
 

 
  

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

ت اإلخبارية اإللكترونية من مواقع األنترن  

 2023 جانفي 09 ليوم



 

 :بالمئة من برنامج الحكومة.. بداري 80أكد أن قطاعه جسد 

 دراسة إمكانية حصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت

 

 * القانون األساسي لألساتذة على طاولة الحكومة في ظرف أسبوعين

 مؤسسات خاصة 3ألف أستاذ واعتماد  20* التكوين في اإلنجليزية لـ

العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت، إن الوزارة بصدد دراسة إمكانية حصول الطلبة على شهادتين قال وزير التعليم 

جامعيتين في آن واحد من خالل فتح مجال التسجيل أمام المتحصلين على شهادة البكالوريا في مسارين مختلفين، باعتماد نمط 

هامش افتتاح الندوة الوطنية للجامعات، إمكانية التسجيل في مسارين  وأكد الوزير بداري، على التعليم الحضوري أو عن بعد.

تعليميين للحصول على شهادتين في نفس الوقت في مجال اللغات من نفس المؤسسة والقسم، وان يكون ذلك عن طريق التعليم 

مؤسسات  3لوزير، عن اعتماد وكشف ا  الحضوري أو عن بعد بهدف تحسين التعليم العالي ومستوى المتخرجين في مجال اللغات.

 خاصة في مجال التعليم والتكوين العاليين شريطة مطابقتها للمعايير، وأن تكون نتائجها في مستوى الجودة المطلوبة.

وقال بداري، إن الوزارة ستعرض القانون األساسي ألساتذة القطاع على الجهات المختصة خالل األسبوعين القادمين للبت فيه، بعد 

بالتشاور مع الشريك االجتماعي الذي تم األخذ بكثير من مقترحاته، مشيرا الى الشروع في إحصاء األساتذة حاملي شهادات  إنهائه

وقدم بداري، خالل الندوة حصيلة قطاعه للسنة الجامعية للثالثي األول من السنة  الدكتوراه والماجستير المتعاقدين لتوظيفهم.

لوزير، فيما يخص المجال البيداغوجي عن الشروع في إعادة هيكلة مجاالت التكوين وتقليص ، وكشف ا2023ــ  2022الجامعية 

تخصصا إلى خمسة تخصصات كبرى مع استحداث ملحقات لكليات الطب في المناطق الداخلية، وتدعيم منصة  15عددها من 

عليا للتكنولوجيا المتقدمة بالجزائر  "بروغرس" لتشمل تسيير الجوانب البيداغوجية، وإنشاء مدارس عليا متخصصة ومدرسة

 العاصمة وأخرى للتكنولوجيا الصناعية بعنابة.

جامعة ومدرستين عليين لضمان تكوين مهندس وتفعيل منصة "مودل" التعليمية على مستوى كل جامعات  18كما تم تأهيل 

غال تنظيم وتقييم الطور الثالث في هذا الوطن، واالنتهاء من إصالحات برامج تكوين السنة السادسة طب، مع الشروع في أش

التخصص، واالنطالق في تجديد اللجنة الوطنية البيداغوجية للصيدلة، مع إصالح برامج التكوين في السنوات الثانية والثالثة 

  والرابعة والخامسة والسادسة في علوم البيطرة.

مؤسسة "ناشئة" "شهادة جامعية  -شهادة جامعية  1275ار وحسب بداري، فقد تم اعتماد فلسفة جديدة في التعليم من خالل إقر

"براءة اختراع" واستحداث العديد من اللجان للرفع من جودة التعليم العالي، على غرار اللجنة الوطنية للرقمنة، وتحسين الخدمات 

االبتكار وحاضنات األعمال لتشجيع الجامعية، وتحسين مرئية الجامعات الجزائرية، إضافة إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة 

 91الطلبة على تبنّي مشاريع تخرج يمكن تحويلها إلى مؤسسات ناشئة، أو أن يتحصل الطالب على براءات اختراع ليصبح عددها 

 حاضنة جديدة. 49مؤسسة ناشئة بعد إنشاء 

دينار، تخصص لممارسة  200يتجاوز  وسيمنح استحداث هذه المؤسسات الطلبة فضاءات داخل الجامعة، مقابل مبلغ رمزي ال

كما تم إطالق  ألف دينار.100نشاطه التجاري في إطار مؤسسته الناشئة، واستفادة األستاذ المؤطر لهذا الطالب من تعويض بقيمة 

ألفا،  30ألف أستاذ من أصل  20منصة رقمية لتكوين أساتذة التعليم العالي في اللغة اإلنجليزية عن بعد، تضم حاليا أكثر من 

كما تم تحسين نوعية التأطير والرفع من معدله  وتصميم أرضية رقمية لخريطة ممتلكات القطاع في المجال البحث واالبتكار.

 طالبا. 25لكل  1ليصل إلى أستاذ 

علمية تظاهرة  160جامعة دولية، وتنظيم  30أستاذا زائرا يعملون في  96وفي التعاون الدولي استقبلت الجامعات الجزائرية  

غرار جامعة  اتفاقية توأمة مع جامعات ومدارس عليا ومع جامعات دولية على 13دولية خالل السنة المنقضية، والتوقيع على 

وأكد الوزير   طالب أجنبي. 2283إسطنبول التركية و ليميريك" االيرلندية والجامعة الكندية بمدينة دبي اإلماراتية واستقبال 

بالمائة منذ  100بالمائة من برنامج الحكومة، والتكفل بها بنسبة  83,03ى هذه الحصيلة فقد تم تحقيق بداري، انه باالعتماد عل

في آفق  بالمائة 170بالمائة من األهداف وتحقيق  123بالمائة الى  113، مشيرا الى أن القطاع يطمح إلى بلوغ نسبة 2022سبتمبر 

 .2024السنة القادمة 



 

لمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الجامعات: تخصيص مكاتب ل

 "الحاصلة على عالمة "البل

 

وّجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي تقضي بضرورة تخصيص مكاتب 

 .البل"،حسب ما أفاد به، اليوم األحد"للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة 

ن مصالح بداري، أّن هذه التعليمات، جاءت في "إطار المسعى الرامي إلى تحويل الجامعة الجزائرية أوضح بيا

إلى قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ووفقا اللتزامات السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي، سيما 

معرفة إلى منتوج قابل للتسويق ومشاركة وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع والقاضية بتحويل ال 41االلتزام 

 ."الجامعة ومساهمتها في خلق الثروة ومناصب الشغل

ومن جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه المذكرة اإلعالمية، "تخصيص فضاءات أو محالت عقارية لفترة محددة 

ي إطار التسهيالت للمؤسسات الناشئة الحاصلة على عالمة البل، مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة، وهذا ف

الممنوحة لهذه الفئة، قصد تمكينها من مقر اجتماعي يسمح لها بالحصول على سجل تجاري يخول لها مزاولة 

 ."نشاطها

وشدّدت المذكرة ذاتها على "االكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي لتخصيص مكاتب أو مقرات للطلبة حاملي المشاريع 

 ."خضاعها إلجراءات اإليجارالمبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون إ

وأشار البيان إلى أّن هذه اإلجراءات "تدخل ضمن التسهيالت الممنوحة ألصحاب األفكار والمشاريع المبتكرة 

الخالقة للثروة، ومن ثم مناصب الشغل وترقية االقتصاد الوطني"، كما تهدف إلى "تعزيز آليات المرافقة والتحفيز 

بإدراج حاملي عالمة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر ضمن المستثمر األولي،  لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا

 ."وإعفائهم من شرط عقد اإليجار للحصول على سجل تجاري

 

 

 

 

 



 

وزارة التعليم العالي إلى تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة الحاصلة 

البل” على عالمة   “ 

 

 
 

 

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي إلى تخصيص مكاتب 

 .ن الوزارة، حسب بيان صادر ع”البل“للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة 

إطار المسعى الرامي إلى تحويل الجامعة الجزائرية إلى قاطرة للتنمية “وكشفت هذه التعليمات في 

االقتصادية واالجتماعية، ووفقا اللتزامات السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي، سيما 

القاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع و 41االلتزام 

 .”ومشاركة الجامعة ومساهمتها في خلق الثروة ومناصب الشغل

تخصيص فضاءات أو محالت عقارية لفترة “ووّجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 

، وهذا في إطار محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على عالمة البل، مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة

التسهيالت الممنوحة لهذه الفئة، قصد تمكينها من مقر اجتماعي يسمح لها بالحصول على سجل 

 .”تجاري يخول لها مزاولة نشاطها

االكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي لتخصيص مكاتب أو مقرات للطلبة حاملي المشاريع “وأكدت أن 

 .”جراءات اإليجارالمبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون إخضاعها إل

تدخل ضمن التسهيالت الممنوحة ألصحاب األفكار “وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه اإلجراءات 

، ”والمشاريع المبتكرة الخالقة للثروة، ومن ثم مناصب الشغل وترقية االقتصاد الوطني

حاملي عالمة مؤسسة تعزيز آليات المرافقة والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج “ بهدف 

ناشئة ومشروع مبتكر ضمن المستثمر األولي، وإعفائهم من شرط عقد اإليجار للحصول على سجل 

 .”تجاري

  أخبار دزاير: عيسى. ض
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وزارة التعليم العالي: تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع 

 . "المبتكرة الحاصلة على عالمة "البل

 ضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكاملا

والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي تقضي  وّجهت وزارة التعليم العالي 

للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة  بضرورة تخصيص مكاتب

 .به، اليوم األحد "البل"،حسب ما أفاد

 

إلى تحويل  لتعليمات، جاءت في "إطار المسعى الراميأوضح بيان مصالح بداري، أّن هذه ا

ووفقا اللتزامات السيد رئيس  الجامعة الجزائرية إلى قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية،

وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع  41 الجمهورية في برنامجه الرئاسي، سيما االلتزام

سويق ومشاركة الجامعة ومساهمتها في خلق قابل للت والقاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج

 ."الثروة ومناصب الشغل

 

 ومن جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه المذكرة اإلعالمية، "تخصيص فضاءات أو

مبتكر  محالت عقارية لفترة محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على عالمة البل، مشروع

تمكينها من مقر  حة لهذه الفئة، قصدأو مؤسسة ناشئة، وهذا في إطار التسهيالت الممنو

 ."نشاطها اجتماعي يسمح لها بالحصول على سجل تجاري يخول لها مزاولة

 

مقرات  وشدّدت المذكرة ذاتها على "االكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي لتخصيص مكاتب أو

 ."رإلجراءات اإليجا للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون إخضاعها

 

األفكار  وأشار البيان إلى أّن هذه اإلجراءات "تدخل ضمن التسهيالت الممنوحة ألصحاب

االقتصاد الوطني"، كما  والمشاريع المبتكرة الخالقة للثروة، ومن ثم مناصب الشغل وترقية

المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي  تهدف إلى "تعزيز آليات المرافقة والتحفيز لهذه

المستثمر األولي، وإعفائهم من شرط عقد  ؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر ضمنعالمة م

 ."اإليجار للحصول على سجل تجاري

 

 

 

 



 

تعليمات بداري لمؤسسات التعليم العالي: تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة 

 ""البل على عالمة
 

 
 

وّجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي تقضي 

بضرورة تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة 

  ."البل"،حسب ما أفاد به، األحد

الرامي إلى تحويل أوضح بيان مصالح بداري، أّن هذه التعليمات، جاءت في "إطار المسعى 

الجامعة الجزائرية إلى قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ووفقا اللتزامات السيد رئيس 

وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع  41الجمهورية في برنامجه الرئاسي، سيما االلتزام 

في خلق والقاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق ومشاركة الجامعة ومساهمتها 

 ."الثروة ومناصب الشغل

ومن جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه المذكرة اإلعالمية، "تخصيص فضاءات أو 

محالت عقارية لفترة محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على عالمة البل، مشروع مبتكر 

ر أو مؤسسة ناشئة، وهذا في إطار التسهيالت الممنوحة لهذه الفئة، قصد تمكينها من مق

 ."اجتماعي يسمح لها بالحصول على سجل تجاري يخول لها مزاولة نشاطها

وشدّدت المذكرة ذاتها على "االكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي لتخصيص مكاتب أو مقرات 

للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون إخضاعها إلجراءات اإليجار". 

