
 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

2123 فيفري 10 ليوم  



 

 وزير التعليم العالي يستقبل سفير روسيا بالجزائر

 

 

استقبل كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،بحر األسبوع المنصرم بمقر الوزارة،سعادة سفير جمهورية 

،السيد "فاليريان شوفاييف"،حيث استعرض الطرفان في بداية هذا اللقاء واقع التعاون في بالجزائراإلتحادية  روسيا

 مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الطرفين

بادل وتطويره وتوسيعه ليشمل ميادين وتخصصات دقيقة في مجال العلوم وبحث سبل تعزيز وترقية هذا الت 

 وروسيا الجزائروالتكنولوجيات المتقدمة،وتكثيف التبادل والحركية،لالرتقاء بعالقات التعاون بين القطاعين في كل من 

 .إلى مستوى العالقات التاريخية المتميزة بينهما

يمنح األولوية إلبرام  الجزائرع التعليم العالي والبحث العلمي في بأن قطا روسياهذا وقد أكد الوزير لسعادة سفير 

على إبرام اتفاقيات  الجزائريةاتفاقيات التوأمة، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى حث الجامعات 

األجنبية ومحيطها االقتصادي  بنظيراتها الجزائريةالشراكة،لما لها من أهمية في ربط المؤسسات الجامعية 

 .واالجتماعي

 022، والتي يبلغ عددها حاليا حوالي الجزائريينكما عبر بداري عن رغبته في مضاعفة عدد المنح المقدمة للطلبة 

،على أن توجه نحو التخصصات الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة، والتي تتواءم مع منحة في جميع التخصصات

 . التكوينات الجديدة التي شرع القطاع في فتحها،كاإلعالم اآللي والذكاء االصطناعي والروبوتيك
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 وزير التعليم العالي يستقبل سفير روسيا بالجزائر

 
سعادة  بحر األسبوع المنصرم بمقر الوزارة، ليم العالي والبحث العلمي،استقبل كمال بداري وزير التع

السيد "فاليريان شوفاييف"،حيث استعرض الطرفان في بداية  ،بالجزائراإلتحادية  روسياسفير جمهورية 

 هذا اللقاء واقع التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الطرفين

وبحث سبل تعزيز وترقية هذا التبادل وتطويره وتوسيعه ليشمل ميادين وتخصصات دقيقة في مجال  

لالرتقاء بعالقات التعاون بين القطاعين في  وتكثيف التبادل والحركية، ة،العلوم والتكنولوجيات المتقدم

 .إلى مستوى العالقات التاريخية المتميزة بينهما وروسيا الجزائركل من 

 

يمنح  الجزائربأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في  روسياهذا وقد أكد الوزير لسعادة سفير 

األولوية إلبرام اتفاقيات التوأمة، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى حث الجامعات 

 الجزائريةلما لها من أهمية في ربط المؤسسات الجامعية  رام اتفاقيات الشراكة،على إب الجزائرية

 .بنظيراتها األجنبية ومحيطها االقتصادي واالجتماعي

 

، والتي يبلغ عددها حاليا الجزائريينالمقدمة للطلبة  كما عبر بداري عن رغبته في مضاعفة عدد المنح

على أن توجه نحو التخصصات الدقيقة والتكنولوجيات  منحة في جميع التخصصات، 022حوالي 

كاإلعالم اآللي والذكاء  الجديدة التي شرع القطاع في فتحها، المتقدمة، والتي تتواءم مع التكوينات

 . االصطناعي والروبوتيك
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 مليون دوالر سنويا  011صناعة الحاويات محليا توفّر 

 :اتفاقية شراكة بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي.. زغدار  15

 
 

اتفاقية إطار للتعاون في  51الي والبحث العلمي، أمس، على وقّعت مؤسسات تابعة لوزارتي الصناعة والتعليم الع

مجاالت البحث والتطوير واالبتكار، وذلك بإشراف كال من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير 

وفر الصناعة أحمد زغدار، الذي كشف بالمناسبة أن صناعة الحاويات محليا بجودة عالية وبالمقاييس المطلوبة، سي

  .مليون دوالر سنويا من هذه التكاليف، التي سجلت ارتفاعا كبيرا ومستمرا في األسعار خالل السنتين الماضيتين 522

مراكز للبحث  1تهدف هذه االتفاقيات التي وقّعت ما بين المؤّسستين العموميتين االقتصاديتين "فيروفيال" و"سيتال"، و

والتطوير التكنولوجي، ومكتب دراسات جامعي، إلى تكريس مبدأ االنفتاح على  العلمي والمديرية العامة للبحث العلمي

المحيط االجتماعي واالقتصادي وتثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وقال وزير الصناعة على 

لسكك الحديدية هامش التوقيع على هذه االتفاقيات أن الهدف من التنسيق بين القطاعين هو ترقية صناعة حقيقية ل

والمعدات المرتبطة بها ومن ثمة تطوير خطوط السكك الحديدية في جميع ربوع الوطن، وتجسيد مشاريع هيكلية في 

أقرب اآلجال. وأشار إلى بأن تطوير الصناعة يستوجب االستفادة من مخابر التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها 

مين نتائج البحث واالبتكار وكذا تكوين العنصر البشري الذي يعتبر ركيزة الضامن الوحيد للتطّور التكنولوجي وتث

 .التطّور

اتفاقية إطار بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير  51وعلى هذا األساس يضيف الوزير، تم التوقيع على 

ها "فيروفيال"، والشركة التكنولوجي، والمؤسسة العمومية االقتصادية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزات

الصناعية الجزائرية للنقل "سيتال". وترمي هذه االتفاقيات، حسب زغدار، إلى خلق نظام معرفي متكامل يحفز القائمين 

على المؤّسستين العموميتين والقائمين على مراكز البحث العلمي والتطّور التكنولوجي على االبتكار والتطوير المشترك 

ة مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها وصناعة الحاويات ذات جودة من أجل صناعة وطني

عالية، مع تثمين نتائج البحث، لتلبية حاجيات قطاع النقل، فيما يتعلق بإنجاز مشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية في 

 .جميع مناطق للوطن، ما يساهم في تقوية الحركية التجارية واالقتصادية

 02كما أشار الوزير إلى أن مرافقة مراكز ومخابر البحث العلمي والتطّور التكنولوجي لمسار صناعة الحاويات محليا )

قدما(، جاء للتغطية عن العجز المسجل فيها، بالنظر لندرتها في األسواق العالمية وارتفاع تكاليف استئجارها.  02و

مومية االقتصادية المعنية، إلى تكوين فرق مشتركة وخلق بيئة تشاركية ودعا ذات المسؤول القائمين على المؤسسات الع

مع قطاع البحث العلمي من خالل توطين الحاضنات وتحويل األفكار إلى مشاريع وزيادة القيمة المحلية المضافة . من 

