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 .---------- الهيئة المشرفة على الملتقى ------

 الرئيس الشرفي: د مختار مزراق

 املشرف العام: د. سمير عز الدين

 عبد الباسط مداحرئيس امللتقى: د 

 نائب رئيس امللتقى: د تونس ي أمينة

 اللجنة التنظيمية: د أكرم شتيحرئيس 

 د.هاجر موساوي رئيس اللجنة العلمية: 

 رئيس اللجنة التقنية: د  على عبابه

 ديباجة امللتقى

التقلبات االقتصادية الكبرى والتطور املتسارع في مجال مع 

الريعي وخلق مصادر  االقتصاداألعمال ومن أجل التخلص من عبء 

جديدة للثروة وجدت الجزائر نفسها مرغمة على التوجه نحو املساهمة 

روح املبادرة في  ثوبع  Startup في النهوض بقطاع املؤسسات الناشئة

العديد  إطالقإلى  حيث سارعت الحكومة الجزائرية  ، الشباب املقاول 

من املبادرات والقرارات االقتصادية لعل أهمها استحداث الوزارة 

املعرفة واملؤسسات الناشئة،  باقتصاداملنتدبة لدى الوزير األول املكلفة 

 االقتصاديةباإلضافة إلى إنشاء صندوق دعم وتطوير املنظومة 

توفير التمويل الالزم لهذه املؤسسات،  للمؤسسات الناشئة يهدف إلى

وإطالق املؤسسة الوطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة" "مشروع مبتكر" 

عليم العالي تعطفا على التوجه الحكومي تبنت وزارة ال .""حاضنة أعمال

دور الجامعة في التنمية والبحث العلمي استراتيجية جديدة لبعث 

د من القرارات التي تتماش ى مع على طرح العدي ، و أقدمتاالقتصادية

هذا املسعى من خالل تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية ملتابعة االبتكار 

مشروع مذكرة تخرج  إطالقوحاضنات األعمال الجامعية باإلضافة الى 

مؤسسة ناشئة من أجل الرقي بمستوى مخرجات الجامعة واحتضان 

 أفكار الطلبة املبتكرين

 سبق تتمحور اإلشكالية الرئيسية للملتقى في اآلتي:بناًء هلى ما       

هو دور الجامعة الجزائرية في تنمية روح املقاوالتية واالبتكار  ما

تساهم في تنمية  Startup  من أجل خلق مؤسسات ناشئة

 ؟نيالوط االقتصاد

 

 

 ؛األستاذة الباحثين وطلبة الدكتوراه .1

 ؛وحاملي األفكار اإلبتكاريةأصحاب املؤسسات الناشئة  .2

إقتصاد املعرفةالنائشة الصغيرة و  إطارات وزارة املؤسسات  .3  ؛و

اللجنة الوطنية التنسيقية ملتابعة االبتكار وحاضنات  إطارات .4

 .األعمال الجامعية

 

ـــمفهوم املقاوالتية واالبتكار وعالقته. .1 ـــ ـــ  .الجامعيا بالوسط ــ

 .املشاريع مفهوم املؤسسات الناشئة ودور الجامعــة في احتضان .2

واسهامات  Startup آليات تأسيس وتمويل املؤسسات الناشئة .3

 الدولة الجزائرية في هذا املجال

والتحفيزات الجبائية  Startup املحاسبة في املؤسسات الناشئة .4

 .الخاصة بها

دعم وإنشاء املؤسسات تجارب وطنية ودولية رائدة في مجال  .5

 . Startup الناشئة

على هامش امللتقى وفي إطار ربط الجامعة باملحيط االقتصادي       

وتفعيل دور حاضنة األعمال بالجامعة ستكون هناك ورشة  واالجتماعي

ليات تكييف آاملقبلين على التخرج تتضمن  02خاصة لطلبة املاستر 

 .د مؤسسة ناشئةالبحث العلمية مع معايير تجسي عمشاري

 

 أن تكون املداخلة ضمن محاور امللتقى. 

 أن ال يكون البحث قد سبق نشره في نشاط علمي آخر 

 تقبل املداخالت الفردية والثنائية فقط. 

 )تقبل األبحاث باللغات )العربية، الفرنسية، اإلنجليزية. 

 مهمةتواريخ 

 20/01/2023خر اجل إلرسال املداخالت: آ 

  :15/02/2023الرد على املداخالت املقبولة 

 

 28/02/2023 يوم:

 

دور الجامعة الجزائرية في تنمية روح المقاوالتية 

   Startup واالبتكار من أجل خلق مؤسسات ناشئة

 "واآللياتالتحديات دراسة في  "

 

 

 ةــــالرئيسي اورــــــالمح

 

 ديباجة الملتقى

 

 شــــــــروط المشـــــاركة

 

 تواريخ مهمــــــــــة

 

 أو على المسار: "هنااضغط "ترسل المداخالت العلمية حصرا على الرابط:                                                        

https://drive.google.com/file/d/11I3GMyGgQMVjI3-tlbk9M8mpab9tlf20/view?usp=sharing                                                           

  

 

 

 
📞0540514268 

✉ : colloque16000@gmail.com 

الهيئة المشرفة على الملتقى تكاليف  ال تتحمل مالحظة: 

 االقامة والسفر

 الفئة المستهدفة
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