
 

 

 
  

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023ي فيفر 19 ليوم



 
 

 آالف مشروع ابتكاري عبر حاضنات األعمال بجامعات الوطن 9استقبال ما يقارب 

 
 

آالف مشروع ابتكاري، حسب ما أكده اليوم  9استقبلت حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن ما يقارب 

عضو اللجنة الوطنية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال و المنسق الجهوي لحاضنات شرق  سطيفب السبت

 .البالد، البروفيسور شعبان بعيطيش

لفائدة مديري و - (2سطيف )وأضاف البروفيسور بعيطيش في افتتاح أيام تكوينية بجامعة محمد لمين دباغين

برج  و قسنطينة و  2باتنة و  1باتنة و  2سطيف و  1سطيف مدربي حاضنات األعمال لجامعات

بأن " اقباال كبيرا  (سطيف )لعليا لألساتذة بالعلمةو المركز الجامعي لبريكة و المدرسة ا المسيلة و بوعريريج

 ."للطلبة من حاملي المشاريع قد تم تسجيله عبر جميع حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن

من خالل عدد المشاريع االبتكارية المسجلة، الفتا إلى أن  وذكر ذات المتحدث بأن هذا التفاعل و اإلقبال ظهر جليا

"معظم هذه المشاريع رائدة و متخصصة و تعتمد على االبتكار و التكنولوجيا الحديثة و تساهم في تطوير االقتصاد 

  ."الوطني و في خلق الثروة

 1275بالتحسيس بالمقرر الوزاري واستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شرق البالد، فإن "المرحلة األولى المتعلقة 

قد استكملت حيث أن أغلب حاضنات األعمال الجامعية قد باشرت و أخرى انتهت من عملية تقييم المشاريع التي 

استقبلتها من طرف الطلبة حاملي األفكار االبتكارية"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع تعكس فعليا مدى اهتمام 

 ."لق باالبتكارالطلبة وتبرز قدراتهم فيما تع

وأضاف ذات المسؤول بأن " المرحلة الثانية و التي سيشرع في تنفيذها تعتمد على التكوين و التدريب على اعتبار 

أن العمل في ريادة األعمال يحتاج إلى مهارات و معارف جديدة للتعامل مع السوق و المشكالت االقتصادية و 

  ."غيرها بلورة و تطوير األفكار و جعلها ابتكارية و

-  2سطيف وحسب السيد بعيطيش، فإن برنامجا واعدا للتكوين و التدريب سيشرع في تجسيده انطالقا من جامعة

ولى للمدربين على ليشمل بعدها جامعات أخرى من خالل تدريب المدربين يهدف أساسا إلى تشكيل النواة األ

مستوى الحاضنات و التي ستعمل بدورها )النواة( على تدريب مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد من 

 .المدربين يستوعب عدد المشاريع المسجلة عبر التراب الوطني

المكلف بالبحث العلمي، األستاذ طالبي بن جدو بأن هذه الدورة -  2سطيف من جهته، قال نائب مدير جامعة

فبراير الجاري( ترتكز حول برامج و محتويات تعليمية  20 -18أيام ) 3التدريبيةالتي ستتواصل على مدار 

مؤسسة -ة تخرج"مذكر 1275تدريبية متخصصة ستوجه فيما بعد للطلبة المنخرطين في مشروع القرار الوزاري 

 . "براءة اختراع–ناشئة 

وسيتم في هذا اإلطار تنظيم ورشات متعددة سيتم من خاللها تبادل الخبرات و المعارف و أهم المبادئ في مرافقة 

مشاريع المؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات و ذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية الرامية إلى جعل 

و خالقة للثروة و مساهمة في التنمية االقتصادية و التنمية المستدامة"، مثلما أشار إليه الجامعة قاطرة للمجتمع 

 .األستاذ بن جدو
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 آالف مشروع ابتكاري عبر حاضنات األعمال بجامعات الوطن 9استقبال ما يقارب 

 
 

سب ما أكده اليوم آالف مشروع ابتكاري، ح 9استقبلت حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن ما يقارب 

عضو اللجنة الوطنية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال و المنسق الجهوي لحاضنات شرق  بسطيف السبت

 .البالد، البروفيسور شعبان بعيطيش

لفائدة مديري و - (2سطيف )وينية بجامعة محمد لمين دباغينوأضاف البروفيسور بعيطيش في افتتاح أيام تك

برج  و قسنطينة و  2باتنة و  1باتنة و  2سطيف و  1سطيف مدربي حاضنات األعمال لجامعات

بأن " اقباال كبيرا  (سطيف )و المركز الجامعي لبريكة و المدرسة العليا لألساتذة بالعلمة المسيلة و بوعريريج

 ."عبر جميع حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطنللطلبة من حاملي المشاريع قد تم تسجيله 

وذكر ذات المتحدث بأن هذا التفاعل و اإلقبال ظهر جليا من خالل عدد المشاريع االبتكارية المسجلة، الفتا إلى أن 

"معظم هذه المشاريع رائدة و متخصصة و تعتمد على االبتكار و التكنولوجيا الحديثة و تساهم في تطوير االقتصاد 

  ."وطني و في خلق الثروةال

 1275واستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شرق البالد، فإن "المرحلة األولى المتعلقة بالتحسيس بالمقرر الوزاري 

قد استكملت حيث أن أغلب حاضنات األعمال الجامعية قد باشرت و أخرى انتهت من عملية تقييم المشاريع التي 

فكار االبتكارية"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع تعكس فعليا مدى اهتمام استقبلتها من طرف الطلبة حاملي األ

 ."الطلبة وتبرز قدراتهم فيما تعلق باالبتكار

وأضاف ذات المسؤول بأن " المرحلة الثانية و التي سيشرع في تنفيذها تعتمد على التكوين و التدريب على اعتبار 

و معارف جديدة للتعامل مع السوق و المشكالت االقتصادية و  أن العمل في ريادة األعمال يحتاج إلى مهارات

  ."بلورة و تطوير األفكار و جعلها ابتكارية و غيرها

-  2سطيف وحسب السيد بعيطيش، فإن برنامجا واعدا للتكوين و التدريب سيشرع في تجسيده انطالقا من جامعة

ليشمل بعدها جامعات أخرى من خالل تدريب المدربين يهدف أساسا إلى تشكيل النواة األولى للمدربين على 

مستوى الحاضنات و التي ستعمل بدورها )النواة( على تدريب مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد من 

 .الوطنيالمدربين يستوعب عدد المشاريع المسجلة عبر التراب 

المكلف بالبحث العلمي، األستاذ طالبي بن جدو بأن هذه الدورة -  2سطيف من جهته، قال نائب مدير جامعة

حتويات تعليمية فبراير الجاري( ترتكز حول برامج و م 20 -18أيام ) 3التدريبيةالتي ستتواصل على مدار 

مؤسسة -"مذكرة تخرج 1275تدريبية متخصصة ستوجه فيما بعد للطلبة المنخرطين في مشروع القرار الوزاري 

