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 تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين على األرضية الرقمية

مارس 03وزارة التعليم العالي تشدد على اتمام العملية قبل   
 

 
 

مديري المدارس العليا والمدارس العليا لألساتذة إلى تسوية  دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  ."ووضعية الطلبة غير المسجلين في األرضية الرقمية "بروغريس عروض التكوين

فين بمتابعة وضعية إعطاء التوجيهات الالزمة لألعوان المكل طالبت الوزارة في مراسلة لها بضرورة

 التكوين والطلبة على األرضية الرقيمة "بروغريس" وذلك على مستوى مؤسساتهم، تسجيل عروض

مارس المقبل، اضافة  03للعمل على تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين في هذه األرضية قبل تاريخ 

المديرية قبل نهاية مباشرة بمصالح  الى تسوية وضعية عروض التكوين الخاطئة من خالل اإلتصال

 .الشهر الجاري

العالي  أمرت وزراة التعليم (SDN) العمليات المسجلة في المخطط التوجيهي للرقمنة وفي إطار إنجاز

المداوالت النهائية لدورة جوان  ذات المسؤولين بالشروع في القيام بالمحاكاة الخاصة بالتحضير إلجراء

إعالمها بنتائج العملية وكذا االختالالت إن وجدت قبل نهاية و "، عبر األرضية الرقمية "بروغريس0300

المخطط التوجيهي  الجاري.وأبرزت الوصاية، أهمية إتمام هذه العمليات في اآلجال المحددة ضمن الشهر

بالمدارس العليا لألستاذة خالل شهر  للرقمنة، وتتجه هيئة بداري الى تحيين ومراجعة عروض التكوين

احتياجات المحيط االقتصادي واالبتكارات الحديثة في مختلف  أفريل المقبل، من أجل التكيف مع

 .التخصصات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 مارس 03وزارة التعليم العالي تشدد على اتمام العملية قبل 

 تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين على األرضية الرقمية

 

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري المدارس العليا والمدارس العليا لألساتذة 

ة الطلبة غير المسجلين في األرضية الرقمية إلى تسوية عروض التكوين ووضعي

 .بروغريس""

طالبت الوزارة في مراسلة لها بضرورة إعطاء التوجيهات الالزمة لألعوان المكلفين بمتابعة 

وذلك على  "بروغريس"وضعية تسجيل عروض التكوين والطلبة على األرضية الرقيمة 

المسجلين في هذه األرضية قبل  مستوى مؤسساتهم، للعمل على تسوية وضعية الطلبة غير

مارس المقبل، اضافة الى تسوية وضعية عروض التكوين الخاطئة من خالل  03تاريخ 

 اإلتصال مباشرة بمصالح المديرية قبل نهاية الشهر الجاري.

أمرت وزراة ( SDN) وفي إطار إنجاز العمليات المسجلة في المخطط التوجيهي للرقمنة

ؤولين بالشروع في القيام بالمحاكاة الخاصة بالتحضير إلجراء التعليم العالي ذات المس

وإعالمها بنتائج  ”بروغريس“، عبر األرضية الرقمية 0300المداوالت النهائية لدورة جوان 

العملية وكذا االختالالت إن وجدت قبل نهاية الشهر الجاري.وأبرزت الوصاية، أهمية إتمام 

المخطط التوجيهي للرقمنة، وتتجه هيئة بداري الى  هذه العمليات في اآلجال المحددة ضمن

تحيين ومراجعة عروض التكوين بالمدارس العليا لألستاذة خالل شهر أفريل المقبل، من أجل 

 التكيف مع احتياجات المحيط االقتصادي واالبتكارات الحديثة في مختلف التخصصات.

