
0 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم

 

مشروع مذكرة تخرج للحصول على "شهادة  آليات تنفيذ
 "براءة اختراع-مؤسسة ناشئة" و"شهادة جامعية  -جامعية

 ":5721 :وفق القرار رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 ة:ـاجـبـالدي 

اَلَِّذي  "5721 :رقم َعَلى اَْلَقَراِر اَْلِوزَاِري  وزارُة التعليِم العالي والبحِث الِعلمي  َأْصدَرتْ 
ُد َكْيِفيَّاِت ِإْعَداِد َمْشُروِع  ُمَؤسََّسة  نَاِشَئة   ِفي ِإطَارِ  َعَلى "َشَهاَدة  َجاِمِعيَّة لِْلُحُصولِ  ُرج  َتخَ  ُمذَك َرةِ ُيَحد 

َدْت  ،طََلَبِة ُمَؤسََّساِت اَلتـَّْعِليِم اَْلَعاِلي لِ بَ "ِمْن قِ  اعْ رَ تِ خْ اِ  ةُ اءَ رَ بَـ - ة  يَ عِ امِ جَ  ةِ دَ اهَ "شَ  وْ أَ   ِوزَارَةُ الَحْيُث َحدَّ
َها َمْشُروُع ِإْعَداِد اَلطَّاِلِب اَْلَجاِمِعي  لِ الَوصّيُة   ،َرِة َتَخرُِّجهِ ُمذَك  َمْجُموَعًة ِمْن َاْْللِيَّاِت اَلَِّتي يـَْرَتِكُز َعَليـْ

- ة  يَ عِ امِ جَ  ةِ ادَ هَ "شَ وْ أَ ”ُمَؤسََّسة  نَاِشَئة  “ َتْدُخُل ِضْمَن َما ُيَسَمى بِـاَْلُحُصوِل َعَلى َشَهاَدة  َجاِمِعيَّة   َقْصدَ 
َقِة لِلثَـّْرَوِة َوَذِلَك ِبَهَدِف َحث ِه َعَلى َطْرِح اَْلُمَؤسََّساِت َواْْلَْفَكاِر َاِِلبِْتكَ  ،اعْ رَ تِ خْ اِ  ةُ اءَ رَ بَـ  ارِيَِّة اَْلَخَّلَّ

ِبَدْعم  َماِليٍّ ُمَناِسب  ِمْن اَْلِوزَارَِة  الراِئَدةُ اَْلَمَشارِيُع  نُ ، َعَلى َأْن تـَُثمَّ َعَلى َحد  َسَواء  َوَمَناِصِب اَلشُّْغِل 
 َبِلِهْم . لِِبَناِء ُمْستَـقْ ُطَّّلبنا َوُهَو ِبطَِبيَعِة اَْلَحاِل يـُْعِطي َدفْـًعا َقِويًّا لِ 

َاْْلَْعَماِل َلُهْم اَْلُقْدرَُة  ِمْن طََّلَبِة ُروَّادِ  ِجيل   َتْكِوينِ ِإَلى الُمَباَرُك  ِه يـَْهِدُف َهَذا اَْلَمْشُروعُ َوَعَليْ 
ِه َنْحَو رِيَاَدِة َاْْلَْعَماِل َاِِلبِْتَكارِيَِّة َوَخْلِق ُمَؤسََّسات  نَاِشئَ  َقة  ِللثَـّْرَوِة َوَمَناِصِب َوالرَّْغَبُة ِفي اَلتـََّوجُّ ة  َخَّلَّ

َكَما يـَْهِدُف ِإَلى   ،َاِِلبِْتَكاِر َوالت ْكُنولُوْجَيا َوَدَعاِئمِ  ُمْرِبًحا يـَُقوُم َعَلى ُأُسس   َواَلَِّتي تـَُعدُّ َعَمَّلً  ،اَلشُّْغلِ 
 . ِئَمة  َأْو ُمَؤسََّسات  ُمْسَتِقلَّة  ِبَذاتَِهاِإيَجاِد َحلٍّ تِْقِنيٍّ َوِتْكُنولُوِجيٍّ َأْو رَْقِميٍّ ِلُمَؤسََّساِت َقا