 . "براءة اختراع–ناشئة 

وسيتم في هذا اإلطار تنظيم ورشات متعددة سيتم من خاللها تبادل الخبرات و المعارف و أهم المبادئ في مرافقة 

ة على مستوى الجامعات و ذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية الرامية إلى جعل مشاريع المؤسسات الناشئ

الجامعة قاطرة للمجتمع و خالقة للثروة و مساهمة في التنمية االقتصادية و التنمية المستدامة"، مثلما أشار إليه 

 .األستاذ بن جدو
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آالف مشروع ابتكاري عبر حاضنات األعمال بجامعات الوطن 9استقبال ما يقارب   

 

 آالف مشروع ابتكاري، حسب ما أكده اليوم السبت بسطيف عضو 9الوطن ما يقارب  استقبلت حاضنات األعمال الجامعية عبر

 .لبالد، البروفيسور شعبان بعيطيششرق ا اللجنة الوطنية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال و المنسق الجهوي لحاضنات

 ( لفائدة مديري و مدربي حاضنات2-تكوينية بجامعة محمد لمين دباغين )سطيف وأضاف البروفيسور بعيطيش في افتتاح أيام

بوعريريج و المسيلة و المركز الجامعي لبريكة و  و قسنطينة و برج 2و باتنة  1و باتنة  2و سطيف  1األعمال لجامعات سطيف 

عبر جميع حاضنات األعمال  اقباال كبيرا للطلبة من حاملي المشاريع قد تم تسجيله” بالعلمة )سطيف( بأن  درسة العليا لألساتذةالم

 .”الجامعية عبر الوطن

 معظم هذه“ظهر جليا من خالل عدد المشاريع االبتكارية المسجلة، الفتا إلى أن  وذكر ذات المتحدث بأن هذا التفاعل و اإلقبال

 .“تساهم في تطوير االقتصاد الوطني و في خلق الثروة مشاريع رائدة و متخصصة و تعتمد على االبتكار و التكنولوجيا الحديثة وال

 قد استكملت 1275المرحلة األولى المتعلقة بالتحسيس بالمقرر الوزاري “فإن  واستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شرق البالد،

المشاريع التي استقبلتها من طرف الطلبة  الجامعية قد باشرت و أخرى انتهت من عملية تقييم حيث أن أغلب حاضنات األعمال

 .”تعلق باالبتكار هذه المشاريع تعكس فعليا مدى اهتمام الطلبة وتبرز قدراتهم فيما“إلى أن  ، مشيرا”حاملي األفكار االبتكارية

 في تنفيذها تعتمد على التكوين و التدريب على اعتبار أن العمل في التي سيشرع المرحلة الثانية و” وأضاف ذات المسؤول بأن 

المشكالت االقتصادية و بلورة و تطوير األفكار و جعلها  ريادة األعمال يحتاج إلى مهارات و معارف جديدة للتعامل مع السوق و

 .“ ابتكارية و غيرها

 ليشمل بعدها 2 -شرع في تجسيده انطالقا من جامعة سطيفللتكوين و التدريب سي وحسب السيد بعيطيش، فإن برنامجا واعدا

للمدربين على مستوى الحاضنات و التي ستعمل  جامعات أخرى من خالل تدريب المدربين يهدف أساسا إلى تشكيل النواة األولى

المسجلة عبر التراب  مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد من المدربين يستوعب عدد المشاريع بدورها )النواة( على تدريب

 .الوطني

ستتواصل  بالبحث العلمي، األستاذ طالبي بن جدو بأن هذه الدورة التدريبيةالتي المكلف 2 -من جهته، قال نائب مدير جامعة سطيف

تعليمية تدريبية متخصصة ستوجه فيما بعد للطلبة  فبراير الجاري( ترتكز حول برامج و محتويات 20 -18أيام ) 3على مدار 

 . ”براءة اختراع–مؤسسة ناشئة -مذكرة تخرج“ 1275الوزاري  لمنخرطين في مشروع القرارا

 من خاللها تبادل الخبرات و المعارف و أهم المبادئ في مرافقة مشاريع وسيتم في هذا اإلطار تنظيم ورشات متعددة سيتم

الرامية إلى جعل الجامعة قاطرة للمجتمع و  وصيةالمؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات و ذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة ال

 .، مثلما أشار إليه األستاذ بن جدو”التنمية االقتصادية و التنمية المستدامة خالقة للثروة و مساهمة في

 

 

 

 

 

 



 

 آالف مشروع ابتكاري عبر حاضنات األعمال بجامعات الوطن 9استقبال ما يقارب 

 

الجهوي لحاضنات شرق  كشف عضو اللجنة الوطنية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال و المنسق

آالف  9الجامعية عبر الوطن استقبلت ما يقارب  البروفيسور شعبان بعيطيش، أن حاضنات األعمال البالد،

 .مشروع ابتكاري

( لفائدة مديري و 2-دباغين )سطيف وأضاف البروفيسور بعيطيش في افتتاح أيام تكوينية بجامعة محمد لمين

و قسنطينة و برج بوعريريج و  2و باتنة  1و باتنة  2سطيف  و 1 مدربي حاضنات األعمال لجامعات سطيف

كبيرا للطلبة من حاملي  الجامعي لبريكة و المدرسة العليا لألساتذة بالعلمة )سطيف( بأن " اقباال المسيلة و المركز

 ."الجامعية عبر الوطن المشاريع قد تم تسجيله عبر جميع حاضنات األعمال

االبتكارية المسجلة، الفتا إلى أن  لتفاعل و اإلقبال ظهر جليا من خالل عدد المشاريعوذكر المتحدث بأن هذا ا

 تعتمد على االبتكار و التكنولوجيا الحديثة و تساهم في تطوير االقتصاد "معظم هذه المشاريع رائدة و متخصصة و

 ." الوطني و في خلق الثروة

 1275المتعلقة بالتحسيس بالمقرر الوزاري  "المرحلة األولىواستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شرق البالد، فإن 

 األعمال الجامعية قد باشرت و أخرى انتهت من عملية تقييم المشاريع التي قد استكملت حيث أن أغلب حاضنات

المشاريع تعكس فعليا مدى اهتمام  استقبلتها من طرف الطلبة حاملي األفكار االبتكارية"، مشيرا إلى أن "هذه

 ."باالبتكار لبة وتبرز قدراتهم فيما تعلقالط

على التكوين و التدريب على اعتبار  وأضاف ذات المسؤول بأن " المرحلة الثانية و التي سيشرع في تنفيذها تعتمد

مهارات و معارف جديدة للتعامل مع السوق و المشكالت االقتصادية و  أن العمل في ريادة األعمال يحتاج إلى

 ." ألفكار و جعلها ابتكارية و غيرهاتطوير ا بلورة و

ليشمل  2 -انطالقا من جامعة سطيف و حسب بعيطيش، فإن برنامجا واعدا للتكوين و التدريب سيشرع في تجسيده