الوزراء الذي انعقد في  جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه االتفاقيات، جاءت تطبيقا لمخرجات مجلس

جانفي المنصرم، في محوره المتعلق بتطوير صناعة الحاويات، حيث تم تكليف وزير الصناعة من أجل قيادة فريق  51

 .عمل لتطوير هذه الصناعة

وأوضح الوزير أن االتفاقيات الموقعة ستمكن من إطالق صناعة الحاويات من التصميم إلى التصنيع، مضيفا أنه من 

مراكز بحث ومكتب دراسات، سيتمكن القطاعان من تصنيع حاويات مجهزة بأجهزة الكترونية حديثة، وخلق  1خالل

نظام معرفي متكامل يحفز الباحثين والقائمين على المؤّسستين العموميتين االقتصاديتين على االبتكار والتطوير من أجل 

المرتبطة بها وكذا صناعة الحاويات ذات جودة عالية صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل 

 .ومطابقتها للمعايير والمقاييس المطلوبة

 



 

 :اتفاقية شراكة بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي.. زغدار  15 

مليون دوالر سنويا 011صناعة الحاويات محليا توفّر   

 

اتفاقية إطار للتعاون في مجاالت البحث والتطوير  51البحث العلمي، أمس، على وقّعت مؤسسات تابعة لوزارتي الصناعة والتعليم العالي و

واالبتكار، وذلك بإشراف كال من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير الصناعة أحمد زغدار، الذي كشف بالمناسبة أن 

مليون دوالر سنويا من هذه التكاليف، التي سجلت ارتفاعا كبيرا  522صناعة الحاويات محليا بجودة عالية وبالمقاييس المطلوبة، سيوفر 

 ومستمرا في األسعار خالل السنتين الماضيتين.

مراكز للبحث العلمي والمديرية  1تهدف هذه االتفاقيات التي وقّعت ما بين المؤّسستين العموميتين االقتصاديتين "فيروفيال" و"سيتال"، و

وير التكنولوجي، ومكتب دراسات جامعي، إلى تكريس مبدأ االنفتاح على المحيط االجتماعي واالقتصادي العامة للبحث العلمي والتط

وقال وزير الصناعة على هامش التوقيع على هذه االتفاقيات أن الهدف من التنسيق  وتثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

لحديدية والمعدات المرتبطة بها ومن ثمة تطوير خطوط السكك الحديدية في جميع ربوع بين القطاعين هو ترقية صناعة حقيقية للسكك ا

وأشار إلى بأن تطوير الصناعة يستوجب االستفادة من مخابر التعليم العالي والبحث  الوطن، وتجسيد مشاريع هيكلية في أقرب اآلجال.

ائج البحث واالبتكار وكذا تكوين العنصر البشري الذي يعتبر ركيزة العلمي باعتبارها الضامن الوحيد للتطّور التكنولوجي وتثمين نت

 التطّور.

اتفاقية إطار بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمؤسسة  51  وعلى هذا األساس يضيف الوزير، تم التوقيع على

وترمي هذه  يروفيال"، والشركة الصناعية الجزائرية للنقل "سيتال".العمومية االقتصادية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزاتها "ف

االتفاقيات، حسب زغدار، إلى خلق نظام معرفي متكامل يحفز القائمين على المؤّسستين العموميتين والقائمين على مراكز البحث العلمي 

جة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها والتطّور التكنولوجي على االبتكار والتطوير المشترك من أجل صناعة وطنية مدم

وصناعة الحاويات ذات جودة عالية، مع تثمين نتائج البحث، لتلبية حاجيات قطاع النقل، فيما يتعلق بإنجاز مشاريع تطوير شبكة السكك 

 الحديدية في جميع مناطق للوطن، ما يساهم في تقوية الحركية التجارية واالقتصادية.

قدما(، جاء  02و 02أشار الوزير إلى أن مرافقة مراكز ومخابر البحث العلمي والتطّور التكنولوجي لمسار صناعة الحاويات محليا )كما 

ودعا ذات المسؤول القائمين على  للتغطية عن العجز المسجل فيها، بالنظر لندرتها في األسواق العالمية وارتفاع تكاليف استئجارها.

االقتصادية المعنية، إلى تكوين فرق مشتركة وخلق بيئة تشاركية مع قطاع البحث العلمي من خالل توطين الحاضنات  المؤسسات العمومية

ءت وتحويل األفكار إلى مشاريع وزيادة القيمة المحلية المضافة . من جهته قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه االتفاقيات، جا

جانفي المنصرم، في محوره المتعلق بتطوير صناعة الحاويات، حيث تم تكليف وزير  51راء الذي انعقد في تطبيقا لمخرجات مجلس الوز

 الصناعة من أجل قيادة فريق عمل لتطوير هذه الصناعة.

كز بحث مرا  1وأوضح الوزير أن االتفاقيات الموقعة ستمكن من إطالق صناعة الحاويات من التصميم إلى التصنيع، مضيفا أنه من خالل

ومكتب دراسات، سيتمكن القطاعان من تصنيع حاويات مجهزة بأجهزة الكترونية حديثة، وخلـق نظام معرفي متكامل يحفـز البـاحثين 

والقـائمين على المؤّسسـتين العموميتين االقتصـاديتين على االبتكار والتطوير من أجل صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية 

 ل المرتبطة بها وكذا صناعة الحاويات ذات جودة عالية ومطابقتها للمعايير والمقاييس المطلوبة.ومعدات النق

 

 



 

مؤسسة في العالم في  011مؤسسة تعليم عالي و بحث علمي بالجزائر ضمن أحسن  83

 , 2122إصدارها 
 

وأرجع ذات المصدر أن "التقدم  .تكنولوجيحسبما أفاد به, اليوم االثنين, بيان للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير ال

الملحوظ" التي تشهده مؤسسات التعليم العالي والبحث علمي في الترتيب بمجال النشر العلمي الدولي إلى "استراتيجية 

الوصاية بتشجيع وتحفيز النشر في المجالت المرموقة السيما ذات األثر والمرئية الدولية من جهة والسعي لالرتقاء 

مؤسسة تعليم عالي و بحث علمي  83يف الدولي للجامعات الجزائرية من جهة أخرى", مشيرا إلى وجود "بالتصن

 00مؤسسة في العالم, إذ تتصدر جامعة دمحم الصديق بن يحي بجيجل الترتيب الوطني والمرتبة  122ضمن أحسن 

" سواء في المراتب المحققة في العديد وأضاف ذات البيان أن المؤسسات الجزائرية قد حققت "قفزات نوعية ."إفريقيا

مؤسسة في مراتب أحسن من النسخة السابقة", معتبرا إياه ب "مؤشر لتحسين  88من التخصصات العلمية ب"إدراج 

وذكرت المديرية العامة للبحث العلمي  ."األداء والتنافسية وباستقراء فيما ورد في التصنيف في ما يخص عامل االبتكار

