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إبتكار  تنظم يوما إعالميا حول المنصة الرقمية 1 جامعة فرحات عباس سطيف

(Ibtikar ) 

بالتنسيق مع املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير  1 جامعة فرحات عباس سطيفنظمت 

بقاعة املحاضرات مولود  2021ديسمبر  12وذلك يوم األحد ،  Ibtikarيوما إعالميا حول منصة  التكنولوجي

نواب مدير السادة:  وجامعة األستاذ لطرش محمد الهادي، الالسيد مدير  بحضور  سم نايت بلقاسم،قا

 ن وطلبة(.و األسرة الجامعية)أساتذة، إداري أعضاءبما في ذلك العديد  من الجامعة، 

استهل هذا اليوم التكويني بكلمة من طرف نائب مدير الجامعة للبحث العلمي األستاذ حميدوش محـمد 

 تعمل في هذا السياق على تنظيم قافلة إبتكار املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيرحا أن شا

على تفصيله  ، وهو ما أقدمتجوب مختلف جامعات الوطن من أجل تقديم شروحات كافية حول منصة إبتكار

ر أن منصة إبتكا العربية والفرنسية، شارحتين باللغتين رير مونيةكل من األستاذة عيساوي دالل واألستاذة قوا

العلمي، والتي تهدف إلى إبراز مراكز البحث والخدمات  عواملجتممنصة تفاعلية بين مراكز ووحدات البحث 

، واملعدات املستثمرة من طرفها، فضال لبحث العلمي والتطوير التكنولوجياملديرية العامة لاملقدمة من طرف 

لتي تقدمها، والهدف األسمى من هذه املنصة هو السماح للطلبة وبصفة على تنوع الخدمات والتكوينات ا

أساسية بإجراء تكوين نهاية الدراسة، حيث أن املستهدفون حسب ذات املتحدثة هم املهندسون، طلبة املاستر، 

 ، كما يمكن ألساتذة البحث تبرير طلباتهممرات متتالية 6طلبة الدكتوراه شرط أن ال يكونوا مسجلين أكثر من 

 إذا كانت خدماتهم تتطلب معدات معينة ال تتوفر على مستوى املخابر التابعين إليها. 

الطلبة من مدى أهمية منصة إبتكار التي من شأنها تفيد العديد أكد على وفي كلمة قدمها مدير الجامعة 

 من أجل توسيع آفاق دعم البحث العلمي. لهمفرصة تكميلية ، إذ تعتبر الباحثين ومراكز البحث في الجزائر 