يهدف أساسا إلى تشكيل النواة األولى للمدربين على مستوى  بعدها جامعات أخرى من خالل تدريب المدربين

المدربين  )النواة( على تدريب مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد منستعمل بدورها  الحاضنات و التي

 .يستوعب عدد المشاريع المسجلة عبر التراب الوطني

 

 

 

 

 



 

 آالف مشروع ابتكاري عبر حاضنات األعمال بجامعات الوطن 9

 

مشروع ابتكاري, حسب ما أكده بسطيف عضو  آالف 9استقبلت حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن ما يقارب 

 يسور شعبانوحاضنات األعمال والمنسق الجهوي لحاضنات شرق البالد, البروف اللجنة الوطنية لمتابعة االبتكار

 .بعيطيش

( لفائدة مديري 2-دباغين )سطيف وأضاف البروفيسور بعيطيش، في افتتاح أيام تكوينية بجامعة محمد لمين

وقسنطينة وبرج بوعريريج والمسيلة  2وباتنة  1وباتنة  2وسطيف  1ومدربي حاضنات األعمال لجامعات سطيف 

من حاملي المشاريع  لبريكة والمدرسة العليا لألساتذة بالعلمة )سطيف(، بأن إقباال كبيرا للطلبة والمركز الجامعي

 .”الوطن قد تم تسجيله عبر جميع حاضنات األعمال الجامعية عبر

المشاريع االبتكارية المسجلة, الفتا إلى أن  وذكر ذات المتحدث بأن هذا التفاعل واإلقبال ظهر جليا من خالل عدد

 متخصصة وتعتمد على االبتكار والتكنولوجيا الحديثة وتساهم في تطوير االقتصاد م هذه المشاريع رائدة ومعظ

 .الوطني وفي خلق الثروة

 1275المتعلقة بالتحسيس بالمقرر الوزاري  واستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شرق البالد, فإن المرحلة األولى

 ل الجامعية قد باشرت وأخرى انتهت من عملية تقييم المشاريع التياألعما قد استكملت حيث أن أغلب حاضنات

المشاريع تعكس فعليا مدى اهتمام الطلبة  استقبلتها من طرف الطلبة حاملي األفكار االبتكارية مشيرا إلى أن هذه

يذها تعتمد في تنف وأضاف ذات المسؤول بأن المرحلة الثانية والتي سيشرع وتبرز قدراتهم فيما تعلق باالبتكار،

ومعارف جديدة للتعامل مع  التكوين والتدريب على اعتبار أن العمل في ريادة األعمال يحتاج إلى مهارات على

 .وجعلها ابتكارية وغيرها السوق والمشكالت االقتصادية وبلورة وتطوير األفكار

ليشمل  2 -جامعة سطيف انطالقا من وحسب بعيطيش فإن برنامجا واعدا للتكوين والتدريب سيشرع في تجسيده

يهدف أساسا إلى تشكيل النواة األولى للمدربين على مستوى  بعدها جامعات أخرى من خالل تدريب المدربين

المدربين  ستعمل بدورها )النواة( على تدريب مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد من الحاضنات والتي

 .ييستوعب عدد المشاريع المسجلة عبر التراب الوطن

طالبي بن جدو بأن هذه الدورة التدريبية  المكلف بالبحث العلمي األستاذ 2 -من جهته قال نائب مدير جامعة سطيف

فبراير الجاري( ترتكز حول برامج و محتويات تعليمية تدريبية  20 -18أيام ) 3التي ستتواصل على مدار 

ناشئة  مؤسسة-مذكرة تخرج 1275لوزاري فيما بعد للطلبة المنخرطين في مشروع القرار ا متخصصة ستوجه

خاللها تبادل الخبرات والمعارف وأهم المبادئ  براءة اختراع وسيتم في هذا اإلطار تنظيم ورشات متعددة سيتم من

إلى  الناشئة على مستوى الجامعات و ذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية الرامية في مرافقة مشاريع المؤسسات

االقتصادية والتنمية المستدامة مثلما أشار إليه  ة للمجتمع وخالقة للثروة ومساهمة في التنميةجعل الجامعة قاطر

 .األستاذ بن جدو
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 إنتاج أول بطارية ليثيوم جزائرية خالل أربعة أشهر

ةتوقيع اتفاقيات لتطوير أنظمة تخزين الطاقات المتجدد  

 
 

 الجزائر منصة رقمية لتشجيع الجالية على تجسيد مشاريعها في❊ 

 100ول بطارية "ليثيوم" لتخزين الطاقة الشمسية جزائرية الصنع كشف وزير التعليم العالي، كمال بداري، أمس، عن إنتاج أ

بالمئة خالل األربعة أشهر القادمة، بفضل جهود الباحثين بمركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية. وأضاف خالل 

الطاقة والمناجم، محمد عرقاب زيارة إلى مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية بالحراش بالعاصمة، رفقة وزيري 

 .بالمائة 70واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أن فريق الباحثين أكد أن تصنيع البطارية بلغ نسبة 

تجددة وأشرف الوزراء الثالثة بالمناسبة على توقيع اتفاقيتين بين القطاعات الثالثة، تخص األولى تطوير أنظمة تخزين الطاقات الم

بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية ومركز تنمية الطاقات المتجددة والشركة الوطنية للكهرباء والغاز 

"سونلغاز". أما االتفاقية الثانية الموقعة بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية والمؤسسة الناشئة "الحلول 

"، فتعنى بتطوير التعاون لتثمين نتائج البحث في الطاقات المتجددة، وخاصة في مجال أنظمة تخزين المثلى لالنتقال الطاقوي

 .الطاقة

وقال بداري، إن االتفاقيات تندرج في إطار تنفيذ مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في الخامس فيفري الجاري، المتعلقة بتطوير 

ائج البحث العلمي وإحداث تفاعل مثمر بين قطاع البحث العلمي والقطاع البحث في مجال تخزين الطاقة الشمسية وتثمين نت

االقتصادي واالجتماعي، مشيرا إلى أن الهدف من توقيع هذه االتفاقيات يبقى نقل التكنولوجيا من المخابر إلى مجال تخزين الطاقة 

 .الذي يعتبر أساس التحول الطاقوي

ة "سونلغاز" والشركة الناشئة "أوزات" وسيلة للتواصل مع السوق االقتصادي وأضاف أن االتفاقيات الثالثة ستجعل من شرك

وتثمين نتائج البحث العلمي واالستثمار في مجال البحث العلمي بجميع جوانبه على غرار تصنيع بطاريات الليثيوم الخاصة بتخزين 

 .الطاقة الشمسية

الكبير تشتغل بمادة  الجنوب حاليا هو أن محطات توليد الطاقة في وقال وزير الطاقة محمد عرقاب، من جهته إن المشكل المطروح

باهظة جدا وهو ما دفع بمجمع "سونلغاز" إلى اعتماد خطة لتهجين كل  الواليات "الديزل" وهو ما يجعل تكاليف نقله إلى هذه