راءات "تدخل ضمن التسهيالت الممنوحة ألصحاب األفكار وأشار البيان إلى أّن هذه اإلج

والمشاريع المبتكرة الخالقة للثروة، ومن ثم مناصب الشغل وترقية االقتصاد الوطني"، كما 

تهدف إلى "تعزيز آليات المرافقة والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي 

مر األولي، وإعفائهم من شرط عقد عالمة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر ضمن المستث

 ."اإليجار للحصول على سجل تجاري

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

جامعات: تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة 

 ""البل

 
 

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي تقضي 

مؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة بضرورة تخصيص مكاتب لل

  ."البل"، حسب ما أفاد به، يوم األحد، بيان لذات الوزارة

و أوضح البيان أن هذه التعليمات, جاءت في "إطار المسعى الرامي إلى تحويل الجامعة 

إلى قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية, ووفقا اللتزامات السيد رئيس  الجزائرية

وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع  41الجمهورية في برنامجه الرئاسي, سيما االلتزام 

ق والقاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق ومشاركة الجامعة ومساهمتها في خل

 ."الثروة ومناصب الشغل

و من جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه المذكرة اإلعالمية, "تخصيص فضاءات أو 

محالت عقارية لفترة محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على عالمة البل, مشروع مبتكر 

وهذا في إطار التسهيالت الممنوحة لهذه الفئة, قصد تمكينها من مقر  ,أو مؤسسة ناشئة

 ."تماعي يسمح لها بالحصول على سجل تجاري يخول لها مزاولة نشاطهااج

على "االكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي  --يضيف ذات المصدر--كما شددت ذات المذكرة 

لتخصيص مكاتب أو مقرات للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون 

 ."إخضاعها إلجراءات اإليجار

إلى أن هذه اإلجراءات "تدخل ضمن التسهيالت الممنوحة ألصحاب األفكار  و أشار البيان

ومن ثم مناصب الشغل وترقية االقتصاد الوطني", كما  ,والمشاريع المبتكرة الخالقة للثروة

تهدف إلى "تعزيز آليات المرافقة والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي 

مبتكر ضمن المستثمر األولي, وإعفائهم من شرط عقد عالمة مؤسسة ناشئة ومشروع 

 ."اإليجار للحصول على سجل تجاري
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تعليمات بداري لمؤسسات التعليم العالي: تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة 

 "على عالمة "البل
 

 
 

سات التعليم العالي تقضي وّجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤس

بضرورة تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة 

  ."البل"،حسب ما أفاد به، األحد

أوضح بيان مصالح بداري، أّن هذه التعليمات، جاءت في "إطار المسعى الرامي إلى تحويل 

االجتماعية، ووفقا اللتزامات السيد رئيس الجامعة الجزائرية إلى قاطرة للتنمية االقتصادية و

وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع  41الجمهورية في برنامجه الرئاسي، سيما االلتزام 

والقاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق ومشاركة الجامعة ومساهمتها في خلق 

 ."الثروة ومناصب الشغل

المذكرة اإلعالمية، "تخصيص فضاءات أو ومن جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه 

محالت عقارية لفترة محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على عالمة البل، مشروع مبتكر 

أو مؤسسة ناشئة، وهذا في إطار التسهيالت الممنوحة لهذه الفئة، قصد تمكينها من مقر 

 ."اجتماعي يسمح لها بالحصول على سجل تجاري يخول لها مزاولة نشاطها

وشدّدت المذكرة ذاتها على "االكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي لتخصيص مكاتب أو مقرات 

للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون إخضاعها إلجراءات اإليجار". 

وأشار البيان إلى أّن هذه اإلجراءات "تدخل ضمن التسهيالت الممنوحة ألصحاب األفكار 

كرة الخالقة للثروة، ومن ثم مناصب الشغل وترقية االقتصاد الوطني"، كما والمشاريع المبت

تهدف إلى "تعزيز آليات المرافقة والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي 

عالمة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر ضمن المستثمر األولي، وإعفائهم من شرط عقد 

 ."اإليجار للحصول على سجل تجاري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 دراسة إمكانية حصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت 

 :بالمئة من برنامج الحكومة.. بداري 80أكد أن قطاعه جسد 

 

 القانون األساسي لألساتذة على طاولة الحكومة في ظرف أسبوعين  *

 مؤسسات خاصة 3ألف أستاذ واعتماد  20التكوين في اإلنجليزية ل *

العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت، إن الوزارة بصدد دراسة إمكانية حصول الطلبة على شهادتين قال وزير التعليم 

جامعيتين في آن واحد من خالل فتح مجال التسجيل أمام المتحصلين على شهادة البكالوريا في مسارين مختلفين، باعتماد نمط 

هامش افتتاح الندوة الوطنية للجامعات، إمكانية التسجيل في مسارين  التعليم الحضوري أو عن بعد. وأكد الوزير بداري، على

تعليميين للحصول على شهادتين في نفس الوقت في مجال اللغات من نفس المؤسسة والقسم، وان يكون ذلك عن طريق التعليم 