يعتبر "أداة للتقييم والتحليل الببليومتري", إذ يهدف إلى  (Scimago) ولوجي أن تصنيف سيماقووالتطور التكن

"توصيف المؤسسات البحثية" عن طريق "معالجة البيانات الضخمة والوثائق العلمية المدرجة في قاعدة البيانات 

ثالثة عوامل محددة بناء على أداء  وذلك من خالل "الجمع بين عديد من المؤشرات المكونة في ,"(Scopus) سكوبيس

بالمئة المقاس من خالل المرئية على شبكة  02بالمئة والتأثير المجتمعي  82بالمئة, ومخرجات االبتكار 12البحث 

وقد تم تصنيف, بالنظر لعامل التأثير المجتمعي,  ."األنترنت, ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددا من المؤشرات الفرعية

مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي في العالم, تتقدمها جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري  012ل مؤسسة ضمن أفض 83"

 122مؤسسة بعامل البحث العلمي تتصدرها جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس ضمن األحسن  83بومدين", و "

النتائج المميزة, مشيرا بهذا  وأوضح ذات البيان أنه وبتحليل معمق لنتائج التصنيف يمكن استخالص بعض ."عالميا

في وصافة الترتيب  5الخصوص الى أنه "في ميدان علوم األرض والكواكب حلت جامعة أحمد بن بلة وهران 

جامعات ممثلة في كل من جامعة سيدي بلعباس األولى افريقيا تليها كل من جامعة  7االفريقي, في حين حلت سبع 

أما في  ."األفضل إفريقيا في ميدان الهندسة 12وبجاية ضمن الخمسين  , الشلف, األغواط5سعيدة, معسكر, سطيف

 022ميدان هندسة الطيران تم تصنيف كل من جامعتي سيدي بلعباس وبومرداس ثانيا ورابعا إفريقيا ومن بين أحسن 

الجزائرية للترتيب  وتشير المديرية أن ما يشد االنتباه هو تصدر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .جامعة عالميا

مؤسسات )مركز تنمية الطاقات المتجددة وجامعات بسكرة, األغواط, تلمسان فضال عن جامعة هواري  1ممثلة في 

أحسن مؤسسة في مجال هندسة البناء واالنشاءات, إضافة إلى حيازة  82بومدين( على المستوى اإلفريقي من بين 

عالميا في مجال الهندسة المدنية واإلنشاءات, متبوعة بكل من جامعات  13عالميا, و الـ 72جامعة بلعباس للمرتبة الـ

وحمل التصنيف أيضا "بروز جامعة فرحات  .جامعة عالميا 122عنابة, تبسة, تيارت والشلف والمصنفة ضمن أحسن 

برزا أنه تم عالميا في ميدان الهندسة الصناعية و التصنيعية", يشير البيان ، م 02في المرتبة الـ 5عباس سطيف 

تصنيف, فيما يخص مراكز البحث والتطوير الحكومية, كل من "مركز تنمية الطاقات المتجددة ومركز تطوير 

ومن جهة أخرى, تواجد مركز تنمية  ."مؤسسة بحث و تطوير في العالم 122التكنولوجيات المتقدمة ضمن أحسن 

في عامل أداء البحث", فيما حقق  85ت االبتكار والمرتبة بالنسبة لعامل مخرجا 51الطاقات المتجددة في المرتبة "ال 

كما  ."بالنسبة إلى التأثير المجتمعي على المستوى القاري في ترتيب مؤسسات البحث والتطوير 23المركز المرتبة "ال 

( الطاقة 011مؤسسة بحث وتطوير في مجالي علوم االعالم اآللي والرياضيات ) 822صنف المركز ضمن "أحسن 

أما بالنسبة  ."عالميا في مجال هندسة البناء واإلنشاءات الريادة وطنيا وعربيا وكذلك قاريا 11(", وفي المرتبة "070)

مؤسسة بحث وتطوير  822لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة, فضال عن تمكنه من "تحقيق مرتبة من بين أحسن 

(, صنف في 010( وعلوم اإلعالم اآللي )037ندسة )( واله001على المستوى العالمي في مجاالت الرياضيات )

 ."على المستويين العربي واإلفريقي في مجال الفيزياء وعلم الفلكي (23المرتبة )
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مؤسسة في  011عالي وبحث علمي بالجزائر ضمن أحسن  مؤسسة تعليم 83للتصنيف العالمي للمؤسسات ” سيماقو“صنفت هيئة 

 .حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .2122العالم في إصدارها 

لدولي التي تشهده مؤسسات التعليم العالي والبحث علمي في الترتيب بمجال النشر العلمي ا” التقدم الملحوظ“كما أرجع ذات المصدر أن 

ذات األثر والمرئية الدولية من جهة والسعي لالرتقاء “السيما ”. استراتيجية الوصاية بتشجيع وتحفيز النشر في المجالت المرموقة“إلى 

 122مؤسسة تعليم عالي و بحث علمي ضمن أحسن  83“مشيرا إلى وجود ”. بالتصنيف الدولي للجامعات الجزائرية من جهة أخرى

 .”إفريقيا 00إذ تتصدر جامعة دمحم الصديق بن يحي بجيجل الترتيب الوطني والمرتبة “ ”.مؤسسة في العالم

سواء في المراتب المحققة في العديد من التخصصات  ”قفزات نوعية“في حين، أضاف ذات البيان أن المؤسسات الجزائرية قد حققت 

مؤشر لتحسين األداء والتنافسية وباستقراء فيما ورد في ”برا إياه بـمعت”. مؤسسة في مراتب أحسن من النسخة السابقة 88إدراج ”العلمية بـ

 .”التصنيف في ما يخص عامل االبتكار

إذ ”. أداة للتقييم والتحليل الببليومتري“يعتبر  (Scimago)وذكرت المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي أن تصنيف سيماقو 

 معالجة البيانات الضخمة والوثائق العلمية المدرجة في قاعدة البيانات سكوبيس“عن طريق ” توصيف المؤسسات البحثية“يهدف إلى 

(Scopus)”.  بالمائة.  12الجمع بين عديد من المؤشرات المكونة في ثالثة عوامل محددة بناء على أداء البحث “وذلك من خالل

قاس من خالل المرئية على شبكة االنترنت. ويتضمن كل مؤشر رئيسي بالمائة الم 02بالمائة والتأثير المجتمعي  82ومخرجات االبتكار

 .”عددا من المؤشرات الفرعية

مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي في العالم, تتقدمها  012مؤسسة ضمن أفضل  83“وقد تم تصنيف، بالنظر لعامل التأثير المجتمعي، 

امل البحث العلمي تتصدرها جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس ضمن مؤسسة بع 83“و ”. جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين

 .”عالميا 122األحسن 

 االفريقي  جامعة أحمد بن بلة في وصافة الترتيب

في ميدان “مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه  وأوضح ذات البيان أنه وبتحليل معمق لنتائج التصنيف يمكن استخالص بعض النتائج المميزة. 