 

 

 



 

مارس 03تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين في بروغرس قبل   

 

الندوات الجهوية ،أمرتهم  وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى رؤساء

مارس  03منصة بروغرس قبل  من خاللها بضرورة تسوية الطلبة غير المسجلين عبر

 . الجاري

الوضعية تتم من خالل  على نسخة منها ان تسوية” النهار اون الين ” وجاء في المراسلة التي تحوز 

 . ال مباشرة بمصالح مديرية الشبكات وتطوير الرقمنةاالتص

االرضية الرقمية ، والشروع في  كما أكدت المراسلة انه سيتم تسوية وضعية عروض التكوين الخاطئة في

، عبر األرضية الرقمية 0300المداوالت النهائية لدورة جوان  القيام بالمحاكاة الخاصة بالتحضير إلجراء

 . ج العملية واإلختالالت إن وجدتبنتائ وإرسال تقارير

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بداري يأمر بتسوية وضعية طلبة المدارس العليا غير المسجلين في 

 األرضية الرقمية بروقراس

 

 

 

المدارس العليا لألساتذة والمدارس العليا حول تسوية  وجهت وزارة التعليم العالي مراسلة إلى مديري

 .PROGRES المسجلين وعروض التكوين في األرضية الرقمية وضعية الطلبة غير

في المخطط التوجيهي  وأمرت وزارة التعليم العالي في مراسلتها وفي إطار إنجاز العمليات المسجلة

لألعوان المكلفين بمتابعة وضعية الطلبة  الزمةمديري المدارس العليا لالساتذة بإعطاء التوجهات ال

على مستوى المدارس العليا للقيام  PROGRES األرضية الرقمية عروض التكوين فيالمسجلين و

 :التالية باإلجراءات

  .2023 مارس 03قبل تاريخ  PROGRES تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين في األرضية الرقمية

 من خالل اإلتصال PROGRES وين الخاطئة في األرضية الرقميةتسوية وضعية عروض التك

 .0300مارس  03مباشرة بمصالح المديرية قبل تاريخ 

عبر  0300لدورة جوان  الشروع في القيام بالمحاكاة الخاصة بالتحضير إلجراء المداوالت النهائية

مارس  03وجدت قبل تاريخ واإلختالالت إن  وإعالمنا بنتائج العملية PROGRES األرضية الرقمية

0300. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مارس 03تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين في بروغرس قبل 

 

 

،أمرتهم من خاللها  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية وجهت

 . مارس الجاري 30 بضرورة تسوية الطلبة غير المسجلين عبر منصة بروغرس قبل

على نسخة منها أن تسوية الوضعية تتم من خالل  ” النهار اون الين” وجاء في المراسلة التي تحوز 

تم تسوية وضعية الشبكات وتطوير الرقمنة . كما أكدت المراسلة انه سي االتصال مباشرة بمصالح مديرية

بالتحضير إلجراء  التكوين الخاطئة في األرضية الرقمية ، والشروع في القيام بالمحاكاة الخاصة عروض

وإرسال تقارير بنتائج العملية واإلختالالت  ، عبر األرضية الرقمية0300المداوالت النهائية لدورة جوان 

 . إن وجدت

 

 

 

 

 

 

 



 
 

لين في األرضية الرقمية بداري يأمر بتسوية وضعية طلبة المدارس العليا غير المسج

 بروقراس

 
 

 

حول تسوية وجهت وزارة التعليم العالي مراسلة إلى مديري المدارس العليا لألساتذة والمدارس العليا 

 PROGRESوضعية الطلبة غير المسجلين وعروض التكوين في األرضية الرقمية 

 

وأمرت وزارة التعليم العالي في مراسلتها وفي إطار إنجاز العمليات المسجلة في المخطط التوجيهي 

لبة مديري المدارس العليا لالساتذة بإعطاء التوجهات الالزمة لألعوان المكلفين بمتابعة وضعية الط

على مستوى المدارس العليا للقيام  PROGRESالمسجلين و عروض التكوين في األرضية الرقمية 

 باإلجراءات التالية:

 

 تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين في.....

