
 

  

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

ية اإللكترونية من مواقع األنترنت اإلخبار  

 2222جانفي  16 ليوم



 

 

 تدشين أولى مكاتب الدراسات التجارية بالقطب الجامعي للقليعة

 

أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، يوم األحد بالقطب الجامعي  -تيبازة 

للقليعة بتيبازة على وضع أولى مكاتب الدراسات التجارية حيز الخدمة بهدف المساهمة في التنمية 

و يتعلق األمر بأربع مكاتب دراسات بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا  .للجزائراالقتصادية 

و المدرسة العليا للتجارة و المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء و االقتصاد الرقمي و المدرسة العليا 

ية العليا للتسيير و االقتصاد الرقمي الى جانب وضع حيز الخدمة لمكتب تقديم الخبرة بالمدرسة الوطن

و في تصريح صحفي, أكد السيد بداري أن بدخول هذه المكاتب حيز الخدمة تكون  .للمناجمنت

الجامعة الجزائرية قد "قطعت خطوة ملموسة أخرى لتجسيد االنتقال إلى نمط تسيير جديد من الجيل 

 ."صادية لمحيطهالثالث الذي يفرض على قطاع التعليم العالي مواكبة االحتياجات االجتماعية و االقت

و أعرب الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لتجسيد هذه المشاريع مؤكدا أن مكاتب الدراسات هذه "تتمتع 

 -باالستقاللية التامة"، وهذا سيسمح لها ب "خوص المنافسة في سوق الخبرة و الدراسات التقنو

لمناسبة, أشار السيد و با .تجارية و االقتصادية وفقا لتخصصات كل مكتب وكفاءاته و مهاراته

بداري أن المرحلة الثانية ستكون افتتاح مكاتب دراسات على مستوى المدارس العليا التي تعنى 

بالتكنولوجيا و التي "ستعمم على باقي المؤسسات الجامعية الحقا" مبرزا أنه "متفائل بنجاح" هذه 

تجسيدا "الجامعي للقليعة  و يأتي تدشين مكاتب الدراسات التجارية المدشنة بالقطب .المكاتب

لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لجعل الجامعة قاطرة للتنمية االجتماعية و 

االقتصادية للوطن",كما أكد الوزير الذي أبرز أن هذا التوجه "يتماشى مع الجامعة العصرية عبر 

 ."العالم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

العلمي، كمال بداري، يوم األحد بالقطب الجامعي للقليعة بتيبازة على وضع  أشرف وزير التعليم العالي والبحث

  .أولى مكاتب الدراسات التجارية حيز الخدمة بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية للجزائر

سة ويتعلق األمر بأربع مكاتب دراسات بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا والمدرسة العليا للتجارة والمدر

الوطنية العليا لإلحصاء و االقتصاد الرقمي والمدرسة العليا للتسيير واالقتصاد الرقمي الى جانب وضع حيز 

 .الخدمة لمكتب تقديم الخبرة بالمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

عت أكد السيد بداري أن بدخول هذه المكاتب حيز الخدمة تكون الجامعة الجزائرية قد "قط ،وفي تصريح صحفي

خطوة ملموسة أخرى لتجسيد االنتقال إلى نمط تسيير جديد من الجيل الثالث الذي يفرض على قطاع التعليم العالي 

 ."مواكبة االحتياجات االجتماعية و االقتصادية لمحيطه

ة وأعرب الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لتجسيد هذه المشاريع مؤكدا أن مكاتب الدراسات هذه "تتمتع باالستقاللي

تجارية واالقتصادية وفقا  -التامة"، وهذا سيسمح لها ب "خوص المنافسة في سوق الخبرة والدراسات التقنو

 .لتخصصات كل مكتب وكفاءاته و مهاراته

و بالمناسبة, أشار السيد بداري أن المرحلة الثانية ستكون افتتاح مكاتب دراسات على مستوى المدارس العليا التي 

 .متفائل بنجاح" هذه المكاتب"و التي "ستعمم على باقي المؤسسات الجامعية الحقا" مبرزا أنه  تعنى بالتكنولوجيا

و يأتي تدشين مكاتب الدراسات التجارية المدشنة بالقطب الجامعي للقليعة "تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية, 

كما أكد الوزير الذي أبرز ، ادية للوطن"السيد عبد المجيد تبون, لجعل الجامعة قاطرة للتنمية االجتماعية واالقتص

 ."أن هذا التوجه "يتماشى مع الجامعة العصرية عبر العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبدى تفاؤله بنجاح مكاتب الدراسات التجارية بالقطب الجامعي للقليعة بتيبازة

 بداري يؤكد على جعل الجامعة قاطرة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

 ب.بوجمعة

  

ى وزير التعليم العالي و البحث العلمي بداري كمال، تفاؤله بمنتوج مكاتب الدراسات التي أشرف على تدشينها يوم األحد، بالقطب أبد

 .الجامعي بالقليعة وقال أن منتوجها سيكون له من الفاعلية والجدية والنوعية بما يتماشى ومتطلبات المجتمع والمرحلة

الستقاللية التامة لمنافسة زمالئهم بمكاتب الدراسات االخرى ، سيما وان لها كفاءات و مهارات و يشرف كما أنها تتمتع يؤكد الوزير با

 .على تسييرها طاقم من االساتذة والخبراء

وقال الوزير كمال بداري ان المكاتب الخمسة التي وضعت حيز الخدمة بالمدرسة العليا للتسيير و االقتصاد الرقمي ، المدرسة العليا 

واالقتصاد الرقمي ، مدرسة الدراسات التجارية العليا والمدرسة العليا للمناجمنت بالقطب  لإلحصاءلتجارة ، المدرسة الوطنية العليا ل

الى منتوج تجاري و  االبتكارتبين مدى اهتمام المدارس العليا باقتصاد المعرفة وبهذه االرض الخصبة وتحويل  الجامعي بالقليعة،

ج يتماشى واحتياجات االقليم، وبالتالي يضيف الوزير تصبح لهذه المدارس العليا بالقليعة هذا النمط في التسيير و تحويله الى منتو

 . المتعلق بالتعليم العلمي و البحث و انشاء مؤسسات اقتصادية تتماشى واحتياجات المجتمع

ن نوعها على بقية المدارس االخرى تطبيقا لتعليمات رئيس وأكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، على توسيع التجربة االولى م

 . الجمهورية لجعل الجامعة قاطرة للتنمية االقتصادية و االجتماعية في مختلف المستويات

وبخصوص خريجي الجامعة الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف و خاصة حاملي شهادة الدكتوراه ، قال الوزير كمال بداري ، 

ة تعليم عالي ترافق كل خريجي الجامعات حتى ينخرطوا في الحياة المهنية ، ولذلك يضيف الوزير فتحنا منصة رقمية نحن مؤسس

 .هذه الفئة ومرافقتها في التوظيف الجامعي إلحصاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التجارية بالقطب الجامعي للقليعةبداري: تدشين أولى مكاتب الدراسات 