مؤسسات  3وزير، عن اعتماد الحضوري أو عن بعد بهدف تحسين التعليم العالي ومستوى المتخرجين في مجال اللغات. وكشف ال

 .خاصة في مجال التعليم والتكوين العاليين شريطة مطابقتها للمعايير، وأن تكون نتائجها في مستوى الجودة المطلوبة

وقال بداري، إن الوزارة ستعرض القانون األساسي ألساتذة القطاع على الجهات المختصة خالل األسبوعين القادمين للبت فيه، بعد 

بالتشاور مع الشريك االجتماعي الذي تم األخذ بكثير من مقترحاته، مشيرا الى الشروع في إحصاء األساتذة حاملي شهادات إنهائه 

الدكتوراه والماجستير المتعاقدين لتوظيفهم. وقدم بداري، خالل الندوة حصيلة قطاعه للسنة الجامعية للثالثي األول من السنة 

ر، فيما يخص المجال البيداغوجي عن الشروع في إعادة هيكلة مجاالت التكوين وتقليص ، وكشف الوزي2023 2022الجامعية 

تخصصا إلى خمسة تخصصات كبرى مع استحداث ملحقات لكليات الطب في المناطق الداخلية، وتدعيم منصة  15عددها من 

ا للتكنولوجيا المتقدمة بالجزائر "بروغرس" لتشمل تسيير الجوانب البيداغوجية، وإنشاء مدارس عليا متخصصة ومدرسة علي

 .العاصمة وأخرى للتكنولوجيا الصناعية بعنابة

التعليمية على مستوى كل جامعات  "جامعة ومدرستين عليين لضمان تكوين مهندس وتفعيل منصة "مودل 18كما تم تأهيل 

تنظيم وتقييم الطور الثالث في هذا الوطن، واالنتهاء من إصالحات برامج تكوين السنة السادسة طب، مع الشروع في أشغال 

التخصص، واالنطالق في تجديد اللجنة الوطنية البيداغوجية للصيدلة، مع إصالح برامج التكوين في السنوات الثانية والثالثة 

 .والرابعة والخامسة والسادسة في علوم البيطرة

مؤسسة "ناشئة" "شهادة جامعية  -شهادة جامعية  1275وحسب بداري، فقد تم اعتماد فلسفة جديدة في التعليم من خالل إقرار 

"براءة اختراع" واستحداث العديد من اللجان للرفع من جودة التعليم العالي، على غرار اللجنة الوطنية للرقمنة، وتحسين الخدمات 

كار وحاضنات األعمال لتشجيع الجامعية، وتحسين مرئية الجامعات الجزائرية، إضافة إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة االبت

 91الطلبة على تبنّي مشاريع تخرج يمكن تحويلها إلى مؤسسات ناشئة، أو أن يتحصل الطالب على براءات اختراع ليصبح عددها 

 .حاضنة جديدة 49مؤسسة ناشئة بعد إنشاء 

دينار، تخصص لممارسة  200وز وسيمنح استحداث هذه المؤسسات الطلبة فضاءات داخل الجامعة، مقابل مبلغ رمزي ال يتجا

ألف دينار. كما تم إطالق 100نشاطه التجاري في إطار مؤسسته الناشئة، واستفادة األستاذ المؤطر لهذا الطالب من تعويض بقيمة 

، ألفا 30ألف أستاذ من أصل  20منصة رقمية لتكوين أساتذة التعليم العالي في اللغة اإلنجليزية عن بعد، تضم حاليا أكثر من 

وتصميم أرضية رقمية لخريطة ممتلكات القطاع في المجال البحث واالبتكار. كما تم تحسين نوعية التأطير والرفع من معدله 

 .طالبا 25لكل  1ليصل إلى أستاذ 

دولية تظاهرة علمية  160جامعة دولية، وتنظيم  30أستاذا زائرا يعملون في  96وفي التعاون الدولي استقبلت الجامعات الجزائرية 

 إسطنبولاتفاقية توأمة مع جامعات ومدارس عليا ومع جامعات دولية على غرار جامعة  13خالل السنة المنقضية، والتوقيع على 

طالب أجنبي. وأكد الوزير بداري، انه  2283اإلماراتية واستقبال  دبيجامعة الكندية بمدينة التركية و ليميريك" االيرلندية وال

، 2022ذ سبتمبر بالمائة من 100بالمائة من برنامج الحكومة، والتكفل بها بنسبة  83,03باالعتماد على هذه الحصيلة فقد تم تحقيق 

بالمائة في آفق السنة القادمة  170بالمائة من األهداف وتحقيق  123بالمائة الى  113مشيرا الى أن القطاع يطمح إلى بلوغ نسبة 

2024. 
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 مكاتب في الجامعات للمؤسسات الحاصلة على عالمة البل

 

 بناًء على تعليمة لوزارة التعليم العالي 

 سسات الحاصلة على عالمة البلمكاتب في الجامعات للمؤ

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي تقضي بضرورة 

تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة البل حسب ما أفاد به 

 .أمس األحد بيان لذات الوزارة

جاءت في إطار المسعى الرامي إلى تحويل الجامعة الجزائرية إلى وأوضح البيان أن هذه التعليمات 

قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ووفقا اللتزامات السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي 

وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع والقاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل  41سيما االلتزام 

 . الجامعة ومساهمتها في خلق الثروة ومناصب الشغلللتسويق ومشاركة 

ومن جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه المذكرة اإلعالمية تخصيص فضاءات أو محالت عقارية 

لفترة محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على عالمة البل مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة وهذا في 

تمكينها من مقر اجتماعي يسمح لها بالحصول على سجل إطار التسهيالت الممنوحة لهذه الفئة قصد 

 . تجاري يخول لها مزاولة نشاطها

كما شددت ذات المذكرة يضيف ذات المصدر على االكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي لتخصيص 