سية مما استدعى البالد، وجعل كل محطة "ديزل" محطة لتوليد الطاقة الكهربائية انطالقا من الطاقة الشم جنوب المحطات في

 .التركيز على إنتاج بطاريات الليثيوم لضمان استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية على مدار الساعة

واعتبر وزير االقتصاد والمؤسسات الناشئة، أن تصنيع بطاريات الليثيوم محليا يهدف إلى التخلي عن التبيعة للخارج باالعتماد على 

قة و إنتاج خاصة في المجاالت الحيوية، وفي مجال تخزين الطا الجزائرية وتشجيعها على تطوير التكنولوجيا الجزائرية الكفاءات

الطاقة الشمسية، مشيرا إلى إطالق منصة رقمية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية للسماح للجزائريين المقيمين 

 .الجزائر بالخارج تجسيد مشاريعهم في

 ن بلعمريإيما *

 آالف مشروع ابتكاري عبر حاضنات األعمال بالجامعات 9عضو بلجنة المتابعة يكشف: 

آالف مشروع ابتكاري اشتملت على مشاريع رائدة ومتخصصة، تعتمد  9استقبلت حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن حوالي 

روة. وأكد بعيطيش، في افتتاح أيام تكوينية بجامعة محمد على التكنولوجيا الحديثة ومن شأنها تطوير االقتصاد الوطني وخلق الث

برج  ،قسنطينة ، 2باتنة ، 1باتنة ، 2سطيف ، 1سطيف ، أمس، لفائدة مديري ومدربي حاضنات األعمال لجامعاتبسطيف لمين دباغين

ن حاملي المشاريع ، بأن إقباال كبيرا للطلبة مسطيف ، المركز الجامعي لبريكة، والمدرسة العليا لألساتذة بالعلمة فيالمسيلة ،بوعريريج

 .تم تسجيله عبر جميع حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن

استكملت، حيث  1275واستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شرق البالد فإن المرحلة األولى المتعلقة بالتحسيس بالمقرر الوزاري 

ع التي استقبلتها من طرف الطلبة حاملي أن أغلب حاضنات األعمال الجامعية باشرت وأخرى انتهت من عملية تقييم المشاري

األفكار االبتكارية. مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعكس فعليا مدى اهتمام الطلبة وتبرز قدراتهم فيما تعلق باالبتكار. وحسب 

ليشمل بعدها جامعات أخرى من -  2سطيف بعيطيش، فإن برنامجا واعدا للتكوين والتدريب سيشرع في تجسيده انطالقا من جامعة

خالل تدريب المدربين الذي يهدف أساسا إلى تشكيل النواة األولى للمدربين على مستوى الحاضنات والتي ستعمل بدورها على 

المشاريع المسجلة. من جهته قال نائب مدير  تدريب مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد من المدربين يستوعب عدد

المكلف بالبحث العلمي األستاذ طالبي بن جدو، بأن هذه الدورة التدريبية ترتكز حول برامج ومحتويات تعليمية -  2سطيف جامعة

 .مذكرة تخرج 1275عد للطلبة المنخرطين في مشروع القرار الوزاري تدريبية متخصصة ستوجه فيما ب

  .براءة اختراع –مؤسسة ناشئة  -
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 "أحمد بن بلة": تسليم جائزة "حسان لزرق" للعلوم 1جامعة وهران  

 

أحمد بن بلة" مراسم تسليم جائزة "حسان " 1 وهران أقيمت اليوم السبت بالقطب الجامعي "مراد سليم" بجامعة

لزرق" للعلوم في طبعتها األولى لثالثة أساتذة جامعيين وعائلة المرحوم حسان لزرق بالتزامن مع إحياء اليوم 

 .الوطني للشهيد

العلوم والتكنولوجيا حول أعمال بحثية تخص و تسلم األستاذ تيلماتين عمار, من جامعة سيدي بلعباس الجائزة في 

الضغط العالي والبالزما وهي أعمال مستغلة حاليا في الميدان اإلقتصادي و اإلجتماعي, بينما نالت االستاذة دوار 

جائزة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية نظير بحثها حول مساهمة  بوهران عائشة من المدرسة العليا لإلقتصاد

 .(المكفوفين في تشجيع السياحة و صناعة المنتجات في الثقافتين الجزائرية واألمريكية )الهقار وأريزونا

لحيوية كما تحصلت األستاذة قوبيع زهيرة من جامعة عين تموشنت في ميدان الصحة و الحياة وبحثها حول المواد ا

الحلقية غير المتجانسة, في حين خصصت جائزة الحوكمة الجامعية الرشيدة للمرحوم حسان لزرق, باعتباره 

 .لوهران "افالسانيا, و جامعة العلوم و التكنولوجيا "محمد بوضي وهران مؤسس وأول مدير لجامعة

بن بلة" وساهم فيها أحمد " 1 وهران و أعلن األستاذ فواتيح الزبير, رئيس لجنة تحكيم الجائزة التي أسستها جامعة

الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه تم اختيار الفائزين بجائزة حسان لزرق بعد دراسة 

 .مستفيضة لألعمال المترشحة أشرف عليها مجموعة من األساتذة من مؤسسات التعليم العالي لغرب البالد

، مصطفى بلحاكم، أن "تأسيس جائزة جامعية باسم المرحوم البروفسور، 1 وهران ومن جهته، أبرز مدير جامعة

حسان لزرق هو امتنان و اعتراف بهذه الشخصية العلمية و الوطنية التي كان لها دور بارز في تأسيس التعليم 

إلى جامعات  بوهران بداية من جامعة السانيا إلى جامعة العلوم و التكنولوجياالعالي بالغرب الجزائري وترقيته 

 ."غرب البالد األخرى منها جامعة سيدي بلعباس

ه عن امتنان العائلة لألسرة كما عبرت إبنة المرحوم, الدكتورة فضيلة لزرق, في كلمة باسم عائلت

وطلبة وأصدقاء والدها الذين بادروا بتأسيس جائزة علمية تحمل اسمه و التي تتمنى عائلته أن  بوهران الجامعية

 .عمل من أجل ترقية التعليم العالي و البحث العلميتساهم في تشجيع األساتذة و الباحثين على مواصلة ال

أحمد بن بلة" بمناسبة هذا الحفل، الذي عرف حضور مسؤولين محليين واألسرة " 1 وهران وكرمت جامعة

اجات الخاصة, بودالي زهية من كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلسالمية الجامعية، طالبة الدكتوراه من ذوي االحتي

 .والتي نجحت في مسابقة الدكتوراه األخيرة بمعدل مرتفع رغم ظروفها الصحية الصعبة

وقد تحصل على شهادة البكالوريا في  (سكيكدة) بمدينة الحروش 1922و للتذكير، ولد المرحوم حسان لزرق سنة 

ثم درس الطب بالجزائر العاصمة لعام واحد قبل أن يتوجه إلى جامعة مونبوليي بفرنسا التي تخرج منها  1945

طبية إلى ليلتحق بجيش التحرير الوطني حيث كان في المصالح ال 1954طبيبا مختصا في جراحة العيون سنة 