 .في وصافة الترتيب االفريقي 5رض والكواكب حلت جامعة أحمد بن بلة وهران علوم األ

الشلف, . “5جامعات ممثلة في كل من جامعة سيدي بلعباس األولى افريقيا تليها كل من جامعة سعيدة, معسكر, سطيف 7في حين حلت سبع 

 .”األفضل إفريقيا في ميدان الهندسة 12األغواط وبجاية ضمن الخمسين 

 .جامعة عالميا 022في ميدان هندسة الطيران تم تصنيف كل من جامعتي سيدي بلعباس وبومرداس ثانيا ورابعا إفريقيا ومن بين أحسن  أما

 مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية تتصدر الترتيب

مؤسسات )مركز  1الجزائرية للترتيب. ممثلة في  وتشير المديرية أن ما يشد االنتباه هو تصدر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

أحسن  82تنمية الطاقات المتجددة وجامعات بسكرة, األغواط, تلمسان فضال عن جامعة هواري بومدين( على المستوى اإلفريقي. من بين 

عالميا في مجال الهندسة المدنية  13ـعالميا. وال 72إضافة إلى حيازة جامعة بلعباس للمرتبة الـ .مؤسسة في مجال هندسة البناء واالنشاءات

جامعة عالميا. وحمل التصنيف أيضا  122واإلنشاءات، متبوعة بكل من جامعات عنابة، تبسة، تيارت والشلف والمصنفة ضمن أحسن 

برزا أنه تم م يشير البيان. ”, عالميا في ميدان الهندسة الصناعية والتصنيعية 02في المرتبة الـ 5بروز جامعة فرحات عباس سطيف “

مركز تنمية الطاقات المتجددة ومركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة “تصنيف, فيما يخص مراكز البحث والتطوير الحكومية, كل من 

 .”مؤسسة بحث وتطوير في العالم 122ضمن أحسن 

فيما ”. في عامل أداء البحث 85والمرتبة  بالنسبة لعامل مخرجات االبتكار 51الـ “كما تواجد مركز تنمية الطاقات المتجددة في المرتبة 

وصنف المركز ”. بالنسبة إلى التأثير المجتمعي على المستوى القاري في ترتيب مؤسسات البحث والتطوير 3الـ “حقق المركز المرتبة 

عالميا في  11“ وفي المرتبة”. 070الطاقة  011مؤسسة بحث وتطوير في مجالي علوم اإلعالم اآللي والرياضيات  822أحسن “ضمن 

 .”مجال هندسة البناء واإلنشاءات الريادة وطنيا وعربيا وكذلك قاريا

مؤسسة بحث. وتطوير على  822تحقيق مرتبة من بين أحسن “أما بالنسبة لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة, فضال عن تمكنه من 

على المستويين العربي   3صنف في المرتبة  010إلعالم اآللي . وعلوم ا 037والهندسة  001المستوى العالمي في مجاالت الرياضيات 

 .”واإلفريقي في مجال الفيزياء وعلم الفلكي
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ً  122ضمن أحسن  مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي بالجزائر مصنفة صنفت هيئة  83مؤسسة عالميا

 122مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي بالجزائر ضمن أحسن  83قو للتصنيف العالمي للمؤسسات سيما

حسب ما أفاد به أمس االثنين بيان للمديرية العامة للبحث العلمي  0200مؤسسة في العالم في إصدارها 

  (...) والتطوير التكنولوجي. وأرجع ذات المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2122اقو" للتصنيف العالمي حسب قائمة "سيم

 مؤسسة تعليم عالي بالجزائر مصنفة عالميا  38

 
مؤسسة في العالم  122مؤسسة تعليم عالي و بحث علمي بالجزائر ضمن أحسن  83للتصنيف العالمي للمؤسسات ” سيماقو“صنفت هيئة 

 .حث العلمي والتطوير التكنولوجي، حسبما أفاد به، االثنين، بيان للمديرية العامة للب0200في إصدارها 

التي تشهده مؤسسات التعليم العالي والبحث علمي في الترتيب بمجال النشر العلمي الدولي إلى ” التقدم الملحوظ“وأرجع ذات المصدر أن 

السعي لالرتقاء بالتصنيف استراتيجية الوصاية بتشجيع وتحفيز النشر في المجالت المرموقة السيما ذات األثر والمرئية الدولية من جهة و“

مؤسسة في  122مؤسسة تعليم عالي و بحث علمي ضمن أحسن  83“، مشيرا إلى وجود ”الدولي للجامعات الجزائرية من جهة أخرى

 .”إفريقيا 00العالم، إذ تتصدر جامعة دمحم الصديق بن يحي بجيجل الترتيب الوطني والمرتبة 

سواء في المراتب المحققة في العديد من التخصصات العلمية ” قفزات نوعية“قد حققت  وأضاف ذات البيان أن المؤسسات الجزائرية

مؤشر لتحسين األداء والتنافسية وباستقراء فيما ورد في “، معتبرا إياه بـ ”مؤسسة في مراتب أحسن من النسخة السابقة 88إدراج ”بـ

 .”التصنيف في ما يخص عامل االبتكار

 حث العلمي والتطور التكنولوجي أن تصنيف سيماقووذكرت المديرية العامة للب

(Scimago)  معالجة البيانات الضخمة “عن طريق ” توصيف المؤسسات البحثية“، إذ يهدف إلى ”أداة للتقييم والتحليل الببليومتري“يعتبر

من المؤشرات المكونة في ثالثة  الجمع بين عديد“، وذلك من خالل ”(Scopus) والوثائق العلمية المدرجة في قاعدة البيانات سكوبيس

بالمئة المقاس من خالل المرئية على  02بالمئة والتأثير المجتمعي  82بالمئة، ومخرجات االبتكار 12عوامل محددة بناء على أداء البحث 

 .”شبكة األنترنت، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددا من المؤشرات الفرعية

مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي في العالم، تتقدمها  012مؤسسة ضمن أفضل  83“، بالنظر لعامل التأثير المجتمعي، تصنيفوقد تم 

مؤسسة بعامل البحث العلمي تتصدرها جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس ضمن  38“، و ”جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين

 .”عالميا 122األحسن 

في ميدان “يمكن استخالص بعض النتائج المميزة، مشيرا بهذا الخصوص الى أنه وأوضح ذات البيان أنه وبتحليل معمق لنتائج التصنيف 

جامعات ممثلة في كل من  7في وصافة الترتيب االفريقي، في حين حلت سبع  5علوم األرض والكواكب حلت جامعة أحمد بن بلة وهران 

األفضل  12، الشلف، األغواط وبجاية ضمن الخمسين 5جامعة سيدي بلعباس األولى افريقيا تليها كل من جامعة سعيدة، معسكر، سطيف

