
 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 -بومرداس –جامعة امحمد بوقرة 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيير

بالتعاون مع مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل 
 الحركية االقتصادية الدولية

 حول عن بعد يوما دراسياتنظم 

   

 2021/جوان/16األربعاء يوم 
 الرئيس الشرفي لليوم الدراسي:

 عميد الكلية - أ.د/سويسي عبد الوهاب
 :المشرف العام لليوم الدراسي

 مدير المخبر -أ.د/أونيس عبد المجيد
 د/مزيان أمينة :رئيس اليوم الدراسي

 الرحماننتر عبد ـأ.د/بن ع :رئيس اللجنة العلمية
 د/شاشوة حميد:رئيس اللجنة التنظيمية

 

 اشكالية اليوم الدراسي
جمال حبث حموري يف كل الدول  )ريادة االعمال( تعترب املقاوالتية

املتقدمة و النامية على حد سواء نظرا ألمهيتها املتزايدة كمحرك و قوة 
 املقاوالتيةرزت يف اجلزائر، بدافعة للنمو االقتصادي و االجتماعي. 

كحجر زاوية ملختلف الربامج االقتصادية أين انتهجت الدولة عدة 
آليات من اجل دعم و ترقية إنشاء املؤسسات و اليت استهدفت 
بشكل واسع فئة الشباب من خالل الرتكيز على  تقدمي الدعم املايل و 
االمتيازات اجلبائية عن طريق خمتلف األجهزة و اهليئات اليت استحدثت 

ذا الغرض بينما االهتمام بالدعم عن طريق التكوين خاصة على هل
 مستوى اجلامعات فلم يثر اهتمام الدولة إال حديثا.

مهزة وصل بني اجملال األكادميي و اجملال اجلامعة يف حني تعترب 
ضمان أفضل مكان لإلبداع و االبتكار و بالتايل  هياالقتصادي و 

لكون أفكار جديدة، الذين مي الشبابإمدادات مستمرة من 
تكنولوجيات و معارف جديدة مما سيؤدي إىل خلق فرص أعمال 
جديدة أين ميكن للجامعة أن تكون مرافقا و مدعما إلطالق مشاريع 

 .ابتكاريه ناجحة
بالتايل، أصبح من الضروري االهتمام بدور اجلامعة حىت تواكب و 

ناجحني و  لشباب مقاولني مورداهذه اإلسرتاتيجية اجلديدة و تكون 
ملختلف  مدعما مرافقا وأفكار إبداعية و خلق فرص األعمال و 

املشاريع املقاوالتية اليت ستساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية و 
 االجتماعية.

تربز معامل إشكالية اليوم الدراسي يف ، الطرح السابقمن خالل 
  التساؤل اجلوهري التايل:

للمساهمة في دعم و ترقية  الجامعيالتكوين دور  تعزيزماهي سبل 
 في الجزائر؟الشباب مقاوالتية 

 اهداف اليوم الدراسي
 التأكيد على أمهية اجلامعة يف ترقية و تطوير املقاوالتية؛ -
 يف جمال  الناجحةاحمللية و الدولية عرض بعض التجارب  -

 ؛ املقاواليت التكوين
يف احتواء  حتدياتحبث واقع اجلامعة اجلزائرية و ما تعرفه من  -

 و احتياجات الشباب املقاول؛ متطلبات 
إظهار خمتلف سبل و آفاق تطوير دور اجلامعة اجلزائرية يف  -

 ن، مرافق و حمتضن للشباب املقاولني؛كمكو    دعم املقاوالتية
يف  تقدمي رؤية استشرافية للتكوين اجلامعي يف جمال املقاوالتية -

 .اجلزائر
 محاور اليوم الدراسي

 : حتديات املقاوالتية يف اجلزائراألولالمحور 
 : خصائص مقاوالتية الشبابالمحور الثاني

: عرض جتارب دولية و حملية ناجحة يف جمال الثالثالمحور 
 التكوين املقاواليت

: خصائص التكوين يف املقاوالتية من مناهج و الرابعالمحور 
 .مقاربات تعليمية

للمشاريع و املؤسسات : اجلامعة كحاضنة الخامسالمحور 
 و اإلبداع. الناشئة

: اجلامعة كشريك للقطاع االقتصادي و صناع السادسالمحور 
 .القرار

 



 اعضاء اللجنة العلمية

 جامعة بومرداس اونيس عبد المجيدأ.د. 
 جامعة بومرداس بلوناس عبداهللأ.د. 
 جامعة بومرداس شيخي باللأ.د. 
 بن حميدة هشامأ.د. 

