري خـارح   -اًبحر
ػادت بـؼـر ًوم درايس حتت غيوان:  -احملروكاث  "اإ

اًلرض الاس هتاليك: خماظٍر و اهؼاكساثَ ػىل حركِة 
 .:645ب فًري  >6امليخوح اًوظين"، و ذكل ًوم 

كام املخـدخـَـون برشـخ خالل ُذا اًَوم ادلرايس، 
ػادت بؼر اًلرض الاس هتـاليك  اإجيابَاث و سَبَاث اإ
من ظرف اًسَعاث اًؼـمـومـِـة يف ادلـزائـر. رنـز 
 ال اكدميَون و املِيَون ثدخالهتم ػىل احملاور اًخاًَة:

 ،املبادئ ال ساس َة ٌَلرض الاس هتاليك 

 ،اًلرض اًخيلِعي و ثلِمي اًلروض الاس هتاليك 

  ــلــرض ــق و رشوط اذلطــول ػــىل اً ــَ ــعــب ث
 الاس هتاليك يف ادلزائر،

 ،هخاح اًوظين  اًلرض الاس هتاليك مكحرك ًالإ

  ثعبَلاث اًـلـرص الاسـ ـهتـاليك يف ادلـزائـر و
 اهؼاكساثَ ػي حركِة امليخوح اًوظين.

ػىل غىس ما اكن ػَََ ثعبَق اًلرض الاس هتـاليك 
، خاء مًشور وزاري 6459، فبداًة من =644كبي 

ــدد   Ce crédit { la consommation  حي

concernera une liste de produits qui a 
fait l'objet d'un arrêté ؼـداثكـامئـة مـن املـ 

املطيؼة ب و املرهبة حمََا و املخؼَق بسـ ـبـؼـة شـؼـب 
ػـالم  ضياغَة خاضة : امليخجاث اًىِرو مزًنـَـة، االإ
الآيل، املواضالث، اًس َاراث، ال اثج، ادلـَـود و 

 ال مقشة و مواد اًبياء.

ًضٌلن املالءت املاًَة ٌـَـمـلـرتض، ب وشـأ ث مـرنـًزـة 
( CREMٌَمخاظر  خاضة ابملؤسساث  وال رس )

 Cet outil assure uneمن كبي بيم ادلزائر. 
gestion interbancaire des risques de 
crédits en intégrant dans son système 
tous les prêts contractés et les données 
relatives { la clientèle y compris les 

défauts de paiement.  دارت ُذٍ ال دات ثضمن اإ
خماظر اًلرض فامي بني اًبيوك، حبَر جتمع يف هظارمـا 
مجَع اًلروض املميوحة واًبَاانث املخؼَلة ابًزابئن مبـا 

 يف ذكل اًخؼرث يف جسدًد اًلروض.

ب حل املخدخَني ػىل رضورت اًخأ ظري ادلـَـد ٌـَـلـرض 
الاس هتاليك من ب خي ثفادي الاسـ ـخـداهـة املـفـرظـة 

مس خخَص من ثلٍرر اًس َد ابراُمي  .ًل رس ادلزائًرة
  ڤٌان

ظار اًيدواث املـربجمـة ًطـاحل ظـَـبـة املـاسـرت  ، 6يف اإ
ختطص "ماًَة دًوَة"، هظمت لكَة اًؼَوم الاكذطـادًـة، 
اًخجاًرة و ػَوم اًدس َري جبامؼة بومـرداس، هـدوت حتـت 
غيوان " اًخطدٍر يف ادلزائـر :اًـواكـع و ال فـاق"، مـن 
ثًش َط ب ساثذت، خرباء و ذمثَني غن مؤسساث اكذطادًة 

 خاضة.

 ػدت مداخالث اكهت خالل اًَوم :

  : خطـطـت ٌـَـحـدًـر غـن ب   املداخـةل ال وىل
االإحراءاث امللدمة من ظرف ادلوةل ًدشجَع اًخطدٍـر 

 خارح احملروكاث.

   : مت اًخعرق اىل ب   اًخـحـدايث اًـيت املداخةل اًثاهَة
ثواخَ املؤسساث ادلزائًرة ػـىل املسـ ـخـوى احملـًل و 
ادلويل، نٌل مت اًخأ هَد ػىل رضورت مـرافـلـة املطـدٍرـن 
ادلزائًرني كبي و ب زياء و بؼد معََاث اًـخـطـدٍـر اًـيت 
ثؼرف ضؼفا حلِلِا ػىل مس خوى اًوزارت ابالإضافـة اىل 
رضورت حتسني حودت امليخوخاث من هجـة و اًـوضـول 
اىل اش باع اًسوق احملََة و ُذا خبَـق فـائـص ميـىـن 

 ثطدٍٍر يف الاسواق ادلًوَة، من هجة ب خرى.

   متـحـورث املـداخـةل حـول ب   املداخةل اًـثـاًـثـة :
الاحراءاث املخخذت ػىل مس ـخـوى ازلـارك ادلـزائـًرـة  
ًدسَِي و جرسًع معََاث اًخطدٍر و ثوفري املؼَوماث و 

 اًوسائي اًالزمة.

   : خطص املدٍر اًخجاري ًرشنة ثأ مني املداخةل اًرابؼة
اًطادراث مداخَخَ حول ب   اًخـعَاث اًخأ مِيـَـة اًـيت 
متيحِا اًرشنة ًضٌلن حلوق املطدر ادلزائري و حٌلًخـَ 
من خمخَف ال خعار اًيت ميىن ب ن ثيـجـم غـن معـَـَـة 
اًخطدٍر، مثي ػدم اًدسدًد من ظـرف املـخـؼـامـَـني 

 ال خاهب ب و احملََني.

