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 موضوع اليوم الدراسي
العولمةةةستندةةةةن رتيسةةةة تتورهدةةةة تلةةةة تن وو ةةةة ت لةةةة تال ه  ةةةة  ت

خ صةةةةةس تتهةةةةةاتنني ةةةةة تم ةةةةة  ه تاقنصةةةةة ره  تاالقنصةةةةة رهستال
الدةةةةةورتالتةةةةةوتالةةةةةناتهةةةةةةو تمجةةةةة تالم  لدةةةةةستولةةةةةن تالم ةةةةة تت
لجميةةةةة روا تال ورهةةةةةستيعهةةةةةراتمةةةةةكت هم ةةةةةستالرولةةةةةستواالتن ةةةةة وت
وأ ظمةةةةةةستالتم هةةةةةةس تمةةةةةة ته ةةةةةةو تال  هةةةةةةوتمةةةةةةكتالنتةةةةةةره  توت
الو   ةةةةة  تأمةةةةة  تالماددةةةةة  تال ىاروهةةةةةس تومةةةةةكتأولةةةةة ت ةةةةةن ت

ستواإليةةراوتوتاالين ةة وتالو   ةة  تالةةةروىتمجةة تال مةةوتوالن  لدةةه
تل تظتتنتوهوتاألدوارتم تهضمكتله تالية ءتواالدنمواوهس.
مةةةةةةوتالن ةةةةةةووتاله رةةةةةةتتلجن  ولو هةةةةةة توالنة هةةةةةةستوتنعةةةةةة ظ ترووت
اقنص رتالمعولةست و هةىىتأد دةهستلة تنتةهةرتالن مهةستاليسةوهست
ي منيةةةةة وتال ةةةةةورتأدةةةةة ةتوت ةةةةةو وتالن مهةةةةةس تيةةةةةوى تأ مهةةةةةست

لن  تالة ر تمج تاإليةراوتاقنص رتالمعولستل تنتةهرتال موتا
واالين ةةةة وتوالن ةةةةوهو توأرو ةةةة تالماددةةةة  تأكت  ةةةة  ترووت

أد دةةةةة تهم ةةةةةةكتأكتنةةةةةةةو تيةةةةةة تالمعولةةةةةةستلةةةةةة ترمةةةةةة تمهىنهةةةةةة ت
تالن  لدهس.

تومكت ناتالم  جرتاونأه  ت و تاالس  لهستالن لهس:
كيفففم يمكفففن لأبفففداع أن يرففففع مفففن تنافسفففية المؤسسفففات 

 الجزائرية؟ 

 أهدام اليوم الدراسي
تواالقنص رت يوتت- تي إليراو تالموني س تالم   ه  تمخنجف اى

تالمعول .
تالر نووا تت- ت جيس تالخصوص تومج  تالي ت هك نت هى

تالموني ست توالمع وف تالمدن را  تآخو تمج  لال الو
تي لموضوو.

لن تم  تتإل واءتوني رتتالخيوا تالمعولهستواأل  رهمهستت-
تهك.والمهرا هستالن يهةهستيهكتمخنجفتالمس و هكتوالمنرخج

تن وهوتت- تل  توروو  تاإليراو تأ مهس تتوت تاآلواء ني رت
تالمادد  تال ىاروهستونتدهكتقروانه تالن  لدهس.ت
 المستهدفون من اليوم الدراسي

ت. جيستالر نووا تت-
تت.األد ننىتوالي ت هكت-
الههر  توالمادد  تالع مستوالخ صستنا تالعالقستت-

ت.ي لموضوو
 محاور اليوم الدراسي

 ل: اإلبداع والبيئة التنافسيةالمحور األو
 الماددستل تظتتاليهرستالن  لدهس -
 اقنص رتالمعولستوتنمهستااليراو -

ت
 المحور الثاني: واقع االبداع في المؤسسات الجزائرية

 اإليراوتالص  م  -
 االيراوتل تن  ولو ه تاالمال تواالنص ت -

ن  وبتمتجهستوو  هستل تااليراوت)تمادد  تيت هست
 اقنص رهستم مستأوتخ صس(

 الهيئات المشرفة على اليوم الدراسي
 المشرم العام لليوم الدراسي

 يحياوي نصيرة    عميدة الكلية /أ.د
 رئيس اليوم الدراسي

 حوشين كمال /د.أ
 رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي

 تواتي إدريس /د
 التنظيمية لليوم الدراسي نةاللج رئيس

 الطيم عبد الكريم /د
 اللجنة العلمية لليوم الدراسي

ت  معستيوموراةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ.ر/تسعي   تم هر
ت  معستيوموراةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ.ر/تتوسهكت م ت

ت  معستيوموراةتتتتتتتتتتتتتتتتأ.ر/تيجو  ةتميرتاهلل
ت  معستيوموراةتتتتتتتتتتتتتأ.ر/تمهغ واتميرتالوتم ك

ت  معستيوموراةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ.ر/تأودوهوتم وو
ت  معستيوموراةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر/ت روهةتنوان ت
ت  معستيوموراةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر/تروي كتأتمر

ت  معستيوموراةتتتتتتتتتتتتتتتتر/تال هفتميرتا وه 
تراة  معستيوموتتتتر/تقهوا  تأمه ستتتتتتتتتتتتتت
ت  معستيوموراةتتتتتتر/تريهشتأتمرتتتتتتتتتتتتتتتت

   معستيوموراةتتتتتتتتتتتتتتتترت/تنة وتميرتال وه 
تتتتتر/تيودنستتمتمرتتتتتتتتتتتتتتتتتت  معستيوموراةت

تاليوهوىتت  معستتتتتتتتتتتتتتتر/تغ ىاتي وكتمج تت

 اللجنة التنظيمية للملتقى
ت  معستيوموراةتتتتر/ت   كتأتمرتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
تر/تيوىهرتموواكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  معستيوموراةتت

تأ/تيومىوىت ه رتتتتتتتتتتتتتتتتتت  معستيوموراةتتت
 شروط البحث

م  يةن تلمع ههوتالم ه هستهسنو تل تاليتاتاألص لستتوتت-
ت.العجمهستالمنع وفتمجهه 

تاتالمةر تقرتديرت سو تأوتالمس و سته وكتاليتأكتالت-
تمكتقيت توأكتهنوالرتموتأترتمت ووتالهو تالرواد .تي 
مج تس تتتتworldنودتتاليتواتل تس تتمجفتووورتت-

A4تونخضوتلجمع ههوتالن لهس:ت
 traditionalالمراخال تي لجغستالعويهستن وكتيخ تت-

Arabic  تأم تالمراخال تي لجغستاأل  يهست16 ويت  ت 
مج تت12ويت  تTimes New Romanن وكتيخ ت

ص تستيم تلهه تت15التهنعرىتمررتالص ت  تت-تأك
تالموا وتوالمالتر.

تنم  تاألولوهستلجرواد  تالمهرا هستوالن يهةهس.ت-
نخصصتالص تستاألول تليه    تالي تاتالسخصهستت-

توالمه هست.
 تستال   هستلمجخصتاليتاتي لجغستالعويهستصنخصصتالت-

توأخوىتأ  يهس.
ت.هنتمتتالي تاتوتر تمداولهستيت  ت-

 مواعيد مهمة
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