 " َشَهاَدة   " وَ  نَاِشَئة   ُمَؤسََّسة   -لِْلُحُصوِل َعَلى " َشَهاَدة  َجاِمِعيَّة   ُرج  َتخَ  آلِيَّاِت تـَْنِفيِذ َمْشُروِع ُمذَك َرةِ 
  : "1572 :ْفَق اَْلَقَراِر رَْقمِ " وِ  بـََراَءُة ِاْخِتَراع   - َجاِمِعيَّة  

َدْت   رَئِيِسيَّة ، َوِهيَ  ( َمَحاِور  4) اَْلِوزَارَُة َأْربـََعةَ َحدَّ
 .اَْلَجاِنُب اَْلِبيَداُغوِجيُّ  -5
 .اَلتـَّْوِعَيُة َوالتَّْدرِيبُ   -7
 .اَْلَعََّلَقُة َمَع اَْلُمِحيِط َاِِلْجِتَماِعي  َواِِلْقِتَصاِدي    -3
 .ُمَؤسََّسة  نَاِشَئة   َوَوْسمُ َمْشُروع  ُمْبَتَكر   مُّ ، َوسْ اْلُحُصوُل َعَلى بـََراَءِة ِاْخِتَراع    -4
 :ي للمشروعِ البيداغوجِ  الجانبُ -5

 :ِهيَ  َساِسيَّة  اْلَ  ِنَقاط  ال َعَلى اَْلِبيَداُغوِجيُّ  اَْلَجاِنبُ يـَْرَتِكُز 
  ُاَْلُمْبَتَكَرةُ  اَْلِفْكَرة. 
   ُاَْلَعَملِ  َفرِيق. 
  َُتَخُرج   ُمذَك َرةِ  ِإْنَجاز 
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   َْرافُ َاْْلِش 
   ُاَْلُمَناَقَشةِ  َلْجَنة. 

 فريق العمل:  -5

 تـََواُجِد يَِتمَّ َتْشِكيُل َفرِيِق اَْلَعَمِل َوفْـًقا لَِعَدِد اَلطََّلَبِة اَْلُمَشارِِكيَن ِفي َمْشُروع  َواِحد ، َمَع ِإْمَكانِيَّةِ 
ِمْن  َطَلَبة   20ِإَلى ِستَِّة  27ِن ، َأْو ِمْن ِاثـْنَـيْ ِمْن نـَْفِس اَلتََّخصُّصِ  طََلَبة   20ِة ِستّ ِإَلى  27ِاثـْنَـْيِن ِمْن 

 . َتَخصَُّصات  ُمْخَتِلَفة  
 :ج  رُ خَ تَ  ةِ رَ كِ ذَ مُ  ازُ جَ نْ إِ  -7

 : َيارَاِت اَلتَّالَِيةِ َرِة اَلتََّخرُِّج َوْفَق اَْلخَ ِإْنَجاُز ُمذَك   يَِتمُّ 
َرُة َتَخرُّج  + ُمْلَحقْ  •           لِْلَمْشُروِع  تِْقِنيَّة   َمِل اَلت َجاِري  ( َوَورََقة  َذُج اَْلعَ َنُمو ) BMC ِبُخُصوصِ  ُمذَك 

 َصْفَحة  (.  32) ِفي ُحُدوِد 
 .BMC (نَُموَذُج اَْلَعَمِل اَلتَِّجاِريِّ ) نَُموَذُج َعْرضٍ َجِديٍد: إِْعَداُد ُمَخطَّطِ • 

 :َأْن َيْحَتِوَي اَْلِمَلفُّ َعَلى  : َيِجبُ  ُمََّلَحَظة  
   َعْن اَْلَمْشُروِع . َوَدِقيَقة   َواِضَحة   ِفْكَرة 
 . اَْلَجاِنُب اَْلُمْبَتَكُر لِْلِفْكَرِة 
  ُُموَذُج اَْلَعَمِل اَلت َجاِري  ()نَ  َصََّلبَة BMC.  
   َجْدَوى اَلنَُّموذَِج َاْْلَوَِّلي. 