   : كام ذمثي اًـرفة ادلزائًرة ٌَخجارت و املداخةل ارلامسة
اًطياػة بؼـرض ب   احملـاور اًـيت حـرافـق و جسـاػـد 

 املطدٍرن ادلزائًرني.

   : كام اًس َد رئُس ازلؼَة ادلزائًرة املداخةل اًسادسة
ٌَمطدٍرن ابًرتنزي ػـىل ب   اًـؼـوائـق اًـيت ًـواهجـِـا 
املطدٍرن ادلزائًرني نٌل ب شار اإىل اًدسَِالث ادلـدًـدت 
يف جمال اًخطدٍر، خطوضا ػىل مس خـوى االإحـراءاث 

 املخخذت من ظرف اازلارك ادلزائًرة.
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انتــــــطىٌز االٌكــــــــــــىنىخً نهًـــــــــــُتداث 

  انًحـــــــــــهٍت : إيكـــاَـــٍاث وتثـــــــــــــــــــًٍٍ

 انتـــــــصذٌز فً اندـــــــزائز :

ىاقغ و األفـــــــــاقـــــــان   

اذلي ب ػـدثـَ  innovanteيف اإظار برانمج اًبحر 
وزارت اًخؼَمي اًؼًل و اًبحر اًؼَمي و اذلي هيـدف 
اإىل اإضافة مسامهة ادلامؼة يف اًخمنَـة الاكـذـطـادًـة 
اًوظيَة، من خالل املساػدت اًخـلـٌـَـة و املـرافـلـة 
املس مترت ًطاحل اًلـعـاع الاكـذـطـادي ابًـؼـمـوم و 
املؤسساث يف الاخذطاضاث اًـذائَـة، و اًـبـُـ ـة 
ابرلطوص، هظم خمرب حبر اًخىًٌووحـِـا اًـــذائـَـة 
اًخابع ًلكَة ػَوم املـِـيـدس، ابًرشـانـة مـع ؾـرفـة 
اًخجارت اًساحي بومرداس و مرنز اًبحر اًؼَمي و 
اًخلين يف اًخحاًَي اًفزيايئَة و اًـىـميـَـائـَـة، ًـومـا 

اًـخـعـوٍـر الاٍـىـوًـويج دراس َا حتت غـيـوان : 
ماكهَاث وحمثني.  ٌَميخجاث احملََة : اإ

 ُذا اًَوم اكن هبدف :

  احامتع اًباحثني ادلامؼَني و رؤساء املـؤسـسـاث
من ب خي رشانة مذبادةل امليفؼة من خـالل ثـلـد  

هخاجئ ب غٌلل اًبحر الابخاكًرة اًيت ميىن ثعبـَـلـِـا 
 يف اجملال اًطياغي.

  اًسؼي اإىل اس خـالل ال حباج اًيت س بق و ب ن مت
اإضدار براءت الاخرتاع فـهيـا مـن ظـرف املـؼـِـد 

 .l’INAPIاًوظين ادلزائري ٌَمَىِة اًطياغَة 

  اكرتاخ دمع اًطياغَني من ب خـي هـخـاجئ اًـبـحـوج
وشاء براءاث الاخرتاع مـن ظـرف  ال نرث ب مهَة الإ

l’INAPI .بـرض الاس خـالل 

  إػـــــــــــــــادة بؼث انقــــــــــــزض االستــــــــــــــــــــهالكً
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 أفــــزٌــــم16  
 ٌــــــــــــــــــــىو انؼـــهى

ٍاءــــــــــــــــإح  

حِاء ًوم اًؼمل اذلي ب فًري من لك س ية، بدٌظمي  :5وافق مع ًخ وؼادهتا، كامت املدًٍرة اًفرغَة ًٌَشاظاث اًؼَمَة، اًثلافِة و اًرايضَة اًخابؼة دلامؼة اَلد بوڤرت بومرداس ابإ
ن شارهت ػدت مٌظٌلث اتبؼة ًوالًة بومرداس، بُهنا اًواكةل اًوظيَة دلمع جشـَي اًش باة (، اًواكةل اًوظيَة l’ANSEJ) اًعبؼة اًخاسؼة ًطاًون اًؼمل و اًخىًٌووحِا، بٍ 

 (، اًرشظة اًؼَمَة و اًيوادي اًؼَمَة اًخابؼة ٌَجامؼة.l’ANEMٌَدشـَي )

ًرشوحاث اًيت كدرما ذمثَو ن ااًزوار اذلٍن حضوا بفرضة اًخواخد ػىل مس خوى املىذبة املرنًزة ٌَجامؼة اًيت احذضًت ُذٍ اًخظاُرت، اس خعاغوا ب ن ًخابؼوا و ٌس خفِدوا م
ياس بة، ب ظِرث الاماكهَاث امل  اًيوادي اًؼَمَة حول مشاًرؼِم اًيت ارثبعت ب ساسا مبجاالث االإًىرتوهَم، االإػالم الآيل و احملروكاث. نٌل مت غرض ػدت ب غٌلل ب خرى هبذٍ

 اًؼَمَة و الابخاكًرة اًيت ٍمتخع هبا ظَبة خامؼة بومرداس.

، SEGانُادي انؼهمًمً 
شارك بؼدت فطول و مواضَع يف 

 مِدان اًبرتول.

 

  مض املـواضـَـع : "اًسالسي اًـبـرتوًـَـة"5اًفطي ،
اًخاًَة : حًِووحِا اًبرتول، اًزالزل، ظًرلة االإماكهَة، 

هخاح احملروكاث. آابر اًبرتول و اإ  اًخيلِب غن ب

  مض املواضَع اًخاًَـة : "مواضَع اًساػة":  6اًفطي ،
هَف ًمت اس خؼادت احملـروكـاث -امليطة اًبحًرة ادلزائًرة
 و اًـاز اًطخري. -ػىل مس خوى اًبحر

  ػـادلـت مـوخـاث   : "انـدـشـاف خـدًـد"7اًفطي
ًش ـخـاٍـن، انـدـشـاف ُـذٍ  ادلاذبَة : هظًرة ب ًربث بً 

 املوخاث.

