
 

 

 
  

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023 فيفري 02 يومل



 
 الجامعة "خزان" لخلق المؤسسات الناشئة

 
 

تشكل الجامعة "خزانا" لخلق المؤسسات الناشئة و ترقية الفضاء االقتصادي واالجتماعي ، حسبما أكده اليوم 

التعليم العالي والبحث العلمي ، كمال بداري ، الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة و وزير  بالمديةالثالثاء 

  .المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد

، أنه عالوة عن مهمتها البيداغوجية التقليدية تضطلع الجامعة المديةو أوضح الوزير خالل زيارة عمل قادته إلى 

منذ مدة بمهمة أخرى ال تقل أهمية تتمثل " في المساهمة في تعزيز القدرات االقتصادية للبالد من خالل تطوير 

 ."وإنشاء مؤسسات ناشئة

ن شأنها خلق الثروة والشغل إلى جانب وأضاف في هذا الصدد أن "الجامعة مخزون دائم لخلق مؤسسات ناشئة م

مساهمتها في اإلقالع االجتماعي واالقتصادي للبالد" مؤكدا أن "االهتمام بهذا القطاع هدفه بناء اقتصاد قوي قائم 

 ."على االبتكار واإلبداع" قبل ان يبرز سعي الجامعة الى "التحول إلى قاطرة للتنمية االقتصادية

"ارتفاع  المعرفة و المؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد عن تسجيل من جهته ، كشف وزير اقتصاد

معتبر" في المشاريع المبتكرة و في عدد المؤسسات الناشئة وطنيا بفضل "اإلجراءات التي اتخذتها وزارته في هذا 

 .حسبه المجال بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمرافقة النخب الجامعية"،

قال أن "الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة والمصغرة من حيث تمويل المشاريع أو تسهيل إجراءات إنشاء  و

تشجيع نخبتنا الجامعية على االستقرار في البالد و  المؤسسات وإصدار الوسم هدفه التحفيز على المقاوالتية

 ."والنجاح على الصعيد المهني

بالمائة من المؤسسات الناشئة بالجزائر أصحابها حاملون  15بة "و أشار وزير اقتصاد المعرفة إلى أن نس

للدكتوراه فضلوا االستثمار في هذا المجال الجديد" معتبرا أن هذا الرقم "دليل" على "جدية المشاريع التي باشرها 

 ."هؤالء الجامعيون ورغبتهم في النجاح

بالمائة من المؤسسات  10مة في الخارج تقدر بنسبة وذكر السيد المهدي وليد أن "مساهمة النخب الجزائرية المقي

الناشئة التي تم انجازها بالجزائر إلى يومنا هذا" الفتا إلى أن مساهمة العنصر النسوي تساوى مساهمة الرجال في 

 .المجال

، أشرف الوزيران على تدشين مركب للمؤسسات الناشئة بجامعة "يحيى المديةو في مستهل زيارتهما التفقدية إلى 

 .(فارس" إلى جانب استوديو للتعليم عن بعد بالحرم الجامعي بوزرة)شرق الوالية

، تهدف إلى تسهيل خدمات (كما اشرفا بنفس الجامعة على إطالق أرضية رقمية تحت اسم "ماي باص" )حافلتي

 .النقل الجامعي لفائدة الطلبة بالمنطقة

و في ختام الزيارة التقى الوزيران طلبة المركز الجامعي للمدية حيث تم التطرق معهم للعديد من المسائل المتعلقة 

 .بإنشاء المؤسسات الناشئة وتمويل المشاريع المبتكرة واآلفاق التي يوفرها هذا المجال االستثماري
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لخلق المؤسسات الناشئة” زانخ“الجامعة   

 تساهم في تعزيز القدرات االقتصادية للبالد

 

 ”ـ بداري : الجامعة فاعل في اإلقالع االجتماعي واالقتصادي للبالد

 ـ ياسين وليد: دعم المؤسسات الناشئة والمصغرة هدفه التحفيز على المقاوالتية

الفضاء االقتصادي واالجتماعي ، حسبما أكده وزير  لخلق المؤسسات الناشئة و ترقية” خزانا“تشكل الجامعة 

بوزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و  التعليم العالي والبحث العلمي ، كمال بداري ، الذي كان مرفوقا 

 .المؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد

بيداغوجية التقليدية تضطلع الجامعة و أوضح الوزير خالل زيارة عمل قادته إلى المدية، أنه عالوة عن مهمتها ال

في المساهمة في تعزيز القدرات االقتصادية للبالد من خالل تطوير ” منذ مدة بمهمة أخرى ال تقل أهمية تتمثل 