 :ةِ شَ اقَ نَ المُ  ةُ نَ لجَ وَ  افُ رَ شْ اْلِ وَ  يرُ طِ أْ التَ -3
ْشَراِف َوْفَق اَْلخَ يُق اَلتَّْأطِ َفرِ  يـََتَكوَّنُ   َيارَاِت اَلتَّالَِيِة :يِر َواْْلِ
  ْبِاْلَمْشُروِع . َرةً ُمَباشَ  اَلتََّخصُِّص ُمْرتَِبط   ِمنَ  َواِحد   ر ف  ُمش 
  ْلِْلَحاِضَنِة )  ُمَشاِرك  تَاِبع   بِاْلَمْشُروِع َمَع ُمْشِرف   َرةً ُمَباشَ  اَلتََّخصُِّص ُمْرتَِبط   ِمنَ  رَئِيِسي   ر ف  ُمش

  .( َعَلى َسِبيِل اَْلِمثَاِل : ُمَدر ُب اَْلَحاِضَنِة َأْو َداِر اَْلَمَقاوَِلتِيَّةِ 
  ََدةَ ُمْشرَِفاِن ِإَذا َكاَنْت اَْلِفْكر اَلتََّخصَُّصاِت َمَع ُمْشِرف  ُمَشاِرك  َلُه َعََّلَقة  بِاْلَجَواِنِب  ُة ُمتَـَعد 

 . (اَْلَمَقاوَِلتِيَّةِ  رُ َداَ َأوْ  ُروِع ) اَْلَحاِضَنةُ ِة لِْلَمشْ اَْلَجْوَهرِيَّ 
 :ةِ شَ اقَ نَ المُ  ةُ نَ جْ لَ -4

 اَْلُمَناَقَشِة ِمْن : َلْجَنةُ  تـََتَكوَّنُ 
  ِْشَرافِ  اَْلُمْشِرف  .َأْو َفرِيِق َاْْلِ
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  ِن  ُمْرتَِبط  بَِتَخصُِّص اَْلَمْشُروعِ ُمْمَتح. 
 َعَمِل اَلت َجاِري  اَلْ  َنُموَذجِ  ُمْمَتَحن  ُمَتَخص ص  ِفي BMC 
  َِأْن َيُكوَن ِمْن  َويـَُفض لُ  ،َدْعَوُة َخِبير  َخارِِجيٍّ ِمْن اَْلَجاِمَعِة ُمَتَخص ص  ِفي َمْوُضوِع اَْلَمْشُروع

 . اَلشُّرََكاِء َاِِلْجِتَماِعي يَن َواِِلْقِتَصاِدي ينَ 

 :جِ رُ خَ التَ  ةِ رَ كِ ذَ مُ  ونُ مُ ضْ مَ -5
 َن:َأْن تـََتَضمَّ  َيِجبُ 
  َُعْن ) َنُموَذُج اَْلَعَمِل  ُمْسَتِقل   ُمْلَحق باْلضافةالى بِالتََّخصُِّص  ُمْرتَِبَطة   ُرج  َتخَ  ُمذَك َرة

 (.َصْفَحة   32ِفي ُحُدوِد تِْقِنيَّة  لِْلَمْشُروِع ) َورََقة  وَ  ،BMC(اَلت َجاِري  
  ُيَّة  لِْلَمْشُروِع + ة  َواْقِتَصادِ ِدرَاَسة  فـَنـ يَ : َعَلى َشْكِل َمْشُروع  ُمَفصَّل   وُن اَْلُمذَك َرةُ َتك

 .() بِتَـْوِجيه  ِمْن ُمِديِر اَْلَحاِضَنةِ  َتْسوِيِقيَّة   ِدرَاَسة  
 :يمِ يِ قْ التَـ  يرُ ايِ عَ مَ -6

 ي:الِ التَّ  وِ حْ ى النَ لَ عَ  ييمِ قْ التَـ  يرِ ايِ عَ مَ  يدُ دِ حْ تَ  مُ تِ يَ 
 ؛ ٪72ىلَ عَ  ةِ رَ كْ الفِ  وحُ ضُ وُ  -
 ؛٪71لِْلَمْشُروعِ  اَْلُمْبَتَكَرةُ  بُ اَْلَجَوانِ  -
  .BMC  32٪ َنُموَذُج اَْلَعَمِل اَلت َجاِري  ل اَْلَجْدَوى َاِِلْقِتَصاِديَّةُ  -
 .٪71جِ وذَ مُ النَ  ودُ جُ وُ  -
 : ة  ظَ حَ ََّل مُ 