انمممُمممادي انمممؼمممهمممًمممً   

Petroleum   اكن يف
 7املوػد بربانمج ؾـين ظـوال 

ب ايم، مض غـــروضـــا حـــول 
املواضَع اًخاًَة :املـادت اًسـوداء، املـيـطـة اًـبـحـًرـة 
ـر  ابدلزائر، اًـاز اذلـَـوي، املـزل اًـعـاكـوي، ثـعـٍو
اًطياػـة اًـــاًزـة، الاحـذـبـاس اذلـراري، مـوخـاث 
ادلاذبَة، اًخىٍرر. ابالإضافة اإىل مسابلة مت ثيظميِا مـن 

 ظرف اًيادي يف هناًة ُذا اذلدج.

انمممممُمممممادي انمممممؼمممممهمممممًمممممً 

Informatique ، ــخـــــي اســ 

 help»ُذٍ اًفرضة ًؼرض ثعبـَـلـَ 
me fi dirasati» ،ـب ، و ُو غبارت غن ثعبـَـق ًو

ٌسمح ٌَعَبة ابًبحر غن مواضَـع امـذـحـاانث ػـىل 
 ش بىة الاهرتهت بسِوةل ب نرب.

انمُمادي انممؼمهمًممً 

Mecatro   اذلي
شارك يف ُذٍ اًخظاُرت، كام بؼرض مشاًرع مـبـخـىـرت 
خدا يف جمال الاًىرتوهَم، مثي مرشـوع "اًـعـابـؼـة 
بؼاد  بؼاد"، اًيت ثلوم بعباع ب شاكل زالزَة ال  زالزَة ال 

دم و رسػة مذوسعـة ة  4,88بدكة كطوى ثطي اإىل 
 دم/اث. 8

ع ب خرى ٌَيادي :  مشاًر

   من" ًالس خؼٌلل ارلـاص ب و املـِـين اذلي "هظام ال 
حيوي ػىل ب هجزت اسدشؼار اًـاز، حًرق ب و حـرنـة، 

هذاراث.  رسال اإ  مذطي ابًبَوثوج اذلي ًلوم ابإ

   روبوث ذيك )اكشف ٌَؼلباث و مذخبع ٌَخط( ًخدبـع
شؼة حتت اسلـراء  ارلط املراد من ظرف موخاث ال 

  و ًـري اجتاَُ مبارشت غيدما جيد غلبة.

شـارك يف احـِـاء Inelectronics الـح ي العلبي 

ب فًري بؼرض ادلوائز اًيت حطي ػَهيا اًـيـادي و  :5
اًيت ثؼىس مس خوى ب غضاء اًيادي نٌل كاموا بـؼـرض 
فِمل ًَخص مشارنة اًيادي يف اًخظاُراث اًوظيَة و 

َة.  ادلًو
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ذا، كامت دلية اًخحىمي امل  لكة من ب ساثذت من دشيف هناًة ُذٍ اًخظاُرت، هظمت خامؼة بومرداس مسابلة من ب خي حتدًد ب فضي معي حبر و ابخاكر و ب فضي حٌاخ. و ًِ
ع ابخاكًرة و ب فضي زالج اًرادلامؼة، بُهنم اًسادت، اًربوفُسور حميد هسال، ادلنخور َلد هسري و ادلنخور مٌري زاييت، و بؼد مداوالث خادت، ابخذَار ب فضي زالج مش

 ب حٌحة.

بداغي ػىل مرشوػَ  NEW VISIONابًخايل، حطي اًيادي اًؼَمي  ، بعاهة « ISENSE »، اًخابع ًلكَة احملروكاث و اًىميَاء ػىل ادلائزت ال وىل ل فضي مرشوع اإ
ًىرتوهَم ػىل  INELECTRONICSحذاء داخََة موضوةل. و ػادث ادلائزت اًثاهَة اإىل اًعاًب رابغَة زهراي من اًيادي اًؼَمي  ، اًخابع ملؼِد اًِيدسة اًىِرابئَة و االإ

، اًخابع ًلكَة ػَوم املِيدس ػىل ELECTRO، هظام ب مين. ب ما ادلائزت اًثاًثة ًالبخاكر فؼادث اإىل اًعاًبة فضَي روزت من اًيادي اًؼَمي « BAT M’HANI »مرشوػَ 
 مرشوغِا " خمعط اًلَب اًىِرابيئ".

، من هفس اًلكَة ػىل ELECTRO، اًخابع ًلكَة ػَوم املِيدس ابدلائزت ال وىل، و حطي اًيادي اًؼَمي MECATROابًًس بة ل فضي حٌاخ، فلد فاز اًيادي اًؼَمي 
 من لكَة احملروكاث و اًىميَاء. SEGادلائزت اًثاهَة، يف حني ػادث ادلائزت اًثاًثة اإىل اًيادي اًؼَمي 

ب فًري، اخذمتت يف حو من اًود حبضور رئُس ادلامؼة، اًربوفُسور غبد اذلىمي بن ثَُس، اذلي كام مبيح ادلوائز ٌَفائٍزن  58اإىل  56ُذٍ اًخظاُرت اًيت امذدث من 
 ابالإضافة اإىل شِاداث ً  املشارنني و امليظمني، حتت ثطفِلاث اذلضور، مع ب خذ ضور ثذاكًرة هبذٍ املياس بة.