 .”وإنشاء مؤسسات ناشئة

الجامعة مخزون دائم لخلق مؤسسات ناشئة من شأنها خلق الثروة والشغل إلى جانب “وأضاف في هذا الصدد أن 

االهتمام بهذا القطاع هدفه بناء اقتصاد قوي قائم “مؤكدا أن  ”همتها في اإلقالع االجتماعي واالقتصادي للبالدمسا

 .”التحول إلى قاطرة للتنمية االقتصادية“قبل ان يبرز سعي الجامعة الى ” على االبتكار واإلبداع

 عدد المؤسسات الناشئةفي المشاريع المبتكرة و في ” ارتفاع معتبر“ياسين المهدي وليد : .…

ارتفاع ” من جهته ، كشف وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد عن تسجيل

اإلجراءات التي اتخذتها وزارته في هذا “في المشاريع المبتكرة و في عدد المؤسسات الناشئة وطنيا بفضل ” معتبر

 .حسبه ،”والبحث العلمي لمرافقة النخب الجامعيةالمجال بمعية وزارة التعليم العالي 

الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة والمصغرة من حيث تمويل المشاريع أو تسهيل إجراءات إنشاء “و قال أن 

تشجيع نخبتنا الجامعية على االستقرار في البالد و المؤسسات وإصدار الوسم هدفه التحفيز على المقاوالتية 

 .”المهني والنجاح على الصعيد

بالمائة من المؤسسات الناشئة بالجزائر أصحابها حاملون  15“و أشار وزير اقتصاد المعرفة إلى أن نسبة 

جدية المشاريع التي باشرها “على ” دليل“معتبرا أن هذا الرقم ” للدكتوراه فضلوا االستثمار في هذا المجال الجديد

 .”هؤالء الجامعيون ورغبتهم في النجاح

بالمائة من المؤسسات الناشئة  10مساهمة النخب الجزائرية المقيمة في الخارج تقدر بنسبة “دي وليد أن وذكر المه

 .الفتا إلى أن مساهمة العنصر النسوي تساوى مساهمة الرجال في المجال ”التي تم انجازها بالجزائر إلى يومنا هذا
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 .الجامعة "خزان" لخلق المؤسسات الناشئة

 
 

تشكل الجامعة "خزانا" لخلق المؤسسات الناشئة و ترقية الفضاء االقتصادي واالجتماعي ، حسبما أكده اليوم  

لذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة و الثالثاء بالمدية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كمال بداري ، ا

 .المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد

و أوضح الوزير خالل زيارة عمل قادته إلى المدية، أنه عالوة عن مهمتها البيداغوجية التقليدية تضطلع الجامعة 

يز القدرات االقتصادية للبالد من خالل تطوير منذ مدة بمهمة أخرى ال تقل أهمية تتمثل " في المساهمة في تعز

 ."وإنشاء مؤسسات ناشئة

وأضاف في هذا الصدد أن "الجامعة مخزون دائم لخلق مؤسسات ناشئة من شأنها خلق الثروة والشغل إلى جانب 

اد قوي قائم مؤكدا أن "االهتمام بهذا القطاع هدفه بناء اقتص "مساهمتها في اإلقالع االجتماعي واالقتصادي للبالد

 ."على االبتكار واإلبداع" قبل ان يبرز سعي الجامعة الى "التحول إلى قاطرة للتنمية االقتصادية

ارتفاع  من جهته ، كشف وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد عن تسجيل"

نيا بفضل "اإلجراءات التي اتخذتها وزارته في هذا معتبر" في المشاريع المبتكرة و في عدد المؤسسات الناشئة وط

 .حسبه المجال بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمرافقة النخب الجامعية"،

و قال أن "الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة والمصغرة من حيث تمويل المشاريع أو تسهيل إجراءات إنشاء 

تشجيع نخبتنا الجامعية على االستقرار في البالد و  لى المقاوالتيةالمؤسسات وإصدار الوسم هدفه التحفيز ع

 ."والنجاح على الصعيد المهني

بالمائة من المؤسسات الناشئة بالجزائر أصحابها حاملون  15و أشار وزير اقتصاد المعرفة إلى أن نسبة "

دليل" على "جدية المشاريع التي باشرها معتبرا أن هذا الرقم " "للدكتوراه فضلوا االستثمار في هذا المجال الجديد

 ."هؤالء الجامعيون ورغبتهم في النجاح

بالمائة من المؤسسات  10وذكر السيد المهدي وليد أن "مساهمة النخب الجزائرية المقيمة في الخارج تقدر بنسبة 

ي تساوى مساهمة الرجال في الناشئة التي تم انجازها بالجزائر إلى يومنا هذا" الفتا إلى أن مساهمة العنصر النسو