 .غاية االستقالل

طبيبا مختصا في طب العيون كما  400وقد أشرف الفقيد بعد االستقالل على تدريس الطب، و كون أكثر من 

 .سنة 100عن عمر ناهز ال  2021سنة  بوهران أشرف على فتح العديد من جامعات الوطن. وقد توفي
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 "أحمد بن بلة": تسليم جائزة "حسان لزرق" للعلوم 1جامعة وهران 

 

مراسم تسليم جائزة "حسان  أحمد بن بلة"" 1 وهران أقيمت اليوم السبت بالقطب الجامعي "مراد سليم" بجامعة

لزرق" للعلوم في طبعتها األولى لثالثة أساتذة جامعيين وعائلة المرحوم حسان لزرق بالتزامن مع إحياء اليوم 

 .الوطني للشهيد

و تسلم األستاذ تيلماتين عمار, من جامعة سيدي بلعباس الجائزة في العلوم والتكنولوجيا حول أعمال بحثية تخص 

والبالزما وهي أعمال مستغلة حاليا في الميدان اإلقتصادي و اإلجتماعي, بينما نالت االستاذة دوار الضغط العالي 

حول مساهمة  جائزة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية نظير بحثها بوهران عائشة من المدرسة العليا لإلقتصاد

 .(المكفوفين في تشجيع السياحة و صناعة المنتجات في الثقافتين الجزائرية واألمريكية )الهقار وأريزونا

كما تحصلت األستاذة قوبيع زهيرة من جامعة عين تموشنت في ميدان الصحة و الحياة وبحثها حول المواد الحيوية 

مة الجامعية الرشيدة للمرحوم حسان لزرق, باعتباره الحلقية غير المتجانسة, في حين خصصت جائزة الحوك

 .لوهران "السانيا, و جامعة العلوم و التكنولوجيا "محمد بوضياف وهران مؤسس وأول مدير لجامعة

أحمد بن بلة" وساهم فيها " 1 وهران و أعلن األستاذ فواتيح الزبير, رئيس لجنة تحكيم الجائزة التي أسستها جامعة

ق المجاورة أنه تم اختيار الفائزين بجائزة حسان لزرق بعد دراسة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقو

 .مستفيضة لألعمال المترشحة أشرف عليها مجموعة من األساتذة من مؤسسات التعليم العالي لغرب البالد

، مصطفى بلحاكم، أن "تأسيس جائزة جامعية باسم المرحوم البروفسور، 1 وهران ومن جهته، أبرز مدير جامعة

حسان لزرق هو امتنان و اعتراف بهذه الشخصية العلمية و الوطنية التي كان لها دور بارز في تأسيس التعليم 

إلى جامعات  بوهران العالي بالغرب الجزائري وترقيته بداية من جامعة السانيا إلى جامعة العلوم و التكنولوجيا

 ."غرب البالد األخرى منها جامعة سيدي بلعباس

كما عبرت إبنة المرحوم, الدكتورة فضيلة لزرق, في كلمة باسم عائلته عن امتنان العائلة لألسرة 

وطلبة وأصدقاء والدها الذين بادروا بتأسيس جائزة علمية تحمل اسمه و التي تتمنى عائلته أن  بوهران الجامعية

 .تساهم في تشجيع األساتذة و الباحثين على مواصلة العمل من أجل ترقية التعليم العالي و البحث العلمي

أحمد بن بلة" بمناسبة هذا الحفل، الذي عرف حضور مسؤولين محليين واألسرة " 1 وهران جامعة وكرمت

لعلوم اإلسالمية الجامعية، طالبة الدكتوراه من ذوي االحتياجات الخاصة, بودالي زهية من كلية العلوم اإلنسانية و ا

 .والتي نجحت في مسابقة الدكتوراه األخيرة بمعدل مرتفع رغم ظروفها الصحية الصعبة

شهادة البكالوريا في وقد تحصل على  (سكيكدة) بمدينة الحروش 1922و للتذكير، ولد المرحوم حسان لزرق سنة 

ثم درس الطب بالجزائر العاصمة لعام واحد قبل أن يتوجه إلى جامعة مونبوليي بفرنسا التي تخرج منها  1945

ليلتحق بجيش التحرير الوطني حيث كان في المصالح الطبية إلى  1954طبيبا مختصا في جراحة العيون سنة 

 .غاية االستقالل

طبيبا مختصا في طب العيون كما  400ل على تدريس الطب، و كون أكثر من وقد أشرف الفقيد بعد االستقال

 .سنة 100عن عمر ناهز ال  2021سنة  بوهران أشرف على فتح العديد من جامعات الوطن. وقد توفي
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آالف مشروع ابتكاري عبر حاضنات األعمال  9بان بعيطيش: استقبال ما يقارب البروفيسور شع

 بجامعات الوطن
 

آالف مشروع ابتكاري، حسب ما أكده  9استقبلت حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن ما يقارب 

و اللجنة الوطنية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال والمنسق الجهوي لحاضنات شرق عض بسطيف السبت

 .البالد، البروفيسور شعبان بعيطيش

لفائدة مديري ومدربي - (2يفسط )وأضاف البروفيسور بعيطيش في افتتاح أيام تكوينية بجامعة محمد لمين دباغين

سيلة والمركز وقسنطينة وبرج بوعريريج والم 2وباتنة  1وباتنة   2وسطيف 1 سطيف حاضنات األعمال لجامعات

بأن " اقباال كبيرا للطلبة من حاملي المشاريع قد تم  (سطيف )الجامعي لبريكة والمدرسة العليا لألساتذة بالعلمة

 ."تسجيله عبر جميع حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن

حدث بأن هذا التفاعل واإلقبال ظهر جليا من خالل عدد المشاريع االبتكارية المسجلة، الفتا إلى أن وذكر ذات المت

"معظم هذه المشاريع رائدة ومتخصصة وتعتمد على االبتكار والتكنولوجيا الحديثة وتساهم في تطوير االقتصاد 

  ."الوطني وفي خلق الثروة

 1275د، فإن "المرحلة األولى المتعلقة بالتحسيس بالمقرر الوزاري واستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شرق البال

قد استكملت حيث أن أغلب حاضنات األعمال الجامعية قد باشرت وأخرى انتهت من عملية تقييم المشاريع التي 

ام استقبلتها من طرف الطلبة حاملي األفكار االبتكارية"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع تعكس فعليا مدى اهتم

 ."الطلبة وتبرز قدراتهم فيما تعلق باالبتكار

وأضاف ذات المسؤول بأن " المرحلة الثانية والتي سيشرع في تنفيذها تعتمد على التكوين والتدريب على اعتبار 

أن العمل في ريادة األعمال يحتاج إلى مهارات ومعارف جديدة للتعامل مع السوق والمشكالت االقتصادية وبلورة 

  ."ألفكار وجعلها ابتكارية وغيرهاوتطوير ا

ليشمل -  2سطيف وحسب بعيطيش، فإن برنامجا واعدا للتكوين والتدريب سيشرع في تجسيده انطالقا من جامعة

