
  

  

  

  

  

  

  قراطيـة الشعـبيـةمالجمھـوريـة الجـزائريـة الديـ

  التعلـيم العالـي و البحـث العلمـيوزارة 
 

 

 
  اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال الجامعیة 

  

  خالیا العمل والمتابعة إنشاء آلیات

 –المتضمن شهادة  1275حرص السید وزیر التعلیم العالي على تنفیذ القرار الوزاري  إطارفي 

فانه على كل مسؤولي مؤسسات التعلیم العالي والبحث  ،اختراعبراءة  –شهادة / ناشئة مؤسسة 

وذلك للوقوف على  ،على مستوى مؤسساتهم" خالیا عمل ومتابعة" إنشاءالعلمي العمل على 

لندوات لوبالكیفیات التي تم استنباطها من اللقاءات الثالث  ،الوزاريمجریات تنفیذ محتوى القرار 

  .والموضحة بالتفصیل في هذا الملف )شرق –وسط  –غرب (الجهویة للجامعات 

  خالیا العمل والمتابعة إنشاءالهدف من  :أوال

 1275خالیا العمل والمتابعة هو السهر على تنفیذ القرار الوزاري  إنشاءالهدف الرئیسي من 

 أهداف وبالتالي تحقیق ،هخطوات والیات تحقیقوالوقوف على  ،هوالمتابعة المیدانیة لتنفیذ

طالب تغیر ذهنیة الطالب من  إلىالسعي في  أساساوالمتمثلة  الجدیدة للقطاع اإلستراتیجیة

مما من  ،طالب خالق للثروة ومساهم في التنمیة المحلیة والوطنیة إلى ،شغل عن منصبباحث 

  .شانه تعزیز مكانة الجامعة كقاطرة للتنمیة االقتصادیة

  :منخالیا العمل والمتابعة تتكون  "خالیا العمل والمتابعة"تشكیلة  :ثانیا

المكلفة بالتكوین العالي في الطورین األول والثاني والتكوین المتواصل أو نائبه  مدیر الجامعة-

  .في التدرجوالشهادات وكذا التكوین العالي 

   العام للجامعة األمین -

  عمداء الكلیات ومدراء المعاهد -
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یمكن االستعانة بمسؤول دار المقاوالتیة في حال عدم وجود ( مسؤول حاضنة األعمال -

  ).حاضنة أعمال

  . ممثل عن طلبة األطوار النهائیة في اللیسانس)  ة(طالب -

  .ممثل عن طلبة األطوار النهائیة في الماستر)  ة(طالب -

  بعةاخالیا العمل والمتمهام  :ثالثا

مؤسسة ناشئة  -شهادة على انطالق عملیة التسجیل واالنخراط في مشروع  اإلعالن -

 اختراعبراءة  –شهادة / 

 –شهادة : اإلشراف على عملیة تسجیل الطلبة الراغبین في االنخراط في مشروع -

 .براءة اختراع –شهادة / مؤسسة ناشئة 

 .متابعة مستویات تقدم عملیة المرافقة للمشاریع المسجلة -

ة تقدیم تقاریر للسادة رؤساء الندوات الجهویة للجامعات وللجنة الوطنیة التنسیقی -

لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال الجامعیة حول مدى تقدم المشاریع، الصعوبات 

 .الخ...التي تعترض تجسید المشاریع، 

حاضنة األعمال ، دار المقاوالتیة، مركز الدعم (التنسیق مع هیاكل المرافقة والدعم  -

الهیئات وبین ) الخ...التكنولوجي واالبتكار، مركز الربط بین المؤسسة والجامعة،

 .الخ...الخارجیة كوكالة دعم وتنمیة المقاوالتیة

   المتابعةو  العمل اجتماعات خلیة :رابعا
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یوم، كما یمكن أن تجتمع في ظروف  15اجتماعات عادیة كل  "خالیا العمل والمتابعة"تعقد 

 .استثنائیة وفق طلب مدیر مؤسسة التعلیم العالي

یتم إنشاء خالیا العمل والمتابعة بموجب   :"خالیا العمل والمتابعة"إنشاء  :خامسا

   .داخلیةمقررة 

   خالیا فرعیة في كل كلیة ومعهد إنشاء :سادسا

 :خالیا فرعیة في كل كلیة ومعهد تتشكل من" خالیا العمل والمتابعة"تنبثق عن 

  أو نائبه للبیداغوجیا عمید الكلیة -

  العام للكلیة یناألم- 

  .مسؤول المیدان -

  .اأو نوابهم للبیداغوجی رؤساء األقسام -

  .مسؤولي الشعب -

  .من كل قسم یمثل طلبة السنة الثالثة )ة(طالب -

  .من كل قسم یمثل طلبة السنة الثانیة ماستر )ة(طالب -

  باإلعالن عن تاریخ الشروع في استقبال الطلبة الراغبین في  الخالیا الفرعیة ،" تقوم

الرزنامة  وفق( براءة اختراع  –شهادة / مؤسسة ناشئة  –االنخراط في مشروع شهادة 

ین في االنخراط في استقبال الطلبة الراغب ، كما تقوم بالسهر عل)المرفقة  الزمنیة

وتسجیلهم وفق الشروط  براءة اختراع –شهادة / مؤسسة ناشئة  –شهادة : مشروع

  :التالیة
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 طلبة من تخصص واحد، كما یمكن أن  06طالب إلى  01ویتكون من : فریق العمل

