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تنظم يوم دراس ي حول "مذكرة تخرج للحصول على شهادة فرحات عباس  1جامعة سطيف 

  مؤسسة ناشئة / براءة اختراع"–جامعية 

يوم دراس ي حول "مذكرة لود قاسم نايت بلقاسم و م تبقاعة املحاضرا 0702 فيفري  70اليوم الثالثاء  نظمت 

ومسعى وزارة التعليم العالي   وذلك في إطار برنامج تراع"مؤسسة ناشئة / براءة اخ–تخرج للحصول على شهادة جامعية 

مدير جامعة السيد  ، وذلك بحضور االبتكاريةوالبحث العلمي إلى توفير البيئة المالئمة لحاملي األفكار و المشاريع 

 مسؤولو عمداء الكليات والمعاهد، نواب مدير الجامعة، مد الهادي،ـاألستاذ لطرش مح 1سطيف 

، (مركز الدعم للتكنولوجيا واالبتكار، مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسة اضنة، دار المقاوالتية،الحالواجهات)

بما وبعض مثلي املحيط االقتصادي و االجتماعي، ، طلبة من النوادي العلمية، المشاريعمنخرطين في تقديم أفكار طلبة 

 ريين وطلبة(.الجامعية )أساتذة، إدامن األسرة في ذلك العديد  من الفاعلين 

أهمية استغالل الطاقات  إلىحيث أشار تم افتتاح هذا اليوم الدراس ي بكلمة من طرف السيد مدير الجامعة 

وأن الجامعة لن تدخر أي جهد   ،الموجودة لدى الطلبة وضرورة مرافقة ودعم أصحاب األفكار والمشاريع االبتكارية

،بعدها  عتبارها مصدرا لخلق الثروة وتحقيق التنمية في املجتمأجل تجسيد تلك المشاريع على أرض الواقع، باعمن 

ة اللجنة الوطنية التنسيقية حصيلعرضا ليا األستاذ داود حرزالله جقدم السيد نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغو 

والمندرجة  0702جانفي  11لمتابعة االبتكار وحاضنات األعمال، وحصيلة عدد األفكار المبتكرة المسجلة الى غاية 

 . 1721ضمن نتائج تطبيق القرار 

تضمنت تقديما لحاضنة األعمال ، وفي مداخلة قدمها السيد مسؤول حاضنة الجامعة السيد فاروق بن علي

تقديم حصيلة عن أعمال  إلىبالجامعة و دورها في مرافقة وتكوين أصحاب المشاريع واألفكار المبدعة، باإلضافة 

 157فكرة مشروع على مستوى مختلف الكليات تم قبول من بينها  067 حواليها، حيث تم تسجيل الحاضنة منذ تأسيس

 11أصحاب المشاريع التي تم انتقاؤها ستنطلق يوم  تكوين كما أشار السيد مسؤول الحاضنة أن عمليةفكرة مشروع، 

 . 0702فيفري 

 آلية تنفيذه. ختلف الشروحات ملحتوى ووتقديم م 1721كما تم التطرق إلى شرح  ومناقشة مضمون القرار  

التي تمت اإلجابة عنها من و ، وطرح األسئلة من طرف الحاضرين من أساتذة وطلبة نقاشاملجال للفتح  وفي األخير تم

مكتب الربط بين الجامعة الحاضنة، دار المقاوالتية، مركز الدعم للتكنولوجيا واالبتكار،  :مسؤولي كل من طرف

 والمؤسسة.

 


