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 فرحات عباس - 1سطيف جامـعة

الجامعة المكلفة بالعالقات  مديرية  نيابة

 تصالاإل، التنشيط ، التعاون ، الخارجية 

 والتظاهرات العلمية

املنظم من طرف   للتشغيلفرحات عباس تحتضن الصالون الجهوي  1جامعة سطيف 

 الجزائر لالتصاالت هواوي شركة 

النسخة الثانية للصالون  2022أكتوبر  29فرحات عباس  اليوم السبت  1احتضنت جامعة سطيف 

ه للطلبة، الجهوي للتشغيل، املنظم من طرف شركة هواوي، الخاص بجامعات الشرق الجزائري املوج

فرحات عباس، نائب مدير  1وذلك بحضور السادة: األمين العام لوالية سطيف، مدير جامعة سطيف 

املكلف بالعالقات الخارجية، مسير  1شركة هواوي الجزائر لالتصاالت، نائب مدير جامعة سطيف 

سطيف، والعديد من  أكاديمية هواوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل

املؤسسات على غرار اتصاالت الجزائر، مجموعة وصال، منصة دروسكم، املركز العالمي لتعليم 

 ...الروبوت

، والذي تضمن أيضا العديد 2018هذا الصالون الذي أطلقته هواوي الجزائر وشركاؤها منذ سنة 

أووظيفة، إذ عرف حضور أكثر  من املعارض، يستهدف بشكل أساس ي الطلبة الباحثين عن تكوين داخلي

طالب من جامعات مختلفة في شرق الوطن ،حيث  أجرى الطلبة مقابالت مباشرة مع ممثلي  300من 

  .شركة هواوي وشركائها في الجزائر من أجل معرفة الفرص املتاحة لهم

دة :  تضمن هذا الحدث، إلقاء مداخالت بقاعة املحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم  من طرف السا

فرحات عباس، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل  1نائب رئيس شركة هواوي الجزائر، مدير جامعة سطيف 

ف، مسير أكاديمية هواوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بما في ذلك نقل تجارب للطلبة الذين سطي

استفادوا من مرافقة شركة هواوي، مثل تجربة الطالب نيزار بونيف من جامعة املسيلة، وتجربة أسامة 

 .مرابط من جامعة قاملة

دارس واملعاهد الجزائرية، حيث جرت أكاديمية بالتعاون مع الجامعات وامل 43أنشأت هواوي اآلن 

فرحات عباس لكي يستفيد طلبتها من  1نقاشات من أجل التحضير النشاء أكاديمية بجامعة سطيف 

 .التجربة الريادية لشركة هواوي 

تجدر اإلشارة إلى أن النسخة األولى للصالون الجهوي للتشغيل كان موجه لجامعات الغرب الجزائري 

 مؤسسة. 30طالب وأكثر من  400ن أين شارك فيه أكثر م
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