یمكن لمدراء مؤسسات (یكونوا من تخصصات متعددة ومن كلیات ومعاهد متعددة، 

لفرق العمل أن یضموا طلبة من جامعات أو مدارس مجاورة  التعلیم العالي الترخیص

 ).تهم الجامعیةالمؤسس

 یتكون فریق التأطیر من :التأطیر: 

 مشرف مساعد + مشرف رئیسي   -

ملم (مشرف مساعد من حاضنة االعمال + مشرف مساعد + مشرفین رئیسیین  -

 ).بالشؤون التجاریة واالقتصادیة للمشروع

 .الخ… -

 ویضم مشروععنوان الفكرة المبتكرة لل: 

 BIO-S-R-PRODUIT: مثال إنشاءهاالمراد للمؤسسة الناشئة  اسم العالمة التجاریة -

  :حیث

BIO تعني المنتج طبیعي ولیس كمیائي  

 -S-R األحرف األولى من أسماء الطلبة  

 PRODUIT الخ...المنتوج المراد تصنیعه 

مثال  :المراد تصنیعه أو الخدمة التي نرید تقدیمهااالسم العلمي للمنتوج المبتكر  -

صناعة مكمل غذائي للتخلص من الوزن الزائد، تقدیم خدمات سیاحیة الكترونیة 

 .الخ...عبر الهواتف النقالة
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  راد معالجتها والحلول یوضح فیه المشكلة التقنیة المكلمة  250ملخص في

 .المقترحة

قائمة  بالتنسیق مع الخالیا الفرعیة في الكلیات والمعاهد،" خلیة العمل والمتابعة"تسلم  :سابعا

مسؤول براءة اختراع إلى  –شهادة / مؤسسة ناشئة  –الطلبة المسجلین في مشروع شهادة 

 ).أو مسؤول دار المقاوالتیة( الحاضنة

 مالحظة:  

للفكرة المبتكرة مثال  األساسيالنشاط  شاریع في كلیة واحدة وذلك بمراعاةتوطن الم

باستخدام تطبیق ذكي  "الكتروني مكتب محامات"مؤسسة ناشئة عبارة عن  إنشاء

ة المؤسسة الناشئة هو نشاط ومنصة رقمیة في هذه الحالة النشاط الرئیسي لفكر 

 .الخ...في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة توطن الفكرة المبتكرة وعلیه المحامات

   األعماللجنة علمیة على مستوى حاضنات  إنشاء :ثامنا

یشكل مسؤول الحاضنة لجنة علمیة بموجب مقررة داخلیة یصدرها مدیر مؤسسة التعلیم العالي 

 :تتكون من

 الحاضنة أو دار المقاوالتیة) ة(مسؤول -

 ن ریادة األعمال متخصص في المناجمنت والتسویق یكون ملم بشؤو )  ة(أستاذ -

 من كلیة التكنولوجیا یكون ملم بااللكترونیك وبالذكاء االصطناعي)  ة(أستاذ -

 من كلیة العلوم یكون ملم بالجوانب بالبیولوجیا والكیمیاء)  ة(أستاذ -
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من كلیة الریاضیات واإلعالم اآللي یكون ملم بشؤون الویب وٕاعداد )  ة(أستاذ -

 .الرقمیة والبرامجالتطبیقات الذكیة والمنصات 

من كلیة الحقوق العلوم السیاسیة یكون ملم بالشؤون القانونیة واإلداریة )  ة(أستاذ -

 .إلنشاء المؤسسات

تقوم هذه اللجنة بانتقاء األفكار المبتكرة ذات الجدوى االقتصادیة، بغرض مرافقتها لتكون 

  مؤسسات ناشئة أو براءات اختراع،

  :هام 

   في حالة غیاب الجوانب االبتكاریة والتكنولوجیة في الفكرة، مع وجود جدوى

قبول الفكرة من قبل اللجنة العلمیة للحاضنة ویتم یتم  ،اقتصادیة عالیة للمشروع

 .لتكون مؤسسة مصغرةمرافقتها 

   أما في حالة غیاب الجوانب االبتكاریة وكذا الجدوى االقتصادیة فیطلب من فریق

از مذكرة التخرج وفق الطریقة العمل إعادة التسجیل مرة أخرى أو التوجه النج

  . الكالسیكیة المعمول بها سابقا
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   1275آليات�تنفيذ�مشروع�القرار�

  براءة�اخ��اع�–ش�ادة�/ مؤسسة�ناشئة��–ش�ادة�

تنفيذا�لتعليمات�السيد�وز�ر�التعليم�العا���والبحث�العل��،�ومن�باب�ال�شاور�وإثراء�القرار�الوزاري�

قامت�ال��نة�الوطنية�الت�سيقية�ملتا�عة�) براءة�اخ��اع�–ش�ادة�/ مؤسسة�ناشئة� –ش�ادة�( 1275

�ا��امعية ��عمال �ا���و�ة��  �بت�ار�وحاضنات �الندوات �مع �بالت�سيق �ذ��� �عصف �جلسات �عقد

 : وفق�املحاور�التالية ،�ت�للت�بتصميم�خارطة�طر�ق�س�سا�م����تجسيد��ذا�القرار�الثالث

 ��انب�البيداغو���للمشروعا: املحور��ول�

 :فر�ق�العمل� :أوال

 فر�ق�العمل��نا��و�عدد�الطلبة�املشارك�ن����املشروع�الواحد�وتخصصا��م،�حيث�يمكن�أن�ي�ون�

 :�ناك�عدد�من�ا��يارات

 طلبة�من�نفس�التخصص�؛�06إ����02يمكن�أن�تحتوي�ال��نة�ع���عدد�من� -

 من�تخصصات�مختلفة؛��06إ����02يمكن�أن�تحتوي�ال��نة�ع���عدد�من� -

 .يمكن�لطالب�واحد�أن�يقوم�بإعداد�مشروعھ��شرط�امتالكھ�القدرة�ع���ذلك -

 :إعداد�مذكرة�التخرج :ثانيا        

  :يتم�إعداد��املذكرة�وفق�ا��يارات�التالية� 

�BMCباإلضافة�إ���م��ق�مستقل���يتعلق�بالـ����إعداد�مذكرات�التخرج�عل��ا��الطر�قة�املتعارف -1

  .صفحة�30،�والبطاقة�الفنية�للمشروع����حدود�

ي�ون�بمثابة�دراسة��BMCالشروع�مباشرة����إعداد�نموذج�مخطط�أعمال��:الطر�قة�ا��ديدة -2

� �املشروع �من ��قتصادية �ل��دوى �السوق (حقيقية �دراسة �التقنو�،تضم اقتصادية��-البطاقة

 ).للمشروع

 :شروع�يحتوى�ع���العناصر�التاليةاململف� :حظةمال 
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 وضوح�الفكرة��ساسية�وسالم��ا؛ 

 ا��وانب��بت�ار�ة�للمشروع 

 ة�نموذج�العمل�التجاري���BMC  ؛� 

 الوصول�إ���النموذج��و��؛ 

�و�جتماعي�ن��:مالحظة ��قتصادي�ن �والشر�اء �العا�� �التعليم �وزارة ���ا �تتكفل �مالية �جائزة تمنح

 .��اية�املوسم�ا��ام���م��ةتاملاملبتكرة��للمشار�ع�

 :�شراف :ثالثا    

 :يمكن�أن�تت�ون���نة��شراف�وفق�ا��االت�املمكنة�التالية

 )جو�ر�الفكرة(ي�ون�متخصص����املوضوع��سا����للمشروع��مشرف�واحد -

�املوضوع��سا����للمشروع��مشرف�رئ���� - �مشرف�مساعدمع�) جو�ر�الفكرة(ي�ون�متخصص���

 .يمكن�أن�ي�ون�من�مدر�ي�حاضنة��عمال�أو�دار�املقاوالتية�متخصص����ا��وانب�الداعمة�للمشروع

متخصص��مشرف�مساعدإذا�احتاجت�الفكرة�إ���ت�امل�تخصص�ن�مختلف�ن�مع��مشرف�ن�رئ�سي�ن -

 .يمكن�أن�ي�ون�من�مدر�ي�حاضنة��عمال�أو�دار�املقاوالتية����ا��وانب�الداعمة�للمشروع

 

  

 ��نة�املناقشة :را�عا

 :من���ي��املناقشةيمكن�أن�تت�ون���نة� -

 املشرف�أو�فرقة��شراف؛ -

 كرة��ساسية�للموضوع؛أستاذ�مناقش�متخصص����الف -

 ؛)BMC(أستاذ�متخصص����مخطط��عمال� -
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�املشروع - �موضوع ��� �متخصص �ا��امعة �خارج �بخب���من ��ستعانة �من��ضرورة �ي�ون �أن يحبذ

 ؛�الشر�اء��قتصادي�ن�و�جتماعي�ن�ملؤسسة�التعليم�العا��

 )اختياري�ب�ن�ا��الت�ن( محتوى�املذكرة :خامسا

 :ع��حتوى�مذكرة�التخرج�ت

��و�� - 1 �: ا��الة �إعداديتم �� �بالطر�قة �ااملذكرة � �عل��ا � باإلضافةملتعارف �مستقل���إ�� م��ق

 .صفحة�30،�والبطاقة�الفنية�للمشروع����حدود��BMCيتعلق�بالـ�

�الثانية - 2 ��شمل��:ا��الة �مباشرة �مفصل �أعمال �مخطط �ش�ل ��� �التخرج �مذكرة �إعداد يتم

� �ا��دوى �دراسة �ف��ا �بما �للمشروع �و�قتصادية �التقنية �ا��اضنة�(الدراسة �مسؤول ي�لف

 ).بمساعدة�الطلبة����إعداد�مخطط��عمال�ودراسة�ا��دوى��قتصادية

 معاي���التقيم سادسا

 :تحدد�معاي���التقييم�وفق���ي�

 ؛% 20وضوح�الفكرة��ساسية�وسالم��ا� -

 ؛% 25ا��وانب��بت�ار�ة�للمشروع� -

 ؛% 30  نموذج�العمل�التجاري ���BMCة� -

 ؛% 25الوصول�إ���النموذج��و��� -

 

   :مالحظة

مجموع�نقاط�التقييم�(�ع���حصول�فر�ق�العمل�ع���" البل�مشروع�مبتكر"حصول�املشروع�ع���وسم� -1
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�CATIحصولھ�ع���ترخيص�من�مركز�الدعم�التكنولو���و�بت�ار�ال�يتم�عرض�املشروع�للمناقشة�قبل� -2

إن��ان�املشروع�فيھ�تحس�ن��INAPI, ONDA( حصولھ�ع���رقم��يداع����ا���ات�املعنية�با��مايةو 

  ).ملنتج�قائم�أو�ابت�ار�جديد�

 الش�ادة� :سا�عا

 ساسية�� �الش�ادة �نمط �ع�� �ا��فاظ �ماس��،( يتم �دكتوراهم�ندسل�سا�س، �ش�ادة�) ، �تقديم مع