 . ٪ 522ِع لِْلِفَرِق اَلَِّتي تـََتَحصَُّل َعَلى َمْجُمو  ُروِع اَْلُمْبَتَكِر " ُمَخصَّص  َوُسمَّ " اَْلَمشْ 
َقــة   ْعِم اَْلَفن ــي  لِلت ْكُنولُوْجيَــا َواِِلبِْتَكــاِر مــن  َِل يُْمِكـُن اَْلُحُصــوُل َعلَــى ِإْذن  بِاْلُمَناَقَشــِة ُدوَن ُمَوافـَ َمرَْكــُز اَلــدَّ

(CATI بـَْعَد َتْسِجيِل ) ِالمعهـد الـوطني للملكيـة الصـناعية اَْلَمْشُروِع َلَدى ُمَؤسََّسات (INAPI 
اَْلَوِحيَدُة  الُمؤَسَساتُ وهي  (ONDA) الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة) َأوْ  (

 . اَذا َتْحِسيًنا َأْو ِابِْتَكارً َلُة َعَلى َتْحِديِد َما ِإَذا َكاَن هَ اَْلُمَؤهَّ 
 :ةُ ادَ هَ الشَ -7

  :( َمَع َشَهاَدة  ثَانَِويَّة   ُمَهْنِدسْ  ،َماْستَـرْ  ،ِسيَِّة )لِيَساْنسْ ْم اَلرَّئِياَلطََّلَبُة اَْلُمَتَخر ُجوَن ِمْن َشَهاَدتِهِ  َيْسَتِفيدُ 
َمَع ِذْكِر اَلتَّْدرِيَباِت اَْلُمْكَتَسَبِة ( ِفي ِإطَاِر َمْشُروِع .......()أ(َشَهاَدُة ُمَؤسََّسة  نَاِشَئة ) َتْحَت ِإْشَراف   

َرُة اَْلَمْشُروعِ  ،ُمَؤسََّسة  نَاِشَئة    اَْلُمْبَتَكِر " . " ُمذَك 
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َرِة اَلتََّخرُِّج لِْلَمْشُروِع  ُمَفصَّل   ب( ُمْلَحق    َيْشَرُح َتْكِويَن اَلطَّاِلِب ِفي ِإطَاِر َمْشُروِع ُمَؤسََّسة  نَاِشَئة  َوُمذَك 
 . اَْلُمْبَتَكرِ 

II- يبُ رِ دْ التَ وَ  ةُ يَ عِ وْ التَـ: 
 :يسُ سِ حْ والتَ  وعيةُ التَ -5

  ِِل َاِِلْجِتَماِعي  َوَمَواِقعِ اَْلُمَؤسََّسِة اَلنَّاِشَئِة ِمْن ِخََّلِل َوَساِئِل اَلتـََّواصُ  َنْشُر َوتـَْرِويُج َمْشُروع 
 .اَْلَجاِمَعاِت َواْلَحاِضَناتِ 

  ِيَن تـَْنِظيُم أَيَّام  ِإْعََّلِميَّة  َعَلى ُمْستَـَوى اَْلُكل يَّاِت َواْْلَْقَساِم َواْلَمَعاِهِد ِبُحُضوِر َجِميِع اَْلَفاِعل
 ( .. . .،والّشعب بُوَن َوَمْسُؤولُو اَْلَمَياِدينِ َوَحاِمِلي اَْلَمَشارِيِع ) اَلطََّلَبُة، اَْلُمْشرُِفوَن َواْلُمَدرِ 

  ْعََّلمِ مختلف ِ  ِاْسِتْخَداُم  .قـَنَـَواِت َاْْلِ
  ِتـَْنِظيُم أَبـَْواب  َمْفُتوَحة  لِلتـَّْوِعَية . 