  أمينة داودي بقلم

 
 

 دراساتمكاتب ال أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بالقطب الجامعي للقليعة بوالية تيبازة على وضع أولى

 .التجارية حيز الخدمة. بهدف المساهمة في التنمية اإلقتصادية للجزائر

المدرسة العليا للتجارة. باإلضافة كذلك إلى المدرسة  يتعلق األمر بأربع مكاتب دراسات بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا و

جانب وضع حيز الخدمة لمكتب تقديم  الرقمي. إلى واالقتصادير الرقمي و المدرسة العليا للتسي واالقتصادلإلحصاء  الوطنية العليا

 .للمناجمنت الخبرة بالمدرسة الوطنية العليا

تكون الجامعة الجزائرية قد قطعت خطوة ملموسة  وأشار الوزير بداري في تصريح صحفي، إلى أن دخول هذه المكاتب حيز الخدمة

 االجتماعية  االحتياجات جيل الثالث. الذي يفرض على قطاع التعليم العالي مواكبةتسيير جديد من ال أخرى لتجسيد اإلنتقال إلى نمط

 .لمحيطه  واالقتصادية

التامة. وهذا  باالستقالليةأن مكاتب الدراسات هذه تتمتع  لتجسيد هذه المشاريع. مؤكدا  ارتياحهكما أعرب الوزير بداري بالمناسبة عن 

لتخصصات كل مكتب وكفاءاته و  و اإلقتصادية وفقا” تجارية -التقنو“ة والدراسات المنافسة في سوق الخبر سيسمح لها بخوص

 .مهاراته

على مستوى المدارس العليا التي تعنى بالتكنولوجيا. و التي  مكاتب دراسات افتتاحو بالمناسبة، أشار بداري أن المرحلة الثانية ستكون 

 .ه متفائل بنجاح هذه المكاتبالمؤسسات الجامعية الحقا. مبرزا أن ستعمم على باقي

الجامعي للقليعة يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية  و أكد الوزير بداري أن تدشين مكاتب الدراسات التجارية المدشنة بالقطب

الجامعة العصرية هذا التوجه يتماشى مع  لجعل الجامعة قاطرة للتنمية االجتماعية و االقتصادية للوطن. مشيرا إلى أن .عبد المجيد تبون

 .عبر العالم

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7/
https://www.ennaharonline.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%88%d9%83%d9%8a-2/


 

  بداري يشرف على تدشين أولى مكاتب الدراسات التجارية بالقطب الجامعي للقليعة

 

الجامعي للقليعة بتيبازة على وضع أولى مكاتب الدراسات التجارية  أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، يوم األحد بالقطب
 .بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية للجزائر حيز الخدمة

 
للتجارة و المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء و  مكاتب دراسات بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا و المدرسة العليا و يتعلق األمر بأربع

الخبرة بالمدرسة الوطنية العليا  العليا للتسيير و االقتصاد الرقمي الى جانب وضع حيز الخدمة لمكتب تقديم د الرقمي و المدرسةاالقتصا
 .للمناجمنت

 
قطعت خطوة ملموسة أخرى لتجسيد “ السيد بداري أن بدخول هذه المكاتب حيز الخدمة تكون الجامعة الجزائرية قد و في تصريح صحفي, أكد

 .”االقتصادية لمحيطه الثالث الذي يفرض على قطاع التعليم العالي مواكبة االحتياجات االجتماعية و تقال إلى نمط تسيير جديد من الجيلاالن
 

سيسمح لها ب  ، وهذا”تتمتع باالستقاللية التامة“المشاريع مؤكدا أن مكاتب الدراسات هذه  و أعرب الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لتجسيد هذه
 .االقتصادية وفقا لتخصصات كل مكتب وكفاءاته و مهاراته تجارية و -خوص المنافسة في سوق الخبرة و الدراسات التقنو“

 
المدارس العليا التي تعنى بالتكنولوجيا و التي  أشار السيد بداري أن المرحلة الثانية ستكون افتتاح مكاتب دراسات على مستوى ,و بالمناسبة

 .هذه المكاتب” متفائل بنجاح“مبرزا أنه ” الجامعية الحقا مؤسساتستعمم على باقي ال“
 

لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لجعل  تجسيدا“تدشين مكاتب الدراسات التجارية المدشنة بالقطب الجامعي للقليعة  و يأتي
 .”يتماشى مع الجامعة العصرية عبر العالم“التوجه  ير الذي أبرز أن هذاكما أكد الوز”,للتنمية االجتماعية و االقتصادية للوطن الجامعة قاطرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إرادة سياسية قوية وإيمان السلطات العمومية بقدرة الشباب 

 ألف مشروع 21 أي".. الثانية عالميا من أصل -فارم أ "

 
 

" أن القيمة األولى في نجاح أي مشروع اقتصادي هي اإلنسان، ليس االقتصاد إنشاء  –رحمه هللا  -مالك بن نبي  الجزائريمن بين ما قاله المفكر 

بل هو قبل ذلك تشييد إنسان وتعبئة الطاقات االجتماعية في مشروع تحركه إرادة حضارية.." مقولة مأثورة للمفكر، تجسدت  بنك وتشييد مصنع،

ية، عبد المجيد تبون، ورؤية مستقبلية، ستكون من صنع شباب جزائري، استثمر ، تحت قيادة رئيس الجمهورالجزائريةفي إستراتيجية الدولة 

إسمه بذكاء الفرص المتاحة إليه، لينتقل من طالب متخرج إلى رائد أعمال، وتصبح الشهادة، شهادة التخرج ووسم "المؤسسة الناشئة، مسجال بذلك 

 .ز، كمبدع مبتكر، ورائد أعمال، فكر في النجاح فحققهفي تاريخ ثورة التحول االقتصادي التي تعيشها بالدنا باعتزا

ز، فنوعية التكوين بكل اعتزا الجزائرإن الديناميكية التي تشهدها أي دولة تنطلق أساسا من قدرتها على تشييد الكادر البشري، وهو ما تتميز به 

تعتبر متميزة مقارنة مع تلك المعتمدة في العديد من الدول، رغم تشكيك الحاقدين ممن يقدمون تقارير مغلوطة عن واقع  بالجزائرالموجودة 

 .الجزائرالتكوين في 

 نظام تعليمي نوعي

لتنسيقية لالبتكار وحاضنات األعمال، الدكتور عمر هارون، ل "الشعب"، وعضو اللجنة الوطنية ا المديةفي هذا اإلطار يقول مدير حاضنة جامعة 

، هم اليوم علماء في أكبر المخابر العالمية ومحاضرين في الجزائريةقادر على صنع التغيير، والدليل أن خريجي الجامعات  الجزائرأن الفرد 

 .كبرى الجامعات وهم متواجدون على رأس مناصب مسؤولية في اكبر الشركات العالمية على غرار العالمين، بلقاسم حبة ويوسف تومي