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  بداية من أفريل القادم

 
  

  فتح حوار واسع إليجاد الصيغة المثلى في توجيه حاملي شهادة البكالوريا

اري، أول أمس، أنه سيتم الشروع في العلمي، كمال بد كشف وزير التعليم العالي والبحث

 .بالمدارس العليا لألساتذة ابتداء من أفريل القادم مراجعة برامج التكوين

 جلسة األسئلة الشفوية، أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة التربية أوضح الوزير، خالل

مضيفا أنه  ،"نهاالوطنية، "بصدد مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا لألساتذة ومضامي

المدارس العليا لألساتذة  "بمجرد انتهاء عمل اللجان، سيتم إدخال التعديالت". وأشار إلى أن

تغطي احتياجات وزارة التربية من " مدرسة على المستوى الوطني 11التي يبلغ عددها 

التكوين يجب أن يكون بالتنسيق معها حتى يكون  األساتذة، ومن ثم فإن أي تغيير في طبيعة

الجامعي بهذه المدارس وبين ما سيقدمه المتخرجون منها لتالمذتهم  هناك تطابق بين التكوين

 ."مستقبال

دعت  بداري أن وزارة التعليم العالي تسهر على تحيين ومراجعة عروض التكوين كلما وذكر

الحديثة في مختلف  االقتصادي واالبتكارات الحاجة من أجل التكيف مع احتياجات المحيط

البيداغوجية لبعض الشعب على غرار  التخصصات، مشيرا إلى االنتهاء من تحيين البرامج

األسنان، باإلضافة إلى إعادة النظر في برامج شعب  الطب، في انتظار شعبة الصيدلة وطب

خرى. كما أبرز الوزير تتواصل العملية بالنسبة للتخصصات األ اإلعالم واالتصال، فيما

 إلحداث مدارس ذات امتياز في مجاالت معرفية حساسة، على غرار الذكاء ضرورة السعي

الموزون  االصطناعي والرياضيات. وفي رده على سؤال يتعلق بإعادة النظر في المعدل

سنوات حتى  المطلوب في تخصص الطب، ذكر بداري أن المعدل الموزون "معمول به منذ

عليها". وسعيا منها  ب وتوجيه الطلبة، حسب مهاراتهم وطبقا للعالمات المتحصليمكن ترتي

توجيه حاملي شهادة البكالوريا،  إليجاد الصيغة المثلى إلرضاء جميع األطراف في عملية

 ."مختلف الجهات الوصية لمناقشة هذه المسألة قررت وزارة التعليم العالي "فتح حوار مع

 



 

 

مسابقة األفكار المبتكرة بجامعة العلوم و التكنولوجيا بوهران : إحتضان 

  مشاريع مختارة خمسة

 

( مشاريع مبتكرة ليتم احتضانها في حاضنة األعمال لجامعة العلوم والتكنولوجيا 5تم إختيار خمسة )

لوهران في إطار مسابقة األفكار المبتكرة التي نظمت منتصف فبراير الماضي ، "دمحم بوضياف " 

 حسبما أستفيد اليوم السبت من مدير هذه الحاضنة.

من بين زهاء عشرين مشروًعا قدم إلى لجنة التحكيم المكونة من أساتذة و مختصين تم اختيار خمسة 

ستوى هذه الحاضنة المنشأة منذ فترة وجيزة ، مشاريع مبتكرة في تخصصات مختلفة ليتم احتضانها على م

 وفقا لما ذكره عبد الكريم ماش لوأج.

و تتعلق هذه المشاريع المبتكرة بعدة مجاالت ال سيما تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الهاتف المحمول 

 )الحجز ، واالعتمادات ...( والبيولوجيا و غيرها.

وسيستفيد أصحاب المشاريع الخمسة الفائزة من فترة إحتضان لمدة عام واحد على مستوى حاضنة 

 األعمال بالجامعة وتكوين و مرافقة و مساعدة لتحقيق مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم الناشئة.

و سيرافق هؤالء في مجاالت إنشاء خطط العمل والدراسات الفنية والمالية والحصول على براءات 

ختراع على مستوى المعهد الوطني للملكية الفكرية وأيًضا في الحصول على عالمة المشروع المبتكر اال

 وإنشاء المؤسسات الناشئة.