 :فرعية�ت�ون�ع���ش�ل�

���مشروع�مذكرة�) مع�ذكر�الدورات�التدر��ية)  (،،مش��كة�تحت�إشراف�(مؤسسة�ناشئة� ش�ادة - 1

 براءة�اخ��اع_ مؤسسة�ناشئة�،�مذكرة�تخرج�_تخرج�

_ اشئة�،�مذكرة�تخرج�مؤسسة�ن_م��ق�بالش�ادة�مفصل��شرح�ت�و�ن�الطالب����مشروع�تخرج� - 2

 براءة�اخ��اع

 وفق�الطر�قة�املعمول�) ،��دكتوراهم�ندس�ل�سا�س�،�ماس���،(يتم�املصادقة�ع���الش�ادة��ساسية�

 ��ا�سابقا

 � �الفرعية �الش�ادة �ع�� �املصادقة �(يتم �امل��ق �مشاركة، �ومدير�) ش�ادة �ال�لية �عميد �طرف من

 .ا��اضنة�ومدير�ا��امعة

  

  

  

  

 تحس�س�والتدر�بال: املحور�الثا�ي�

 :التحس�س: أوال
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 مع�� ��لك��ونية �واملواقع ��جتما�� �التواصل �صفحات ��� �خاصة �للمشروع �وال�سو�ق ال�شر�املوسع

لصفحات�التواصل��جتما���وا��رص�ع�����عمالضرورة�امتالك��ل�املؤسسات�ا��امعية�وحاضنات�

  ؛تفاعل�ا�

 طلبة�،�مشرف�ن،�(املعا�د�بحضور��ل�الفاعل�ن����املشروع�تنظيم�أيام�إعالمية�ع���مستوى�ال�ليات�و�

 ؛)ا��...،مدر��ن،�مسؤو���التخصصات�

 ؛املحلية��ذاعات�ستعانة�بالوسائل�ا��ما���ية�ع���غرار�  

 ؛عرض�التجارب�النا��ة�خاصة�للطلبة�السابق�ن� 

 ؛املفتوحة�و�ل��شاط�من�شانھ�يخدم�املشروع��بواب 

 ي�ي�شر����صفحات�التواصل�واملواقع��لك��ونية�للمؤسسات�ا��امعية����يل�مقطع�فيديو�تحف�� 

 املدر��ن�: ثانيا

 ؛برنامج�لتدر�ب�املدر��ن�ومحاولة�تنميط�الدورات�التدر��ية��إعداديتم� 

 ؛املدر��ن����يعا�ملشارك��م����ال��نامج�لألساتذةمنح�امتيازات�تحف��ية�� 

 ؛املؤسسات�ا��امعية�املدر��ن�ب�ن��لألساتذة���يع�ا��ركية� 

 ؛تثم�ن�ج�ود�م��إلية�ستعانة�با����اء�من�خارج�ا��امعة�وتحديد� 

 التدر�ب�أدوات(الالزمة��التدر��يةالتدر�ب�وا��قائب��أدواتتج����(. 

 ال��نامج�التدر����ومحتوى�الدورات: ثالثا

 عمالدورات����مخطط�� BMC؛ال�سو�ق�الرق��،�الذ�اء�الصنا��،�و�لقاء،�م�ارات��تصال� 

 ؛تنميط�محتوى�التدر�ب�ع����ل�ا��اضنات 

 ستعانة�بتقنية�املوك��إم�انية�MOOC  عدد�من�املس��دف�ن�ألك�� املحتوى��إلتاحة.  

  :فضاءات�العمل�ا��ما��: را�عا
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�العا��� �التعليم �مؤسسات �لواج�ات �فضاءات �تخصيص �ع�� �العا�� �التعليم �مؤسسات �مدراء �عمل

��عمال( �املقاوالتية�،حاضنات �وا��امعة،دور �املؤسسة �ب�ن �الر�ط �التكنولو���،مكتب �الدعم مركز

قاعة�اللتقاء�حام����ف�ار��،قاعة�لإلعالم����،قاعة�للتدر�ب�:تضم) ا��...،مكتب�قدماء�الطلبة،و�بت�ار

�النظر�و�شكيل�فرق�العمل�تحت�إشراف�مسؤول�ا��اضنة -Fabمخ���التص�يع��،املبتكرة�وتبادل�وج�ات

Lab ،فضاء�مخصص�مل�اتب�املؤسسات�الناشئة�املتخرجة�يتم�تج���ه����إطار��تفاقية�ب�ن�وزارة�التعليم��

 :كما�يحب�أن�يتم...). ،العا���ووزارة�اقتصاد�املعرفة�واملؤسسات�الناشئة

 أمكن؛ إناملرتبطة�ب�شاط�ا��اضنة����فضاء�واحد���ج�زةتجميع��ل�  

 ؛الالزمة�ل�شاط�الطلبة��باألج�زةتج����فضاءات�حاضنات��عمال�ا��امعية� 

 ؛و�بت�ار��بداع�ستعانة�بالنوادي�العلمية�خاصة�م��ا�املتخصص����مجال� 

 التص�يع��مخابر��إ�شاءFab-Lab  ؛ �وليةع���مستوى�ا��اضنات�النجاز�النماذج� 

 واملعا�د�وح���ا��امعات�و�مراكز�البحث�الوطنية�����سام�قاستغالل�التج���ات�املخ��ية�ع���مستوى�

 ؛�متياز�أقطاب�عليمة��إطار 

 من�خالل�منصة�ال���تتم�خارج�ا��امعة�) أو��تحاليل،�انجاز�نموذج�(تمو�ل�ا��دمات�ا��اصة��إم�انية

 .ا��…ANVREDETو" ابت�ار"