 .المجال

و في مستهل زيارتهما التفقدية إلى المدية، أشرف الوزيران على تدشين مركب للمؤسسات الناشئة بجامعة "يحيى 

 .(فارس" إلى جانب استوديو للتعليم عن بعد بالحرم الجامعي بوزرة)شرق الوالية

، تهدف إلى تسهيل خدمات (اسم "ماي باص" )حافلتي كما اشرفا بنفس الجامعة على إطالق أرضية رقمية تحت

 .النقل الجامعي لفائدة الطلبة بالمنطقة

و في ختام الزيارة التقى الوزيران طلبة المركز الجامعي للمدية حيث تم التطرق معهم للعديد من المسائل المتعلقة 

 .رها هذا المجال االستثماريبإنشاء المؤسسات الناشئة وتمويل المشاريع المبتكرة واآلفاق التي يوف

 

 
 

 

 



 

 

 بالمائة من المؤسسات الناشئة بالجزائر أصحابها حاملون للدكتوراه 15 

 
 

https://youtu.be/MjvEXdRJ2G8 
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 الجامعة "خزان" لخلق المؤسسات الناشئة

 
 

تشكل الجامعة "خزانا" لخلق المؤسسات الناشئة و ترقية الفضاء االقتصادي واالجتماعي ، حسبما أكده اليوم 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كمال بداري ، الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة و  بالمديةالثالثاء 

  .المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد

، أنه عالوة عن مهمتها البيداغوجية التقليدية تضطلع الجامعة المديةو أوضح الوزير خالل زيارة عمل قادته إلى 

منذ مدة بمهمة أخرى ال تقل أهمية تتمثل " في المساهمة في تعزيز القدرات االقتصادية للبالد من خالل تطوير 

 ."وإنشاء مؤسسات ناشئة

ف في هذا الصدد أن "الجامعة مخزون دائم لخلق مؤسسات ناشئة من شأنها خلق الثروة والشغل إلى جانب وأضا

مساهمتها في اإلقالع االجتماعي واالقتصادي للبالد" مؤكدا أن "االهتمام بهذا القطاع هدفه بناء اقتصاد قوي قائم 

 ."إلى قاطرة للتنمية االقتصادية على االبتكار واإلبداع" قبل ان يبرز سعي الجامعة الى "التحول

"ارتفاع  من جهته ، كشف وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد عن تسجيل

معتبر" في المشاريع المبتكرة و في عدد المؤسسات الناشئة وطنيا بفضل "اإلجراءات التي اتخذتها وزارته في هذا 

 .حسبه ليم العالي والبحث العلمي لمرافقة النخب الجامعية"،المجال بمعية وزارة التع

و قال أن "الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة والمصغرة من حيث تمويل المشاريع أو تسهيل إجراءات إنشاء 

تشجيع نخبتنا الجامعية على االستقرار في البالد و  المؤسسات وإصدار الوسم هدفه التحفيز على المقاوالتية

 ."على الصعيد المهني والنجاح

بالمائة من المؤسسات الناشئة بالجزائر أصحابها حاملون  15و أشار وزير اقتصاد المعرفة إلى أن نسبة "

للدكتوراه فضلوا االستثمار في هذا المجال الجديد" معتبرا أن هذا الرقم "دليل" على "جدية المشاريع التي باشرها 

 ."هؤالء الجامعيون ورغبتهم في النجاح

بالمائة من المؤسسات  10وذكر السيد المهدي وليد أن "مساهمة النخب الجزائرية المقيمة في الخارج تقدر بنسبة 

الناشئة التي تم انجازها بالجزائر إلى يومنا هذا" الفتا إلى أن مساهمة العنصر النسوي تساوى مساهمة الرجال في 

 .المجال

، أشرف الوزيران على تدشين مركب للمؤسسات الناشئة بجامعة "يحيى المديةو في مستهل زيارتهما التفقدية إلى 

 .(فارس" إلى جانب استوديو للتعليم عن بعد بالحرم الجامعي بوزرة)شرق الوالية

، تهدف إلى تسهيل خدمات (ة رقمية تحت اسم "ماي باص" )حافلتيكما اشرفا بنفس الجامعة على إطالق أرضي

 .النقل الجامعي لفائدة الطلبة بالمنطقة

و في ختام الزيارة التقى الوزيران طلبة المركز الجامعي للمدية حيث تم التطرق معهم للعديد من المسائل المتعلقة 

 .ق التي يوفرها هذا المجال االستثماريبإنشاء المؤسسات الناشئة وتمويل المشاريع المبتكرة واآلفا
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لخلق المؤسسات الناشئة” خزان“الجامعة   

 
 

لخلق المؤسسات الناشئة و ترقية الفضاء االقتصادي واالجتماعي ، حسبما أكده اليوم الثالثاء بالمدية ” خزانا“تشكل الجامعة 

و المؤسسات  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كمال بداري ، الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة

 المصغرة، ياسين المهدي وليد.