 .”إفريقيا في ميدان الهندسة

 .جامعة عالميا 022أما في ميدان هندسة الطيران تم تصنيف كل من جامعتي سيدي بلعباس وبومرداس ثانيا ورابعا إفريقيا ومن بين أحسن 

مؤسسات )مركز تنمية  1لي والبحث العلمي الجزائرية للترتيب ممثلة في وتشير المديرية أن ما يشد االنتباه هو تصدر مؤسسات التعليم العا

أحسن  82الطاقات المتجددة وجامعات بسكرة، األغواط، تلمسان فضال عن جامعة هواري بومدين( على المستوى اإلفريقي من بين 

عالميا في مجال الهندسة المدنية  13عالميا، و الـ 72مؤسسة في مجال هندسة البناء واالنشاءات، إضافة إلى حيازة جامعة بلعباس للمرتبة الـ

 .جامعة عالميا 122واإلنشاءات، متبوعة بكل من جامعات عنابة، تبسة، تيارت والشلف والمصنفة ضمن أحسن 

يشير  ،”عالميا في ميدان الهندسة الصناعية و التصنيعية 02في المرتبة الـ 5بروز جامعة فرحات عباس سطيف “وحمل التصنيف أيضا 

مركز تنمية الطاقات المتجددة ومركز تطوير “البيان ، مبرزا أنه تم تصنيف، فيما يخص مراكز البحث والتطوير الحكومية، كل من 

 .”مؤسسة بحث و تطوير في العالم 122التكنولوجيات المتقدمة ضمن أحسن 

في عامل أداء  85لنسبة لعامل مخرجات االبتكار والمرتبة با 51الـ “ومن جهة أخرى، تواجد مركز تنمية الطاقات المتجددة في المرتبة 

 .”بالنسبة إلى التأثير المجتمعي على المستوى القاري في ترتيب مؤسسات البحث والتطوير 23الـ “، فيما حقق المركز المرتبة ”البحث

، وفي (”070( الطاقة )011ات )مؤسسة بحث وتطوير في مجالي علوم االعالم اآللي والرياضي 822أحسن “كما صنف المركز ضمن 

 .”عالميا في مجال هندسة البناء واإلنشاءات الريادة وطنيا وعربيا وكذلك قاريا 11“المرتبة 

مؤسسة بحث وتطوير على  822تحقيق مرتبة من بين أحسن “أما بالنسبة لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، فضال عن تمكنه من 

على المستويين  23(، صنف في المرتبة 010( وعلوم اإلعالم اآللي )037( والهندسة )001رياضيات )المستوى العالمي في مجاالت ال

 .”العربي واإلفريقي في مجال الفيزياء وعلم الفلكي

https://www.echoroukonline.com/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2022
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 مؤسسة عالميا   055ضمن أحسن 
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 055مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي بالجزائر ضمن أحسن  83صنفت هيئة سيماقو للتصنيف العالمي للمؤسسات 

حسب ما أفاد به أمس االثنين بيان للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير  2522مؤسسة في العالم في إصدارها 

 .التكنولوجي
جع ذات المصدر أن التقدم الملحوظ التي تشهده مؤسسات التعليم العالي والبحث علمي في الترتيب بمجال النشر وأر

العلمي الدولي إلى استراتيجية الوصاية بتشجيع وتحفيز النشر في المجالت المرموقة السيما ذات األثر والمرئية الدولية 
مؤسسة تعليم عالي  38ات الجزائرية من جهة أخرى مشيرا إلى وجود من جهة والسعي لالرتقاء بالتصنيف الدولي للجامع

مؤسسة في العالم إذ تتصدر جامعة دمحم الصديق بن يحي بجيجل الترتيب الوطني  055وبحث علمي ضمن أحسن 

 . إفريقيا 22والمرتبة 
قة في العديد من التخصصات وأضاف ذات البيان أن المؤسسات الجزائرية قد حققت قفزات نوعية سواء في المراتب المحق

مؤسسة في مراتب أحسن من النسخة السابقة معتبرا إياه ب مؤشر لتحسين األداء والتنافسية  88العلمية بـ إدراج 

 . وباستقراء فيما ورد في التصنيف في ما يخص عامل االبتكار
يعتبر أداة للتقييم والتحليل  (Scimago)وذكرت المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي أن تصنيف سيماقو 

الببليومتري إذ يهدف إلى توصيف المؤسسات البحثية عن طريق معالجة البيانات الضخمة والوثائق العلمية المدرجة في 

وذلك من خالل الجمع بين عديد من المؤشرات المكونة في ثالثة عوامل محددة بناء  (Scopus) قاعدة البيانات سكوبيس

بالمئة المقاس من خالل المرئية على  25بالمئة والتأثير المجتمعي  85بالمئة ومخرجات االبتكار 05لبحث على أداء ا

 .شبكة األنترنت ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددا من المؤشرات الفرعية 
الم مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي في الع 250مؤسسة ضمن أفضل  38وقد تم تصنيف بالنظر لعامل التأثير المجتمعي 

مؤسسة بعامل البحث العلمي تتصدرها جامعة الجياللي اليابس  83تتقدمها جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين و 

 . عالميا 055بسيدي بلعباس ضمن األحسن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مؤسسة عالميا 011مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي بالجزائر مصنفة ضمن أحسن   38

 

 122مؤسسة تعليم عالي و بحث علمي بالجزائر ضمن أحسن  83صنيف العالمي للمؤسسات للت” سيماقو“صنفت هيئة 

, حسبما أفاد به, اليوم االثنين, بيان للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير 0200مؤسسة في العالم في إصدارها 

العالي والبحث علمي في الترتيب التي تشهده مؤسسات التعليم ” التقدم الملحوظ“التكنولوجي. وأرجع ذات المصدر أن 

 … بمجال النشر العلمي الدولي إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مؤسسة عالميا 011مؤسسة تعليم عالي بالجزائر مصنفة ضمن أحسن 
 

 
 

 122مؤسسة تعليم عالي و بحث علمي بالجزائر ضمن أحسن  83صنفت هيئة "سيماقو" للتصنيف العالمي للمؤسسات 

  .0200في إصدارها  مؤسسة في العالم

وأفادت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في بيان لها، أن "التقدم الملحوظ" التي تشهده مؤسسات 

التعليم العالي والبحث علمي في الترتيب بمجال النشر العلمي الدولي، يرجع إلى "استراتيجية الوصاية بتشجيع وتحفيز 

موقة السيما ذات األثر والمرئية الدولية من جهة والسعي لالرتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات النشر في المجالت المر

مؤسسة في  100مؤسسة تعليم عالي و بحث علمي ضمن أحسن  83مشيرا إلى وجود " .الجزائرية من جهة أخرى

وأضاف البيان، أن  ."ريقياإف 00العالم، إذ تتصدر جامعة دمحم الصديق بن يحي بجيجل الترتيب الوطني والمرتبة 