 ا��ار���العالقة�مع�املحيط: املحور�الثالث

 امليدانيةالز�ارات�: أوال

 تفعيل�دور�مكتب�الر�ط�ب�ن�املؤسسة�وا��امعة�BLUEومكتب�قدماء�الطلبة�مع�ا��رص�ع���توقيع���

 )الطلبة�املتخرج�ن����السنوات�السابقة(اتفاقيات�والء�رمز�ة�مع�م�

 ا��رص�ع���توقيع�اتفاقيات��عاون�وشراكة�مع�مؤسسات�و�يئات�تل��م�فعليا�برعاية�مختلف��شاطات�

 .ل��م�باستقطاب�الطلبة�املتخرج�ن�وإبرام�اتفاقيات�مع�ما��اضنة�وت

 ؛املؤسسات�الك��ى�للوقوف�ع����عض�املشا�ل�امليدانية�إ��تتكفل�املؤسسة�ا��امعية�ب�نظيم�ز�ارات� 
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 املعارض�الوطنية�والدولية�خاصة�الصناعية�م��ا�إ��تتكفل�ب�نظيم�ز�ارات�. 

 )ا��...عمالندوات�� �–لقاء��عمال�(�عمال�مق���: ثانيا

 ع�� �تجمع �لقاءات ��أ��اب ضتنظيم �جلسات ��� �املشار�ع �وحام�� �طرح�املؤسسات �ف��ا �يتم اعمال

�اخرى� �ج�ة �ومن �ج�ة �من �و�قتصاديون ��جتماعيون �الشر�اء �م��ا ��عا�ي �ال�� �واملشا�ل الصعو�ات

�ش�ل� ��� �ل�ا �حلول �اق��اح �ع�� �العل�� �والبحث �العا�� �التعليم �مؤسسات �من �والطلبة �الباحثون �عمل

 براءة�اخ��اع؛�–ش�ادة�/ مؤسسة�ناشئة��–مذكرات�تخرج�من�نوع�ش�ادة�

 ذاعة�املحلية�الصفحات�الرسمية�ملواقع�التواصل�(ال��و�ج�املسبق�ع���مختلف�الوسائط�ال��و�جية��

� �العا�� �التعليم �ملؤسسات ����) ا��...�جتما�� �قصوى �أ�مية �وايالء�ا �ا��لسات �ل�ده والتحض���ا��يد

 .إس��اتيجية�مؤسسات�التعليم�العا��

 والتظا�رات�العلمية��امللتقياتو " Hackathons اتال�ا�اثون"املسابقات�والتحديات�و: ثالثا

 ؛املشار�ع��أ��ابا��امعة�ور�ط�م�مباشرة�مع��إ��  �عمالاملؤسسات�ورجال��أ��ابدعوة� 

 ؛محلية�و�وطنية�وتقديم�تحف��ات�للمشار�ع�املتفوقة�وتحديات�مسابقات��إقامة 

 لتبادل�ا����ات���عمالالتجارب�السابقة�وخاصة�ال���مرت�ع���حاضنة��أ��ابدعوة�. 

 البل�مؤسسة�ناشئة/ وع�مبتكر�البل�مشر /  براءات��خ��اع: حور�الرا�ع�امل

 وا��ماية�آليات�ال���يل: أوال

�و�بت�ار� �التكنولو�� �مراكز�الدعم �إ�شاء �ع�� �العمل �ضرورة �العا�� �التعليم �مؤسسات �مدراء �من يطلب

CATI من�خالل�عقد�اتفاقيات�ب�ن�مؤسسات�التعليم�العا���واملع�د�الوط���ا��زائري�للملكية�الصناعية��

inapi و���حالة�جود��ذه�املراكز�ضرورة�ايالء�ا���مية�القصوى�وتحف���مس����ا�وذلك�مل�ان��ا�امل�مة�����

� �ل���يل �والرئ�سية �الوحيدة �القناة ��و��ا � �للقطاع �ا��ديدة ��ف�ار��س��اتيجية �وحماية ��خ��اع براءات

 :حيث�تقوم��ذه�املراكز�بامل�ام�التالية. املبتكرة�للطلبة�والباحث�ن
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 والعلوم�� �التكنولوجيا �تخصصات �من �وخاصة �واملعا�د �ال�ليات �داخل �تحس�سية �بقوافل القيام

 .للتعر�ف�باليات�ا��ماية�الفكر�ة�والصناعية�لألف�ار�املبتكرة

 � �و�س�يل � إجراءاتتنميط ����يل �ا��اضنات�ف�ار�املبتكرة �مستوى ���ام����ع�� �جو�مر�ح وخلق

 املبتكرة��و��ا�تقوم�بالعمل�ع���حماية�أف�ار�م�ومشار�ع�م���بت�ار�ة�؛��ف�ار 

 العاملية�للملكية�الفكر�ة�� إجراء�عملية�البحث����مختلف�قواعد�البيانات�الدولية�التا�عة�للمنظمة

 .�ن�من�رسوم�البحثمما�قد��غ���الطلبة�والباحث

 � �رقم �ع�� �ا��صول �عملية �للمشروع�ل��يداع�سر�ع �والصناعية �الفكر�ة �جسر���ماية �بخلق وذلك

   للتعاون�ب�ن�املع�د�الوط���ا��زائري�للملكية�الفكر�ة�ومسؤو���ا��اضنات�؛

 وتفعيل��اتفاقيات�ب�ن�ا��امعة�و�ديوان�الوط�����قوق�املؤلف�و�ا��قوق�املجاورة��إبرامONDAو��

 ؛�INAPIب�ن�ا��امعة�واملع�د�الوط���للملكية�الصناعية�

 مصار�� ��سديد �بآليات �ا��امعة �الفكر�ة�فتتكفل �امللكية �حقوق �للطلبة��ورسوم والصناعية

  . والباحث�ن

  �وليةالنماذج�: ثانيا

 ضرورة�إ�شاء�منصات�رقمية�ع���مستوى��ل�مؤسسات�التعليم�العا���يوضع�ف��ا�مختلف��

�ات�املخ��ية�املتواجدة�ع���مستوى�مخابر�البحث�والبيداغوجيا�من�اجل�وضع�ا�تحت�تصرف�التج��

 .مؤسسة�ناشئة�–الطلبة�املنخرط�ن����مشروع�ش�ادة�

 طلبة�حام���املشار�ع�من�لل�ت�س�يال تقديم��ع�ن�م�سق�للمخابر�ع���مستوى�ا��امعة�م�متھ�

�نماذج�م �ي��(تجسيد �كما �الصياغة ��س�يل: إعادة �حام����م�متھ �للطلبة ��ولية �النماذج تجسيد

 )املشار�ع

 � �النماذج �تجسيد �من �املشار�ع �حام�� �بتمك�ن �ا��امعة �م��اني��ا���وليةتتكفل �خالل من

 . ANVREDETو�الة��أو باالستعانة�بمنصة�ابت�ار�عند�ا��اجة���أو ا��اصة�
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 � �املخ��ية�آليةالتفك����� � �والتحاليل �التجارب ��عض �ابت�ار�و�مراكز�التحاليل��لدعم كمنصة

  .ا��...التا�عة�لقطاع�التعليم�العا���كمركز�التحاليل�الف��يائية�والكيمائية�باالغواط�و�سكرة�وت�بازة�

�إ��) فر�ق�العمل�(�عد�وصول�الطلبة�" البل"نصة�ال��نة�الوطنية�ملنح�وسم�ال���يل����م: ثالثا

) فر�ق�العمل�(بتدر�ب�الطلبة���عمالللمشروع�املبتكر�تقوم�حاضنة���و��النموذج��إعدادمرحلة�

� �املنصة ��� �ال���يل �كيفيات ��STARTUP.DZع�� �وسم �ع�� �الطلبة �مشار�ع �حصول البل�"�غية

  " مؤسسة�ناشئة�لالب"ثم�ا��صول�ع���وسم��أوليةكمرحلة�" مشروع�مبتكر

� �بمثابة ��و� �البل �وسم �ع�� �الطلبة �حصول �من ��إقرار الغرض �وال�� �الوطنية وز�ر��ي��أس�اال��نة

�واملؤسسا �املعرفة �وذو�اقتصاد �ابت�اري ��و�مشروع �املشروع �بان �املصغرة �واملؤسسات �الناشئة ت

ا��صول�ع���التمو�ل�من�قبل�الصندوق�) فر�ق�العمل(نموذج�تجاري�مت�امل�و�التا���يحق���املھ�

 .ا��زائري�لتمو�ل�املؤسسات�الناشئة

 "البل"املشروع�املبتكر�ا��اصل�ع���وسم��أو  براءة��خ��اع�ملكية

بال�سبة�للطلبة�املنخرط�ن���� "البل"املشروع�املبتكر�ا��اصل�ع���وسم�و تتوزع�ملكية�براءة��خ��اع�

خ��اع�ب�ن�الطلبة�أعضاء�فر�ق�العمل�و�ساتذة�براءة�ا�–ش�ادة�/ مؤسسة�ناشئة��-مشروع�ش�ادة�

املشرف�ن�ع���العمل��ذا�من�ج�ة�طرف�املخ��ع�ن�أما�ا��امعة�فتعت���املالك�املعنوي�ل��اءة��خ��اع�

� �باسم�ا ����ل �لصا���( �ونھ ��خ��اع �ل��اءة �التجاري �ا��ق �عن �ي�نازل �أن �ملدير�ا��امعة يمكن

  ).املخ��ع�ن

فيفضل�إرفاق�طلب����يل�� ANVREDETطرف�خار������براءة��خ��اع�ك��أما����حالة�تم�إشراك

  .براءة��خ��اع�باتفاقية�تحدد�ا��قوق�والواجبات

  

  آليات�التمو�ل:املحور�ا��امس�
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ب�ن�وزارة�التعليم�العا���والبحث�العل���ووزارة�اقتصاد�املعرفة��تفعيل��تفاقية�املمضاة -

صندوق�تمو�ل�(ا���ات�املمولة�وذلك���ث�� واملؤسسات�الناشئة�واملؤسسات�املصغرة�

ع����ل��ام�) ا��...  ANADEاملقاوالتية� وتطو�ر والو�الة�الوطنية�ل��قية�ASF املؤسسات�الناشئة

 .���عملية�التمو�لبأخذ�مشار�ع�الطلبة�كأولو�ة�

بحصول�الطلبة�املنخرط�ن����ا��صول�ع���الدعم�املا���خاصة�فيما�يتعلق��إجراءات�س�يل� -

 ؛"البل�مؤسسة�ناشئة"مشروع�مبتكر�و" البل"مؤسسة�ناشئة�ع���وسم��–مشروع�ش�ادة�

 ناملمولة�بت�و�ا���ات��و�) Algérien Venture et Dgrsdt et A Nvredet(مسرع��عمال��كفليت -

صندوق�تمو�ل�املؤسسات�( ا��صول�ع���الدعم�املا���إجراءاتاملدر��ن����املرافقة������ساتذة