إح
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 Newانُادي انؼهمًمً 

Vision   بدورٍ اكن حـارضا
ــال  ــج ــة مب ــع ــب ــرث ــع م مبشــاًر
ـا مـن  ُر الاًىرتوهَم، مت ثعٍو
ظرف ب غضاء اًيادي. وس خعَع ب ن هذهر بُهنا املرشـوع 

« Isense » بعاهـة حـذاء داخـَـَـة مـوضـوةل، مت ،
 اذلدًر غيَ يف اًرمق اًسابق ًرساةل ادلامؼة.

انمممممُمممممادي انمممممؼمممممهمممممًمممممً 

EUREKA متزي غن بـلـِـة ،
اًيوادي بدٌظمي مَخلـى ظـوال ُـذٍ 
اًخظاُرت، حول ال مـن املـؼـَـومـايت. 

 .ػدت حمارضاث و ورشاث اكهت يف برانمج ُذٍ ال ايم

 حمارضاث :

  ال من اًفدرايل"، من ثًش َط اًس َد ظارق زهراي"
بن مرار، ظاًب دنخوراٍ يف اذلوس بة اذلسابَة و 

 خبري يف ثطممي مواكع الاهرتهت.

  سالمة اهرتهت ال ش َاء"، من ثًش َط اًس َد"
ايسني شالل، دنخور و ب س خاذ حمارض ابملدرسة 

ػالم الآيل.  اًؼََا ًالإ

  ثلٌَاث اًلرضية"، من ثًش َط اًس َد دردوري"
 غبد اًؼٍزز، رئُس مجؼَة ب من اًش باكث.

 .در فعمية  "اًدشفري"، من ثًش َط اًس َدت كًو

  ب من الاهرتهت"، من ثًش َط اًس َد مٌطوري"
 رفِق.

 ورشاث :

  مدخي يف"LINUX من ثًش َط اًس َد غبد ،"
اًلادر بَحسن، بروفُسور جبامؼة بومرداس، 

 ظاًب. 74مبشارنة 

  وشاء ب ًؼاة فِدًو"، من ثًش َط "مدخي يف اإ
MicroClub ظاًب. 64، مبشارنة ب نرث من 

  ثأ مني موكع اًىرتوين"، من ثًش َط اًس َد"
 بَلاًدي غبد اًلادر.

دكِلة، غن  74ابًفِدًو ملدت   غلد احامتع مبارشنٌل مت 
ظًرق اًساكًب من اًوالايث املخحدت : "هَف ًمت 
اإحباط اًخلٌَاث ادلدًدت ٌَلراضية"، من ثًش َط 

 اًس َد ثٌَلث سفِان، خبري و اسدشاري يف ال من.

ٍر من ظرف اًعاًب َلد ودل اذلاح من لكَة  مت ثعٍو
ىميَاء و غضو ابًيادي. و ميثـي هجـازا  احملروكاث و ًا
هـَ مرشـوع مـوخـَ  ٌَف احملـراكث، بشـ  بآيل. اإ
ضالخ احملراكث املـؼـعـةل،  ًالس خؼٌلل املِين. ٌسمح ابإ

َة   بعًرلة بًآ

 الا اع االل ترونق  
من بني الاخرتاػاث اًيت ب اثرث الاهدباٍ، اذلراع 
الاًىرتوهَة مذطةل جبِاز ذيك. ٌَخذنري، حطَت 
ال ب ن اًبعاكة اًيت حربط  ادلامؼة ػىل ُذا ادلِاز، اإ
اذلراع مل حىن ثؼمي. و كد كام ظَبة اًيادي بخعٍور 

 اًيظام الاًىرتوين ٌَبعاكة.

انمممممُمممممادي انمممممؼمممممهمممممًمممممً 

ELECTRO   ٍشارك يف ُـذ
  اًخظاُرت بؼدت مشاًرع و اإجنازاث :

سح 
الر

 
اغر

الب
CN

C 
 

( بـدكـة. vectorielsٌسمح برمس املَفاث املخجَِـة )
SVG  طـاط، اًــرمـوز، ...اخل.( ب و )اًشـؼـاراث، ال 

 ²مس :5ػىل مساحة  BMPمَفاث يف ش  ضورت. 
 بَىسال. 96 44=مع دكة ثطي اإىل 

حت
عي 
ب ال

تجـ
ت م

وبو
   

ٌس خخدم اًروبوث هجاز اسـدـشـؼـار املـوخـاث فـوق 
اًطوثَة اًيت جسمح هل ابًىشف غن وحود غـلـبـة، و 
كِاس املسافة اًيت ثفطي بُهنم، نٌل ميىن مراكبخـَ غـن 

 بؼد غن ظًرق ُاثف ذيك.

و ُـو متـثـَـي ختـعـَـعـي  خمعط اًلَب اًىِرابيئ :
ًٌَشاط اًىِرابيئ ٌَـلـَـب. نـٌل ب هـَ ثـلـٌـَـة ًـؼـرض 
الاخذالف يف رضابث اًلَب اذلي ًخـري بخـــري جحـم 
ادلم يف ب حد رشاًني ال ضبع. و ُو ٌسـ ـخـؼـمـي ب هجـزت 
اسدشؼار برصًة من ب خي كِاس اًخـري يف جحم ادلم يف 

 ظرف ال ضبع مع لك هبضة كَب.

اإن اكشف اًـاز ُـو هجـاز ٌسـمـح ابًـىـشـف غـن 
  اًدرسابث يف خمخَف اًلعاػاث.

حز 
 الغ
 ف

 كح

ف الببركــــــحتـــــــل  
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  CUIB  :IT-Challengeًًــــــــــانُـــــــــــادي انؼه

ًوما ؾيَا خدا من حِر املؼَوماث و مٌاكشـاث حـول EUREKA  ، هظم اًيادي اًؼَمي :645فِفري  =6ًوم 
 اًخحول الاحامتغي.