المؤسسات الجزائرية قد حققت "قفزات نوعية" سواء في المراتب المحققة في العديد من التخصصات العلمية ب"إدراج 

وهو "مؤشر لتحسين األداء والتنافسية وباستقراء فيما ورد في  ."مؤسسة في مراتب أحسن من النسخة السابقة 88

 وذكرت المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي أن تصنيف سيماقو ."كارالتصنيف في ما يخص عامل االبت

(Scimago)  يعتبر "أداة للتقييم والتحليل الببليومتري"، إذ يهدف إلى "توصيف المؤسسات البحثية" عن طريق

وذلك من خالل "الجمع  ."(Scopus) "معالجة البيانات الضخمة والوثائق العلمية المدرجة في قاعدة البيانات سكوبيس

 82بالمئة، ومخرجات االبتكار  12بين عديد من المؤشرات المكونة في ثالثة عوامل محددة بناء على أداء البحث 

بالمئة المقاس من خالل المرئية على شبكة األنترنت، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددا  02بالمئة والتأثير المجتمعي 

مؤسسة  012مؤسسة ضمن أفضل  83تصنيف، بالنظر لعامل التأثير المجتمعي، "وقد تم  ."من المؤشرات الفرعية

مؤسسة بعامل البحث  83تعليم عالي وبحث علمي في العالم، تتقدمها جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين"، و "

ان أنه وبتحليل معمق وأوضح البي ."عالميا 122العلمي تتصدرها جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس ضمن األحسن 

لنتائج التصنيف يمكن استخالص بعض النتائج المميزة، مشيرا بهذا الخصوص الى أنه "في ميدان علوم األرض 

جامعات ممثلة في كل  7في حين حلت سبع  .في وصافة الترتيب االفريقي 5والكواكب حلت جامعة أحمد بن بلة وهران 

، الشلف، األغواط وبجاية ضمن 5يها كل من جامعة سعيدة, معسكر، سطيفمن جامعة سيدي بلعباس األولى افريقيا تل

أما في ميدان هندسة الطيران تم تصنيف كل من جامعتي سيدي  ."األفضل إفريقيا في ميدان الهندسة 12الخمسين 

النتباه هو وتشير المديرية أن ما يشد ا .جامعة عالميا 022بلعباس وبومرداس ثانيا ورابعا إفريقيا ومن بين أحسن 

مؤسسات )مركز تنمية الطاقات المتجددة  1تصدر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية للترتيب ممثلة في 

أحسن  82وجامعات بسكرة، األغواط، تلمسان فضال عن جامعة هواري بومدين( على المستوى اإلفريقي من بين 

عالميا في  13عالميا، و الـ 72إلى حيازة جامعة بلعباس للمرتبة الـ إضافة .مؤسسة في مجال هندسة البناء واالنشاءات

 122مجال الهندسة المدنية واإلنشاءات، متبوعة بكل من جامعات عنابة، تبسة، تيارت والشلف والمصنفة ضمن أحسن 

يدان الهندسة عالميا في م 02في المرتبة الـ 5وحمل التصنيف أيضا "بروز جامعة فرحات عباس سطيف  .جامعة عالميا

مبرزا أنه تم تصنيف، فيما يخص مراكز البحث والتطوير الحكومية، كل من  .الصناعيةو التصنيعية"، يشير البيان

مؤسسة بحث و تطوير في  122"مركز تنمية الطاقات المتجددة ومركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ضمن أحسن 

بالنسبة لعامل مخرجات االبتكار  51ات المتجددة في المرتبة الـ ومن جهة أخرى، تواجد مركز تنمية الطاق ."العالم

بالنسبة إلى التأثير المجتمعي على المستوى  23في عامل أداء البحث"، فيما حقق المركز المرتبة "ال  85والمرتبة 

مؤسسة بحث وتطوير في  822كما صنف المركز ضمن "أحسن  ."القاري في ترتيب مؤسسات البحث والتطوير

عالميا في مجال هندسة البناء  11("، وفي المرتبة "070( الطاقة )011الي علوم االعالم اآللي والرياضيات )مج

أما بالنسبة لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، فضال عن تمكنه من  ."واإلنشاءات الريادة وطنيا وعربيا وكذلك قاريا

( 001لى المستوى العالمي في مجاالت الرياضيات )مؤسسة بحث وتطوير ع 822"تحقيق مرتبة من بين أحسن 

على المستويين العربي واإلفريقي في مجال  (23(، صنف في المرتبة )010( وعلوم اإلعالم اآللي )037والهندسة )

 "الفيزياء وعلم الفلكي



 

 ا  مؤسسة تعليم عالمي 055جامعة ومعهد جزائري ضمن أفضل  38تصنيف 

األفضل إفريقيا  05الشلف, األغواط وبجاية ضمن الخمسين . “1افريقيا تليها كل من جامعة سعيدة, معسكر, سطيف

أما في ميدان هندسة الطيران تم تصنيف كل من جامعتي سيدي بلعباس وبومرداس ثانيا ورابعا  .”في ميدان الهندسة

ليم العالي والبحث العلمي الجزائرية تتصدر الترتيب وتشير مؤسسات التع .جامعة عالميا 055إفريقيا ومن بين أحسن 

 6المديرية أن ما يشد االنتباه هو تصدر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية للترتيب. ممثلة في 

مؤسسات )مركز تنمية الطاقات المتجددة وجامعات بسكرة, األغواط, تلمسان فضال عن جامعة هواري بومدين( على 

إضافة إلى حيازة جامعة بلعباس  .أحسن مؤسسة في مجال هندسة البناء واالنشاءات 85المستوى اإلفريقي. من بين 

عالميا في مجال الهندسة المدنية واإلنشاءات، متبوعة بكل من جامعات عنابة، تبسة،  03عالميا. والـ 05للمرتبة الـ

بروز جامعة فرحات عباس “وحمل التصنيف أيضا  .جامعة عالميا 055تيارت والشلف والمصنفة ضمن أحسن 

فيما  ,يشير البيان. مبرزا أنه تم تصنيف”, عالميا في ميدان الهندسة الصناعية والتصنيعية 05في المرتبة الـ 1سطيف 

مركز تنمية الطاقات المتجددة ومركز تطوير التكنولوجيات “يخص مراكز البحث والتطوير الحكومية, كل من 

كما تواجد مركز تنمية الطاقات المتجددة في المرتبة  .”مؤسسة بحث وتطوير في العالم 055أحسن  المتقدمة ضمن

بالنسبة  3الـ “فيما حقق المركز المرتبة ”. في عامل أداء البحث 81بالنسبة لعامل مخرجات االبتكار والمرتبة  11الـ “

أحسن “وصنف المركز ضمن  .”بحث والتطويرإلى التأثير المجتمعي على المستوى القاري في ترتيب مؤسسات ال