و أوضح الوزير خالل زيارة عمل قادته إلى المدية، أنه عالوة عن مهمتها البيداغوجية التقليدية تضطلع الجامعة منذ مدة بمهمة 

 ”.ت ناشئةفي المساهمة في تعزيز القدرات االقتصادية للبالد من خالل تطوير وإنشاء مؤسسا” أخرى ال تقل أهمية تتمثل 

الجامعة مخزون دائم لخلق مؤسسات ناشئة من شأنها خلق الثروة والشغل إلى جانب مساهمتها في “وأضاف في هذا الصدد أن 

قبل ان ” قائم على االبتكار واإلبداعاالهتمام بهذا القطاع هدفه بناء اقتصاد قوي “مؤكدا أن ” اإلقالع االجتماعي واالقتصادي للبالد

 ”.التحول إلى قاطرة للتنمية االقتصادية“يبرز سعي الجامعة الى 

في ” ارتفاع معتبر”من جهته ، كشف وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد عن تسجيل

اإلجراءات التي اتخذتها وزارته في هذا المجال بمعية وزارة التعليم “ المشاريع المبتكرة و في عدد المؤسسات الناشئة وطنيا بفضل

 ،حسبه.”العالي والبحث العلمي لمرافقة النخب الجامعية

الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة والمصغرة من حيث تمويل المشاريع أو تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات وإصدار “و قال أن 

 ”.التية و تشجيع نخبتنا الجامعية على االستقرار في البالد والنجاح على الصعيد المهنيالوسم هدفه التحفيز على المقاو

بالمائة من المؤسسات الناشئة بالجزائر أصحابها حاملون للدكتوراه فضلوا  15“و أشار وزير اقتصاد المعرفة إلى أن نسبة 

جدية المشاريع التي باشرها هؤالء الجامعيون ورغبتهم في “على ” دليل“معتبرا أن هذا الرقم ” االستثمار في هذا المجال الجديد

 ”.النجاح

بالمائة من المؤسسات الناشئة التي تم  10مساهمة النخب الجزائرية المقيمة في الخارج تقدر بنسبة “وذكر السيد المهدي وليد أن 

 همة الرجال في المجال.الفتا إلى أن مساهمة العنصر النسوي تساوى مسا” انجازها بالجزائر إلى يومنا هذا

إلى ” يحيى فارس“و في مستهل زيارتهما التفقدية إلى المدية، أشرف الوزيران على تدشين مركب للمؤسسات الناشئة بجامعة 

 جانب استوديو للتعليم عن بعد بالحرم الجامعي بوزرة)شرق الوالية(.

)حافلتي(، تهدف إلى تسهيل خدمات النقل الجامعي ” ماي باص“كما اشرفا بنفس الجامعة على إطالق أرضية رقمية تحت اسم 

 لفائدة الطلبة بالمنطقة.

و في ختام الزيارة التقى الوزيران طلبة المركز الجامعي للمدية حيث تم التطرق معهم للعديد من المسائل المتعلقة بإنشاء 

 االستثماري. المؤسسات الناشئة وتمويل المشاريع المبتكرة واآلفاق التي يوفرها هذا المجال
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 بداري: إنشاء شركة مختلطة "جوانت فونتوغ" لتصنيع جهازين للتحسس بتسربات الغاز

 
 

قطاعات لتصنيع  3كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن السعي إلطالق شركة مختلطة من 

  ."جهازين للتحسس بتسربات "الغاز

لتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها استلم االتحاد على نسخة منه " انه يشرف وأوضحت وزارة ا

كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفقة وزير الطاقة والمناجم ووزير اقتصاد المعرفة 

ات والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، غدا، بمقر الوزارة بين عكنون على حفل توقيع اتفاقي

في  (Joint Venture شراكة وتعاون بين القطاعات الثالث والتي قد تفضي إلى انشاء شركة مختلطة

مجال انتاج وتصنيع جهازين للتحسس بتسربات الغاز بما فيها غاز أحادي أكسيد الكربون، وجهاز 

 -يضيف البيان-آخر أوتوماتكي ذكي لتسيير أجهزة كشف تسرب الغاز.، 

فان االتفاقيات التي ستوقع اليوم موزعة حسب المؤسسة والهيئات، مشيرة انه وحسب ذات المصدر " 

، ومركز (CRTSE) سيتم توقيع اتفاقية بين مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية

التابعة لقطاع التعليم العالي  (CRAPC) البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

، وكذا توقيع (SONELGAZ) لمي من جهة، والمؤسسة االقتصادية العمومية سونلغازوالبحث الع

اتفاقية من جهة أخرى بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من جهة، ومؤسسة 

 .سونلغاز

 النواقل الطاقويةواضافت الوزارة انه سيتم توقيع أيضا اتفاقية بين مركز البحث في تكنولوجيا نصف 

(CRTSE)مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ، (CRAPC) ،من جهة ،

 التابع لمؤسسة سونلغاز (CREDEG) ومركز البحث ودراسة وتطوير الكهرباء والغاز

(SONELGAZ) من جهة أخرى، وكذا اتفاقية بين مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل ،

، (CRAPC) ، مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية(CRTSE)  لطاقويةا

ناشئين تابعتين لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات من جهة ومؤسستين 

 .المصغرة، من جهة أخرى

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 للتحسس بتسربات الغاز بداري: إنشاء شركة مختلطة "جوانت فونتوغ" لتصنيع جهازين

 
 

قطاعات لتصنيع  3كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن السعي إلطالق شركة مختلطة من 

  ."جهازين للتحسس بتسربات "الغاز

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها استلم االتحاد على نسخة منه " انه يشرف 

ليم العالي والبحث العلمي، رفقة وزير الطاقة والمناجم ووزير اقتصاد المعرفة كمال بداري وزير التع

والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، غدا، بمقر الوزارة بين عكنون على حفل توقيع اتفاقيات 

في  (Joint Venture شراكة وتعاون بين القطاعات الثالث والتي قد تفضي إلى انشاء شركة مختلطة

اج وتصنيع جهازين للتحسس بتسربات الغاز بما فيها غاز أحادي أكسيد الكربون، وجهاز مجال انت

 -يضيف البيان-آخر أوتوماتكي ذكي لتسيير أجهزة كشف تسرب الغاز.، 

وحسب ذات المصدر " فان االتفاقيات التي ستوقع اليوم موزعة حسب المؤسسة والهيئات، مشيرة انه 

، ومركز (CRTSE) البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقويةسيتم توقيع اتفاقية بين مركز 

التابعة لقطاع التعليم العالي  (CRAPC) البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

، وكذا توقيع (SONELGAZ) والبحث العلمي من جهة، والمؤسسة االقتصادية العمومية سونلغاز

مديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من جهة، ومؤسسة اتفاقية من جهة أخرى بين ال

 .سونلغاز

 واضافت الوزارة انه سيتم توقيع أيضا اتفاقية بين مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية

(CRTSE)مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ، (CRAPC) ،من جهة ،

 التابع لمؤسسة سونلغاز (CREDEG) البحث ودراسة وتطوير الكهرباء والغاز ومركز

(SONELGAZ) من جهة أخرى، وكذا اتفاقية بين مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل ،

، (CRAPC) ، مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية(CRTSE) الطاقوية

تابعتين لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات  ناشئينمن جهة ومؤسستين 

 .المصغرة، من جهة أخرى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تنصيب "الشريف مريبعي" رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية

 
 

 العاصمة، بالجزائرتم يوم أمس األربعاء  في إطار مساعي تفعيل دور هذه الهيئة في خدمة وتطوير اللغة العربية،

ة رفقة أعضاء المكتب للغة العربي  الجزائريتنصيب البروفيسور "الشريف مريبعي" بصفته رئيسا للمجمع 

  .التنفيذي

 

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتعليم العالي والبحث  هذا ولدى إشرافه بمقر المجمع على حفل التنصيب،

أن "هذا المجمع الذي أعاد تفعيله رئيس الجمهورية له دور مهم جدا في خدمة اللغة  نور الدين غوالي، العلمي،

 . "ئها بالنظر الى التحديات الراهنة ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجياالعربية وتطويرها وإثرا

 

وأضاف غوالي بالقول، إن "المجلس األعلى للغة العربية ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 

 للغة العربية، الجزائريهي بحاجة الى المجمع  وغيرها من المخابر التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي،

 . "الجزائرالذي سيعمل أيضا مع دول عربية أخرى من أجل تجسيد مشروع الذخيرة العربية الذي تبنته 

بأن مهام المجمع "تتمثل أساسا في خدمة اللغة العربية بالسعي إلثرائها  أوضح الشريف مريبعي، من جهته،

وتنميتها وتطويرها والمحافظة على سالمتها والسهر على مواكبتها للعصر باعتبارها لغة اختراع علمي 

