
 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير -ومرداسب –جامعة أمحمد بوقرة 

  ALPECدوليةمخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية ال
  "-الجزائر نموذجا–في تحسين األداء التسويقي للمؤسسات الناشئة  اإلستراتيجيةحول "دور اليقظة  PRFUفرقة بحث 

 حول Google meetعن بعد باستخدام تطبيق  برنامج اليوم الدراسي

 

 16/06/2021األربعاء يوم 
 

 عبر الرابط:
https://meet.google.com/zmi-pxxq-yrd 

 

  االفتتاحيةالجلسة 

 مقرر الجلسة: د. عرقوب وعلي الجلسة: أ.د. بلوناس عبد هللارئيس 

 مراسيم االفتتاح

09:00-09:30 

 Google meetاستقبال املشاركين واملدعوين عبر تطبيق 

 تالوة آيات من القرآن الكريم

 النشيد الوطني

 كلمة رئيسة اليوم الدراس ي 

 جامعة بومرداس   د. مزيان أمينة

 ALPECكلمة ممثل مخبر 

 جامعة بومرداس   أ.د. بن حميدة هشام

 كلمة السيد عميد كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 جامعة بومرداس    أ.د. أونيس عبد املجيد

 افتتاح اليوم الدراس ي 

 مسؤول الحاضنة الجامعية لبومرداس لشهب سمير الدكتور مداخلة  09:30-09:40

ممثال عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية  السيد فراقة رابحمداخلة  09:40-09:50

ANVREDET م املقاوالتي
ُ
 حول دور الحاضنات الجامعية في التعل

 -يزي وزوت–مسؤولة دار املقاوالتية لجامعة مولود معمري  صبرينة أمناش شيخ الدكتورةمداخلة  09:50-10:00

10:00-10:10 
الوكالة الوطنية لدعم وتنمية  اطارا تكوين فيركيك وحسان لطفي حكيم   ينالسيدمداخلة 

املوجهة   ANADE  االجراءات الجديدة لتمويل املشاريع عن طريق وكالة  حول  ANADEاملقاوالتية  

 خصيصا لطلبة وخريجي التعليم العالي حاملي افكار أو مشاريع

 INAPIممثل املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  السيد زيان يوسفمداخلة  10:10-10:20



 

 الجلسة األولى

 صالحي سلمىمقرر الجلسة: د.  رئيس الجلسة: أ.د. بن حميدة هشام

 دور التعليم املقاوالتي في تطوير املقاوالتية مع عرض بعض نماذج الدولية 10:30-10:45

        (جامعة بومرداس ) د. بوزيد مروان                          (جامعة بومرداس ) قذيفة أمينةد. 

 دور الجامعة في تنمية الثقافة املقاوالتية عند الطلبة 10:45-11:00

 (جامعة بومرداس ) د. هبري نصيرة                                  (جامعة بومرداس )د. نسيمة خدير 

11:00-11:15 
لدى طلبة الجامعة باستخدام نظرية السلوك املخطط: "دراسة  استكشاف التوجهات املقاوالتية

 ميدانية في جامعة العربي التبس ي"

        (3جامعة الجزائر) قريني فارسط.د. 

11:15-11:30 
Le rôle de la formation universitaire dans la promotion de l’entrepreneuriat 

chez les jeunes 

AGGOUN SALIM  (ESC Kolea)          DJELLAL M’HAMED (ESC Kolea) 

 التعليم املقاوالتي كعامل نجاح للمقاولين الباباهمية  11:30-11:45

 (جامعة بومرداس ) كمال حوشيند. أ.                          (جامعة بومرداس ) آسيا رحيل د. 

11:45-12:00 L’entrepreneuriat : Nouveau Pilier de l’Enseignement Supérieur Algérien 

LOUZANI  Hassiba (ESC Kolea)         BERRAHRAH   Siham (ESC Kolea)             

12:00-12:15 
La formation universitaire à l’éco-preunariat : un facteur de la promotion 

du secteur écologique 

BENGUIRECHE Mohamed Nabil    (Université Oran 2)  

Dr OUGUENOUNE Hind  (Université Oran 2) 

 مناقشة وإثراء 12:15-12:30

 الجلسة الثانية

 هبري نصيرةمقرر الجلسة: د.  د. عماروش خديجة امانرئيس الجلسة: 

 املؤسسات الجزائرية املصغرة والصغيرة "املشاكل والحلول  13:00-13:15

                   (1 جامعة سطيف)  أميرة بوباطةط.د. 

 معوقات مسعى السلطات العمومية لترقية املقاوالتية الشبابية في الجزائر 13:15-13:30

 (خميس مليانة )جامعة    ط.د. الميـــــة ميــــدو

13:30-13:45 L’entrepreneuriat féminin en mode digital : Cas de l’Algérie 

Dr. NECHAR Manal  (ENSA El Harrache) 

13:45-14:00 
Les mécanismes d’activation des incubateurs d’entreprises pour soutenir les 

entreprises innovantes (startups) 

TOUIL Fatiha (Université de Tizi-Ouzou) 

ARKOUB Ouali (Université de Boumeres) 

14:00-14:15 
املترتبة من اقتناء التكنولوجيا على املؤسسات الصناعية و السياسة العلمية والتكنولوجية املشاكل 

 في الجزائر

 (جامعة بومرداس( بــرارة فــريد. د

14:15-14:30 
دراسة ميدانية على فئة من : خريجي الجامعات البطالين نحو املقاوالتيةفي توجيه  ANSEJدور 

 الجامعيين املتخرجين

 (جامعة املدية)  مخفوظيأمين د. 



 

 

 -امعة لعربي بن مهيدي نموذجاج -دار املقاوالتية كالية لدعم الفكر املقاوالتي في الوسط الجامعي 14:30-14:45

 جامعة البليدة() شوشان خديجة         (جامعة بومرداس)  خديجة امان عماروش 

 مناقشة وإثراء 14:45-15:00

 الجلسة الختامية

    د. مزيان أمينةاليوم الدراس ي قراءة التوصيات من طرف رئيسة  15:00-15:15

     أ.د. أونيس عبد املجيدكلمة ختامية للسيد العميد  15:15-15:30