عالميا  01“وفي المرتبة ”. 202الطاقة  266مؤسسة بحث وتطوير في مجالي علوم اإلعالم اآللي والرياضيات  855

أما بالنسبة لمركز تنمية التكنولوجيات  .”في مجال هندسة البناء واإلنشاءات الريادة وطنيا وعربيا وكذلك قاريا

مؤسسة بحث. وتطوير على المستوى العالمي في  855تحقيق مرتبة من بين أحسن “عن تمكنه من المتقدمة, فضال 

على المستويين العربي  3صنف في المرتبة  200. وعلوم اإلعالم اآللي  230والهندسة  226مجاالت الرياضيات 

 .”واإلفريقي في مجال الفيزياء وعلم الفلكي

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

L’université constitue un "réservoir" pour la création de start-up 

 
MEDEA - L’université constitue un "réservoir pour la création de start-up et la promotion de la 

sphère économique et sociale", a affirmé mardi à Médéa, le ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, qui était accompagné du ministre de l’Economie de 

la connaissance, des start-up et des micros-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. 
"En plus de sa mission pédagogique classique, l’université assure depuis quelques temps, une autre 

mission tout aussi importante, celle de contribuer au renforcement des capacités économiques du pays à 

travers le développement et la création de start-up", a indiqué le ministre, lors d'une visite de travail et 

d'inspection à Médéa. 

Il a fait savoir, à cet égard, que " l’université demeure un réservoir inépuisable permettant de fonder des 

start-up capables de créer de la richesse et de l’emploi, outre leur participation à l’essor socio-économique 

du pays ", a soutenu M. Baddari. 

"L’intérêt accordé à ce segment a, pour finalité, de bâtir une économie forte basée sur l’innovation 

et la création", a-t-il dit, assurant que l’université "compte devenir la locomotive du développement 

économique". 

Le ministre de l’Economie de la connaissance, des start-up et des micros-entreprises, M. Yacine El Mahdi 

Oualid, a fait part, de son coté, d’une "augmentation substantielle" des projets innovants et de création de 

start-up au niveau national, à la faveur des mesures prises dans ce sens par son ministère et le département 

de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin d’accompagner l’élite universitaire. 

"L’accompagnement assuré aux start-up et aux micro-entreprises, que ce soit sur le plan du financement 

des projets ou de l’assouplissement des procédures de création et de délivrance des labels, a pour objectif 

de stimuler l'entrepreneuriat et d'encourager notre élite universitaire à rester dans le pays et à réussir sur le 

plan professionnel", a précisé M. El-Mahdi Oualid. 

Selon le ministre de l’économie de la connaissance, 15% de la totalité des start-up créées en Algérie ont 

été réalisées par des détenteurs de doctorat qui ont préféré investir dans ce nouveau créneau. Ce chiffre, a-

t-il estimé, "témoigne, aussi, du sérieux des projets conduits par ces universitaires et leur désir de 

réussite". 

L’élite algérienne établie à l’étranger participe à hauteur de 10% des start-up qui ont vu le jour jusqu’à 

présent, a relevé El-Mahdi Oualid, en faisant observer, d’autre part, que la contribution de l’élément 

féminin est égale à celle des hommes. 

Les deux ministres avaient procédé, à l’entame de leur visite d’inspection et de travail, à l’inauguration 

d’un complexe des start-up à l’université "Yahia Fares", ainsi que d'un studio d’enseignement à distance, 

localisé au sein du campus universitaire de Ouzera, à l’Est de Médéa. 

Dans le même campus, MM. Baddari et El-Mahdi Oualid ont procédé au lancement de la plate-forme 

numérique appelée "My Bus" (mon bus), appelée à faciliter les prestations de transport universitaire au 

profit des étudiants de la région. 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et celui de l’Economie de la connaissance ont animé, en fin de 

visite, une rencontre avec les étudiants au pôle universitaire de Médéa où des questions relatives à la 

création des start-up, le financement des projets innovants et les perspectives qu’offre ce créneau, ont été 

abordées. 



 

L’Université constitue un « réservoir » pour la création de start-up 

 

L’université est un « réservoir pour la création de start-up et la promotion de la sphère économique et 

sociale », a déclaré mardi, à Médéa, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari, qui était accompagné du ministre du Savoir Economie, Start-up et micro-

entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. 

« En plus de la mission éducative classique, l’université remplit depuis quelque temps une autre mission 

tout aussi importante, celle de contribuer au renforcement des capacités économiques du pays par le 

développement et la création de start-up », a indiqué le ministre, lors une visite de travail et de contrôle à 

Médéa. 

Il a indiqué à cet égard que « l’université demeure un réservoir inépuisable pour l’implantation de start-up 

capables de créer de la richesse et des emplois, en plus de leur participation au développement socio-

économique du pays », a fait valoir M. Baddari. 

« L’intérêt porté à ce segment vise à bâtir une économie forte basée sur l’innovation et la création », a-t-il 

dit, assurant que l’université « entend devenir la locomotive du développement économique ». 

Le ministre de l’Economie du Savoir, des Start-up et des Micro-Entreprises, M. Yacine El Mahdi Oualid, 

a annoncé, pour sa part, une « augmentation substantielle » des projets innovants et de la création de start-

up au niveau national, grâce au mesures prises en ce sens par son ministère et la Direction de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin de soutenir l’élite universitaire. 

« Le soutien apporté aux start-ups et micro-entreprises, que ce soit en termes de financement de projets ou 

d’assouplissement des procédures de création et de délivrance des labels, vise à stimuler l’entrepreneuriat 

et à encourager notre élite académique à rester dans le pays et à réussir professionnellement, » a déclaré 

M. El-Mahdi Oualid. 

Selon le ministre de l’Economie de la connaissance, 15% de toutes les start-up créées en Algérie l’ont été 

par des doctorants qui ont préféré investir dans ce nouveau créneau. Ce chiffre, a-t-il dit, « témoigne aussi 

du sérieux des projets portés par ces universitaires et de leur volonté de réussir ». 

L’élite algérienne installée à l’étranger participe à hauteur de 10% des start-up apparues jusqu’à présent, a 

noté El-Mahdi Oualid, soulignant, d’autre part, que la contribution de l’élément féminin est égale à celle 

des hommes. 

Les deux ministres avaient procédé, au début de la visite d’inspection et de travail, à l’inauguration d’un 

complexe de start-up à l’Université « Yahia Fares », ainsi qu’un studio d’enseignement à distance, situé 

au campus universitaire d’Ouzera. , à l’est de Médéa. 

Sur le même campus, MM. Baddari et El-Mahdi Oualid ont lancé la plateforme numérique baptisée « My 

Bus », nommée pour faciliter les services de transports universitaires au profit des étudiants de la région. 