الجيدة، التي أصبحت مطلوبة  الجزائريتبوأوا مناصب عمل في العديد من المؤسسات الدولية مما يؤكد نوعية التكوين خريجو مدارسنا العليا 

مؤسسة جامعية.  022ألف مؤسسة تعليمية و 02حوالي  الجزائرحيث تمتلك عالميا. فقد شجعت البنى التحتية التعليمية تطور الكادر البشري 

استثنائية، مقارنة بما هو متوفر في العديد من الدول العربية، حيث أن مجانية التعليم وتكفل  الجزائريمعتبرا األموال المسخرة لتطوير الكادر 

 .يل على إرادة سياسية قوية وإيمان السلطات العمومية بقدرة شبابنا، دلالجزائريالدولة بالمسار التعليمي للفرد 

 قرار بتحويل مذكرات التخرج إلى مشاريع مبتكرة

، يرى الدكتور عمر هارون، أن اعتماد إستراتيجية بعث المدارس العليا، مثل المدرسة العليا للذكاء االصطناعي والمدرسة العليا للرياضيات

حيث يكون الكادر  الجزائريةالتي يمكن استثمارها في مقاربة االقتصاد الذكي أو اقتصاديات الغد التي تنتهجها الدولة اهتمام واضح بالتخصصات 

  .خاللها على قدرة الفرد على استغالل الفرص المتاحة وتطويرهاالبشري الحجر األساس في هذه المعادلة، حيث يتم التركيز من 

وسابقا كان مقياس قوة أي مؤسسة، يقول عمر هارون، بمدى امتالكها ألحدث المعدات وأكبر عدد من الهياكل، أما اآلن فأقوى المؤسسات 

من األرباح. وقد أخذت وزارة التعليم العالي التوجه المرتبط االقتصادية هي تلك التي تحسن استثمار الوقت والمعلومة حيث يمكن تحقيق أكبر قدر 

ق باالستثمار في األفراد، بكثير من الجدية، خاصة بعد أن تبوأ الدكتور كمال بداري، تسيير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. حيث أطل

الذي  1.275صاد الذكي والمؤسسات الناشئة، من خالل القرار مجموعة من المشاريع من أجل مرافقة ومواكبة هذا التوجه، خاصة ما تعلق باالقت

 .يهدف إلى تحويل مذكرات التخرج من مختلف األطوار، ليسانس، ماستر ودكتوراه إلى شركات ناشئة وبراءات اختراع

 ديناميكية حقيقية لتثمين البحث العلمي

براءة اختراع على مستوى  052روع، باإلضافة إلى أكثر من آالف مش 02أالف مشروع على المستوى الوطني، مرشحا لالرتفاع إلى  9

، وتدل على دخول هذه األخيرة ضمن ديناميكية حقيقية لتثمين البحث العلمي، من خالل المدية، حصيلة، ذكرها مدير حاضنة الجزائريةالجامعات 

حاضنة أعمال على المستوى الوطني. ولجنة وطنية تنسيقية لالبتكار وحاضنات األعمال الجامعية، تحرص على مرافقة الحاضنات  94إنشاء 

ل التكوين، اختيار المشاريع، مرافقة وتثمين كل مشاريع نهاية التخرج الممكن تحويلها إلى مشاريع الموجودة على مستوى الجامعات في مجا

النتقال من مرحلة البحث في الجانب النظري إلى مرحلة ، حتى يتمكن من االجزائرياقتصادية. هي مساع هدفها توفير الجو المالئم للباحث 

ر تطورا ومواكبة من تحقيق طفرة بالنسبة لالقتصاد الوطني وقيادته إلى منعرج أكث الجزائرتحقيق القيمة المضافة لالقتصاد الوطني، مما سيمكن 

ية ذات لنظرائه من االقتصادات العالمية، يستند على أداء المؤسسات الناشئة القادرة على صنع االستثناء، باعتراف لجان تحكيم المسابقات الدول

 .الطابع التنافسي العالمي

في تجسيد  الجزائريحدثة خصيصا لمرافقة الشباب وتجدر هنا اإلشادة بالجهود التي تبذلها وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، المست

مشاريعهم من خالل توفير نظام بيئي متكامل، بدءا من الدراسة على مستوى اللجنة الوطنية لمنح وسم "البل"، وسم "شركة ناشئة" ووسم 

 "حاضنة أعمال"، إلى التمويل الذي يضمنه الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة، والذي يهدف أساسا إلى ضمان تمويل األفكار المتحصلة

على الوسم المقدم من طرف اللجنة الوطنية، إلى ضمان الديمومة واالستمرارية على مستوى السوق الوطنية ومرافقتها من أجل ولوج األسواق 
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مية من خالل جملة من التحفيزات التي استحدثتها الدولة ، تشجيعا لهذا النوع من المؤسسات المعول عليها كثيرا في النهوض باالقتصاد العال

 .الوطني

 مجمعات للمؤسسات الناشئة

القابلة إلى التحول إلى شركات  هو مرافقة الباحثين ذوى األفكار 0025من هذا المنطلق، أضاف ذات المتحدث، قائال أن الفكرة األساسية للقرار 

 ناشئة وبراءات اختراع من خالل تأطير أفكارهم وتقديم دورات تكوينية إلى جانب الدعم المادي المتمثل في وضع مكاتب وفضاءات عمل، أو ما

تكر أو شركة ناشئة ، كو ووركينغ" تحت تصرفهم كمرحلة أولى ، ليتم بعدها تقديم هذه المشاريع للحصول على "البل" مشروع مب»يعرف ب

ة وتقديمها إلى التمويل من طرف الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة وهي مرحلة مزدوجة بين وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرف

ي اقرها وزير التعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ليتم احتضانها أخيرا من خالل مقرات تقدم على مستوى الجامعات وهي الفكرة الت

العالي والبحث العلمي، كمال بداري، والمتمثلة في إنشاء مجمعات للمؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات، من أجل توفير فضاء لمزاولة 

 .نشاطها، ال تقل مدة استغالله عن سنتين، إلى حين استقرارها وتموقعها بكل أمان على مستوى السوق الوطنية

 وا، أبهروا.. رئيس الجمهورية يهنئابتكروا، أبدع

أي"، عن مشروعهم المتمثل في  -و اغتنم الدكتور هارون الفرصة للحديث عن تجربة المسابقة الدولية التي فاز بها فريق المؤسسة الناشئة "فارم أ

ض وترسل معلومات دقيقة للفالح درون تحلق فوق المحاصيل الزراعية وتستطيع من خالل لوغاريتمية الذكاء االصطناعي أن تكتشف األمرا

 .عبر تطبيق على هاتفه النقال، تمكنه من تحديد مكان المحاصيل المتضررة

وعن تفاصيل المسابقة، أشار عمر هارون، إلى أنها قد تدرجت على عدة مراحل، بداية من اختيار مجموعة من الطلبة الجامعيين وتكوين فرق 

الم اآللي، االتصاالت وغيرها من التخصصات ذات البعد التكنولوجي، ثم تم تطوير البرمجيات واآلليات مختلطة تجمع بين الذكاء الصناعي، اإلع

وسلسلة من الرتوشات المرافقة، ليتوج العمل بانجاز طائرة من دون طيار لتحديد ومراقبة بؤر األمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية. 