 . "وتكنولوجي

عن التزامه بالعمل "على تحقيق هذه األهداف بأسلوب عقالني وعلمي ووفق  لمجمع،كما عبر الرئيس الجديد ل

خطط مرحلية"،وأشار الى ضرورة "التواصل مع المؤسسات التي تخدم اللغة العربية في داخل الوطن وخارجه 

 . "بغرض التنسيق والتعاون

راف على هذا المشروع "علميا وإداريا بأنه تم "تكليف" المجمع باإلش أكد مريبعي، وبخصوص الذخيرة العربية،

وماليا وهذه مهمة أخرى عظيمة يجب مواصلة النهوض بها وإعطائها دفعا قويا بالتعاون مع القطاعات الوطنية 

 ."المعنية كالتعليم العالي والتربية و التكوين والتعليم المهنيين والثقافة وغيرها

من البروفيسور الشريف مريبعي رئيسا، إلى جانب  للغة العربية، الجزائريهذا ويتشكل المكتب التنفيذي للمجمع 

عضوية كل من أحمد جعفري )نائبا( وفريال فالح )نائبا( والطاهر لوصيف )كاتبا عاما( وكذا فتيحة خلوت )كاتبة 

 .اعدة(،حيث تم تنصيبهم بموجب مرسوم رئاسيعامة مس
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ع الجزائري للغة العربيةمتنصيب الشريف مريبعي رئيسا للمج  

 
 

تم, اليوم األربعاء بالجزائر العاصمة, تنصيب البروفيسور الشريف مريبعي بصفته رئيسا للمجمع الجزائري للغة 

ير اللغة العربية رفقة أعضاء المكتب التنفيذي, وذلك في إطار مساعي تفعيل دور هذه الهيئة في خدمة وتطو

 العربية.

ولدى إشرافه بمقر المجمع على حفل التنصيب, أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتعليم العالي والبحث 

هذا المجمع الذي أعاد تفعيله رئيس الجمهورية له دور مهم جدا في خدمة اللغة “العلمي, نور الدين غوالي, أن 

 ”.حديات الراهنة ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجياالعربية وتطويرها وإثرائها بالنظر الى الت

المجلس االعلى للغة العربية و مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية “وأردف السيد غوالي بالقول إن 

وغيرها من المخابر التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي هي بحاجة الى المجمع الجزائري للغة العربية, 

 ”.الذي سيعمل أيضا مع دول عربية اخرى من أجل تجسيد مشروع الذخيرة العربية الذي تبنته الجزائر

تتمثل أساسا في خدمة اللغة العربية بالسعي إلثرائها “من جهته, أوضح الشريف مريبعي, بأن مهام المجمع 

بارها لغة اختراع علمي وتنميتها وتطويرها والمحافظة على سالمتها والسهر على مواكبتها للعصر باعت

 ”.وتكنولوجي

على تحقيق هذه األهداف بأسلوب عقالني وعلمي ووفق “كما عبر الرئيس الجديد للمجمع, عن التزامه بالعمل 

التواصل مع المؤسسات التي تخدم اللغة العربية في داخل الوطن وخارجه “، وأشار الى ضرورة ”خطط مرحلية

 ”.بغرض التنسيق والتعاون

علميا وإداريا “المجمع باإلشراف على هذا المشروع ” تكليف“الذخيرة العربية, أكد المتحدث بأنه تم وبخصوص 

وماليا وهذه مهمة أخرى عظيمة يجب مواصلة النهوض بها وإعطائها دفعا قويا بالتعاون مع القطاعات الوطنية 

 ”.افة وغيرهاالمعنية كالتعليم العالي والتربية و التكوين والتعليم المهنيين والثق

ويتشكل المكتب التنفيذي للمجمع الجزائري للغة العربية, من البروفيسور الشريف مريبعي رئيسا, إلى جانب 

عضوية كل من أحمد جعفري )نائبا( وفريال فالح )نائبا( والطاهر لوصيف )كاتبا عاما( وكذا فتيحة خلوت )كاتبة 

 .2023جانفي  09رئاسي المؤرخ في عامة مساعدة(, حيث تم تنصيبهم بموجب المرسوم ال
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 تنصيب "الشريف مريبعي" رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية

 
 

 العاصمة، بالجزائرتم يوم أمس األربعاء  في إطار مساعي تفعيل دور هذه الهيئة في خدمة وتطوير اللغة العربية،

للغة العربية رفقة أعضاء المكتب   الجزائريتنصيب البروفيسور "الشريف مريبعي" بصفته رئيسا للمجمع 

  .التنفيذي

 

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتعليم العالي والبحث  ى إشرافه بمقر المجمع على حفل التنصيب،هذا ولد