 منور   أ.د.أوسرير
 جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس

 جامعة بومرداس بوكساني رشيدأ.د. 
 املدرسة العليا للمنامجنت مزهودة عبد المليكد. أ.
 املدرسة العليا للتجارة عدمان مريزقد. أ.

 جامعة بومرداس عرقوب وعليد. 
 جامعة بومرداس قلي محمدد. 
 جامعة بومرداس عماروش ايماند. 
 جامعة بومرداس فريد براراةد. 
 جامعة بومرداس شيخي خديجةد. 
 جامعة بومرداس النمري نصر الديند. 
 جامعة البويرة حميدي عبد الرزاقد. 
 العليا للتجارةاملدرسة  أمينةبرزيقة د. 
 املدرسة العليا للتجارة بلعيدي عبد العزيزد. 
 املدرسة العليا للتسيري أمالسعدي د. 

 و االقتصاد الرقمي 
 
 
 
 

 اعضاء اللجنة التنظيمية

 جامعة بومرداس د. بودلة يوسف
 جامعة بومرداس د. مزغيش جمال الدين

 جامعة بومرداس د. ميموني سمير
 جامعة بومرداس د. برحمون حياة
 جامعة بومرداس د. شاوشي كهينة

 د. بن عمروش فايزة
 د. وندي ليندة

 د. عصماني رزقي

 بومرداسجامعة 
 جامعة تيزي وزو
 جامعة تيزي وزو

 جامعة بومرداس د. هبري نصيرة
 جامعة بومرداس د. بن شوك وهيبة
 جامعة بومرداس د. صيودة ايناس

 جامعة بومرداس د. بن عيسى عبد الرحمن
 جامعة بومرداس د. شالل زهير

 جامعة بومرداس د. رحماني العربي
 جامعة بومرداس د. بوشنب موسى
 جامعة بومرداس د. خدير نسيمة

 جامعة بومرداس د. الجوزي فتيحة
 جامعة بومرداس بوشارب حسناءد. 

 جامعة بومرداس علوي فاطمة الزهراء
 
 
 
 

 شروط المشاركة
مل يسبق نشره و مطابقا  أصياليكون  أنيشرتط يف البحث  -

 لقواعد املنهجية العلمية.
 حماور اليوم الدراسي. يندرج البحث ضمن احد أنجيب  -
 أنو  wordيكون البحث مكتوبا بربنامج  أنيشرتط  -

صفحة مع ختصيص الصفحة  25-15يكون يف حدود 
لبيانات الباحث و حتديد حمور البحث املراد املشاركة  األوىل

 بلغة غريها. آخرفيه و كذا ملخص بلغة البحث و 
 Simplifiedاملداخالت باللغة العربية تكون خبط  -

Arabic  الصفحة مبقاس  أسفلو التهميش  14مقاس
 Timesتكون خبط  األجنبية. بينما املداخالت باللغة 12

New Roman   بأسفلو التهميش  12مبقاس 
سم يف كل  2؛ مع مساحة هامش 10الصفحة مقاس 
 جوانب الصفحة.

 .تعطى االولولية للبحوث الفردية -
يف العدد اخلامس جمللة  نشرهاأحسن املداخالت سيتم  -

 (.IJEPاملخرب )اجمللة الدولية لألداء االقتصادي
 مواعيد مهمة

 20/05/2021 آخر اجل الستقبال املداخالت يوم
 70/06/2021     الرد على املداخالت املقبولة يوم

 اإلرسال
 توجه كل المداخالت الى البريد االلكتروني:

colloqueboumerdes2020@gmail.com 