 :يبُ رِ دْ التَ -7

 رِيِب َوَمََّلِمِح اَلتَّْكِوينتَّدْ َتْصِميُم بـََراِمِج اَل.  
  ِلَصاِلِح َاْْلََساتَِذِة اَْلُمْشرِِفيَن َعَلى اَْلَمَشارِيعِ  ْقِديُم ِاْمِتَيازَات  تَـ. 
   لِْلُخبَـَراِء اَْلَخارِِجي يَن َمَع َتْحِديِد َكْيِفيَِّة َمْنِح تـَْعِويَضاِتِهمْ  َدْعَوة. 
  َاِئَدِة اَْلُمَدر بِينَ تـَْوِفيُر َجِميِع اَْلَوَساِئِل ِلف . 

 :يبِ رِ دْ ى التَ وَ تَـ حْ مُ وَ  جُ امَ نَ رْ بَـ -3

  َنُموذَُج اَْلَعَمِل اَلت َجاِري   اَلتَّْدرِيُب َعَلى BMC  ْعََّلِم َواِِلت َصاِل َوالذََّكاِء َوِتْكُنولُوْجَياُت َاْْلِ
 .َاِِلْصِطَناِعي  َوالتَّْسِويِق اَلرَّْقِمي  

   اَلتَّْكِويِن َعَلى ُمْستَـَوى اَْلَحاِضَناتِ َتْحِديُد َمََّلِمِح. 
    ِاْسِتْخَداُم تِْقِنيَّات MOOC  َِلَضَماِن اَلنَّْشِر َعَلى ِنطَاق  َأْوَسع 
  

 :لِ مَ العَ  اتُ اءَ ضَ فَ -4

  ُْمَكانَاِت اَْلَخاصَِّة ِبُمؤَ  اَْلَجاِمَعاتِ  َمْدرَاءُ  يـَتَـَعهَّد سََّسِة اَلتـَّْعِليِم بِتَـْوِفيِر َجِميِع اَْلَفَضاَءاِت َواْْلِ
 ،َمْكَتُب اَْلَعََّلَقِة بـَْيَن اَْلَجاِمَعِة َواْلُمَؤسََّساتِ  ،َداُر اَْلَمَقاوَِلتِيَّةِ  ،َحاِضَنةُ )ال اَْلَعاِلي

CATI ُِإَلْخ ( ،ُقَدَماِء اَلطََّلَبةِ  َوَمْكَتب. 
   تْجِميُع ُكل  ُمَعدَّاِت اَْلَحاِضَنِة ِفي َمَكان  َواِحد. 
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  ِزَِمِة لِلطََّلَبِة َحاِمِلي اَْلَمَشارِيعِ َتْجه اِت اَلَّلَّ  .يُز َفَضاَءاِت اَْلَحاِضَناِت اَْلَجاِمِعيَِّة ِبَجِميِع اَْلُمَعدَّ
  َِدْعَوُة َاْْلَْنِديَِة اَْلِعْلِميَِّة اَْلُمَتَخص َصِة لِْلُمَساَهَمِة ِفي َاِِلبِْتَكار. 
  ِِإْنَشاُء ُمْخِبِر َتْصِنيع Fab – Lab  َِعَلى ُمْستَـَوى اَْلَحاِضَنِة لَِتْصِنيِع اَلنََّماِذِج َاْْلَوَّلِيَّة. 
 ْاِت اَْلَمَخاِبِر َعَلى ُمْستَـَوى َاْْلَْقَساِم َواْلَمَعاِهِد َوَمَراِكِز اَْلَبح  .ثِ ِاْسِتْخَداُم َوَتْجِميُع َكافَِّة ُمَعدَّ
 ِِابِْتَكار  “ اَلنََّماِذِج َاْْلَوَّلِيَِّة َخارَِج اَْلَجاِمَعِة ِمْن ِخََّلِل ِمَنصَّة   ِإْمَكانِيَُّة َتْمِويِل اَلتََّحالِيِل َوَتْصِنيع” 

III-:العَّلقة مع المحيط الخارجي 

   ْيَّات  ِقيِع ِاتـ َفاقِ تـَْفِعيُل َدْوِر َمْكَتِب اَْلَعََّلَقِة بـَْيَن اَْلَجاِمَعِة َواْلُمَؤسََّساِت َوَمْكَتِب ُقَدَماِء اَلطََّلَبِة لِتَـو
 .َمَعُهمْ 