أن "هذا المجمع الذي أعاد تفعيله رئيس الجمهورية له دور مهم جدا في خدمة اللغة  نور الدين غوالي، العلمي،

 . "لة بالعلوم والتكنولوجياالعربية وتطويرها وإثرائها بالنظر الى التحديات الراهنة ذات الص

 

وأضاف غوالي بالقول، إن "المجلس األعلى للغة العربية ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 

 للغة العربية، الجزائريهي بحاجة الى المجمع  وغيرها من المخابر التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي،

 . "الجزائرالذي سيعمل أيضا مع دول عربية أخرى من أجل تجسيد مشروع الذخيرة العربية الذي تبنته 

بأن مهام المجمع "تتمثل أساسا في خدمة اللغة العربية بالسعي إلثرائها  أوضح الشريف مريبعي، ،من جهته

وتنميتها وتطويرها والمحافظة على سالمتها والسهر على مواكبتها للعصر باعتبارها لغة اختراع علمي 

 . "وتكنولوجي

األهداف بأسلوب عقالني وعلمي ووفق  عن التزامه بالعمل "على تحقيق هذه كما عبر الرئيس الجديد للمجمع،

وأشار الى ضرورة "التواصل مع المؤسسات التي تخدم اللغة العربية في داخل الوطن وخارجه  خطط مرحلية"،

 . "بغرض التنسيق والتعاون

بأنه تم "تكليف" المجمع باإلشراف على هذا المشروع "علميا وإداريا  أكد مريبعي، وبخصوص الذخيرة العربية،

ليا وهذه مهمة أخرى عظيمة يجب مواصلة النهوض بها وإعطائها دفعا قويا بالتعاون مع القطاعات الوطنية وما

 ."المعنية كالتعليم العالي والتربية و التكوين والتعليم المهنيين والثقافة وغيرها

من البروفيسور الشريف مريبعي رئيسا، إلى جانب  للغة العربية، الجزائريهذا ويتشكل المكتب التنفيذي للمجمع 

عضوية كل من أحمد جعفري )نائبا( وفريال فالح )نائبا( والطاهر لوصيف )كاتبا عاما( وكذا فتيحة خلوت )كاتبة 

 .عامة مساعدة(،حيث تم تنصيبهم بموجب مرسوم رئاسي
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 في ملتقى حول الوعي التكنولوجي واألمن االجتماعي: تثمين جهود الجيش واألمن ودعوة إلنشاء مركز يقظة

 

 

ثّمن المشاركون في فعاليات الملتقى العلمي الوطني حول رؤى الجامعة و المؤسسة األمنية نحو تحقيق الوعي 

، جهود وزارة الدفاع الوطني و األسالك األمنية في  بخنشلةالتكنولوجي و األمن االجتماعي الذي اختتم أمس 

  .مكافحة الجرائم السيبرانية و تحقيق األمن االجتماعي

، البروفيسور ليندة شنافي، أن الملتقى الذي احتضنته جامعة خنشلةو أكدت نائب المدير للعالقات الخارجية بجامعة 

عباس لغرور، قد خلص في توصياته إلى تثمين جهود وزارة الدفاع الوطني واألسالك األمنية المختلفة والسلطة 

رجي للدولة الجزائرية و مكافحة الجرائم السيبرانية و تحقيق األمن القضائية في الحفاظ على األمن الداخلي و الخا

االجتماعي، كما تم التأكيد على ضرورة استحداث مركز اليقظة يضم كل التخصصات والهيئات لنشر آليات و 

ت أنماط مواجهة كل أشكال المخاطر التي من شأنها المساس باألمن االجتماعي، وكذا استحداث آليات و ميكانيزما

لتعزيز دور مؤسسات التنشئة االجتماعية لرفع مستوى الوعي و األمن االجتماعي ، مع ضرورة تنظيم لقاءات 

تحسيسية دورية عبر مختلف القطاعات بهدف نشر الوعي األمني في أوساط الفئات الهشة، ما يكسبها مناعة 

 .التصدي لسلبيات وسائل التكنولوجيا الحديثة

دور وسائل اإلعالم بكل الوسائط اإلعالمية إلنماء السلوك االجتماعي اإليجابي ، وكذا  و تم التأكيد على تعزيز

تزويد مختلف المؤسسات األمنية و الرسمية للدولة بتقنيات تكنولوجية حديثة من شأنها التصدي لكل محاوالت 

ة العلمية و التقنية لمراقبة زعزعة االستقرار النفسي لكل مكونات المجتمع ، و ضرورة إنشاء مخابر مهمتها الدراس

كل ما يتم استيراده من تكنولوجيات حديثة، خاصة منها التي تكتسب باألمن االجتماعي ، إضافة إلى مسايرة 