تشكيل النواة األولى للمدربين على مستوى  بعدها جامعات أخرى من خالل تدريب المدربين يهدف أساسا إلى

الحاضنات والتي ستعمل بدورها )النواة( على تدريب مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد من المدربين 

 .يستوعب عدد المشاريع المسجلة عبر التراب الوطني

المكلف بالبحث العلمي، األستاذ طالبي بن جدو بأن هذه الدورة -  2سطيف من جهته، قال نائب مدير جامعة

فبراير الجاري( ترتكز حول برامج ومحتويات تعليمية 18)-  20أيام  3التدريبية التي ستتواصل على مدار 

مؤسسة -"مذكرة تخرج 1275زاري تدريبية متخصصة ستوجه فيما بعد للطلبة المنخرطين في مشروع القرار الو

 . "براءة اختراع–ناشئة 
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 آالف مشروع ابتكاري بجامعات الوطن 9استقبال 
 

أكده أمس السبت بسطيف عضو  حسب ما آالف مشروع ابتكاري 9حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن ما يقارب  استقبلت

 .البروفيسور شعبان بعيطيش األعمال والمنسق الجهوي لحاضنات شرق البالد للجنة الوطنية لمتابعة االبتكار وحاضناتا

( لفائدة مديري ومدربي حاضنات 2-سطيف) البروفيسور بعيطيش في افتتاح أيام تكوينية بجامعة محمد لمين دباغين وأضاف

 وقسنطينة وبرج بوعريريج والمسيلة والمركز الجامعي لبريكة 2تنة وبا 1وباتنة  2وسطيف  1األعمال لجامعات سطيف 

حاملي المشاريع قد تم تسجيله عبر جميع حاضنات األعمال  اقباال كبيرا للطلبة من والمدرسة العليا لألساتذة بالعلمة )سطيف( بأن  

 . الجامعية عبر الوطن

معظم هذه  الفتا إلى أن االبتكارية المسجلة ذات المتحدث بأن  هذا التفاعل واإلقبال ظهر جليا من خالل عدد المشاريع وذكر

 . خلق الثروة على االبتكار والتكنولوجيا الحديثة وتساهم في تطوير االقتصاد الوطني وفي المشاريع رائدة ومتخصصة وتعتمد

قد استكملت حيث  1275المرحلة األولى المتعلقة بالتحسيس بالمقرر الوزاري  فإن   ق البالدواستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شر 

المشاريع التي استقبلتها من طرف الطلبة حاملي  أغلب حاضنات األعمال الجامعية قد باشرت وأخرى انتهت من عملية تقييم أن

 . تعلق باالبتكار هتمام الطلبة وتبرز قدراتهم فيماهذه المشاريع تعكس فعليا مدى ا إلى أن مشيرا األفكار االبتكارية

 في تنفيذها تعتمد على التكوين والتدريب على اعتبار أن العمل في ريادة المرحلة الثانية والتي سيشرع وأضاف ذات المسؤول بأن  

األفكار وجعلها ابتكارية  االقتصادية وبلورة وتطوير األعمال يحتاج إلى مهارات ومعارف جديدة للتعامل مع السوق والمشكالت

 . وغيرها

ليشمل بعدها  2 -جامعة سطيف فإن  برنامجا واعدا للتكوين والتدريب سيشرع في تجسيده انطالقا من بعيطيش وحسب السيد

إلى تشكيل النواة األولى للمدربين على مستوى الحاضنات والتي ستعمل  جامعات أخرى من خالل تدريب المدربين يهدف أساسا

يستوعب عدد المشاريع المسجلة عبر التراب  النواة( على تدريب مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد من المدربين) ابدوره

 .الوطني

الدورة التدريبية التي ستتواصل  األستاذ طالبي بن جدو بأن  هذه المكلف بالبحث العلمي 2 -مدير جامعة سطيف قال نائب من جهته 

 ترتكز حول برامج ومحتويات تعليمية تدريبية متخصصة ستوجه فيما بعد للطلبة (فيفري الجاري 20 -18أيام ) 3على مدار 

 . اختراع براءة–مؤسسة ناشئة -مذكرة تخرج 1275المنخرطين في مشروع القرار الوزاري 

ي مرافقة مشاريع المؤسسات الخبرات والمعارف وأهم المبادئ ف وسيتم في هذا اإلطار تنظيم ورشات متعددة سيتم من خاللها تبادل

الجامعة قاطرة للمجتمع وخالقة للثروة  مستوى الجامعات وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية الرامية إلى جعل الناشئة على

 .مثلما أشار إليه األستاذ بن جدو والتنمية المستدامة ومساهمة في التنمية االقتصادية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
آالف مشروع ابتكاري عبر حاضنات األعمال  9البروفيسور شعبان بعيطيش: استقبال ما يقارب 

 بجامعات الوطن

 
آالف مشروع ابتكاري، حسب ما أكده  9استقبلت حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن ما يقارب 

عضو اللجنة الوطنية لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال والمنسق الجهوي لحاضنات شرق  بسطيف السبت

 .البالد، البروفيسور شعبان بعيطيش

لفائدة مديري ومدربي - (2سطيف )دباغينوأضاف البروفيسور بعيطيش في افتتاح أيام تكوينية بجامعة محمد لمين 

وقسنطينة وبرج بوعريريج والمسيلة والمركز  2وباتنة  1وباتنة   2وسطيف 1 سطيف حاضنات األعمال لجامعات

ي المشاريع قد تم بأن " اقباال كبيرا للطلبة من حامل (سطيف )الجامعي لبريكة والمدرسة العليا لألساتذة بالعلمة

 ."تسجيله عبر جميع حاضنات األعمال الجامعية عبر الوطن

وذكر ذات المتحدث بأن هذا التفاعل واإلقبال ظهر جليا من خالل عدد المشاريع االبتكارية المسجلة، الفتا إلى أن 

ي تطوير االقتصاد "معظم هذه المشاريع رائدة ومتخصصة وتعتمد على االبتكار والتكنولوجيا الحديثة وتساهم ف

  ."الوطني وفي خلق الثروة

 1275واستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شرق البالد، فإن "المرحلة األولى المتعلقة بالتحسيس بالمقرر الوزاري 

قد استكملت حيث أن أغلب حاضنات األعمال الجامعية قد باشرت وأخرى انتهت من عملية تقييم المشاريع التي 

ف الطلبة حاملي األفكار االبتكارية"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع تعكس فعليا مدى اهتمام استقبلتها من طر

 ."الطلبة وتبرز قدراتهم فيما تعلق باالبتكار

وأضاف ذات المسؤول بأن " المرحلة الثانية والتي سيشرع في تنفيذها تعتمد على التكوين والتدريب على اعتبار 

حتاج إلى مهارات ومعارف جديدة للتعامل مع السوق والمشكالت االقتصادية وبلورة أن العمل في ريادة األعمال ي