حمارضثني اكهخا خالل اًَوم. ال وىل، خاءث حول دور املرب ت يف اًخحول الاحامتغي، من ثًش َط اًسـ ـَـدت حـرابل 
ب ما اًثاهَة، من ثًش َط اًس َد خادل هر ، خمخص يف  .wassilaدًَةل، خمخطة يف ػمل الاحامتع و غضو يف ش بىة 

، خاءث حول "ب ثر جهـرت (CREAD)ػمل الاحامتع و ابحر مبرنز اًبحر يف الاكذطاد اًخعبَلي من ب خي اًخمنَة 
 ال دمـة ػىل اجملمتع ادلزائري".

 و مت مذابؼة الك احملارضثني مبياكشاث.

  انتحـــىل االختـــًاػــــــــــً :  EUREKAانُادي انؼهًً  

ًـخـأ مـمي  89، اذلهـرى :645فـِـفـري  68مبياس بـة 
اندي  ;5احملروكاث، مت جتمع ظَبة، ًـًـشـعـون يف 

ػَمي من خمخَف مؤسساث اًخؼَـمي اًـؼـايل، جبـامـؼـة 
 كاضدي مرابخ بورڤةل.

نـٌل شـارهــت خـامـؼــة 
ـــةل  ـــث ـــرداس، ذم ـــوم ب
ابًـيــادًـني اًـؼــَـمــَــني 

Petro leum  و
Mecatro  ــذا يف ُ

ن :  اذلدج، بٍ 

اًـخـابـع ًـلكـَـة  Petroleumحطي اًيادي اًؼَمـي 
احملروكاث واًىميَاء ػىل املرثبة اًثاهَـة ل فضـي حـٌـاخ 
هـخـاح، هـلـي و  ػىل غروضَ اًيت ارثبعت ابًخيلِب )اإ

، ادلـرافِا اًس ـَـاسـ ـَـة و HSEحىٍرر(، اًبَرتوهميَاء 
 اترخي ثأ ممي احملروكاث.

اًخابع ًلكَة ػـَـوم  Mecatroو حطي اًيادي اًؼَمي 
املِيدس، ػىل املرثبة اًثاًثـة 
ل فضي حٌاخ ػىل مشاًرؼـَ 
اًيت غرضِا و يه : هـظـام 

ــراكــب   RFIDال مــن، امل
حتدًد اًـرتدداث(، -)اًرادًو

روبوث اكشف ٌَؼلـبـاث و 
مذخبع ٌَخط، ابالإضـافـة اإىل 
ــال  ــارض يف جم ــؼ ــدت م ػ

 الاًىرتوهَم

Petroleum  وMecatro زوٌ فً ورڤــــــــــهتــــــــــــٌُتص 

ػدت  Inelectronicsوؼادثَ، هظم اًيادي اًؼَمي 
 : وشاظاث خالل ُذٍ اًفرتت

HACKATHON 
 »كام ظاًبني من اًيادي ابملشارنـة يف مسـابـلـة 

Hackathon »  ـورك ب بـو اًيت ثيظمِا خامؼة هًَو
 ظيب.

JOB SHADOW 

شارك اًيادي مع اإجناز ادلزائر يف اًخىٍون "يف ظـي 
ـن "مسـاري اإىل  اًوظَفة"، اذلي خاء بؼد اًـخـىـٍو
ن اإىل حؼي املِيدسني  املِيَة". و هيدف ُذا اًخىٍو
املس خلبََني ٍىدشفون فرص اًـدـشـــَـي املـمـىـٌـة 
حسب دراساهتم من ب خي ثطور مَموس ملس خلبَِم 

 املِين.

يف ُذا االإظار، شارك غرشون ظاًبا مـن اًـيـادي 
يف زايرت ورشاث اًرشنـة املـخـخـطـطـة يف جمـال 

 اًِيدسة اًىِرابئَة ًبوفاًرم. 

آخرون من هفس اًيـادي بـزايرت  نٌل س َلوم ظالة ب
وات ادلزائر".  "ثًو

 ي و ى في اإلسعحفحت ا ولق  
َة : ب ظَق اًيادي اًؼَمـي  حىٍون يف االإسؼافاث ال ًو
َة ابًخؼـاون مـع اًـِـالل  حىٍون يف االإسؼافاث ال ًو
ال محر ًوالًة بومرداس حتت شؼار "ًيىـن مجـَـؼـا 
ن مـن  هلاذ". سُمت مذابؼة ُذا اًخىٍو ظَبة و رخال اإ

ظاًب من اًيادي ملسـمـون اإىل ػـدت  644ظرف 
ب كسام. مت ثلد  مبادئ هظًرة و ثعبَلِة حول ظرق 
َة ٌَعَبة من ظرف مـىـوهـني مـن  االإسؼافاث ال ًو

 اًِالل ال محر.

َشـــــــــــــاطــــــــاث انُادي 

اًـخـابـع دلـامـؼـة  Informatiqueهظم اًيادي اًؼَمي  Inelectronicsهًً ـانؼـــ
-ITبومرداس، اًعبؼة ال وىل ٌَـمـسـابـلـة اًـوظـيـَـة 

Challenge .يف جمال حىًٌووحِا االإػالم الآيل 

و كد شارك ػدت ظَبة من خمخَف ادلامؼاث ادلزائًرـة، 
ملسمون اإىل فـرق، يف ُـذا اذلـدج اذلي هيـدف 
ابدلرخة ال وىل اإىل ؾرس روخ اًؼمي ازلاغي دلهيـم و 
وضؼِم يف اثطال مع املؤسسـاث و الاحـرتافـِـني يف 

 جمال حىًٌووحِا املؼَوماث.