 ؛) ASFالناشئة�

 و�الة�دعم�وتطو�ر�املقاوالتية�إ��ا��د�املطلوب��إ��توجيھ�املشار�ع�ال���يقل�ف��ا�معدل��بت�ار� -

ANADE  

املنخرط�ن����مشروع� مشار�ع�الطلبة�لتمو�لاملتاحة����خرى فتح�املجال�ل�ل�آليات�التمو�ل� -

  .مؤسسة�ناشئة�–ش�ادة�

  

 

  

  

  

  

  2022/2023للسنة�ا��امعية�1275الرزنامة�الزمنية�لتنفيذ�مشروع�القرار��



  

  

  

  

  

  

  قراطيـة الشعـبيـةمالجمھـوريـة الجـزائريـة الديـ

  التعلـيم العالـي و البحـث العلمـيوزارة 
 

 

 
  اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال الجامعیة 

  
 براءة�اخ��اع�–ش�ادة�/ مؤسسة�ناشئة��–ش�ادة�

  المدرج/القاعة  مؤسسة ناشئة/ برنامج مشروع التحرج   الجدول الزمني

  التعلیم العاليلقاءات الندوات الجهویة لمؤسسات 

  ) 01جامعة وهران (  )تمت(ندوة جامعات الغرب  -  10/10/2022

  ) كلیة الطب 01جامعة الجزائر   )تمت(ندوة جامعات الوسط  -  12/10/2022

  01جامعة سطیف   )تمت(ندوة جامعات الشرق  -  15/10/2022

  

  

  

25/10/2022  

  إلى غایة

05/11/2022  

  العالي في المرحلة األولىالزیارات المیدانیة لمؤسسات التعلیم 

  الشرق  الوسط  الغرب

 –جامعة سیدي بلعباس  –جامعة وهران 

جامعة  –جامعة تیارت  –جامعة تلمسان 

جامعة عین  –جامعة تیسمسیلت  –معسكر 

  جامعة سعیدة –جامعة بشار  –تیموشنت 

جامعة  - جامعة هواري بومدین باب الزوار

المدرسة  – 03جامعة الجزائر – 01الجزائر 

 اإلعالممدرسة  -المتعددة التقنیات بالحراش

 -)تیبازة(المدارس الوطنیة العلیا بالقلیعة  -االلي

 –جامعة  بومرداس  - 02+  01جامعة البلیدة 

جامعة –جامعة غردایة - جامعة االغواط

  تمنراست 

جامعة  –جامعة برج بوعریریج  -جامعة المسیلة

 03+02+01جامعة قسنطینة  – 02+01سطیف 

 –جامعة قالمة  –جامعة سكیكدة  –جامعة عنابة –

–جامعة تبسة  -جامعة الطارف –جامعة میلة 

جامعة باتنة  –جامعة ام البواقي  –جامعة خنشلة 

جامعة + جامعة ورقلة + جامعة بسكرة  – 01+02

  الوادي

02/11/2022  

  غایة إلى

20/11/2022 

   خلیة العمل والمتابعة على مستوى مؤسسات التعلیم العالي إنشاء

  والخالیا الفرعیة التابعة لها

  اإلعالن عن استقبال الطلبة الراغبین في االنخراط في مشروع 

  براءة اختراع –شهادة / مؤسسة ناشئة  –شهادة 

   :مالحظة

یستقبل رئیس كل تخصص الطلبة الراغبین في االنخراط في المشروع شهادة مؤسسة ناشئة  -1

 انتهاء فترة اإلعالنویقوم بتسجیل الطلبة في قوائم الكترونیة تسلم إلى رئیس القسم بمجرد 

الحاضنة أو  لمسئولیقوم رئیس القسم باستالم قائمة الطلبة الراغبین في االنخراط ویسلمها  -2

 دار المقاوالتیة 

یشكل فریق عمل من أساتذة مختصین في ریادة األعمال لتقدیم دورة تدریبیة في أساسیات  -3

یمكن االستعانة ) آلیات إنشاء المؤسسات من الفكرة إلى التأسیس( :ریادة األعمال بعنوان

الغرض من هذه الدورة التدریبیة توضیح الصورة أكثر للطلبة . بخبراء من خارج الجامعة

مؤسسة ناشئة حول ما هم مقبلون علیه كما تهدف هذه الدورة -المسجلین في المشروع شهادة

  .ة لتكون مستقبال مؤسسات ناشئةإلى توجیه الطلبة الختیار أفكار مبتكر 

  

  یساهم في عملیة اإلعالن 

حاضنات األعمال ودور المقاوالتیة ورؤساء  مسئولي

األقسام نواب العمید للبیداغوجیا رؤساء المیادین 

  والشعب ورؤساء التخصصات

و فضاءات الحاضنة إن أتحدید مدرجات   :تكون في شكل) مؤسسة ناشئة –شهادة (فترة اختیار عناوین مشاریع التخرج   20/11/2022



  

  

  

  

  

  

  قراطيـة الشعـبيـةمالجمھـوريـة الجـزائريـة الديـ

  التعلـيم العالـي و البحـث العلمـيوزارة 
 

 