مكاتب أو مقرات للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون إخضاعها إلجراءات 

 . اإليجار

أشار البيان إلى أن هذه اإلجراءات تدخل ضمن التسهيالت الممنوحة ألصحاب األفكار والمشاريع و

المبتكرة الخالقة للثروة ومن ثم مناصب الشغل وترقية االقتصاد الوطني كما تهدف إلى تعزيز آليات 

مشروع المرافقة والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي عالمة مؤسسة ناشئة و

 . مبتكر ضمن المستثمر األولي وإعفائهم من شرط عقد اإليجار للحصول على سجل تجاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جامعات: تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة 

 ""البل

 
 

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي تقضي 

ضرورة تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة ب

  ."البل"، حسب ما أفاد به، يوم األحد، بيان لذات الوزارة

و أوضح البيان أن هذه التعليمات, جاءت في "إطار المسعى الرامي إلى تحويل الجامعة 

إلى قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية, ووفقا اللتزامات السيد رئيس  الجزائرية

وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع  41الجمهورية في برنامجه الرئاسي, سيما االلتزام 

امعة ومساهمتها في خلق والقاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق ومشاركة الج

 ."الثروة ومناصب الشغل

و من جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه المذكرة اإلعالمية, "تخصيص فضاءات أو 

محالت عقارية لفترة محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على عالمة البل, مشروع مبتكر 

صد تمكينها من مقر وهذا في إطار التسهيالت الممنوحة لهذه الفئة, ق ,أو مؤسسة ناشئة

 ."اجتماعي يسمح لها بالحصول على سجل تجاري يخول لها مزاولة نشاطها

على "االكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي  --يضيف ذات المصدر--كما شددت ذات المذكرة 

لتخصيص مكاتب أو مقرات للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون 

 ."يجارإخضاعها إلجراءات اإل

و أشار البيان إلى أن هذه اإلجراءات "تدخل ضمن التسهيالت الممنوحة ألصحاب األفكار 

ومن ثم مناصب الشغل وترقية االقتصاد الوطني", كما  ,والمشاريع المبتكرة الخالقة للثروة

تهدف إلى "تعزيز آليات المرافقة والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي 

مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر ضمن المستثمر األولي, وإعفائهم من شرط عقد  عالمة

 ."اإليجار للحصول على سجل تجاري
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 مكاتب في الجامعات للمؤسسات الحاصلة على عالمة البل

 

 بناًء على تعليمة لوزارة التعليم العالي 

 مكاتب في الجامعات للمؤسسات الحاصلة على عالمة البل

التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لمؤسسات التعليم العالي تقضي بضرورة وجهت وزارة 

تخصيص مكاتب للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على عالمة البل حسب ما أفاد به 

 .أمس األحد بيان لذات الوزارة

جامعة الجزائرية إلى وأوضح البيان أن هذه التعليمات جاءت في إطار المسعى الرامي إلى تحويل ال

قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ووفقا اللتزامات السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي 

وكذلك ضمن الرؤية الجديدة للقطاع والقاضية بتحويل المعرفة إلى منتوج قابل  41سيما االلتزام 

 . الشغلللتسويق ومشاركة الجامعة ومساهمتها في خلق الثروة ومناصب 

ومن جملة التوجيهات التي تتضمنها هذه المذكرة اإلعالمية تخصيص فضاءات أو محالت عقارية 

لفترة محددة للمؤسسات الناشئة الحاصلة على عالمة البل مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة وهذا في 

على سجل  إطار التسهيالت الممنوحة لهذه الفئة قصد تمكينها من مقر اجتماعي يسمح لها بالحصول

 . تجاري يخول لها مزاولة نشاطها

كما شددت ذات المذكرة يضيف ذات المصدر على االكتفاء فقط بإعداد مقرر داخلي لتخصيص 

مكاتب أو مقرات للطلبة حاملي المشاريع المبتكرة أو المؤسسات الناشئة دون إخضاعها إلجراءات 

 . اإليجار

من التسهيالت الممنوحة ألصحاب األفكار والمشاريع وأشار البيان إلى أن هذه اإلجراءات تدخل ض

المبتكرة الخالقة للثروة ومن ثم مناصب الشغل وترقية االقتصاد الوطني كما تهدف إلى تعزيز آليات 

المرافقة والتحفيز لهذه المؤسسات والمتوجة حاليا بإدراج حاملي عالمة مؤسسة ناشئة ومشروع 

 . م من شرط عقد اإليجار للحصول على سجل تجاريمبتكر ضمن المستثمر األولي وإعفائه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تأصيل للبحث العلمي واستغالل للوثائق التاريخية 
 بالد الزواوة دراسات من خالل المخطوطات" بمكتبة بومرداس"

 

لي بالتنسيق مع مخبر التاريخ المحتنظم المكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية عبد الرحمان بن حميدة ببومرداس 

، يوما دراسيا وطنيا بعنوان "بالد 2023أفريل  30والذاكرة الجماعية والمقاربات الجديدة بجامعة البويرة، يوم 

  .الزواوة... دراسات من خالل المخطوطات"، يكشف جوانب جديدة من تاريخ المنطقة في إطار علمي

مكان والموضوع من جهة والتاريخ المحلي من جاء في ديباجة الملتقى، أن التاريخ الدقيق أو الضيق في الزمان وال

جهة أخرى، يظل األكثر تداوال اليوم في دوائر البحث العلمي المختلفة، وسيكون كذلك في قادم األيام. ولصعوبة 

البحث في هكذا مواضيع وجب على المؤسسات الثقافية والعلمية وكأفراد، االهتمام بهذا الجانب، وإعطاؤه األولوية 

 .البحثية المستقبلية في األعمال

بالد زواوة كما وصفها أبواألعلى الزواوي، "تشمل مناطق الشمال اإلفريقي موازية للبحر األبيض المتوسط 