وتم تنظيم هذه المسابقة من قبل جامعة العلوم و التكنولوجيا "دمحم بوضياف" لوهران عبر حاضنتها و 

تطوير التكنولوجي و مجمع سوناطراك حيث سجل في بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث وال

 متسابق في المرحلة األولى 03المسابقة حوالي 

 

 

 

 

 

 



 

 إحتضان خمسة مشاريع مختارة في مسابقة األفكار المبتكرة بجامعة وهران

 

دمحم “لجامعة العلوم والتكنولوجيا  تم إختيار خمسة مشاريع مبتكرة ليتم إحتضانها في حاضنة األعمال

 .المبتكرة التي نظمت منتصف فيفري الماضي لوهران. في إطار مسابقة األفكار” بوضياف 

مشروعا قدم إلى لجنة  ، أنه من بين زهاء عشرين”لـوأج“وقال مدير هذه الحاضنة عبد الكريم ماش 

مشاريع مبتكرة في تخصصات مختلفة. ليتم  التحكيم المكونة من أساتذة ومختصين تم اختيار خمسة

 .المنشأة منذ فترة وجيزة إحتضانها على مستوى هذه الحاضنة

تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات  ع المبتكرة تتعلق بعدة مجاالت ال سيماكما أشار إلى أن هذه المشاري

والبيولوجيا و غيرها. كما سيستفيد أصحاب المشاريع الخمسة  ”الحجز، واالعتمادات“الهاتف المحمول 

 إحتضان لمدة عام واحد على مستوى حاضنة األعمال بالجامعة. وتكوين و مرافقة و الفائزة من فترة

 .قيق مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم الناشئةمساعدة لتح

العمل والدراسات  سيرافق هؤالء في مجاالت إنشاء خطط  وأضاف المتحدث في سياق ذي صلة، أنه

المعهد الوطني للملكية الفكرية. وأيضا في  الفنية والمالية والحصول على براءات االختراع على مستوى

 .المؤسسات الناشئةوإنشاء  الحصول على عالمة المشروع المبتكر

لوهران عبر حاضنتها. و ” بوضياف دمحم“وتم تنظيم هذه المسابقة من قبل جامعة العلوم و التكنولوجيا 

البحث والتطوير التكنولوجي و مجمع سوناطراك. حيث سجل  بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج

 .متسابق في المرحلة األولى 03في المسابقة حوالي 

 

 

 

 



 

 

Concours d'idées innovantes à l'USTO: cinq projets retenus  

ORAN - Cinq (5) projets innovants ont été choisis pour être incubés au niveau de l’Incubateur de 

l’université des sciences et de la technologie d’Oran, dans le cadre d’un concours d’idées innovantes 

organisé à la mi février dernier, a-t-on appris samedi du responsable de cet incubateur. 

"Parmi près de vingt projets présentés devant un jury d'enseignants et spécialistes, cinq projets innovants 

ont été choisis dans diverses spécialités pour être incubés au sein de cet incubateur récemment créé", a 

précisé, à l'APS, Abdelkrim Mèche. 

Ces projets concernent beaucoup de domaines principalement en informatique, applications de mobiles 

(réservation, accréditations, ...) et biologie, entre autres, a-t-il souligné. 

Les jeunes porteurs des cinq projets lauréats bénéficieront d'une incubation d'une année, de formation, 

d’accompagnement, de coaching et l’assistance pour la concrétisation de leurs projets et la création de 

l'entreprise. 

Les lauréats seront accompagnés dans les domaines de création de business-plans, des études techniques et 

financières, l'obtention de brevets au niveau de l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INAPI) et 

aussi dans l’obtention d'une labellisation de projet-innovant et de la création d’une start-up. 

Ce concours d'idées a été organisé par l’USTO-MB, à travers son incubateur, en collaboration avec 

l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique 

(Anvredet) et le groupe Sonatrach. Une quarantaine de porteurs de projets s'y sont inscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Concours d’idées innovantes à l’USTO : Cinq 

projets retenus  

Publié le 4 Mar 2023  

Cinq projets innovants ont été choisis pour être incubés au niveau de l’Incubateur de l’université des sciences et de la 

technologie d’Oran, dans le cadre d’un concours d’idées innovantes organisé à la mi février dernier, a indiqué le 

responsable de cet incubateur. 