  ."وتطوير األفكار وجعلها ابتكارية وغيرها

ليشمل -  2سطيف وحسب بعيطيش، فإن برنامجا واعدا للتكوين والتدريب سيشرع في تجسيده انطالقا من جامعة

بعدها جامعات أخرى من خالل تدريب المدربين يهدف أساسا إلى تشكيل النواة األولى للمدربين على مستوى 

الحاضنات والتي ستعمل بدورها )النواة( على تدريب مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد من المدربين 

 .الوطني يستوعب عدد المشاريع المسجلة عبر التراب

المكلف بالبحث العلمي، األستاذ طالبي بن جدو بأن هذه الدورة -  2سطيف من جهته، قال نائب مدير جامعة

محتويات تعليمية فبراير الجاري( ترتكز حول برامج و18)-  20أيام  3التدريبية التي ستتواصل على مدار 

مؤسسة -"مذكرة تخرج 1275تدريبية متخصصة ستوجه فيما بعد للطلبة المنخرطين في مشروع القرار الوزاري 

 . "براءة اختراع–ناشئة 
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Enseignement supérieur: signature de deux conventions sur le développement des systèmes de 

stockage des énergies renouvelables 

 

ALGER - Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé, samedi à Alger, 

deux conventions avec le ministère de l'Energie et des Mines et le ministère de l'Economie de la connaissance, 

des Start-up et des Micro-entreprises, sur les systèmes de développement de stockage des énergies 

renouvelables. 

Les deux conventions ont été signées sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Kamel Baddari, accompagné du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre de 

l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid. 

La première convention conclue entre le Centre de Recherche en technologies des Semi-conducteurs pour 

l'Energétique (CRTTSE) et le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) d'une part et la 

Société Nationale de d'Electricité et de Gaz (Sonelgaz) d'autre part, porte sur le développement des systèmes de 

stockage des énergies renouvelables et la fabrication des batteries au lithium pour stocker l'énergie solaire, tandis 

que la seconde convention porte sur la valorisation des résultats de la recherche en énergies renouvelables, 

notamment les systèmes de stockage d'énergie. 

A cet égard, M. Baddari a souligné que la signature de ces deux conventions intervient "en application des décisions 

du Conseil des ministres tenu le 5 février dernier relatives au développement de la recherche dans le domaine du 

stockage de l'énergie solaire dans le cadre du programme d'action du gouvernement  dans le domaine de la transition 

énergétique afin de valoriser les résultats de la recherche scientifique et dynamiser son rôle dans le secteur 

économique". 

Baddari a fait savoir que le taux d'avancement de la réalisation d'un prototype de batterie de stockage de l'énergie 

solaire a atteint 70%, ajoutant que le prototype final de la batterie lithium sera remis au Groupe Sonelgaz dans un 

délai ne dépassant pas les 4 mois. "Ainsi, nous pourrons réaliser une batterie de fabrication locale pour le stockage 

de l'énergie solaire". 

Pour sa part, M. Arkab a précisé que la convention relative au développement du stockage des énergies 

renouvelables permettra de "renforcer l'efficacité des centrales électriques photovoltaïques, notamment celles se 

trouvant dans le grand Sud, au nombre de 8 centrales", ajoutant que les batteries de stockage de l'énergie solaire 

constitueront "la meilleure alternative", conformément à "la tendance internationale pour renoncer à l'utilisation du 

gasoil". 

Par ailleurs, le ministre a révélé que la société Sonelgaz "a atteint la dernière étape d'hybridation de ces centrales 

dans le grand Sud pour réduire l'utilisation et le transport du gasoil et s'orienter vers l'énergie solaire, ce qui lui 

permettra d'optimiser les coûts et poursuivre l'activité la nuit", soulignant que la centrale de Djanet sera la première 

expérience. 

De son côté, M. Yacine El Mahdi Oualid a souligné que l'objectif de cette opération est d'"encourager les 

compétences algériennes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à développer les technologies, notamment dans 

les domaines vitaux", précisant que "10% des porteurs de projets de startup sont des Algériens établis à l'étranger où 

ils y ont poursuivi leurs études". 

 



 

Signature de deux conventions sur le développement des systèmes de stockage des énergies 

renouvelables 

 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé, samedi à Alger, deux conventions 

avec le ministère de l’Energie et des Mines et le ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des 

Micro-entreprises, sur les systèmes de développement de stockage des énergies renouvelables. 

Les deux conventions ont été signées sous la supervision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Kamel Baddari, accompagné du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du 

ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid. 

La première convention conclue entre le Centre de Recherche en technologies des Semi-conducteurs pour 

l’Energétique (CRTTSE) et le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) d’une part et la 

Société Nationale de d’Electricité et de Gaz (Sonelgaz) d’autre part, porte sur le développement des systèmes de 

stockage des énergies renouvelables et la fabrication des batteries au lithium pour stocker l’énergie solaire, tandis 

que la seconde convention porte sur la valorisation des résultats de la recherche en énergies renouvelables, 

notamment les systèmes de stockage d’énergie. 

A cet égard, M. Baddari a souligné que la signature de ces deux conventions intervient « en application des 

décisions du Conseil des ministres tenu le 5 février dernier relatives au développement de la recherche dans le 

domaine du stockage de l’énergie solaire dans le cadre du programme d’action du gouvernement  dans le domaine 

de la transition énergétique afin de valoriser les résultats de la recherche scientifique et dynamiser son rôle dans le 

secteur économique ». 

Baddari a fait savoir que le taux d’avancement de la réalisation d’un prototype de batterie de stockage de l’énergie 

solaire a atteint 70%, ajoutant que le prototype final de la batterie lithium sera remis au Groupe Sonelgaz dans un 

délai ne dépassant pas les 4 mois. « Ainsi, nous pourrons réaliser une batterie de fabrication locale pour le stockage 

de l’énergie solaire ». 

Pour sa part, M. Arkab a précisé que la convention relative au développement du stockage des énergies 

renouvelables permettra de « renforcer l’efficacité des centrales électriques photovoltaïques, notamment celles se 

trouvant dans le grand Sud, au nombre de 8 centrales », ajoutant que les batteries de stockage de l’énergie solaire 

constitueront « la meilleure alternative », conformément à « la tendance internationale pour renoncer à l’utilisation 

du gasoil ». 

Par ailleurs, le ministre a révélé que la société Sonelgaz « a atteint la dernière étape d’hybridation de ces centrales 

dans le grand Sud pour réduire l’utilisation et le transport du gasoil et s’orienter vers l’énergie solaire, ce qui lui 

permettra d’optimiser les coûts et poursuivre l’activité la nuit », soulignant que la centrale de Djanet sera la 

première expérience. 