فـرق، مـدت  9و ذلكل، اكن ٌَمشارنني امللسمني اإىل 
ساػة فلط ًخحلِق فىرت ًخعبَق مؼَومايت، ختـدم  68

 املطَحة اًؼامة.

ابملرثبة ال وىل يف ُـذا  « Smart Call »فاز اًفًرق 

اًخحدي ػىل ثعبَق اًِاثف اذلي ٌسمح بـخـخـطـَـص 
ي املاكملة حسـب مـؼـاًـري حمـددت مسـ ـبـلـا يف  حتًو

 Event »اًخعبَق. و ػادث املرثبة اًثاهَة اإىل فًرـق 
DZ »  ػـالمـِـا حيـدد لك اذلي مصم موكؼا اًىرتوهَا اإ

اًخوارخي خملـخـَـف ال حـداج اًـثـلـافـِـة، اًـرايضـَـة، 
اًس َاحِة، ... و ًلرتخ يف هفس اًـوكـت بـَـع ثـذاهـر 
ادلخول مع ادلفع اًفوري، سـواء غـن ظـرق رسـائـي 

 كطريت ب و غن ظًرق اًبيم.

ياث جماهَة ػـرب  ادلوائز اًيت حطَوا ػَهيا حمتثي يف حىًو
ن  . سـت Alphormالاهرتهت من خالل كاػدت اًخىٍو

ب شِر ابًًس بة ٌَفًرق اًفائز، زالج ب شـِـر ابًـًـسـ ـبـة 
 ٌَثاين.
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، مت غلد احـامتع ػـىل :645مارس  ;4ًوم االزيني 
مس خوى رئاسة خامؼة اَلد بوڤرت بـومـرداس حـول 
برانمج دمع اًس َاسة اًلعاغَـة ٌـَـخـؼـَـمي اًـؼـايل )

PAPS-ESRS ،يف حضور اًسـ ـَـدت بـن بـرهـو ،)
مدٍرت اًربانمج، اًس َد ظـاُـري، املـدٍـر املـايل و 
مسؤويل ادلامؼة، ػـىل رب سـِـم رئـُـس ادلـامـؼـة، 

 اًربوفُسور بن ثَُس.

-PAPSذهرث اًس َدت بن برهو هبـدف اًـربانمـج )
ESRS املمتثي يف اًوضول اإىل اًـخـحـمك ادلـَـد يف )

اًيظام ب ل ب م دي، ػىل مس خوى لك املؤسساث. مت 
ر ُذا ال خري ابًـخـؼـاون مـع الاحتـاد ال وريب.  ثعٍو
هيدف ابدلرخة ال وىل اإىل حتسني هوغَة اًـخـؼـَـمي و 
دخال املـخـخـرخـني ادلـدد اإىل اًـؼـامل  َاث اإ ًآ ر ب ثعٍو

 الاحامتغي الاكذطادي.

اًيخاجئ امليخظرت من ُذا اًربانمج، ثيلسـم اإىل سـت 
 ب حزاء :

ضٌلن ادلودت : ًخوحب ػىل ادلامـؼـة ب ن ثـ ود .5ن
بيظام جس َري غرصي ًضٌلن ثعورُا و نـذا ضـٌلن 

 ثؼَمي ػايل ذا حودت.

خامؼة بومرداس يه املوكع اًرائد ًضٌلن ادلودت. جيب 
ػداد املواضفاث من ب خي اٍمتىن من ثؼممي اًـيـخـاجئ  اإ

 املخحطي ػَهيا اإىل ابيق املؤسساث.

. دمع ثــعــبــَــق هــظــام مــؼــَــومــاث مــذــاكمــي 6ن
 )حىًٌووحِاث االإػالم و االثطال(.

ــر كــاػــدت  يف ُــذا اًطــدد، جيــري حــاًــَــا ثــعــٍو
PROGRES  من ظرف الاحتـاد ال وريب، سـُـمت

دخاًِا يف لك املؤسساث خالل ادلخـول ادلـامـؼـي  اإ
ــي  اًــلــادم، ب وال مــن ب خــي جســجــَــالث و حتــًو
املخحطَني ادلدد ػىل شِـادت اًـبـاكًـوراي، حسـب 

ن.  ثؼَاميث مدًٍرة اًخىٍو

ماكهَاث املوارد اًبرشًة من خالل غروض . 7ن دمع اإ
ن.  اًخىٍو

. ثؼٍزز مدرسة ادلنخوراٍ و دمع مشارنة اًباحثني 8ن
 يف اًربامج "اًبحر و اًخمنَة" ال وربَة.

ـن يف اًـخـؼـَـمي اًـؼـايل و .  9ن ع غرض اًخـىـٍو ثيًو
ا؛ الاهـخـلـال  ُر اخذطاضاث خدًدت ب ساس َة مت ثعٍو

 اإىل اًيظام ب ل ب م دي مدمع.

اًخلًرب بني ادلامؼاث/املؤسساث و اًـخـوافـق .  :ن
ن/اًؼمي مت ثؼٍزز .  بني اًخىٍو

ػـىل  PAPSو ًِذا اًـرض، سُـمت وضـع خـَـَـة 
مس خوى خامؼة بومرداس، ُدفِا ثًس َق ال غٌلل و 
حاالث ثلدرما ػىل مس خوى لك َُ  مـن ُـَـالك 

 ادلامؼة.