A l’issue de la visite, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et le Ministre de l’Economie du Savoir ont 

animé une rencontre avec les étudiants du pôle universitaire Médéa au cours de laquelle des questions ont 

été posées liées à la création de start-up, au financement de projets innovants et les perspectives offertes. à 

travers ce créneau ont été discutés. 
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Sphère économique : L’université, «réservoir» 

pour la création de Start-Up 

 

L’université constitue un «réservoir pour la création de start-up et la promotion de la sphère économique 

et sociale», a affirmé, hier à Médéa, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari, qui était accompagné du ministre de l’Économie de la connaissance, des 

Start-up et des Micros-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. 

«En plus de sa mission pédagogique classique, l’université assure, depuis quelque temps, une autre 

mission tout aussi importante, celle de contribuer au renforcement des capacités économiques du pays, à 

travers le développement et la création de start-up», a indiqué le ministre, lors d'une visite de travail et 

d'inspection à Médéa. Il a fait savoir, à cet égard, que «l’université demeure un réservoir inépuisable 

permettant de fonder des start-up capables de créer de la richesse et de l’emploi, outre leur participation à 

l’essor socio-économique du pays», a soutenu M. Baddari. 

«L’intérêt accordé à ce segment a, pour finalité, de bâtir une économie forte basée sur l’innovation et la 

création», a-t-il dit, assurant que l’université «compte devenir la locomotive du développement 

économique». Le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micros-entreprises, M. 

Yacine El-Mahdi Oualid, a fait part, de son côté, d’une «augmentation substantielle» des projets 

innovants et de création de start-up au niveau national, à la faveur des mesures prises dans ce sens par son 

ministère et le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin 

d’accompagner l’élite universitaire. «L’accompagnement assuré aux start-up et aux micro-entreprises, 

que ce soit sur le plan du financement des projets ou de l’assouplissement des procédures de création et 

de délivrance des labels, a pour objectif de stimuler l'entrepreneuriat et d'encourager notre élite 

universitaire à rester dans le pays et à réussir sur le plan professionnel», a précisé M. El-Mahdi Oualid. 

Selon le ministre de l’Économie de la connaissance, 15% de la totalité des start-up créées en Algérie ont 

été réalisées par des détenteurs de doctorat qui ont préféré investir dans ce nouveau créneau. Ce chiffre, a-

t-il estimé, «témoigne, aussi, du sérieux des projets conduits par ces universitaires et leur désir de 

réussite». 

L’élite algérienne établie à l’étranger participe à hauteur de 10% des start-up qui ont vu le jour jusqu’à 

présent, a relevé El-Mahdi Oualid, en faisant observer, d’autre part, que la contribution de l’élément 

féminin est égale à celle des hommes. 

Les deux ministres avaient procédé, à l’entame de leur visite d’inspection et de travail, à l’inauguration 

d’un complexe des start-up à l’université Yahia-Fares, ainsi que d'un studio d’enseignement à distance, 

localisé au sein du campus universitaire d’Ouzera, à l’est de Médéa. Dans le même campus, MM. Baddari 

et El-Mahdi Oualid ont procédé au lancement de la plate-forme numérique appelée «My Bus» (mon bus), 

appelée à faciliter les prestations de transport universitaire au profit des étudiants de la région. Le ministre 

de l’Enseignement supérieur et celui de l’Économie de la connaissance ont animé, en fin de visite, une 

rencontre avec les étudiants, au pôle universitaire de Médéa, où des questions relatives à la création des 

start-up, le financement des projets innovants et les perspectives qu’offre ce créneau ont été abordées. 

 



 

L’USTHB, pôle incontournable pour l’intégration professionnelle des 

étudiants  

 

L’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène (USTHB) vient de sceller deux 

nouveaux partenariats avec des entreprises nationales. En effet, deux conventions de partenariat ont été 

signées, hier à Alger, par l’Université de Bab Ezzouar avec l’Entreprise nationale des granulats (ENG) et 

la Société d’exploitation des tramways (Setram). Ces nouveaux partenariats, dont l’USTHB cumule plus 

d’une dizaine d’autres à son actif, ont pour objectif la formation et l’encouragement à l’intégration 

professionnelle des étudiants de cette université. Avec cette nouvelle démarche, l’USTHB élargit son 

champ d’action sur de nouvelles perspectives au profit des étudiants. «Ces conventions offriront de 

nouvelles formations aux étudiants et des stages assurés par l’ENG et Setram, et ce, en fonction de leurs 

besoins respectifs. De même qu’elles contribueront à la création de start-up qui trouveront au sein de ces 

mêmes sociétés un environnement économique propice à leur développement», a indiqué le recteur de 

l’USTHB, Djamal Eddine Akretche, lors de la cérémonie de signature, organisée au siège de l’université 

à Bab Ezzouar. Les conventions en question reflètent, en outre, la démarche de l’université consistant à 

«s’ouvrir sur son environnement socioéconomique et consacrant la nouvelle stratégie du secteur de 

l’Enseignement supérieur, qui fait de l’université un acteur en interaction avec les entreprises à travers 

les formations qu’elle dispense au profit du marché de l’emploi», a-t-il expliqué. Tout en relevant que ces 

conventions impliquent diverses facultés de l’USTHB, M. Akretche a précisé qu’il s’agit notamment de 

celle de l’informatique qui est la plus concernée, vu son apport aux entreprises signataires en matière 

d’introduction de l’intelligence artificielle. 

De son côté, le président-directeur général de l’ENG, Mohamed Sayah Djellil, s’est réjoui de cette 

signature qui permettra, a-t-il dit, «un rapprochement entre l’université et l’entreprise», s’engageant à 

«participer à la formation des étudiants, en complément de leur cursus académique, de sorte à ce qu’ils 

s’insèrent dans le monde du travail durant leur apprentissage».Pour sa part, le directeur général de 

Setram, Farid Bouallouche, s’est également dit «heureux de contribuer à l’intégration professionnelle des 

étudiants, en leur offrant la possibilité de bénéficier de la technologie acquise par la société», qualifiant 

la convention liant son entreprise à l’USTHB de partenariat «gagnant-gagnant». A noter que l’université 

avait paraphé plusieurs conventions cadres avec des entreprises durant ces trois dernières années. Pour 

rappel, en date du 5 octobre 2022, la même université et l’Entreprise de réparation navale (Erenav) ont 

signé, une convention de partenariat scientifique et pédagogique. Une convention de partenariat avait été 

signée, le 20 juillet 2022, entre l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène 

(USTHB) et l’Entreprise Métro d’Alger (EMA). Entre autre, le groupe Sonatrach et l’USTHB signe, en 

date du 17 octobre 2021, une convention de partenariat. Le 13 octobre 2021 avec la Compagnie 

industrielle des transports algériens (Cital) pour rapprocher les liens entre l’université et l’industrie. Mais 

aussi le 27 décembre 2020 avec le groupe Saidal et le 29 juillet 2020 avec le Centre de Recherche 

Scientifique et Technique (CRSTDLA) pour le Développement de la Langue arabe.  

 