   ِتـَْوِقيُع ِاتـ َفاِقيَّاِت تـََعاُون  َمَع اَلشَّرَِكاِت َواْلُمَؤسََّساِت اَلرَّاِعَيِة ِْلَْنِشطَِة اَْلَحاِضَنات. 
  َرى ِِلْقِتَراِح ُحُلوِل ِلَمَشاِكِلَها  .تـَْنِظيُم زِيَارَات  لِْلُمَؤسََّساِت اَْلُكبـْ
   َِرىتـَْنِظيُم زِيَارَات  لِْلَمَعار  .ِض اَْلَوطَِنيَِّة َوالدَّْولِيَِّة اَْلُكبـْ
   ُاَْلُمَسابـََقاِت َواْلُمْؤَتَمَراِت َوالنََّدَواتِ  تـَْنِظيم. 
   ِتـَْنِظيُم •  .َدْعَوُة رَِجاِل َاْْلَْعَماِل ِإَلى اَْلَجاِمَعِة َوَجْعِلِهْم َعَلى ِات َصال  ُمَباِشر  َمَع َحاِمِلي اَْلَمَشارِيع

 بـََقاِت اَْلَمَحل يَِّة َواْلَوطَِنيَِّة َواْلَهاَكاثُوْن َمَع تـَْقِديِم َجَوائَِز لِْلَفائِزِيَن.اَْلُمَسا
  َْراِتِهم  . َدْعَوُة اَْلُمَؤسََّساِت اَلنَّاِشَئِة اَلسَّاِبَقِة ِلَِّلْسِتَفاَدِة ِمْن ِخبـْ

IV- اعِ رَ تِ خْ اِلِ  ةُ اءَ رَ بَـ: 

 :ةِ رَ كْ الفِ  ةُ ايَ مَ حِ وَ  يلُ جِ سْ تَ -5
   ْْعِم اَْلَفن ي  لِلت ْكُنولُوْجَيا َواِِلبِْتَكارِ ِإن لِتَـْوِقيِع َاِِلتـ َفاِقيَّاِت بـَْيَن اَْلَجاِمَعاِت  (CATI) َشاء َمرَْكِز اَلدَّ

 .َواْلَمْعَهِد اَْلَوطَِني  لِْلَمَلِكيَِّة اَلص َناِعيَّةِ 
  ََرِة َعَلى ُمْستَـَوى اَْلَحاِضَنةِ َتْسِهيُل ِإْجَراَءاِت َتْسِجيِل َاْْلَْفَكاِر اَْلُمْبَتك. 
  ِتـَْوِقيُع ِاتـ َفاِقيَّات  بـَْيَن اَْلَجاِمَعِة َواْلَمْكَتِب اَْلَوطَِني  ِلُحُقوِق اَلتَّْألِيِف َوالنَّْشر ONDA و 

INAPI    َِة َوالص َناِعيَِّة لِلطََّلَبِة َتْموِيُل اَلتََّكالِيِف َوالرُُّسوِم اَْلَخاصَِّة ِبُحُقوِق اَْلِمْلِكيَِّة اَْلِفْكرِيَّ و
 . َواْلَباِحِثينَ 

 اْلولي: موذجُ النَ -7
   ِاِت اَْلُمتَـَوفـ َرِة َعَلى ِعيَِّة َتَجمََّع ُكلُّ اَْلُمعِ ِإْنَشاء ِمَنصَّة  رَْقِميَّة  َعَلى ُمْستَـَوى اَْلُمَؤسََّساِت اَْلَجام دَّ

تَ   .اَْلَمَشارِيعِ  ِتَها لِلطََّلَبِة َأْصَحابُ احَ ُمْستَـَوى اَْلَمَخاِبِر اَْلَبْحِثيَِّة ْلِِ
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  ِيَن َعَلى تـَْعِييُن ُمَنس ق  لِْلَمَخاِبِر َعَلى ُمْستَـَوى اَْلَجاِمَعِة لِتَـْقِديِم َتْسِهيََّلت  ِلَفائَِدِة اَلطََّلَبِة اَْلَقائِم
ْنَشاِء   .َنَماِذِجِهْم َاْْلَوَّلِيَّةِ اَْلَمَشارِيِع ْلِِ

