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 بداري�كمال،�مدير�جامعة�محمد�بوضياف�باملسيلة�:د.أ:الرئ�س�الشر���للمؤتمر�الدو��

 -مسيلة�–�امعة�محمد�بوضياف�أعما�مدير�حاضنة�م���أحمد،��:د:املؤتمررئ�س�
  

  بیصار عبد مطلب:د:للمؤتمر الدولي رئیس اللجنة العلمیة

  :اللجنة العلمیةأعضاء 

  ا��امعة  �ستاذ  ا��امعة  �ستاذ

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة قاسمي�كمال�: د.أ  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  ابحبوقرة�ر : د.أ

للدكتوراه�تلمساناملدرسة�التحض��ية� �سوح�نظ��ة: د.أ  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  بل��وز�حس�ن: د.أ  

 جامعة�صفاقص�تو�س  نظمي�امليالدي�:د  جامعة�عدن�اليمن�  بدر�العبيدي��: د.أ

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة لقواق�عبد�الرزاق:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  شر�ط�صالح�الدين: د.أ

املسيلة�جامعة�محمد�بوضياف فرحات�عباس�:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  بوجالل�محمد: د.أ  

 جامعة�ب��ا�جم�ور�ة�مصر�العر�ية  وليد�احمد�السيد: د  جامعة�امللك�خالد�اململكة�العر�ية�السعودية  فايز�بن�ظفرة:د

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة القري�عبد�الرحمان:د املركز�ا��ام���بت�بازة  لعرابة�رابح: د.أ

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة عر�وةمحاد:د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  برحومة�عبد�ا��ميد: د.أ

    جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  سعيدي�يح���د.أ

جامعة��ز�ر�جم�ور�ة�مصر�العر�ية�لية�التجارة��  محمد�هللا�محمودعبد�: د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  سعيدي�يح��: د.أ 

ال�ند/جامعة�العثمانية�  خالد�م���الدين:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة طالل�زغبة:د 

امللك�خالد�اململكة�العر�ية�السعوديةجامعة�  أستاذ�حمود�ال�عمر  جامعة�البو�رة اوكيل�رابح: د 

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة حوحو�مصطفى:د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  �ازي�ثا�ي�أمال:د.أ

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  بوجالل�محمد��د.أ جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  بلعباس�رابح�د.أ

01جامعة�ا��زائر�  شيعاوي�وفاء�د.أ  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  غف����توفيق.د 

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة بر�ا�ي�حس�ن:د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  د�شر�ف�مراد.أ

01جامعة�سطيف�  طال���ر�اض.د جامعة�معسكر  مختاري�فيصل�د.أ  

محمد�بوضياف�املسيلةجامعة�  بن�وا����اشمي�:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  قروش�ع����:د 

 جامعة�ام�البوا�� از�د تاغرار�ي:د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  خضري�حمزة:د

ة�سكر � جامعة�محمد�خيدر  خو�ي�رابح.د جامعة�ز�ان�عاشور�ا��لفة  �طارق��زر�� الدكتور�  

02قسنطينة�جامعة�  عز�زي�ندير�.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  بيصار�عبد�ا��كيم�. د  

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  وا���عبد�اللطيف�:د جامعة��غرداية  طو�طي�مصطفى:د

�عيط�ش شعبان:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  بوتيارة عن��:د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

يحياوي�عمر.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  بن�دغفل�كمال.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

بن�البار�محمد.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  قطوش�عبد�ا��ميد.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

زواق�ا��واس.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  �ادف�ح��ية.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 



  

عماري�ز���.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  ختيم�لعيد.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

عبد�العز�ز�سفيان.د  املركز�ا��ام���بالبيض  السايح�حمزة.د جامعة��شار 

ل���بوعالم:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة خرخاش�سامية:د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

الوا���رابح.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  لعشاش�عبد�ا��ليم.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

بدرو�ي�ع����.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  مو������اب.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

حر�زي�فاروق�:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة بو�عاية�حسان:د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

بوقطاية�سفيان:د  جامعة�ابو�كر�لقايد�تلمسان حاج�سليمان��ند�:د املركز�ا��ام����غيل��ان 

برا�يمي�عبد�الرزاق:د  املركز�ا��ام����غيل��ان  ميمو�ي�ياس�ن�:د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

عز�الدين�عبد�الرؤوف: د  جامعة�ابو�كر�لقايد�تلمسان  قراري�يمينة:د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