السياسة التشريعية و الجنائية للتطورات والمستجدات الوطنية والدولية لضمان مرونة التشريعات ومجابهة مختلف 

لمحتملة، مع تطوير األساليب الرقمية والتكنولوجية بتفعيل آليات الرقابة اإلعالمية التهديدات والرهانات األمنية ا

والتكنولوجية و كذا تعزيز الهيئات األمنية الوطنية المتخصصة في أمن األنظمة المعلوماتية وتزويدها بآليات 

ولة خلق محركات بحث تضمن الرقابة الفعالة على المحتويات التي من شأنها المساس باألمن القومي مع محا

وتطبيقات للتواصل االجتماعي وطنية ومنبثقة من منظومة القيم الثقافية واالجتماعية والدينية للمجتمع الجزائري، 

بمساهمة المؤسسة الجامعية في مجال التكوين النظري والتطبيقي و إدراج مادة األمن االجتماعي والتكنولوجي في 

 .افة األمنيةكل المراحل التعليمية لخلق الثق

على مدار يومين ، قد شهد حضور قيادات أمنية، و شهد  خنشلةتجدر اإلشارة إلى أن الملتقى الذي احتضنته جامعة 

 ،سطيفإلقاء محاضرات و تنصيب ورشات عمل من طرف أساتذة من جامعات 

و  وبسكرة بالتنسيق مع مختصين في المجال تابعين للمؤسسات األمنية سكيكدة، تيارت، خنشلة، أم البواقي

العسكرية، على غرار المعهد الوطني لألدلة الجنائية و علم اإلجرام للدرك الوطني بقسنطينة، و المصلحة الوالئية 

 الجهوية بقسنطينة. ، المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، و كذا القيادةبخنشلةللشرطة القضائية 

كلتوم رابية   
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Installation de Cherif Meribai à la tête de l'Académie algérienne de la langue 

arabe 

 

ALGER - Le professeur Cherif Meribai a été installé mercredi à Alger en sa qualité de 

président de l'Académie algérienne de la langue arabe (AALA), avec les membres du bureau 

exécutif, dans le cadre des efforts visant à redynamiser le rôle de cet organisme au service du 

développement de la langue arabe. 

Présidant la cérémonie d'installation, au siège de l'Académie, le conseiller du président de la 

République chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Noureddine 

Ghouali, a affirmé que "cette Académie, relancée par le Président Tebboune, a un rôle très 

important dans le développement et l'enrichissement de la langue arabe, face aux défis 

technologiques et scientifiques actuels". 

"Le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) et le Centre de recherche scientifique et technique 

pour le développement de la langue arabe (CRSTDLA) et autres laboratoires relevant du secteur 

de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont besoin de l'AALA qui œuvrera 

également avec d'autres pays arabes à la réalisation du projet linguistique adopté par l'Algérie", 

a-t-il ajouté. 

De son côté, M. Meribai a précisé que les missions de l'académie "consistent principalement à 

servir la langue arabe à travers son enrichissement, son développement et la préservation de son 

intégrité, tout en veillant à ce qu'elle soit en phase avec son temps, en tant que langue d'invention 

scientifique et technologique". 

Le nouveau président s'est dit, en outre, engagé à œuvrer à "la réalisation de ces objectifs de 

manière rationnelle et scientifique, selon des plans conjoncturels", soulignant à ce propos la 

nécessité "d'entrer en contact avec les organismes de langue arabe en Algérie et à l'étranger pour 

davantage de coordination et de coopération". 

Concernant le projet linguistique arabe, le même responsable a relevé que l'académie "a été 

chargée" de superviser ce projet  sur les plans "scientifique, administratif et financier", une grande 

mission dont il faut s'acquitter pleinement, at-il dit, en collaboration avec les secteurs nationaux 

concernés, à l'instar de l'Enseignement supérieur, l'Education nationale, la Formation et 

l'Enseignement professionnels, la Culture et autres", a-t-il dit. 

Le Bureau exécutif de l'AALA est composé du Pr. Cherif Meribai en qualité de président, et des 

membres: Ahmed Djaafri (vice-président), Feriel Fallah (vice-présidente), Taher Loussif 

(Secrétaire général) et Fatiha Kholout (Secrétaire générale adjointe), lesquels ont été nommés en 

vertu du décret présidentiel du 09 janvier 2023. 



 

Kamel Baddari : L’université constitue un «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, 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 Micro-entreprises, 

Yacine El-Mahdi Oualid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kamel Baddari : L’université constitue un «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, 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 Micro-

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’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, 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’Economie 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 

plateforme 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. F.  
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Baddari: L’université constitue un "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 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. 

 