« Parmi près de vingt projets présentés devant un jury d’enseignants et spécialistes, cinq projets innovants ont été choisis 

dans diverses spécialités pour être incubés au sein de cet incubateur récemment créé », a précisé, à l’APS, Abdelkrim 

Mèche. Ces projets concernent beaucoup de domaines principalement en informatique, applications de mobiles 

(réservation, accréditations, …) et biologie, entre autres, a-t-il souligné. Les jeunes porteurs des cinq projets lauréats 

bénéficieront d’une incubation d’une année, de formation, d’accompagnement, de coaching et l’assistance pour la 

concrétisation de leurs projets et la création de l’entreprise. 

Les lauréats seront accompagnés dans les domaines de création de business-plans, des études techniques et financières, 

l’obtention de brevets au niveau de l’Institut national de la Propriété intellectuelle (INAPI) et aussi dans l’obtention 

d’une labellisation de projet-innovant et de la création d’une start-up. Ce concours d’idées a été organisé par l’USTO-

MB, à travers son incubateur, en collaboration avec l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (Anvredet) et le groupe Sonatrach. Une quarantaine de porteurs de projetss’y sont inscrits. 

 

 

 

 

 

https://www.horizons.dz/wp-content/uploads/2023/03/concours.jpg


 

 

Startude DZ : Lancement du concours national 

d’innovation  

Le coup d’envoi du concours national pour les étudiants innovants Startude DZ, organisé par l’Organisation nationale 

des étudiants libres (ONEL), a été donné, ce samedi, à partir de l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Alger.  

Les étudiants ayant des idées ou un projet innovant à travers le territoire national peuvent participer à ce concours sous 

le slogan «un étudiant, une start-up». Placé sous la tutelle de plusieurs ministères, dont celui de l’Enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, (MESRS) et organisations, cet événement se déroulera en deux étapes. La première 

consiste en la sélection des projets et idées innovants à travers au moins 15 universités du pays par la Commission 

nationale de coordination et de suivi de l’innovation et des incubateurs universitaires relevant du ministère de 

l’Enseignement supérieur. Elle permettra de choisir les projets, trois par université ou institut, répondant aux critères 

d’innovation, de faisabilité et d’adéquation avec les besoins socio-économiques, entre autres. Ces derniers participeront 

au boot camp de formation qui se tiendra au niveau d’Alger et sera animé par de nombreux chercheurs, experts et 

spécialistes en entrepreneuriat. Ils accompagneront les étudiants sélectionnés trois jours durant afin de pouvoir 

participer à la finale du concours qui permettra le choix des cinq lauréats dont la cérémonie coïncidera avec la Journée 

nationale de l’étudiant, le 19 mai. 

L’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) se chargera de soutenir et d’accompagner les étudiants 

qui ont des projets innovants à travers son Centre d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI). 

Lors de la cérémonie de lancement à laquelle ont assisté de nombreux cadres des ministères partenaires et acteurs de la 

société civile, le secrétaire général de l’ONEL, Boukhabla Ryadh, a expliqué que ce concours est lancé à l’occasion du 60e 

anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale. Il a rappelé l’importance des start-up et des jeunes dans le 

développement socio-économique du pays, tout en soulignant l’intérêt et le soutien accordé par le gouvernement à ces 

derniers. En ce sens, Boukhabla a relevé les efforts fournis par le MESRS avec à sa tête Kamal Baddari afin de 

promouvoir l’innovation et d’encourager et accompagner les jeunes vers cette voie dans le but de construire une 

économie nationale basée sur le savoir. Ceci, a-t-il précisé, «dans le but d’avoir des étudiants créateurs de richesse et 

d’emplois». 

Le directeur du bureau algérien de l’Organisation mondiale de la protection intellectuelle, Mohamed Saleck Ahmed 

Ethmane, a, de son côté, salué les efforts du gouvernement algérien afin de promouvoir et soutenir l’innovation et 

l’entrepreneuriat, particulièrement au niveau de l’université. Soulignant que celle-ci a été de tout temps une source de 

savoiret d’innovation, il a estimé que l’Université algérienne est«un pôle important foisonnant de chercheurs et de 

capacités».Il a fait part de la disponibilité de son organisme, en collaboration avec l’INAPI, à soutenir et accompagner les 

étudiants novateurs. L’événement a été ponctué par les présentations de différents intervenants relatives à 

l’entrepreneuriat, la propriété intellectuelle et l’innovation. 

 