نصف دائرة؛ فهؤالء هم المعروفون  جيجلإحدى عواصمهم، وإلى  بجاية؛إلى  الجزائرالممتدة من خليج مدينة 

 ."والمشهورون بالزواوة

ويسميها  ."وجيجل بجاية، موازية للبحر إلى الجزائرة "من شرق مدينة وقبله، أكد ابن خلدون أن مضارب زواو

 ."البعض اآلخر "بالد القبائل الكبرى

ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى استخراج النفائس والوثائق األرشيفية والمخطوطات المغمورة في مختلف المجاالت 

دي. والمبتغى من وراء هذا المسعى البحثية؛ من تاريخ، ومجتمع، واقتصاد، وثقافة، وعلوم، وآثار، وتراث ال ما

االبتعاد عن التكرار وإعادة ما تم تناوله من قبل عن بالد زواوة، مع مطالبة الباحثين بالولوج إلى مجاالت 

 .ومواضيع جديدة؛ من خالل مصادر جديدة لم تُستغل بعد من قبل الباحثين

 .ماتزال مجهولة، أو هي في طي النسيان ويكفي هذه التظاهرة شرفا أنها تنفض الغبار عن وثائق ومخطوطات

ومن أهداف هذا الملتقى إظهار المخطوطات المغمورة، واستخراج مصادر جديدة تخص بالد زواوة، مع الكشف 

عن جوانب جديدة تاريخية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو عمرانية، عن بالد زواوة، وهناك، أيضا، توجيه 

هتمام بالتراث المحلي، وتثمين الدراسات الخاصة به، مع إشراك مختلف التخصصات في الباحثين الجدد إلى اال

 .، والتراث اإلسالمي عموماالجزائرالبحث عن تراث 

لقديم والوسيط والحديث والمعاصر؛ من خالل الوثائق األرشيفية وتشمل المحاور كل ما يتعلق ببالد زواوة في ا

 .والمخطوطات

. والرد عليها في العاشر من نفس الشهر. وآخر أجل 2023مارس  3آخر أجل الستقبال الملخصات سيكون في 

 .2023من مارس  21مارس، ثم الرد عليها في  14الستقبال المداخالت كاملة في 

كما يكون الدكتور مصطفى سعداوي مدير مخبر التاريخ  .هاب عيساوي مديَر الملتقىوسيكون األستاذ عبد الو

 .المحلي بجامعة البويرة، المشرَف عليه
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 تشكيل لجنة للتدخل لدى الرئيس تبون

 

أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير عن تشكيل لجنة تتكفل بمراسلة رئيس الجمهورية 

تصال بكل الهيئات الوطنية ذات الصلة المباشرة برئاسة الجمهورية قصد إيصال صوت النخبة و مطلب واال

  . التوظيف المباشر

وعقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي و طلبة الدكتوراه و الماجستير حسب بيان له، اجتماعا، لدراسة 

المباشر، حيث ذكر من خالله بالتمسك على الدفاع بكل المستجدات االخيرة التي طرأت بشأن قضية التوظيف 

السبل القانونية و السلمية عن حق التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير دون استثناء و 

 .دون تمييز

على حجتين وحسب البيان، فإنه إرتكزت التنسيقية الوطنية لحاملي و طلبة الدكتوراه و الماجستير لتأسيس قضيتها 

 254-98من المرسوم التنفيذي رقم  15و ركيزتين أساسيتين، تتعلق األولى بالجانب القانوني باعتبار ان المادة 

المتعلق بفتح التكوين في الدكتوراه تقضي صراحة ان مناصب التكوين في الدكتوراه تخضع لالحتياجات الكمية و 

 .تذة الباحثينالنوعية التي تعبر عنها الجامعات من حيث األسا

فتتعلق بالعجز الذي تعاني منه الجامعات من حيث التأطير البيداغوجي و العملي  -يضف البيان–أما الركيزة الثانية 

أستاذ باحث، و على هذا األساس فإن التنسيقية تعتبر أن قضية التوظيف المباشر تصب  40000الذي يقارب ال 

التي ستتمكن من أداء دورها التعليمي، العلمي و االقتصادي  الجزائريةاوال و قبل كل شيء في مصلحة الجامعة 

في حال ما تم االستجابة لمطلب التوظيف المباشر، لتخرج بذلك من االنسداد المزمن الذي تعاني منه بفعل النقص 

 . فادح في التأطير العلمي و البيداغوجيال

وأكد المجلس الوطني، أنه يساند جميع الفعاليات، التنظيمات و جميع األشخاص الذين يدافعون عن قضية التوظيف 

المباشر، و أن التنسيقية ستبقى متفتحة للعمل المشترك البناء الذي يصب في مصلحة قضية التوظيف المباشر، كما 

ي يذكر و يؤكد أن التنسيقية اتخذت من الحوار مع السلطات مبدأ أساسي دعت اليه منذ إنشاءها، ان المجلس الوطن

و ستظل تدعو إليه إلى غاية تحقيق المطلب الشرعي و المشروع لفائدة جميع فئات حاملي شهادتي الدكتوراه و 

طنية و للجميع الحق في الماجستير، بطالين كانوا أو موظفين، فالجميع متحصل على منصب بموجب مسابق و

 . استرجاع تلك المناصب التي تمت مصادرتها

وثمنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير في المقابل، قبول وزير التعليم العالي استقبال ممثلين 

قضية التوظيف عن حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، والذي اعتبرته بادرة خير و بداية حقيقية نحو حل 

المباشر، داعية الوزارة الى رفع ملف القضية الى رئيس الجمهورية، وإحاطاته بكل المعطيات الموضوعية حتى 

يتسنى له اتخاذ القرار التاريخي، قرار التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، الذي 

الجديدة التي يصبو  الجزائروالذي سيساهم في بناء  الجزائريةسينصف النخبة الجامعية، ويدعم ويقوي الجامعة 