De son côté, M. Yacine El Mahdi Oualid a souligné que l’objectif de cette opération est d' »encourager les 

compétences algériennes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, à développer les technologies, notamment dans 

les domaines vitaux », précisant que « 10% des porteurs de projets de startup sont des Algériens établis à l’étranger 

où ils y ont poursuivi leurs études ». 
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Université Constantine-3: inauguration de 400 espaces d’innovation dédiés aux 

start-up 

 

CONSTANTINE - Un pôle d’innovation, comprenant 400 espaces dédiés aux projets 

innovants et aux start-up, a été inauguré jeudi, à l’université Salah Boubnider Constantine-3, 

par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et celui de 

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

Baddari et Yacine El-Mehdi Oualid dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya de 

Constantine. 

L’ouverture de ce pôle, qui comprend également deux pavillons d’hébergement (filles et garçons), 

implanté à l’université Constantine-3, s’inscrit dans le cadre des "mesures d’accompagnement 

décidées par l’Etat" en faveur des porteurs de projets innovants, pour leur permettre de 

"transformer leurs pratiques dans le domaine de la recherche scientifique et la curiosité scientifique 

en produits commercialisables, créateurs de richesse et de postes d’emploi", a souligné Baddari 

dans une déclaration à la presse. 

Réitérant l’engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à faire de 

l'université algérienne, une locomotive du  développement socioéconomique, le ministre a mis 

l’accent sur l’importance des mesures d’accompagnement prévues par l’Etat (par exemple 

l'affectation d'espaces et de locaux au profit des start-up labélisées, des projets innovants et des 

start-up de Constantine et des autres wilayas) pour la réussite du "carré magique composé de la 

recherche scientifique, l’innovation, le développement économique et la création de postes 

d’emploi". 

Le ministre a indiqué que sa visite à Constantine avec son collègue de l’Economie de la 

connaissance, des start-up et des Micro-entreprises a pour but d’évaluer l’avancement des projets 

"un diplôme...une start-up" ou "un diplôme...un brevet", conformément à l'arrêté ministériel n 1275, 

insistant sur l’importance des espaces dédiés à l’innovation dans la réussite de ce mécanisme et par 

ricochet promouvoir l’économie nationale. 

 

 

 



 

Université de Constantine: Inauguration de 400 espaces d’innovation 

pour les Startups 

 

Les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bedari et celui de l’Économie de 

la connaissance, des Start-ups, des Microentreprises, Mehdi Yacine Walid ont assisté, jeudi, à l’université Salah 

Boubnider Constantine-3 au lancement d’un pôle d’innovation, comprenant 400 espaces dédiés aux projets 

innovants et aux start-up. 

Ce pôle comprend également deux pavillons d’hébergement (filles et garçons), implanté au niveau du même campus 

universitaire. 

Kamel Bedari a réitéré l’engagement de son département et de celui des Startup de l’Économie du Savoir à œuvrer 

pour le soutien des idées innovantes, à même de permettre, a-t-il précisé, aux détenteurs d’inventions pour les 

matérialiser en startups créatrices de richesse et de nouveaux postes d’emploi. 

M. Mehdi Yacine a pour sa part rappelé que l’université reste le berceau des nouvelles entreprises (start up), 

soulignant que son département œuvre pour la motivation des projets innovant qui constitue à coup sûr une valeur 

ajoutée à l’économie national, par le biais de la formation, de l’accompagnement et du financement des détenteurs 

des projets. 

Les chefs des deux départements aux objectifs convergents notamment dans le secteur des startup, avaient au menu 

de leur visite dans la capitale de l’Est, essentiellement au niveau de campus universitaires, des inaugurations de 

plusieurs structures et le lancement de projets. 

Accompagnés d’une forte délégation ministérielle, les deux responsables ont ainsi procédé entre autres à 

l’inauguration du siège de la plate-forme technologique en microbiologie à l’université Constantine3 Salah 

Boubnider, une plate-forme technologique en microbiologie clinique. 

Cette plateforme constitue un espace de recherche scientifique pour les chercheurs, et de formation pour les 

étudiants spécialisés dans le domaine de la microbiologie, a-t-on précisé à cette occasion, signalant que pour le 

moment, cette plate-forme était jusqu’à présent réservée à deux spécialités, à savoir la biotechnologie moléculaire et 

la sérologie. 

Les deux ministres ont également procédé à l’inauguration d’espaces dédiés aux Start-up au niveau du pôle 

universitaire, l’unité de recherche en multimédias scientifiques et en intelligence artificielle, le FAB-LAB de l’école 

nationale supérieure polytechnique, de deux stands réservés à l’hébergement des porteurs de projets de Start-up, et 

le siège de l’incubateur de l’université Constantine3. 

Les hôtes de la ville des ponts ont clôturé leur virée constantinoise par une rencontre avec la communauté 

universitaire. Ce fut d’ailleurs une opportunité pour les jeunes universitaires, parmi les porteurs de projets 

innovants, de débattre avec les responsables des deux secteurs et de soulever leurs préoccupations ou encore de faire 

des sujétions à même de faciliter la réalisations des objectifs visés principalement dans le domaine des 

microentreprises et startup . 

A noter que la rencontre s’inscrit dans le cadre des recommandations données par le chef de l’Etat lors du dernier 

conseil des ministres visant à faciliter la tâche aux jeunes porteurs de projets innovants. 



 

Université constantine 3 : Inauguration de 400 espaces d’innovation 

dédiés aux start- up 

 

Un pôle d’innovation, comprenant 400 espaces dédiés aux projets innovants et aux start-up a été 

inauguré, jeudi, à l’université Salah Boubnider Constantine 3, par le ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, et celui de l’Economie, de la Connaissance, des Start-up 

et des Microentreprises, respectivement Kamel Baddari et Yacine El Mehdi Oualid, dans le cadre 

d’une visite de travail dans la wilaya de Constantine. L’ouverture de ce pôle, qui comprend 

également deux pavillons d’hébergement (filles et garçons), implanté à l’université Constantine 3, 

s’inscrit dans le cadre des «mesures d’accompagnement décidées par l’Etat» en faveur des porteurs 

de projets innovants, pour leur permettre de «transformer leurs pratiques dans le domaine de la 

recherche scientifique et la curiosité scientifique en produits commercialisables, créateurs de 

richesse et de postes d’emploi», a souligné M. Baddari dans une déclaration à la presse. Réitérant 

l’engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à faire de l’université 

algérienne une locomotive du développement socioéconomique, le ministre a mis l’accent sur 

l’importance des mesures d’accompagnement prévues par l’Etat (par exemple l’affectation 

d’espaces et de locaux au profit des start-up labélisées, des projets innovants et des start-up de 

Constantine et des autres wilayas) pour la réussite du «carré magique composé de la recherche 

scientifique, l’innovation, le développement économique et la création de postes d’emploi». Le 

ministre a indiqué que sa visite à Constantine avec son collègue de l’Economie, de la 

Connaissance, des Start-up et des Microentreprises a pour but d’évaluer l’avancement des projets 

«un diplôme...une start-up» ou «un diplôme...un brevet», conformément à l’arrêté ministériel n° 

1275, insistant sur l’importance des espaces dédiés à l’innovation dans la réussite de ce mécanisme 

et, par ricochet, promouvoir l’économie nationale. 

 

 

 

 

 

 

 