مشروعا فقط من الوصول إلى  00ألف مشروع، عرض على تصفيات ثنائية بين الدول ، تمكن  00بين وكانت النتيجة أن افتك الجائزة الثانية من 

مي، مما يؤكد على نوعية التكوين الذي تضمنه الجامعة ، كثاني أحسن مشروع عالالجزائرينهائيات، كانت المرتبة الثانية منها من نصيب الفريق 

 .على اإلبداع واإلمكانيات والطاقات الفكرية التي يمتلكها جزائريالوقدرة الشباب  الجزائرية

لقد حررت القرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية المستمدة أساسه من إيمانه بضرورة تسليم الشباب مشعل صنع غد جزائري، يواكب 

إستراتيجية التي عرفتها األقطاب األكثر قوة  -فرزتها التوترات الجيو التحوالت العالمية محصن ضد التهديدات الغذائية، الرقمية والطاقوية لتي أ

شاريع في العالم، المتناطحة فيما بينها. قرارات سمحت للشباب من التحليق عاليا بأفكارهم إلى العالمية في مجال الشركات الناشئة الحاملة لم

 .عيبترتيب عالمي تعبر عن الذكاء الفردي وروح الفريق والعمل الجما

 أوسمة البل 5طلب براءة اختراع،  02آالف مشروع شركة ناشئة،  6

ات األعمال الجامعية، وعضو في اللجنة الوطنية التنسيقية لالبتكار وحاضن المديةيقوم الدكتور عمر هارون، بصفته مدير لحاضنة أعمال جامعة 

طلب  02آالف مشروع شركة ناشئة و 6حيث تم تسجيل حوالي  .بمرافقة الطلبة الجامعيين لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة وبراءات اختراع

مجال واالستفادة براءة اختراع ، وهو رقم يعكس جدية الجهود المبذولة من طرف طاقم الجامعة، وتؤكد رغبة الطلبة الجامعيين في دخول هذا ال

، من مختلف مجاالت التكوين واالمتيازات التي تقدمها الجامعة، سواء في مجال البحث العلمي أو التمويالت تقديم فضاءات لألعمال المشتركة

أوسمة "البل" في مدة قياسية  5على  المديةفضاء متمثال في مجمع الشركات الناشئة. لإلشارة فقد تحصلت جامعة  92حيث بلغ عدد هذه األخيرة 

لم تتجاوز الخمسة أشهر منذ إنشاء حاضنة األعمال، مع ترشيح مجموعة أخرى من األوسمة وبراءات االختراع. ويبقى الهدف األسمى، كيفية 

  .الفكر وعلى مستوى القيمة المضافة المقدمة من الجامعة إلى االقتصادتحقيق طفرة وقفزة نوعية على مستوى 

 منافسات الكتشاف االستثناءات

و من أجل تشجيع االبتكار، تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنظيم عدة منافسات، كان آخرها "تحدي االبتكار للجامعات 

، الذي نظم من خالل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والوكالة الوطنية لتثمين البحث العلمي، حيث شارك في هذا "الجزائرية

رج قام بها طلبة السنة الثالثة ليسانس والسنة الثانية مشروعا من عديد الجامعات الوطنية، وهي عبارة عن مشاريع مذكرات تخ 00التحدي 

ماستر، وشارك الدكتور عمر هارون ككوتش في إعداد ومرافقة المشاريع. وقد سمحت المسابقة، يقول ذات المتحدث، باكتشاف العديد من 

 .فارقالمشاريع االستثنائية في مجال االبتكار اإلبداع، ما يؤكد قدرة شبابنا على التميز وصنع ال

وقد تركزت المشاريع الناجحة في مسابقة التحدي، في استخدام الذكاء االصطناعي في التعامل مع مختلف الحاالت، على غرار التطبيق الذي 

يكشف على الزهايمر بشكل مسبق، حيث تحصل على المرتبة األولى، وكذلك مشروع طائرة بدون طيار الذي يسمح بالكشف عن بعد عن 

تصيب المحاصيل الزراعية، باإلضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالطاقة البديلة. ستكون لها أسواق مستقبلية وقيمة مضافة بالنسبة األمراض التي 

إلى محطة آمنة من مستقبله، المحفز الذي سيسمح لشبابنا بالنجاح  الجزائريوتبقى إرادة رئيس الجمهورية في مرافقة الشباب  .لالقتصاد الوطني

 .والتألق في مراتب عالمية

 مبادرة "المحاضرة".. الدياسبورا تعود

، الجزائريبالخارج هو دليل على قوة النظام التعليمي  الجزائريةو تطرق المتحدث إلى موضوع الدياسبورا، قائال أن النجاح الذي تحققه الكفاءات 

، بغض النظر عن حدود تواجدها.، الجزائريةتي تقضي باحتواء جميع الكفاءات واليوم بفضل اإلستراتيجية التي سطرها رئيس الجمهورية، ال

، في إطار خلق المؤسسات الجزائر، وباشرت في نقل خبراتها وتجربتها العلمية بالخارج إلى الجزائريةحيث استرجعت عالقتها األم بالجامعة 

 .الناشئة ونقل التكنولوجيا واألعمال االبتكارية

مفدي زكريا". "من داخل وخارج الوطن، مبادرة "المحاضرة" التي تم تنظيمها بقصر الثقافة  الجزائرومن بين مظاهر االحتكاك بين شباب 

باحثين وخبراء وعلماء جزائريين واستماعه بحرص إلى اقتراحاتهم من  02م، كمال بداري، ألكثر من واستقبال وزير التعليم العالي والبحث العلي

ومحطتهم أجل تأطير البحث العلمي ببالدنا. ويتوقع الدكتور هارون، أن تعرف المراحل القادمة احتكاكا كبيرا لعلمائنا بالخارج، بجامعاتهم األم 

لة التكنولوجية، خاصة في ظل توفر المعلومة، ليكون النجاح حليف من يستثمرها ويستغل الفرص التي تتيحها التعليمية األولى من أجل تحقيق النق

عليه ويحولها إلى أداة لتوفير عائدات اقتصادية، وهو ما يعرف بمبدإ هندسة األفكار وتطويرها ثم تحويلها إلى مصادر لألموال. وهذا ما تعمل 

 .بالخارج الجزائريةباستمرار رئيس الجمهورية خالل زياراته إلى مختلف البلدان ولقائه بالجالية  بالخارج، ويشجعه الجزائريةالدياسبورا 
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  :”الشعب“رئيس الجمهورية حّرر الطاقات...الدكتور عمر هارون لـ 

 خريجو جامعات جزائرية.. علماء في أكبر المخابر العالمية 

 

 إرادة سياسية قوية وإيمان السلطات العمومية بقدرة الشباب 

 ألف مشروع 21الثانية عالميا من أصل ”.. أي -أ  فارم“ 

أن القيمة األولى في نجاح أي مشروع اقتصادي هي اإلنسان، ليس “  –رحمه هللا  -ين ما قاله المفكر الجزائري مالك بن نبي من ب

” االقتصاد إنشاء بنك وتشييد مصنع، بل هو قبل ذلك تشييد إنسان وتعبئة الطاقات االجتماعية في مشروع تحركه إرادة حضارية..