   ْنـَْتاِج َنُموَذِجِهْم َاْْلَوَِّلي  َوَتْسِهيِل اَْلُوُصوِل ِإَلى ُمَساَهَمُة اَل َجاِمَعِة اَْلَمالِيَِّة ِلَحاِمِلي اَْلَمَشارِيِع ْلِِ
 . " ِمَنصَّاِت " ِابِْتَكاِر َوأنِِفرِيِديتْ 

 :رِ كَ تَ بْ المُ  وعِ رُ شْ المَ  مُ سْ وَ -3
/  نَاِشَئة   ُمَؤسََّسة   َشَهاَدةُ "  َمْشُروعِ  ِفي ُمَسجَُّلونَ اْ  اَلطَّلََبةُ  يـَتَـَقاَسُمَها اَْلُمْبَتَكرِ  اَْلَمْشُروعِ  ِمْلِكيَّة
ْشَرافِ  َوَفرِيقُ "  ِاْخِتَراع  بـََراَءةُ  نْ  م،َاْْلِ  اَْلَمْعَنِويَّ  اَْلَماِلكَ  َجاِمِعيَّةُ ال اَْلُمَؤسََّسةُ  تـَْعَتبَـرُ  ُأْخَرى نَاِحَية   ِِ

  اَلت َجارِيَّةِ  اَْلُحُقوقِ  بِتَـْعِيينِ  اَْلَجاِمَعةِ  مِديرُ  يـَُقومَ  َأنْ  اَْلُمْمِكنِ  ِمنْ . ) بِاْسِمهِ  َسجََّلة  مُ  ْلِفْكَرةَ ا ِْلَنَّ  ِلَِّلبِْتَكارِ 
َمةِ   .( ْلِفْكَرةِ ا َأْصَحابَ  َاْْلََساتَِذةُ /  اَلطََّلَبةِ  ِلَصاِلحِ  اَْلُمْبَتَكَرةِ  لِْلَعَّلَّ

 :يلِ وِ مْ التَ  اتُ يَ آلِ -4
    َمْعرِِفي  َفاِقيَِّة اَْلُمَوقَـَّعِة بـَْيَن ِوزَارَِة اَلتـَّْعِليِم اَْلَعاِلي َواْلَبْحِث اَْلِعْلِمي  َوِوزَارَُة َاِِلْقِتَصاِد اَلْ تـَْفِعيُل َاِِلتـ

 اَلنَّاِشَئةِ َواْلُمَؤسََّساِت اَلنَّاِشَئِة لَِتْشِجيِع َصَناِديِق َاِِلْسِتْثَماِر  اَلصُّْنُدوُق اَْلَجَزائِِريُّ لِلشَّرَِكاِت 
ASF  َِووَِكاَلُة اَلدَّْعِم اَْلَوطَِنيَِّة َوتـَْنِمَيُة رِيَاَدِة َاْْلَْعَمالANADE   لِتَـْقِديِم َاِِلْلِتَزاَماِت

 لَِتْمِويِل َهِذِه اَْلَمَشارِيِع َعَلى َسِبيِل َاْْلَْولَوِيَّةِ 
   َاختراع   براءةِ  / ناشئة   مؤسسة   شهادةِ لمشاريعِ  ويلِ مْ التَ  جراءاتِ إِ  سهيلُ ت " 

 . ANADE ِإَعاَدُة تـَْوِجيِه اَْلَمَشارِيِع اَلَِّتي َِل َتْحِمُل َعََّلَمًة ِابِْتَكارِيًَّة َنْحو • 
تمنى َأْن والتي نَ  5721َهِذِه ِهَي َأَهمُّ آلِيَّاِت اَلتـَّْنِفيِذ اَلَِّتي َحَمَلَها اَْلَقَراُر اَْلِوزَاِريُّ َتْحَت رَْقم  : 

واضحة ُمَيَسَرًة َحَتى يـََتَسَنى لََنا الَعَمُل بِآلَِياِتَها َوَضَواِبِطَها ِإْن َشاَء الَلُه لَِتْحِقيِق َفاِعِلَيِة هذا َتُكوَن 
 .الَمْشُروِع الُمَباَرِك الِذْي يـَْفَتُح آَفاًقا َواِعَدًة ِلطََلَبِتَنا

 مدير الجامعة 


