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ي حول : 
اض  ي االفتى

 الملتقى الوطن 

 

ي بكر بلقايد تلمسان  جامعة اب 

 كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيتر  والعلوم التجارية 

 مخت  الحوكمة العمومية واالقتصاد االجتماعي 

ة   DNAوبالتعاون مع فرقة  البحث: تطوير نماذج للجينات لتحقيق التنظيمية   للمتر 

كات الجزائرية باستخدام النمذجة بالمعادالت،  تنظم:  ي الشر
 التنافسية ف 



  

  

 
 
 

ىل أ خرى متسببا يف تنايم الضغط عىل احلكومات مما       يعرف معدل البطاةل ارتفاعا تدرجييا من س نة ا 
يس تدعي رضورة معاجلة هذه الظاهرة اليت تعد من أ مه ال ولوايت والتحدايت اليت تواهجها ومضن اسرتاتيجياهتا 

 نظرا الرتباطها ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية.
  

واجلزائر ليست مبنأ ى عن هذه التحدايت، فلقد ارتفع معدل البطاةل بشلك  مس متر    منذ عقود ومن أ جل       
رشاك  القطاع  معاجلة هذا الاشاكل  والتخفيف من حدته، تبنت احلكومات املتتالية عدة مقارابت تعمتد عىل ا 

ىل جانب القطاع العمويم، اذلي يرتكز عىل املؤسسات الصغرية، املتوسطة واملؤسسات الناش ئة.  اخلاص ا 
 

ومبا أ ن هذا النوع من املؤسسات  لها جتربة حديثة يف بيئة ترشيعية تتصف ابلتعقيد، أ نشأ ت  اجلزائر        
 وزارة منتدبة ملكفة ابملؤسسات املصغرة وواكةل وطنية دلمع وتمنية املقاوالتية.

عادة بعث املؤسسات املتعرثة، واس تقطاب ال فاكر       يمتثل دور هذه الهيئات يف مرافقة املؤسسات الصغرية وا 
برام اتفاقيات بني خمتلف الوزارات :التعلمي العايل والبحث العلمي، الصناعة، التجارة  ىل ا  ضافة ا  واملشاريع، ا 

 والرايضة، الس ياحة الطاقة واملنامج الفالحة الصيد البحري ، التكوين املهين ...(
 
  

 يمتحور الاشاكل الرئييس للملتقى حول:
آليات احلديثة اليت تعمتد علهيا اجلزائر  لتفعيل املؤسسات الناش ئة يف دمع سوق العمل؟  ال

ىل:   هيدف هذا امللتقى ا 
 .براز واقع املؤسسات الناش ئة يف اجلزائر  ا 
 .تقيمي دور الهيئات املؤسساتية يف تفعيل املؤسسات الناش ئة 
 .ابراز دور تكنولوجيا الاعالم و االتصال يف ادلفع ابملؤسسات الناش ئة 
 .الاس تفادة من التجارب ادلولية يف تفعيل دور املؤسسات الناش ئة  
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N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  



 حماور امللتقى : 
 

 آليات احلديثة يف خلق املؤسسات الناش ئة يف اجلزائر.احملور ال ول  : عرض وتقيمي دور ال
   :اثر تكنولوجيا اال عالم و االتصال يف تطوير املؤسسات الناش ئة .احملور الثاين 
 التكوين املهين( عىل خلق  -: دور الهيئات املرافقة يف تشجيع الش باب حاميل الشهادات )اجلامعيةاحملور الثالث

 املؤسسات الناش ئة.
    :عرض جتارب دولية يف معاجلة مشلكة البطاةل واحملافظة عىل العامةل ابالعامتد عىل  دور الهيئات احملور الرابع

 التكوين املهين( عىل خلق املؤسسات الناش ئة. -املرافقة يف تشجيع الش باب حاميل الشهادات )اجلامعية
 
 