ي إستراتيجية الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورؤية مستقبلية، مقولة مأثورة للمفكر، تجسدت ف

ستكون من صنع شباب جزائري، استثمر بذكاء الفرص المتاحة إليه، لينتقل من طالب متخرج إلى رائد أعمال، وتصبح الشهادة، شهادة 

تاريخ ثورة التحول االقتصادي التي تعيشها بالدنا باعتزاز، كمبدع مبتكر، المؤسسة الناشئة، مسجال بذلك إسمه في “التخرج ووسم 

 ورائد أعمال، فكر في النجاح فحققه.

إن الديناميكية التي تشهدها أي دولة تنطلق أساسا من قدرتها على تشييد الكادر البشري، وهو ما تتميز به الجزائر بكل اعتزاز، فنوعية 

تبر متميزة مقارنة مع تلك المعتمدة في العديد من الدول، رغم تشكيك الحاقدين ممن يقدمون تقارير التكوين الموجودة بالجزائر تع

 مغلوطة عن واقع التكوين في الجزائر.

 نظام تعليمي نوعي

ارون، لـ لالبتكار وحاضنات األعمال، الدكتور عمر ه  في هذا اإلطار يقول مدير حاضنة جامعة المدية وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية

، أن الفرد الجزائر قادر على صنع التغيير، والدليل أن خريجي الجامعات الجزائرية، هم اليوم علماء في أكبر المخابر ”الشعب“

على غرار العالمين،   العالمية ومحاضرين في كبرى الجامعات وهم متواجدون على رأس مناصب مسؤولية في اكبر الشركات العالمية

 تومي.  بلقاسم حبة ويوسف

خريجو مدارسنا العليا تبوأوا مناصب عمل في العديد من المؤسسات الدولية مما يؤكد نوعية التكوين الجزائري الجيدة، التي أصبحت 

 022ألف مؤسسة تعليمية و 02تمتلك الجزائر حوالي   مطلوبة عالميا. فقد شجعت البنى التحتية التعليمية تطور الكادر البشري حيث

ة. معتبرا األموال المسخرة لتطوير الكادر الجزائري استثنائية، مقارنة بما هو متوفر في العديد من الدول العربية، حيث مؤسسة جامعي

 بقدرة شبابنا.  أن مجانية التعليم وتكفل الدولة بالمسار التعليمي للفرد الجزائري، دليل على إرادة سياسية قوية وإيمان السلطات العمومية

 ذكرات التخرج إلى مشاريع مبتكرةقرار بتحويل م 

يرى الدكتور عمر هارون، أن اعتماد إستراتيجية بعث المدارس العليا، مثل المدرسة العليا للذكاء االصطناعي والمدرسة العليا  

تنتهجها الدولة للرياضيات، اهتمام واضح بالتخصصات التي يمكن استثمارها في مقاربة االقتصاد الذكي أو اقتصاديات الغد التي 

حيث يتم التركيز من خاللها على قدرة الفرد على استغالل   الجزائرية حيث يكون الكادر البشري الحجر األساس في هذه المعادلة،

    الفرص المتاحة وتطويرها.

أما اآلن فأقوى وسابقا كان مقياس قوة أي مؤسسة، يقول عمر هارون، بمدى امتالكها ألحدث المعدات وأكبر عدد من الهياكل، 

المؤسسات االقتصادية هي تلك التي تحسن استثمار الوقت والمعلومة حيث يمكن تحقيق أكبر قدر من األرباح. وقد أخذت وزارة التعليم 

الي العالي التوجه المرتبط باالستثمار في األفراد، بكثير من الجدية، خاصة بعد أن تبوأ الدكتور كمال بداري، تسيير قطاع التعليم الع

والبحث العلمي. حيث أطلق مجموعة من المشاريع من أجل مرافقة ومواكبة هذا التوجه، خاصة ما تعلق باالقتصاد الذكي والمؤسسات 

الذي يهدف إلى تحويل مذكرات التخرج من مختلف األطوار، ليسانس، ماستر ودكتوراه إلى شركات  0.0.1الناشئة، من خالل القرار 

  ناشئة وبراءات اختراع.



 ديناميكية حقيقية لتثمين البحث العلمي

براءة اختراع على  012آالف مشروع، باإلضافة إلى أكثر من  02أالف مشروع على المستوى الوطني، مرشحا لالرتفاع إلى  9

مين البحث مستوى الجامعات الجزائرية، حصيلة، ذكرها مدير حاضنة المدية، وتدل على دخول هذه األخيرة ضمن ديناميكية حقيقية لتث

حاضنة أعمال على المستوى الوطني. ولجنة وطنية تنسيقية لالبتكار وحاضنات األعمال الجامعية،  99العلمي، من خالل إنشاء 

تحرص على مرافقة الحاضنات الموجودة على مستوى الجامعات في مجال التكوين، اختيار المشاريع، مرافقة وتثمين كل مشاريع 

يلها إلى مشاريع اقتصادية. هي مساع هدفها توفير الجو المالئم للباحث الجزائري، حتى يتمكن من االنتقال نهاية التخرج الممكن تحو

من مرحلة البحث في الجانب النظري إلى مرحلة تحقيق القيمة المضافة لالقتصاد الوطني، مما سيمكن الجزائر من تحقيق طفرة بالنسبة 

تطورا ومواكبة لنظرائه من االقتصادات العالمية، يستند على أداء المؤسسات الناشئة القادرة  لالقتصاد الوطني وقيادته إلى منعرج أكثر

 على صنع االستثناء، باعتراف لجان تحكيم المسابقات الدولية ذات الطابع التنافسي العالمي.