لعقاب�كمال:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  غر�ي�حمزة:د  03جامعة�ا��زائر� 

 جامعة�تيارت  خي���ال�واري :د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  محمودي�مليك: د

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  قرواط�يو�س�.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  كمال�ز�تو�ي�.د

نوي�نور�الدين: د  جامعة�محمد�بوضياف�باملسيلة  وا���فواز: .د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

لقليطي���ضر�.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  عس���نور�الدين�.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

سليما�ي�محمد�.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  عر�وة�رشيد جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

 جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  طو�رات�رابح.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة قمان�مصطفى

م���أحمد: د بوضياف�املسيلةجامعة�محمد�  فراحتية�العيد: د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة   

بوقناديل�محمد: د بلقايد�تلمسان جامعة�ابو�كر   جامعة�الوادي  غنية�نذير: د 

بلوا���ا��يال�ي�.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  خلي���احمد�.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

فر���فيصل: د �مارات�العر�ية�املتحدة�–جامعة�الع�ن�   جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  تمار�توفيق: د 

كمال�الدين��راقمي: د بوضياف�املسيلةجامعة�محمد�  زميت�عبد�الرحيم: د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة   

فالق�محمد�:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  ةبتغة�صونيا:د جامعة�حس�بة�بن�بوع����الشلف 

زاوش�رضا: د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  بوجمعة�عمرون: د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

رمضا�ي�محمد:  د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة� بدار�عاشور �:د جامعة�مستغانم 

وقنو�ي�باية: د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  حفيظ�بوخرص: د جامعة�البو�رة 

عماري�ز���: د  جامعة�سطيف  بن�سديرة�عمر: د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

شن���صور�ة:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  رحما�ي�سناء: د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

بن�البار�مو���: د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  عفيصة�عبد�الرحمان: د  املسيلةجامعة�محمد�بوضياف� 

رو���صباحز �:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  برابح�دالل: د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

سعدي��ند.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  مخوخ�رز�قة.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

ب��ضر�السعيد.د  جامعة�التكو�ن�املتواصل�و�ران  �اتب�كر�م.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

عس���نور�الدين.د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  عطاءهللا�ياس�ن.د جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 



  محمودي ملیك:د:رئیس اللجنة التنظیمیة

  :التنظیمیةاللجنة أعضاء 

  المؤتمر الدوليإشكالیة 

عالم�ر�ادة��عمال�عالم�مملوء�بالتحديات�والنجاحات�و�نت�اسات�و�بت�ارات�والتجارب�الرائدة����إ�شاء�  

لشباب�اليوم��و�البحث�عن�وظيفة��ستمر�ف��ا��اليوم��غ���ولم��عد�الشغل�الشاغلاملؤسسات�الناشئة،�فالعالم�

ذه�الفكرة�أصبحت�مرفوضة���ائيا�عند�العديد�من�طوال�حياتھ،�إ���أن�يحال�ع���التقاعد�أو�ما��س���باملعاش،��

من�ذلك،�إ���عالم�ر�ادة��أك�� إ����مطالبنا�و�احث�نا�فلم��عد�املنصب��داري�أو�الوظيفي��س��و��م�بل�انتقل�ا�تمام�

�ال����عماإل �من �القيمة �خلق �العدم�،���ءعالم ��،من ��م�انيات �الي. ا��...املحدودةمن �الشاب �ينظر�إ���أصبح وم

مؤسس�شركة�" سي�بيل�غ"و" ز��س�يف�جو « Appleمؤسس�شركة�فا�سبوك�وا���مؤسس�شركة�ابلمارك�زوكنب��غ

" وادي�السلي�ون "أسس�ما��عرف�ب�والذي Intelمؤسس�شركة�انتل�" رو���ت�نو�س" وا��Microsoftمايكروسوفت�

والذي�دشن�" دافيد��ارب" Tumblrمؤسس�شركة��كذلك. ����اليفورنيا�والذي��عد�العاصمة�التقنية�للعالم�اليوم

�،مقابل�مبالغ�مالية�جد���مة" يا�و�"منصة�التدو�ن�املصغر��بداعية�وال���استحوذت�عل��ا�الشركة��مر�كية�

� �العر�ي �الشاب ��ل�مأصبح ��ؤالء �من ��ستل�م �الناشئة �الشر�ات ��لمة �وأصبحت ،« Startup »املستمر��� �املراود ��

  . ل�الشباب�العر�يالذي��غازل�عقو 

ن�اك�شف���سان��لة�عالم�ر�ادة��عمال��غ���جذر�ا�ولم��عد�كما����بدايات�الثورة�الصناعية��و���أي