 رشوط املشاركة: 
 .أ ن ترتبط الورقة البحثية بأ حد حماور امللتقى 
 .رضورة التقيّد ابملهنج العلمي املتعارف عليه يف البحوث العلمية 
  .ال جيب أ ن تكون الورقة البحثية قد قدمت للمشاركة يف نشاط علمي أ خر 
  تكتب املداخالت ابللغة العربية خبطtraditional arabic  وابللغة  ال جنبية خبط    41جحم ،Times 

new Roman  مس عىل اكمل الاجتاهات. 4,1وهبوامش  41جحم 
   صفحة، مبا يف ذكل قامئة املراجع واملالحق، مع ملخص ال يزيد  12ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم عن

 عن صفحة واحدة بلغتني.
 ختضع مجيع املداخالت للتحكمي العلمي. 
 .تنرش ال حباث املمزية يف جمةل اخملرب 

 
 

 الفئة املس هتدفة:
 طلبة ادلكتوراه(. –الباحثني ال اكدمييني ) ال ساتذة  

 مدراء املؤسسات اخلاصة والعمومية.   
   الهيئات املرافقة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية واخلاصة. 

  1211222242ترسل املداخالت يف صيغهتا الهنائية  قبل  
  1211222211أ خر اجل للرد عىل املؤلفني 

  نعقاد امللتقى يوم  1211-42-20ا 
 chlef.dz -.ahmed@univy 

 shourouk.rakib@live.fr 



 اللجنة العلمية 

 رئيس اللجنة العلمية:  بن لولو سليم بدر الدين 

 جامعة الشلف  د. ودل عابد معر  جامعة تلمسان أ .د بوش يخي عائشة

 املركز اجلامعي تيبازة د. طارق سعادي جامعة تلمسان أ .د  شعيب بغداد  

 جامعة تلمسان د. فتان الطيب جامعة تلمسان د. حايب عبد اللطيف 

 جامعة تلمسان د. يوسفي كرمية جامعة تلمسان د. بوشعور رضية

 د.بوشطارة همدي  جامعة تلمسان د. ديدوح شكرية
املدرسة الوطنية العليا الدارة الاعامل  

 القليعة

 جامعة الشلف جريو سارة 20جامعة اجلزائر  د. قارة عشرية نرص ادلين

 جامعة تلمسان  د.قادري محمد املدرسة العليا للمنامجنت تلمسان  د.حايد زهية

 جامعة الشلف د.بكيحل عبد القادر جامعة غلزيان بوعقل مصطفى

 جامعة تلمسان د.خلوف ايسني جامعة تلمسان د.حدوش رشوق 

 جامعة الشلف د.عبو معر جامعة تيسمس يلت  د. زاين بروج عيل

 جامعة تلمسان د. بوقناديل محمد محمد بن أ محد  1جامعة وهران د.بن شكيكن اتج ادلين

 جامعة تلمسان د.بن عزة اكرام جامعة تيسمس يلت د.قيداون أ بو بكر الصديق

 جامعة تلمسان د. عباس عبد احلفيظ جامعة تلمسان د.عاشور اثين ايمنة

 املدرسة العليا ال دارة ال عامل تلمسان د. خادلي مصطفى جامعة املس يةل د.انمج زينب

 جامعة مغنية د. بوجنان توفيق  جامعة تلمسان د. طراوري محمد 

 جامعة املدية د.خادلي نعمية جامعة تلمسان أ .د. بودالل عيل

 جامعة تلمسان  د. قليل زينب  جامعة البليدة د.سالوي حسينة 

 جامعة تيسمس يلت د.عش يط عالء ادلين جامعة تلمسان أ .د أ س ية قارة تريك

 جامعة الشف  د. مداح عبد الهادي جامعة تلمسان د. تلمساين حنان

 جامعة الشف  د. دلهوم محمد ال مني جامعة تلمسان د. يلس شاوش فاطمية الزهراء

 جامعة الشف  د. بوجحر رش يد جامعة التكوين املتواصل وهران  د. اكتب كرمي

 املركز اجلامعي مغنية  د. ملريين جنالء جامعة تلمسان د. زرويق وس يةل

 ملريين مسية د.
 جامعة تلمسان

  
 د. بن دلمغ محمد 

  
  جامعة تلمسان 

 

    اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنة التنظميية                   

 د. تلمساين حنان  د. طراوري محمد 

 د. بن عزة اكرام د. بن خادلي فضيل 