حدثة خصيصا لمرافقة الشباب الجزائري في المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، المست  وتجدر هنا اإلشادة بالجهود التي تبذلها وزارة

شركة “، وسم ”البل“تجسيد مشاريعهم من خالل توفير نظام بيئي متكامل، بدءا من الدراسة على مستوى اللجنة الوطنية لمنح وسم 

اسا إلى ضمان إلى التمويل الذي يضمنه الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة، والذي يهدف أس  ،”حاضنة أعمال“ووسم ” ناشئة

تمويل األفكار المتحصلة على الوسم المقدم من طرف اللجنة الوطنية، إلى ضمان الديمومة واالستمرارية على مستوى السوق الوطنية 

ومرافقتها من أجل ولوج األسواق العالمية من خالل جملة من التحفيزات التي استحدثتها الدولة ، تشجيعا لهذا النوع من المؤسسات 

 عليها كثيرا في النهوض باالقتصاد الوطني. المعول

 مجمعات للمؤسسات الناشئة

هو مرافقة الباحثين ذوى األفكار القابلة إلى التحول إلى  00.1من هذا المنطلق، أضاف ذات المتحدث، قائال أن الفكرة األساسية للقرار 

ينية إلى جانب الدعم المادي المتمثل في وضع مكاتب من خالل تأطير أفكارهم وتقديم دورات تكو  شركات ناشئة وبراءات اختراع

” البل“تحت تصرفهم كمرحلة أولى ، ليتم بعدها تقديم هذه المشاريع للحصول على ” كو ووركينغ»وفضاءات عمل، أو ما يعرف ب

ي مرحلة مزدوجة بين مشروع مبتكر أو شركة ناشئة ، وتقديمها إلى التمويل من طرف الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة وه

وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ليتم احتضانها أخيرا من خالل مقرات تقدم على 

 مستوى الجامعات وهي الفكرة التي اقرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، والمتمثلة في إنشاء مجمعات للمؤسسات

الناشئة على مستوى الجامعات، من أجل توفير فضاء لمزاولة نشاطها، ال تقل مدة استغالله عن سنتين، إلى حين استقرارها وتموقعها 

 بكل أمان على مستوى السوق الوطنية.

 

 ابتكروا، أبدعوا، أبهروا.. رئيس الجمهورية يهنئ 
 

، عن مشروعهم ”أي -أ  فارم“الدولية التي فاز بها فريق المؤسسة الناشئة  و اغتنم الدكتور هارون الفرصة للحديث عن تجربة المسابقة

المتمثل في درون تحلق فوق المحاصيل الزراعية وتستطيع من خالل لوغاريتمية الذكاء االصطناعي أن تكتشف األمراض وترسل 

 المتضررة.  معلومات دقيقة للفالح عبر تطبيق على هاتفه النقال، تمكنه من تحديد مكان المحاصيل

قد تدرجت على عدة مراحل، بداية من اختيار مجموعة من الطلبة الجامعيين   وعن تفاصيل المسابقة، أشار عمر هارون، إلى أنها

وتكوين فرق مختلطة تجمع بين الذكاء الصناعي، اإلعالم اآللي، االتصاالت وغيرها من التخصصات ذات البعد التكنولوجي، ثم تم 

واآلليات وسلسلة من الرتوشات المرافقة، ليتوج العمل بانجاز طائرة من دون طيار لتحديد ومراقبة بؤر األمراض  تطوير البرمجيات

عرض على تصفيات ثنائية بين   ألف مشروع، 00وكانت النتيجة أن افتك الجائزة الثانية من بين   التي تصيب المحاصيل الزراعية.

إلى نهائيات، كانت المرتبة الثانية منها من نصيب الفريق الجزائري، كثاني أحسن مشروعا فقط من الوصول  00الدول ، تمكن 

مشروع عالمي، مما يؤكد على نوعية التكوين الذي تضمنه الجامعة الجزائرية وقدرة الشباب الجزائري على اإلبداع واإلمكانيات 

 والطاقات الفكرية التي يمتلكها. 

ذها رئيس الجمهورية المستمدة أساسه من إيمانه بضرورة تسليم الشباب مشعل صنع غد لقد حررت القرارات الشجاعة التي اتخ

إستراتيجية التي  -جزائري، يواكب التحوالت العالمية محصن ضد التهديدات الغذائية، الرقمية والطاقوية لتي أفرزتها التوترات الجيو 

قرارات سمحت للشباب من التحليق عاليا بأفكارهم إلى العالمية في مجال   .عرفتها األقطاب األكثر قوة في العالم، المتناطحة فيما بينها

 الشركات الناشئة الحاملة لمشاريع بترتيب عالمي تعبر عن الذكاء الفردي وروح الفريق والعمل الجماعي.

 أوسمة البل 1طلب براءة اختراع،  02آالف مشروع شركة ناشئة،  6

ير لحاضنة أعمال جامعة المدية وعضو في اللجنة الوطنية التنسيقية لالبتكار وحاضنات األعمال يقوم الدكتور عمر هارون، بصفته مد 

مشروع   آالف 6الجامعية، بمرافقة الطلبة الجامعيين لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة وبراءات اختراع. حيث تم تسجيل حوالي 

  جهود المبذولة من طرف طاقم الجامعة، وتؤكد رغبة الطلبة الجامعيينطلب براءة اختراع ، وهو رقم يعكس جدية ال 02شركة ناشئة و

في دخول هذا المجال واالستفادة من مختلف مجاالت التكوين واالمتيازات التي تقدمها الجامعة، سواء في مجال البحث العلمي أو 

ثال في مجمع الشركات الناشئة. لإلشارة فقد فضاء متم 92التمويالت تقديم فضاءات لألعمال المشتركة، حيث بلغ عدد هذه األخيرة 

في مدة قياسية لم تتجاوز الخمسة أشهر منذ إنشاء حاضنة األعمال، مع ترشيح مجموعة   ”البل“أوسمة  1تحصلت جامعة المدية على 

وعلى مستوى القيمة أخرى من األوسمة وبراءات االختراع. ويبقى الهدف األسمى، كيفية تحقيق طفرة وقفزة نوعية على مستوى الفكر 

  المضافة المقدمة من الجامعة إلى االقتصاد. 

 منافسات الكتشاف االستثناءات

تحدي االبتكار للجامعات “و من أجل تشجيع االبتكار، تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنظيم عدة منافسات، كان آخرها 

للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والوكالة الوطنية لتثمين البحث العلمي، حيث ، الذي نظم من خالل المديرية العامة ”الجزائرية

مشروعا من عديد الجامعات الوطنية، وهي عبارة عن مشاريع مذكرات تخرج قام بها طلبة السنة الثالثة  00شارك في هذا التحدي 



د ومرافقة المشاريع. وقد سمحت المسابقة، يقول ذات ليسانس والسنة الثانية ماستر، وشارك الدكتور عمر هارون ككوتش في إعدا

 المتحدث، باكتشاف العديد من المشاريع االستثنائية في مجال االبتكار اإلبداع، ما يؤكد قدرة شبابنا على التميز وصنع الفارق.

لف الحاالت، على غرار التطبيق وقد تركزت المشاريع الناجحة في مسابقة التحدي، في استخدام الذكاء االصطناعي في التعامل مع مخت

الذي يكشف على الزهايمر بشكل مسبق، حيث تحصل على المرتبة األولى، وكذلك مشروع طائرة بدون طيار الذي يسمح بالكشف عن 

 بعد عن األمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، باإلضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالطاقة البديلة. ستكون لها أسواق مستقبلية

وقيمة مضافة بالنسبة لالقتصاد الوطني. وتبقى إرادة رئيس الجمهورية في مرافقة الشباب الجزائري إلى محطة آمنة من مستقبله، 

 المحفز الذي سيسمح لشبابنا بالنجاح والتألق في مراتب عالمية.