�عالمف.البخار�ة �إ�� �انتقل �اليوم ��ائلة�عالم �مادية �قيمة �للمعلومة �أين �املعرفة ��ف�ارتقدر��،اقتصاد �أصبحت أين

�ب�،بثمن �م��ء �اليوم �فعالم �النانو�،الدقيقةالتقنية �ال�واتف��،تقنية ��جتما�� �التواصل �وسائل ��صطنا�� الذ�اء

املدن�الذكية�،�لك��ونية����مختلف��ج�زة�التحكم�عن��عد��،املنصات�الرقمية�،ا��يل�ا��امس�،النقالة�الذكية

  .باختصار�الثورة�الصناعية�الرا�عةإ��ا�. ا��...

  :التا��املؤتمر�الدو������السؤال��إش�اليةمن�خالل�ما�سبق�ت�بلور�لنا��

 ؟"ا��زائري�امل�شود���تحقيق��قالع��قتصادي�startupsالدور�الذي�قد�تلعبھ�املؤسسات�الناشئة��ما

  ا��امعة  �ستاذ  ا��امعة  �ستاذ

عز�الدين�عبد�الرؤوف�:د زر�ق�عمر�:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة   جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

عطا�هللا�ياس�ن�:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة �ستاذ�قراوي�أحمد�الصغ��  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

السراج�ستاذة�حطي�شاكر� بن�تومي�سارة:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة   جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

لعشاش�عبد�ا��ليم�:د مةطغفل�فاد�:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  سطيفجامعة�   

دخان�حس�نة:د بن�عثمان�عا�شة:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة   جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 

نوي�ن�يلة: د بوضياف�املسيلةجامعة�محمد�   جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  عزوز�من��:د 

ةتيطراوي�آمنة:د  جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة  )د.م.ل.طالب�د(محاذي�عثمان جامعة�محمد�بوضياف�املسيلة 



 املؤتمر�أ�داف�: 

 :إ���املؤتمر�الدو����دف��ذا�

باعتبار�ا��املؤسسات�الناشئةالتوجھ�نحو الطلبة�إ���أ�مية�التقني�ن�وامل�ني�ن�و الباحث�ن�و املسؤول�ن�و لفت�ان�باه��-

  .ا���ومة�ا��زائر�ة�قبل�حل�عم���لتحقيق��قالع��قتصادي�امل�شود�من

 .�بت�ار�ة�واملؤسسات�الناشئة�والتفرقة�بي��ا�و��ن�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة��عمالضبط�مف�وم�لر�ادة��-

صفة�عامة�واملؤسسات�الناشئة�ا��زائر�ة�بصفة�تحديد�العناصر��ساسية�للنظام�البي���للمؤسسات�الناشئة�ب� -

  .خاصة

عملية�وميدانية�لواقع�املؤسسات�الناشئة�ا��زائر�ة�والعر�ية�وضرورة�تحديد�نقاط�القوة��إلىإحصائياتالوصول��-

  .والضعف�لد��ا�و�التا���العمل�ع���تذليل�العقبات�ال����ع��ض�نجاح�ا

-�� ��إ��الوصول �من �عدد �من���لياتتحديد �النوع ��ذا �تمو�ل �إش�اليات �من �تقلص �ان �شا��ا �من �ال�� التمو�لية

  .املؤسسات

  .عدد�كب���من�املؤسسات�الناشئة�والعمل�ع���اق��اح�حلول�عملية�لتلك�التع��اتالبحث�عن�أسباب��ع���-

  .ر�يةالقانو�ي�وال�شر����الذي�ينظم�عمل�املؤسسات�الناشئة����ا��زائر�والبلدان�الع��طار تقييم��-

 :املس��دفون 

  �ساتذة�الباحثون����ا��امعات�ومختلف�مراكز�البحث –

  .مدراء�ومس��و�املؤسسات��قتصادية�ا��اصة�والعمومية –

  .أر�اب�العمل�ورجال��عمال-

  .املسؤول�ن�ع���قطاع�املؤسسات�الناشئة�والصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائر�والدول�العر�ية-

 :تحقيق��ذه���داف�فقد�سطرنا�خمس�محاور�أساسية�ل�ذا�املؤتمر�و���ع���النحو�التا���إ��للوصول�

 حول �املؤتمر يتمحور : للمؤتمراملحاور��ساسية�:  

   startupsاملؤسسات�الناشئة��شاطكونات�مل فا�يمي�طار�امل�:�ول �املحور 

 اقتصاد�املعرفة -

 �بت�ار�ة���عماللر�ادة� -

 startupsواملؤسسات�الناشئة -

 �عمالحاضنات� -

 �عمالمسرعات�� -

  ا��...co-workingفضاءات�العمل�ا��ما���� -

  .ا��زائر�والدول�العر�ية�الناشئة���واملؤسسات���عمالالبي���لر�ادة��النظام: الثا�ياملحور 

 مف�وم�النظام�البي���للمؤسسات�الناشئة -

 عناصر�النظام�البي���للمؤسسات�الناشئة -



 .النظام�البي������ا��زائر�والبلدان�العر�يةواقع�عناصر� -

  ميدانية�إحصائيات -

  ).جائحة�كورونا�املستجد�مثاال( �زماتتمو�ل�املؤسسات�الناشئة����ظل��آليات:الثالث�املحور 

 .تمو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�آليات -

 .تمو�ل�املؤسسات�الناشئة�آليات -

 .العراقيل�ال����ع��ض�تمو�ل�املؤسسات�الناشئة�أ�م -

  .ميدانية�إحصائيات -

  .ومرافقة�املؤسسات�الناشئة�إ�شاءا��زائر�ة�والعر�ية�ودور�ا������عمالواقع�حاضنات�:الرا�ع�املحور 

  )ا��اضنات�ا��امعية�ومشاتل�املؤسسات(العمومية���عمالحاضنات�-

  .العمل�ا��ما������القطاع�ا��اص�وفضاء��عمالحاضنات�-

  ميدانية�إحصائيات-

  .املؤسسات�الناشئة�وتنظيم�عمل�ا�وتمو�ل�ا�إل�شاءالقانو�ي���طار :ا��امس�املحور 

 املؤسسات�الناشئة����ا��زائر�إل�شاءالنصوص�القانونية� -

 النصوص�القانونية�ال���تنظم�عمل�املؤسسات�الناشئة�ا��زائر�ة -

  .اق��احات�عملية -

 توار�خ�م�مة: 

– � ��� �املشاركة ��� �الراغب�ن ��املؤتمر�الدو��ع�� �إرسال ��نجل��ية �باللغة �مداخال��م ���م��صات �والعر�ية

والتوصيات�-ا�م�النتائج-ميدان�الدراسة-ال�دف�م��ا-يو���ف��ا�املتدخل�عنوان�املداخلة�الصفحت�نحدود�

باستمارة�مرفقة�وت�ون�) امل��صات�املقبولة�فقط�يمكن�أل��ا��ا�املشاركة����املؤتمر��ف��ا���(. املق��حة

 .02/07/2020: ع���ال��يد��لك��و�ي�أدناه�قبل�تار�خ -�ذه�املطو�ة��أسفل-املشاركة�

 10املداخالت�تكون�اف��اضية�وشف�ية�وتالمس�الواقع�امليدا�ي�ملوضوع�ومحاور�املؤتمر�الدو������حدود��

 ).املداخالت�الورقية�ترسل�الحقا�للتأش���عل��ا(دقائق�

 08/07/2020: املؤتمر�ا�عقادر�خ�تا –

  محمودي�مليك:درئ�س�ا��نة�التنظيمية�

  00213670329406: الھاتف
  incubateur28@gmail.com: البرید االلكتروني

 :مالحظة

  .ةتسلم شھادات المشاركة الكترونیا وبعد استالم المداخالت كامل

الصادرة عن كلیة العلوم االقتصادیة واالقتصادیة  اإلداریةتنشر المداخالت المقبولة في العدد السابع والثامن من مجلة البحوث 
  .والتجاریة وعلوم التسییر



  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

  أعمال جامعة المسيلةحاضنة 

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم علوم التسيير

  بالشراكة مع المنتدى الجزائري للشباب والمقاوالتية

  

 

  استمارة�املشاركة

  

  ...........................................................................................................................................:�سم�و�اللقب

  ..........................................................................................................................................: الرتبة�العلمية

  .....................................................................................................................................:املستخدمةال�يئة�

  .......................................................................................................................................................:البلد

  ...................................................................................................................................................:ال�اتف

 ........................................................................................................................................:ال��يد��لك��و�ي

  : املداخلة�عنوان

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

  : حور�املداخلةم

.................................................................................................................................................................  

 

  

 

 
 

 

 

 


