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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

      بومرداس    جامعة ادمحم بوقرة    

    الحاضنة          

 

رداســومــب –رة ــڤو ـد بـة امحمـامعـة جـنـ اض ـح   

  ــ 
 …المؤسسة ...... من المشروع إلى ......                  من الفكرة إلى المشروع

 

, Accompagner, Financer, Former et Promouvoir les projets de création 

 

 

بومرداس مبادرة عمل  جامعة ادمحم بوقرة  تاتخذ :لمهمةا

ويمكن ألي شخص طبيعي أو . المشاريع حامليلمساعدة  ةمشترك

يرغب في تطوير نشاط يستند إلى فكرة علمية  معنوي
 .وتكنولوجية مبتكرة أن يستفيد من الفرص التي تتيحها الحاضنة

ويوفر هذا الهيكل الدعم للمشاريع المبتكرة ويسعى إلى تشجيع 
نة بومرداس هي جهاز حاض. الوظائفخلق و المؤسساتإنشاء 

 خلقمفتوح لالنتقال من الفكرة إلى المشروع ومن المشروع إلى 
وهي واحدة من الحاضنات السبع الخاضعة . المؤسسات الناشئة

 و التطوير التكنولوجيبحوث لتقييم نتائج ال الوكالة الوطنيةلسلطة 
(ANVREDET).   وتهدف هذه الحاضنات إلى تعزيز نتائج

 .البحوث العامة من خالل إنشاء شركات مبتكرة
 

 :لخدماتا

 المقاوالتيةفي مجال  كوينالتوعية والت 

 

 (اإلدارة، اللوجستيات، التسويق، وما إلى ذلك)دعم ال 
 

 الدعم والخبرة التكنولوجية والعلمية 
 

 في كل المجاالتالمبتكرين  مرافقة 
 

  و رجال الصناعة  الدعمإقامة شبكات مع وكاالت
 والممولين

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  0033، شارع اإلستقالل، 1: العنوان
 الجزائر -بومرداس 

 boumerdes.dz-incubateur@univ: اإلميل
 024795187: الهاتف

 Incubateur Université Boumerdes :فايسبوك
 https://www.univ-boumerdes.dz :الموقع اإللكتروني

 
                         

 :اإلداري الفريق
 سمير لشهب: الدكتور
 المدير

 عبد النور اباديون
 تقني في اإلعالم األلي

 عيشة لمراني
  تقني في الصناعة الميكانيكية

 اإلمكانيات 
 07  الكمبيوتر واإلنترنتأجهزة. 

 غرفة اجتماعات. 

 كافيتريا. 
 

    

  

 

 

 

 

 

 مساحة مفتوحة –الحاضنة                

  جـرويـتـوالن ـويـتكـ، اللـويـتمـالة،  ـقـمرافـة، الـوعيـالت

 .ةــعامـوث الـبحـزز الـعـت تي ـال رةـبتكـات مـؤسســاء مـنشإل

mailto:incubateur@univ-boumerdes.dz
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 هيكل لإلستقبال و مرافقة  عن عبارة الحاضنة :النشاط

 القطاعإلنشاء المؤسسات التي لها صلة ب اإلبداعية لمشاريعا

 لجامعة،ل ميةالعل نديةاألوخاصة ،لبةالط االقتصادي، االجتماعي

 .األعمال ورجال

 

نة بومرداس هي حاض :المهارات ومجاالت التدخل

تدريسها في  يتمنة عامة تغطي المجاالت التقنية التي حاض
 و اإلعالم األلي، الرياضيات (ST) العلوم والتكنولوجيا: جامعتنا

(MI)العلوم المادية ،  (SM)العلوم الطبيعية والحياة ،  (SNV) ،

 (SEGC)و التجارية   قتصادية، اإلداريةعلوم األالو

 

 

 

 :شركاؤنا
و التطوير لتقييم نتائج البحوث  الوكالة الوطنية

 (ANVREDET) التكنولوجي
 
 

 

 

  االجتماعي االقتصاديالقطاع. 

 إلقتصاديينا متعاملينال. 

 المحلية إلداراتا. 

 المؤسسات األجنبية. 

 

  ...الصور.………… من خالل بعض .… الحاضنة .……

 أبواب مفتوحة على الحاضنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