 الدياسبورا تعود”.. المحاضرة“مبادرة 

ن النجاح الذي تحققه الكفاءات الجزائرية بالخارج هو دليل على قوة النظام التعليمي و تطرق المتحدث إلى موضوع الدياسبورا، قائال أ

واليوم بفضل اإلستراتيجية التي سطرها رئيس الجمهورية، التي تقضي باحتواء جميع الكفاءات الجزائرية، بغض النظر   الجزائري،

، وباشرت في نقل خبراتها وتجربتها العلمية بالخارج إلى عن حدود تواجدها.، حيث استرجعت عالقتها األم بالجامعة الجزائرية

 الجزائر، في إطار خلق المؤسسات الناشئة ونقل التكنولوجيا واألعمال االبتكارية.

مفدي “التي تم تنظيمها بقصر الثقافة ” المحاضرة“ومن بين مظاهر االحتكاك بين شباب الجزائر من داخل وخارج الوطن، مبادرة 

باحثين وخبراء وعلماء جزائريين واستماعه بحرص  02بال وزير التعليم العالي والبحث العليم، كمال بداري، ألكثر من واستق”. زكريا

إلى اقتراحاتهم من أجل تأطير البحث العلمي ببالدنا. ويتوقع الدكتور هارون، أن تعرف المراحل القادمة احتكاكا كبيرا لعلمائنا 

م التعليمية األولى من أجل تحقيق النقلة التكنولوجية، خاصة في ظل توفر المعلومة، ليكون النجاح بالخارج، بجامعاتهم األم ومحطته

لتوفير عائدات اقتصادية، وهو ما يعرف بمبدإ هندسة األفكار   حليف من يستثمرها ويستغل الفرص التي تتيحها ويحولها إلى أداة

مل عليه الدياسبورا الجزائرية بالخارج، ويشجعه باستمرار رئيس الجمهورية وتطويرها ثم تحويلها إلى مصادر لألموال. وهذا ما تع

 خالل زياراته إلى مختلف البلدان ولقائه بالجالية الجزائرية بالخارج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

لبة المدرسة الوطنية لإلدارة خالل السنة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بأن التكوين الذي سيتلقاه ط

سيواكب تطور اإلدارة على المستويين الدولي والوطني، وسيجعل من المواطن موضوع اهتمام  -باعتبارهم إطارات المستقبل-األكاديمية الجديدة 

  .كل المسؤولين على كل المستويات

« موالي أحمد مدغري»لطلبة المدرسة الوطنية لإلدارة  55ديمية للدفعة ال وأوضح إبراهيم مراد خالل إشرافه أمس على انطالق السنة األكا

 .«ستواكب حتما تطور اإلدارة ككل على المستوى العالمي والوطني» بالجزائر العاصمة، بأن مناهج تكوين هذه الدفعة 

جعل المواطن »بة بأن المرجو من هذا التكوين هو وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في تصريح هامشي له بالمناس

 .«موضع اهتمام كل المسؤولين على كل المستويات وذلك من حيث االهتمام بشؤونه وإشراكه في القرار

ن يحرص على مواكبة هذا التطور الحاصل على المستوى العالمي والوطني، وأن المواطن البد أ»وهنا شدد المتحدث على أن رئيس الجمهورية 

 .«يتكفل به أحسن تكفل وبأحسن الوسائل حتى يحس بأن الدولة تقف إلى جانبه وتعمل على تحقيق احتياجاته

لإلدارة  وأكد الوزير بأن الدفعة الجديدة، وباعتبارهم إطارات الغد، مطالبون بالجدية في التكوين لرفع مستوى األداء خاصة وأن المدرسة الوطنية

 .عالية المستوىتقدم على مدار عقود دفعات 

يعكس ما تقوم به اإلدارة الجزائرية بشكل يومي « النجاعة العمومية»وقال مراد دائما في هذا االتجاه بأن الدرس االفتتاحي الذي تناول موضوع 

ا الصدد إلى أن ، مشيرا في هذ«حتى تتوصل إلى أن تكون فعالة تأخذ بيد المواطن وتجعل منه محور اهتمامها وعنصرا فعاال في الشأن العام

التغييرات التي طرأت على كل المستويات تدفع إلى تحديد أهداف والعمل على تحقيقها وفق آليات ووسائل تسيير جديدة من أجل تكفل أحسن 

 .بانشغاالت المواطن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pôle universitaire de Koléa: inauguration des 1ers bureaux 

d'études commerciales  

 

TIPASA - Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel 

Baddari, a procédé dimanche au pôle universitaire de Koléa (Tipasa) à la mise en service des 

premiers bureaux d'études commerciales appelés à contribuer au développement économique de 

l'Algérie. 

Il s’agit de l’inauguration de quatre (4) bureaux d'études, respectivement à l'Ecole des hautes études 

commerciales (EHEC), l'Ecole supérieure de commerce (ESC), l'Ecole nationale supérieure de la 

statistique et de l'économie appliquée (ENSSEA), et l'Ecole supérieure de gestion et de l'économie 

numérique (ESGEN), outre la mise en service d’un bureau d'expertise à l'Ecole nationale supérieure de 

Management (ENSM). 

Dans sa déclaration à la presse à l’occasion, M. Baddari a estimé que l'entrée en service de ces 

bureaux, "permettra à l'Université algérienne de "franchir un nouveau pas concret dans sa transition 

vers un nouveau mode de gestion de 3e génération, qui impose au secteur de l'enseignement supérieur 

d’être au diapason des besoins sociaux et économiques de son environnement". 

Le ministre a aussi exprimé sa "satisfaction" à l’égard de la concrétisation de ces projets, soulignant 

que ces bureaux d'études "jouissent d'une autonomie totale qui leur permettra d'être concurrentiels sur 

le marché de l'expertise et des études technico-commerciales et économiques, selon la spécialité, les 

compétences et les aptitudes de chaque bureau". 

"La 2e étape de l’opération consistera en l'ouverture de bureaux d'études au niveau des écoles 

supérieures dédiées aux technologies, avant leur généralisation au reste des établissements 

universitaires", a ajouté M. Baddari qui s’est dit "optimiste" quant à la réussite de ces bureaux. 

L'inauguration de ces bureaux d'études commerciales au pôle universitaire de Koléa s’inscrit dans le 

cadre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de faire de 

l’université "la locomotive du développement socio-économique du pays", a souligné le ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

Il a estimé que cette orientation "s'adapte à l’université moderne de par le monde". 