 .إليها رئيس الجمهورية

هذا وقرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير في األخير تنظيم وقفات 

من  16احتجاجية محلية أمام رئاسة الجامعة بمختلف واليات الوطن، بداية من اليوم على أن تستمر الى غاية 

أمام مبنى وزارة التعليم العالي بداية من  2023ي جانف 23الشهر الجاري اضافة الى تنظيم وقفة وطنية يوم اإلثنين 

أمام مبنى  2023فيفري  6زواال، إضافة الوقفة الوطنية المقررة يوم  13:00الساعة التاسعة صباحا الى غاية 

 . الوزارة أيضا
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 تشكيل لجنة للتدخل لدى الرئيس تبون

 

ر عن تشكيل لجنة تتكفل بمراسلة رئيس الجمهورية أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستي

واالتصال بكل الهيئات الوطنية ذات الصلة المباشرة برئاسة الجمهورية قصد إيصال صوت النخبة و مطلب 

  . التوظيف المباشر

سة وعقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي و طلبة الدكتوراه و الماجستير حسب بيان له، اجتماعا، لدرا

المستجدات االخيرة التي طرأت بشأن قضية التوظيف المباشر، حيث ذكر من خالله بالتمسك على الدفاع بكل 

السبل القانونية و السلمية عن حق التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير دون استثناء و 

 .دون تمييز

حاملي و طلبة الدكتوراه و الماجستير لتأسيس قضيتها على حجتين وحسب البيان، فإنه إرتكزت التنسيقية الوطنية ل

 254-98من المرسوم التنفيذي رقم  15و ركيزتين أساسيتين، تتعلق األولى بالجانب القانوني باعتبار ان المادة 

ية و المتعلق بفتح التكوين في الدكتوراه تقضي صراحة ان مناصب التكوين في الدكتوراه تخضع لالحتياجات الكم

 .النوعية التي تعبر عنها الجامعات من حيث األساتذة الباحثين

فتتعلق بالعجز الذي تعاني منه الجامعات من حيث التأطير البيداغوجي و العملي  -يضف البيان–أما الركيزة الثانية 

مباشر تصب أستاذ باحث، و على هذا األساس فإن التنسيقية تعتبر أن قضية التوظيف ال 40000الذي يقارب ال 

التي ستتمكن من أداء دورها التعليمي، العلمي و االقتصادي  الجزائريةاوال و قبل كل شيء في مصلحة الجامعة 

ك من االنسداد المزمن الذي تعاني منه بفعل النقص في حال ما تم االستجابة لمطلب التوظيف المباشر، لتخرج بذل

 . الفادح في التأطير العلمي و البيداغوجي

وأكد المجلس الوطني، أنه يساند جميع الفعاليات، التنظيمات و جميع األشخاص الذين يدافعون عن قضية التوظيف 

ي مصلحة قضية التوظيف المباشر، كما المباشر، و أن التنسيقية ستبقى متفتحة للعمل المشترك البناء الذي يصب ف

ان المجلس الوطني يذكر و يؤكد أن التنسيقية اتخذت من الحوار مع السلطات مبدأ أساسي دعت اليه منذ إنشاءها، 

و ستظل تدعو إليه إلى غاية تحقيق المطلب الشرعي و المشروع لفائدة جميع فئات حاملي شهادتي الدكتوراه و 

ا أو موظفين، فالجميع متحصل على منصب بموجب مسابق وطنية و للجميع الحق في الماجستير، بطالين كانو

 . استرجاع تلك المناصب التي تمت مصادرتها

وثمنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير في المقابل، قبول وزير التعليم العالي استقبال ممثلين 

ر، والذي اعتبرته بادرة خير و بداية حقيقية نحو حل قضية التوظيف عن حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستي

المباشر، داعية الوزارة الى رفع ملف القضية الى رئيس الجمهورية، وإحاطاته بكل المعطيات الموضوعية حتى 

ذي يتسنى له اتخاذ القرار التاريخي، قرار التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، ال

الجديدة التي يصبو  الجزائروالذي سيساهم في بناء  الجزائريةسينصف النخبة الجامعية، ويدعم ويقوي الجامعة 

 .إليها رئيس الجمهورية

هذا وقرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير في األخير تنظيم وقفات 

من  16احتجاجية محلية أمام رئاسة الجامعة بمختلف واليات الوطن، بداية من اليوم على أن تستمر الى غاية 

أمام مبنى وزارة التعليم العالي بداية من  2023جانفي  23ري اضافة الى تنظيم وقفة وطنية يوم اإلثنين الشهر الجا

أمام مبنى  2023فيفري  6زواال، إضافة الوقفة الوطنية المقررة يوم  13:00الساعة التاسعة صباحا الى غاية 

 . الوزارة أيضا
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Universités: des bureaux consacrés aux startups et aux projets innovants 

labélisés 

 

ALGER - Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné 

des instructions aux établissements d'enseignement supérieur portant sur l'impératif de 

consacrer des bureaux aux startups et aux projets innovants labélisés, indique dimanche un 

communiqué du ministère. 

Ces instructions s'inscrivent "dans le cadre des démarches visant à ériger l'université algérienne en 

locomotive du développement socioéconomique conformément aux engagements du président de la 

République figurant dans son programme présidentiel, notamment le 41e engagement". 

Elles interviennent aussi au titre de la nouvelle vision du secteur tendant à transformer la 

connaissance en produits commercialisables, et à permettre à l'université de contribuer à la création 

de la richesse et des emplois. 

La note d'information émise par la tutelle a insisté, en outre, sur la consécration d'espaces et de 

locaux pour une période déterminée au profit des startup labélisées, des projets innovants et des 

startup, et ce, dans le cadre des facilitations accordées à cette catégorie pour bénéficier d'un siège 

social lui permettant d'obtenir un registre de commerce. 