 
  اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال الجامعیة 

  
  إلى

30/11/2022  

  ......صناعة منتج مبتكر ل :االسم العلمي للمشروع

 ..…-BIO :العالمة التجاریة للمشروع

SMART…… 

  :مالحظة

لعرضها أمام لجنة مختصة تضم مدرب من  PPTتقدم المشاریع في شكل ملخص  -1

... كالهما أو/ المشرف المساعد / المشرف على العمل/ الحاضنة أو دار المقاوالتیة 

 .العلمیة للمشروع –التجاریة  -حتى تقیم الجوانب االبتكاریة

في حالة عدم ظهور الجانب االبتكاري للمشروع وتبین للجنة أن للمشروع جدوى  -2

فیمكن مرافقته من قبل دار المقاوالتیة أو حاضنة ) ؤسسة مصغرةفكرة م(اقتصادیة 

  . األعمال

فضاء المكتبات للطلبة من اجل  أووجدت 

تكوین فریق العمل وكذا اختیار الفكرة 

  المبتكرة إلنشاء المؤسسة الناشئة

  مؤسسة ناشئة/دیبلومللطلبة المعنیین بمشروع برنامج المرافقة 

  31/05/2023إلى  01/12/2022 الورشات التدریبیة انطالقة

01/12/2022  

  إلى

22/12/2022 

  "تولید األفكار الریادیة"دورة تدریبیة متخصصة بعنوان 

  إعداد مخطط األعمال/ كیفیة تحویل مواضیع التخرج إلى مشروع مؤسسة ناشئة 

  " دیبلوم مؤسسة ناشئة"الدورة موجهة للطلبة المنخرطین في مشروع 

  :مالحظة

  )یمكن أن یقسم الطلبة إلى دفعات وأفواج في حالة كان العدد كبیر(وتكون حسب عددهم 

هیاكل مؤسسات / حاضنة األعمال 

مخابر  –مدرجات  -قاعات(التعلیم 

  ).الخ... -البحث

  بعد عطلة الشتاء

08/01/2023  

  إلى

15/01/2023  

  

 Work Shopدورة تدریبیة في فن االتصال والتفاوض  في شكل  -

  لمخطط األعمال 09في الخانات )  االفكار المبتكرة(دورة تدریبیة حول كیفیات تسجیل مواضیع التخرج  -

 Fiche Technicoلمشروع المؤسسة الناشئة ) األولیة(تحضیر البطاقة التقنیة واالقتصادیة  -

Economique 

 دورة في التسویق الرقمي  -

 دورة في الذكاء االصطناعي المستوى األول -

هنا یفوج الطلبة إلى مجموعات حتى تتم الدورات ) حسب طبیعة المشاریع(دورات تدریبیة متخصصة  -

  .التدریبیة حسب الحاجة

  

هیاكل مؤسسات / حاضنة األعمال 

مخابر  –مدرجات  -قاعات(التعلیم 

  ).الخ... -البحث

  :من تاریخالفترة 

16/01/2023  

: غایة إلى

09/04/2023.  

  وذلك من خالل ترك فترة للطلبة المعنیین بالبرنامج إلنجاز مشاریعهم وفق مخطط األعمالت

 prototypeإعداد النموذج األولي للمشروع  -

 facture proالفواتیر الشكلیة(جمع المعلومات األساسیة لمال البطاقة التقنیة واالقتصادیة للمشروع  -

format  النجاز المشروع .( 

  تحت إشراف  األساتذة المؤطرین والمؤطرین المساعدین

  

هیاكل مؤسسات / حاضنة األعمال 

مخابر  –مدرجات  -قاعات(التعلیم 

  ).الخ... -البحث

  

10/04/2023  

  إلى

  "البل"للحصول على وسم  STARUP.DZ دورة تدریبیة في كیفیة تسجیل المشروع في منصة

یقوم بها مدربي حاضنات األعمال بالتنسیق مع أعضاء اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمتابعة االبتكار وحاضنات 

  األعمال الجامعیة

  

هیاكل مؤسسات / حاضنة األعمال 

مخابر  –مدرجات  -قاعات(التعلیم 



  

  

  

  

  

  

  قراطيـة الشعـبيـةمالجمھـوريـة الجـزائريـة الديـ

  التعلـيم العالـي و البحـث العلمـيوزارة 
 

 

 
  اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال الجامعیة 

  
  ).الخ... -البحث  15/04/2023

  

16/04/2023  

05/05/2023  

  اإلجراءات القانونیة واإلداریة(  المؤسسة الناشئة إنشاءدورة تدریبیة في كیفیة(  

  )یقوم بها مدربون مختصون في الجبایة وقانون األعمال والقانون التجاري(

   یقوم بها مسؤول ( الحمایة والتسجیل في حقوق الملكیة الصناعیة والفكریةدورة تدریبیة في كیفیةcati  (

  inapi Ondaبالتنسیق مع 

اكل مؤسسات هی/ حاضنة األعمال 

مخابر  –مدرجات  -قاعات(التعلیم 

  ).الخ... -البحث

06/05/2023  

  إلى

21/05/2023  

  البل مشروع مبتكر "فترة الحصول على وسم  -

مالحظة في حالة عدم الحصول على وسم البل یقوم الطلبة المعنیون بالتنسیق مع مسؤول الحاضنة ألجراء 

  STARUP.DZالتعدیالت الالزمة لرفع المالحظات ثم یعاد تسجیل المشروع مرة أخرى على منصة 

  ضبط برنامج المناقشة وتخرج مؤسسات الناشئة -

تحدید مكان المناقشة على مستوى كل 

  جامعة

22/05/2023  

15/06/2023  
  قاعات المناقشة   إعالن برنامج المناقشات  والشروع في المناقشات -

يمكن�للقائم�ن�ع���مؤسسات�التعليم�العا���التعديل����توار�خ�انجاز�املشروع�وفق�ما�يرونھ�مناسبا�لتجسيده����:مالحظة

  .ظروف�عادية

 

  