 

 

 

 



 

Pôle Universitaire Koléa : inauguration des premiers bureaux 

d’études commerciales 

 

 

Pole-Universitaire-Kolea-inauguration-des-premiers-bureaux-detudes-commerciales 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a procédé 

dimanche au pôle universitaire Koléa (Tipasa) à la mise en service des premiers bureaux d’études 

commerciales appelés à contribuer au développement économique de l’Algérie. 

Il s’agit de l’inauguration de quatre (4) bureaux d’études, à savoir à l’Ecole des Hautes Etudes 

Commerciales (EHEC), à l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC), à l’Ecole Nationale de la 

Statistique et de l’Economie Appliquée (ENSSEA) et à l’Ecole Supérieure de Management et 

Economie Numérique (ESGEN), en plus de la mise en service d’un bureau d’expertise à l’Ecole 

Nationale Supérieure de Gestion (ENSM). 

Dans la déclaration faite à la presse à cette occasion, M. Baddari a estimé que l’entrée en fonction de 

ces bureaux « permettra à l’Université d’Algérie » de franchir une nouvelle étape concrète dans sa 

transition vers un nouveau mode de gestion de troisième génération , qui exige que le secteur de 

l’enseignement supérieur soit en phase avec les besoins sociaux et économiques de son environnement 

». 

Le ministre a également exprimé sa « satisfaction » de la réalisation de ces projets, soulignant que ces 

bureaux d’études « jouissent d’une autonomie totale qui leur permettra d’être compétitifs sur le marché 

de l’expertise et des études technico-commerciales et économiques, selon la spécialité, compétences et 

capacités de chaque bureau ». 

« La 2ème étape de l’opération consistera à ouvrir des bureaux d’études au niveau des écoles 

supérieures dédiées aux technologies, avant de les généraliser au reste des unités universitaires », a 

ajouté M. Baddari qui s’est déclaré « optimiste quant à la réussite de ces bureaux. 

L’inauguration de ces bureaux d’études commerciales au pôle universitaire Koléa s’inscrit dans les 

orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de transformer l’université 

en « locomotive du développement socio-économique ». pays », a souligné le ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

Il a estimé que cette orientation « convenait à l’université moderne dans le monde entier ». 
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Pôle universitaire de Koléa : Ouverture de 5 bureaux d’études  

Afin de valoriser les résultats de la recherche scientifique et de l’innovation, le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique a entamé, depuis quelques temps, l’ouverture de bureaux d’études affiliés à 

des entreprises économiques au sein des établissements universitaires. 

Après l’Ecole polytechnique d’El Harrach, c’est au tour des 5 écoles supérieures qui composent le pôle universitaire 

de Koléa, à Tipaza, de lancer officiellement, ce dimanche, leurs bureaux d’études technico-économiques. Le ministre 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, qui a assisté à cet évènement, 

accompagné du wali de Tipaza, Abou Bakr Essedik  Boucetta, a rappelé à cette occasion que la création de ces 

bureaux traduit les directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune, à visant à donner la liberté 

académique aux établissements universitaires et à faire des établissements universitaires, à travers le territoire 

national, « le pilier du développement locale ». A sa première halte, à l’Ecole nationale supérieure de statistique et 

d’économie appliquée (Enssea), le ministre a expliqué que cette démarche entre « dans le cadre des efforts visant à 

transformer le savoir en produit commercialisable et à valoriser les résultats de l’enseignement, de la formation, de 

la recherche et de l’innovation ». 

Une note a été adressée, novembre dernier, aux responsables des conférences régionales et, à travers eux, aux 

directeurs des établissements d’enseignement supérieur, les appelant à redoubler d’efforts pour développer la 

politique de formation et de recherche en adhérant à la nouvelle stratégie du secteur par l’ouverture, dans les 

établissements d’enseignement supérieur, de bureaux d’études affiliés à des entreprises économiques en vue de créer 

de la richesse. Selon le ministère en charge du secteur, cette mesure permettra aux établissements d’enseignement 

supérieur de développer des offres de services en matière d’expertise, d’études et de conseil en direction des 

administrations et des entreprises économiques publiques et privées et de répondre ainsi aux exigences de leur 

environnement économique et social. 

Les directeurs des 5 écoles du pôle universitaire de Koléa, en l’occurrence ceux de l’Enssea, de l’Ecole supérieure de 

gestion et d’économie numérique, de l’Ecole des hautes études commerciales (Ehec), de l’Ecole supérieure du 

commerce et de l’Ecole supérieure de management ont tous insisté sur le fait que la création de ces filiales va leur 

permettre, sans doute, de « participer plus aisément aux activités socioéconomiques de la région », en ce sens que les 

enseignants le faisaient auparavant à titre personnel et que, « désormais, c’est l’établissement universitaire qui en 

sera l’initiateur ». 

Tout en appelant la communauté universitaire à se rapprocher davantage du monde économique, Baddari a mis 

l’accent sur la nécessité de médiatiser les offres de service pouvant être pris en charge par ces nouveaux bureaux 

d’études, afin de décrocher des marchés à l’échelle régionale, voire nationale, en fonction des activités de la 

spécialité de chaque école. Le bureau d’étude de l’Ehec, à titre d’exemple, propose Conseil, Formation et 

Accompagnement, alors que celui de l’Enssea peut prendre en charge la réalisation des sondages, les études de 

marché et les études technico-économiques. 

Lyes Mechti    

 

 



 

Baddari : «L’Université algérienne aura franchi une nouvelle 

étape tangible» 

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a effectué, ce 

dimanche, une visite de travail au pôle universitaire de Koléa, a indiqué la cellule de communication 

de la wilaya de Tipasa. 

«Au cours de la visite, un certain nombre de bureaux d’études ont été inaugurés au niveau des quatre 

écoles situées dans le pôle universitaire», a souligné le communiqué. 

Il s’agit de l’Ecole des hautes études commerciales (EHEC), de l’Ecole supérieure du commerce 

(ESC), de l’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSSEA), de l’Ecole 

supérieure de gestion et d’économie numérique (ESGEN), ainsi que l’inauguration du Bureau de 

l’Expertise au niveau de l’ENSM. 

Dans une déclaration à la presse, Baddari a indiqué qu’«avec l’entrée en service de ces bureaux, 

l’Université algérienne aura franchi une nouvelle étape tangible pour concrétiser la transition vers un 

nouveau mode de gestion de la troisième génération qui impose au secteur de l’enseignement supérieur 

de suivre les besoins sociaux et économiques de son entourage». 

«Ces bureaux d’études jouissent d’une indépendance totale, ce qui leur permettra d’être concurrentiels 

sur le marché de l’expertise et des études technico-commerciales et économiques, selon les spécialités, 

les compétences et les aptitudes de chaque bureau», précise le ministre. 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a révélé que la 2
e
 étape sera 

l’ouverture de bureaux d’études au niveau des Ecoles supérieures concernées par la technologie, qui 

«seront ensuite généralisés, dans d’autres établissements universitaires», soulignant son optimisme 

quant à la plus-value de ces bureaux. 

 