La note a également mis en exergue l'impératif de "se contenter uniquement d'un arrêté interne pour 

la consécration de bureaux ou de sièges aux étudiants porteurs de projets innovants ou de startup 

sans passer par les procédures de bail". 

Ces procédures, qui "s'inscrivent dans le cadre des facilitations accordées aux porteurs d'idées ou de 

projets innovants créateurs de richesse et de postes d'emploi permettant de promouvoir l'économie 

nationale", visent à "renforcer les mécanismes d'accompagnement et d'incitation de ces entreprises 

couronnés actuellement par l'introduction des porteurs d'un projet innovant ou d'une startup au sein 

de l'investissement initial, en sus de les dispenser de la condition du contrat de location pour 

l'obtention d'un registre de commerce", conclut la source. 

 

 

 

 



 

Universités: Des bureaux consacrés aux start-up et 

aux projets innovants labélisés 

 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique a donné des instructions aux établissements 

d’enseignement supérieur portant sur l’impératif de consacrer des 

bureaux aux start-up et aux projets innovants labélisés, indique, hier, 

un communiqué du ministère. Par Halim O. Ces instructions 

s’inscrivent «dans le cadre des démarches visant à ériger l’université 

algérienne. 

 

 

 

 

 

 



 

Universités : Des bureaux consacrés aux startup et aux projets 

innovants labélisés 

 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné des 

instructions aux établissements d'enseignement supérieur portant sur l'impératif de 

consacrer des bureaux aux startup et aux projets innovants labélisés, indique dimanche 

un communiqué du ministère. 

Ces instructions s'inscrivent "dans le cadre des démarches visant à ériger l'université 

algérienne en locomotive du développement socioéconomique conformément aux 

engagements du président de la République figurant dans son programme présidentiel, 

notamment le 41e engagement". 

Elle interviennent aussi au titre de la nouvelle vision du secteur tendant à transformer 

la connaissance en produits commercialisables, et à permettre à l'université de 

contribuer à la création de la richesse et des emplois. 

La note d'information émise par la tutelle a insisté, en outre, sur la consécration 

d'espaces et de locaux pour une période déterminée au profit des startup labélisées, des 

projets innovants et des startup, et ce, dans le cadre des facilitations accordées à cette 

catégorie pour bénéficier d'un siège social lui permettant d 'obtenir un registre de 

commerce. 

La note a également mis en exergue l'impératif de "se contenter uniquement d'un arrêté 

interne pour la consécration de bureaux ou de sièges aux étudiants porteurs de projets 

innovants ou de startup sans passer par les procédures de bail". 

Ces procédures, qui "s'inscrivent dans le cadre des facilitations accordées aux porteurs 

d'idées ou de projets innovants créateurs de richesse et de postes d'emploi permettant 

de promouvoir l'économie nationale", visent à "renforcer les mécanismes 

d'accompagnement et d'incitation de ces entreprises couronnés actuellement par 

l'introduction des porteurs d'un projet innovant ou d'une startup au sein de 

l'investissement initial, en sus de les dispenser de la condition du contrat de location 

pour l'obtention d'un registre de commerce", conclut la source. 



 

Universités: Des bureaux consacrés aux start-up et aux projets innovants 

labélisés 

 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné des 

instructions aux établissements d’enseignement supérieur portant sur l’impératif de 

consacrer des bureaux aux start-up et aux projets innovants labélisés, indique, hier, un 

communiqué du ministère. 

Par Halim O. 

Ces instructions s’inscrivent «dans le cadre des démarches visant à ériger l’université 

algérienne en locomotive du développement socio-économique, conformément aux 

engagements du président de la République figurant dans son programme présidentiel, 

notamment le 41e engagement». Elles interviennent aussi au titre de la nouvelle vision 

du secteur tendant à transformer la connaissance en produits commercialisables et à 

permettre à l’université de contribuer à la création de la richesse et des emplois. 

La note d’information émise par la tutelle a insisté, en outre, sur la consécration 

d’espaces et de locaux pour une période déterminée au profit des start-up labélisées, 

des projets innovants et des start-up, et ce, dans le cadre des facilitations accordées à 

cette catégorie pour bénéficier d’un siège social lui permettant d’obtenir un registre du 

commerce. 

La note a également mis en exergue l’impératif de «se contenter uniquement d’un 

arrêté interne pour la consécration de bureaux ou de sièges aux étudiants porteurs de 

projets innovants ou de start-up, sans passer par les procédures de bail». 

Ces procédures, qui «s’inscrivent dans le cadre des facilitations accordées aux porteurs 

d’idées ou de projets innovants créateurs de richesse et de postes d’emploi permettant 

de promouvoir l’économie nationale», visent à «renforcer les mécanismes 

d’accompagnement et d’incitation de ces entreprises couronnés actuellement par 

l’introduction des porteurs d’un projet innovant ou d’une start-up au sein de 

l’investissement initial, en sus de les dispenser de la condition du contrat de location 

pour l’obtention d’un registre du commerce», conclut la source. 

H. O./APS 
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Universités : des bureaux consacrés aux start-ups et 

aux projets innovants avec labels 

 

 

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

scientifique a donné des instructions aux établissements 

d’enseignement supérieur portant sur l’impératif de consacrer des 

bureaux aux start-ups et aux projets innovants labélisés. 

Ces instructions s’inscrivent dans le cadre des démarches visant à 

ériger l‘université algérienne en locomotive du développement 

socioéconomique.  

Elles interviennent aussi au titre de la nouvelle vision du secteur, 

tendant à transformer la connaissance en produits commercialisables, 

et à permettre à l’université de contribuer à la création de la richesse 

et des emplois. 

 

https://www.mesrs.dz/index.php/fr/accueil/
https://www.mesrs.dz/index.php/fr/accueil/
https://geekyalgeria.com/accord-de-jumelage-entre-des-universites-algeriennes-et-luniversite-canadienne-de-dubai/