  PAPS:  بزَـــــــــــــايح   ىلـــــــــاختًاع ح

ظار ثؼٍزز اًخؼـاون ادلـزائـري اًـفـرويسـ، مت -يف اإ
ثيظمي احامتع معي ػىل مس خوى رئـاسـة خـامـؼـة 

ب فـًرـي مـن ُـذٍ اًسـ ـيـة،  >6بومرداس، ًوم 
حبضور وفد فرويس مًؤـف مـن اًسـادت، حـون 
ًٌوس ًـويف، مسـؤول اًـخـؼـاون اًطـيـاغـي و 

ادلزائري، خادل بوغبـد ،، -اًخىًٌوويج اًفرويس
انئب رئُس مؤمتر رؤساء ادلـامـؼـاث و رئـُـس 
ثـَـان، خـاك  خامؼة خامؼة خان موهَـَ سـاهـت اإ
هومباي، رئُس دلية اًؼالكاث ادلًوَة و ال وربَـة 
ملؤمتر رؤساء ادلامؼاث و رئُس خامـؼـة خـامـؼـة 

 .7خان موالن ًَون 

ف اًعرف ادلزائري من رؤسـاء خـامـؼـاث  و ثأً 
بُهنم، اًسادت مطعفى حؼفور، رئـُـس خـامـؼـة 
ثَمسان، بوػالم سؼَداين، رئُس خامؼة جباًة و 
غبد اذلىمي بن ثَُس، رئُس خامؼة بومـرداس و 
مسؤوًني ابدلامؼاث بُهنم، اًسادت مراد كٌريش و 
غبد اًؼٍزز ظـاٍـري، هـواة رؤسـاء ادلـامـؼـاث 
امللكفني ابًؼالكاث ارلارحِة و اًخؼاون جبـامـؼـيت 
وركةل و بومرداس ابًـرتثـُـب و ب مـاًزـؽ دًـب، 

مؤسسة، جبامؼة -مسؤول مىذب اًخواضي خامؼة
 ثَمسان.

ؼاوٌـــــــــــــــــــــــــــــانت  

انفزَــــــسً-اندزائـــزي   

اًخابع ًلكـَـة احملـروكـاث و  SEGهظم اًيادي اًؼَمي 
  اًىميَاء ػدت ب ايم ػَمَة :

  انًُصت انبحزٌت اندزائزٌت
، هظم اًيادي ًوم ػَمي حتت :645ب فًري  65ًوم 

 غيوان "امليطة اًبحًرة ادلزائًرة".

وشط حمارضون و خرباء يف ُذا اجملال ػدت حمارضاث 
 la marge algérienneحتت غيوان : "

offshore" ،" Imagerie sismique de la 
structure profonde de la marge 
algérienne orientale : Nouveaux 

éléments et nouveau modèle"  " و 

Ouverture polyphasée du bassin 
algérien " 

  استكشاف انًحزوقاث 

آخرا حتت غيوان SEGنٌل هظم اًيادي اًؼَمي  ، ًوما ب

 "اس خىشاف احملروكاث".

حمارضثني اكهخا خالل ُذا اًَوم، حول ادلَوفزيايء و 
اًبرتوفزيايء. ال وىل حتت غيوان "ثعور احملروكاث 
ابدلزائر"، من ثًش َط اًس َد جمَد ابديس، مدٍر 
دارت اًبَاانث، كسم الاس خىشاف، سوانظراك.  اإ
اًثاهَة، حتت غيوان "اًخلٌَاث اًًززاًَة اًمكَة"، من 
ًڨين، رميدس بلسم ادلراساث  ثًش َط اًس َد غٌلر اإ
و اًخلٌَاث ادلدًدت ملدًٍرة ادلراسة و اًرتهَب، 
ن ثياول املواضَع اًخاًَة : حتدًد  سوانظراك، بٍ 

، اهؼاكس الاجتاٍ اًًززايل AVOخطائص ارلزاانث، 
 و اًطفاث اًًززاًَة. 

  SEGَشــــــــاطاث انُادي انؼهًً 
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اإىل لك ُؤالء اًًساء، هظمت خامؼة اَلـد بـوڤـرت 
حِاء اًَوم اًؼاملي ٌَمرب ت.  بومرداس حىرميا هبريا ابإ

حِر هظمت املدًٍرة اًفرغَة ًٌَشاظاث اًؼَمـَـة، 
مـارس مـن اًسـ ـيـة  >4اًثلافِة و اًرايضَة، ًوم 

ادلاًرة، حفال ػىل رشف لك اًًـسـاء اًـؼـامـالث 
 ػىل مس خوى ادلامؼة.

خالل ُذا اذلفي اذلي مر يف ب حواء احذفاًَـة، مت 
 حىر  اًؼدًد من اًًساء ػىل معَِم و ثفاىهيم.   

اٌت يٍ أخطــــــــــــــــــــار انًخــــــــــــــــــــــذراثـــــــــــانىق   

ىل ال م اًيت ب جنبدٌا، ب حبخيا و حضيدٌا،اإ   

 اإىل ال وسة اًيت ػَمخيا ب ن حنب،

 اإىل اًطدًلة اًيت دمعخيا و وهجخيا،

اإىل املرب ت، ُذٍ اًزوخة، ُذٍ اًرشٍىة، ُذٍ 
 اذلََفة،

اإىل ال م، اًيت ثوحد ال رست و جتَب اًسؼادت و 
 اٍهبجة،

ال بانٍــــــــــىو ــــــاالحتف

ــــــانًً ــــــــــــــــــانؼــــ

  نهًـــــــــــــزأة

انتـــــىحذ : االكتشــــــــاف 

فم بانًـزضــانًبكز و انتك  

يف اإظار اًًشاظاث املربجمة ًطاحل ب ساثذت و ظَبة 
خامؼة اَلد بوڤرت بومرداس، هظمت املىذبة 

، حمارضت حتت :645مارس  >6املرنًزة، ًوم 
غيوان "اًخوحد : الاندشاف املبىر و اًخىفي 
ابملرض"، من ثًش َط ادلنخورت غبادي سِام، 

 ظبُبة خمخطة يف اًعب اًيفيس و ػمل اًيفس.

خالل ُذٍ احملارضت، ب غعت ادلنخورت غبادي هبذت 
اترخيَة غن مرض اًخوحد غيد اًعفي، ثؼًرفَ، 
ب غراضَ، هَفِة اهدشاٍر ػىل ب رض اًوظن، املرانز 
الاسدشفائَة املخخططة و ال ساًَب اًؼالحِة 
املوىص هبا من ب خي اًىشف املبىر، كبي سن 

س يواث، من ب خي اًخىفي اًرسًع هبذا  47ال
 املرض.

ن ب خابت  و مت اخذخام احملارضت جبَسة هلاش، بٍ 
 احملارضت ػىل ب س ئةل اذلضور.

ػـالمـِـا و  هظمت خامؼة اَلد بوڤرت بومرداس ًـومـا اإ
 58حتسُس َا حول اًوكاًة من ب خعار اخملدراث، ًـوم 

ػىل مس خوى لكَة ػَوم املِيدس، مببادرت  :645ب فًري 
 من ظَبة اًلكَة.

مت افذخاخ اًَوم بلكمة اًس ـَـد 
رئُس ادلامؼة، اًربوفـُـسـور 
غبد اذلىمي بن ثَُـس، اذلي 
ب غــرة غــن ثــلــدٍــٍر ًــِــذٍ 
املبادرت، ثَهتا لكـمـة اًسـ ـَـد 
 معَد اًلكَة مث ذمثي اًعَبة.

املداخالث املرثبعة هبذا اذلدج و اًـيت متـت ظـوال 
ُذا اًَوم مت غرضِا ابًرتثُب من ظرف ذمثـًل : ب مـن 
والًة بومرداس، ادلرك اًوظين، مدًٍرة اًطحة ًـوالًـة 
بومرداس، اسلاًة املدهَة، اًشؤون ادلًًِة و ذمثي غـن 

 دًوان مؤسساث اًش باة.

يف هفس اًسـ ـَـاق، مت ثـيـظـمي ػـدت ورشـاث ػـىل 
مس خوى اًلكَة من ظرف الارست ادلـامـؼـَـة، ب غـوان 
اسلاًة املدهَة، اًرشظـة، ادلرك 
اًوظين و ازلارك من ب خي اًـرد 
ػىل ب س ئةل اًعَبة حول خمـاظـر 

 ثياول اخملدراث.

ذاػة بومـرداس يف  و كد اكهت اإ
ــىل  حــراء حطــة ػ ــد الإ ــوػ امل
املـبـارش مـع احملـارضٍـن اذلٍــن 

 ب خابوا ػىل ب س ئةل اًطحفِني.

خالل حـفـي ارلـخـام، مت ثـوزًـع شـِـاداث رشفـِـة 
 ٌَمشارنني.

ىٌٍ بٍــــــــــــــذاغىخً نألســــــــــــاتذةــــــــــــــــــــــتك   

ن املخواضي و اًشِاداث، اًخابؼـة  ن اًؼايل يف اًعورٍن ال ول و اًثاين، اًخىٍو هظمت مدًٍرة ادلامؼة امللكفة ابًخىٍو
ياث اًبَداؾوحِة حول هظام ال ل ب م دي ًطاحل ال ساثذت، وسلهتا خََة ال ل ب م  دلامؼة بومرداس، دورت يف اًخىًو

 . 74::5، ابخداءا من اًساػة .:645ماي  48ب فًري اإىل  68دي، و ذكل ابملىذبة املرنًزة، من 

مت
ـــــــــــــــــــــ

فـــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــحت
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 e:سُمت غلد املَخلى اًوظين اًسادس حول املواد، اًعرائق و اًبُ ة )
SNMPE’16 ػىل مس خوى خامؼة اَلد بوڤرت بومرداس، و ذكل ب ايم ،)

. و سُمت ثيظميَ من ظرف وحدت اًبحر املواد، :645هومفرب  >4و  ;4
 اًعرائق و اًبُ ة اًخابؼة دلامؼة بومرداس.

و كد ب ضبح ُذا اٌَلاء دوراي، و فرضة ٌَخبادل بني اًباحثني و اًطياغَني من خمخَف الآفاق...... ملؼَوماث ب نرث : 
http://urlz.fr/3wgb 

Hydrocarbures day ُــو االإمس اذلي ب غــعــي ،
ٌَمحارضت حول اًيظام ب ل ب م دي اًيت مت ثيـظـميـِـا مـن 

ب فـًرـي، مـن  :6ظرف لكَة احملروكاث و اًىميَاء، ًوم 
ثًش َط اًربوفُسور غبد اًىر  حـرز ،، مـن كسـم 

 االإػالم الآيل بلكَة اًؼَوم.

خالل ُذٍ احملارضت، كـدم اًـربوفـُـسـور حـرز ،   

اًيظام ب ل ب م دي يف لك حواهبَ خاضة، مبدب  اًلرض و 
اًخؼًوظ، مدت ادلراساث يف اٌَُساوس و الامـذـحـاانث 
الاس خدراهَة، امذحاانث ادلًون و اًيخاجئ املـرتثـبـة غـن 

 اإكطاء مادت.

و كد حرض معَد، ب ساثذت و ظَـبـة اًـلكـَـة و اتبـؼـوا 
ن مت ظرخ ػدت ب س ئةل ػىل احملارض.  احملارضت ابهدباٍ، بٍ 

 : HYDROCARBURES DAYىل ـــــــيحـــــــــاضزة ح

  انُـــــــــظاو أل أو دي
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