
 

 جامعة محمد بوضياف املسيلة 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
  وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
 بالتعاون مع:

 مخبر االستراتيجيات والسياسات االقتصادية في الجزائر

 وحاضنة األعمال لجامعة محمد بوضياف املسيلة

 :  PRFUفي إطار مشروع 

 االبتكار للمؤسسات الناشئة األكاديميةدور الجامعة في تسويق 

 :قسم العلوم التجاريةظم ين

 

 حول:العلمي الوطني لتى  امل

املؤسسات الناشئة األكاديمية
ودولية(نظرية وتجارب وطنية  )مفاهيم

 
 2022ماي  16

 

     الديباجة:

في الوقت الراهن يتغير العالم بوتيرة متسارعة نتيجة التقدم     
التكنولوجي واالبتكارات الجديدة. االقتصاد، اإلدارة والتجارة هي 

التكنولوجيات الحديثة أكثر املجاالت تأثرًا بقوة االبتكار فيما يخص 
وأساليب توليد وإدارة املشاريع التي تحقق قيمة اقتصادية أكبر 

 وضمان فرص العمل أكثر ونموا أسرع.

في السنوات األخيرة انتشرت فكرة ما يسمى بإطار ثالثية  
( الذي مفاده أن الجامعات إلى جانب Triple Helixاالبتكار )

ار األساسية في املجتمع املؤسسات والحكومات هي ركائز االبتك
القائم على املعرفة. يفترض هذا النموذج أنه ال يزال للجامعات دور 
بالغ األهمية كما كان دائمًا عندما يتعلق األمر بتعزيز بيئٍة داعمة 
لريادة األعمال. فالجامعات هي مهد الريادة ومنبع رواد األعمال، 

 وحات. فمنها تنبع األفكار، وفيها تتطور الرؤى واألطر 
لقد شهدت السنوات القليلة املاضية قيام العديد من       

الجامعات الجزائرية بإضافة بعد املؤسسات الناشئة إلى مناهجها 
الدراسية. وأقامت بعض الجامعات مراكز داخلية لالبتكار وريادة 
األعمال، وأنشأت مخابر بحثية وحاضنات أعمال وربما صناديق 

دة التجارية من األفكار في مراحلها املبكرة. استثمارية تدعم االستفا
توفر أنشطة مثل دورات التدريب، وبرامج التوجيه، ومراكز موارد 
ريادة األعمال التي تتيح للطالب فرصًا لاللتقاء بُممولي املشروعات 

 واملستثمرين وكبار رواد األعمال واملرشدين.
اإلشكالية ومن خالل اإلحاطة السابىة فإننا نتوجه إلى صياغة 

 الرئيسية التالية على الشكل التالي:
ما الدور الذي تلعبه الجامعة في تسويق البحوث النظرية 

واالبتكارات املعملية بهدف تحويلها إلى مؤسسات ناشئة أكاديمية 
 وتسويق منتجاتها املبتكرة؟

  

 : امللتى  أهداف

 االقتصاد تطوير في ودورها األكاديمية الناشئة املؤسسات تعريف -
 باملجتمع؛ والنهوض

 الناشئة املؤسسات ومميزات خصائص على الضوء تسليط -
 األكاديمية؛

 الجامعية والبحوث االبتكارات تسويق تشجع التي الفرص تحديد -
 ناشئة؛ مؤسسات إلى وتحويلها

 تكوين نوعية بتحسين يتعلق وما التكوين منظومة إلى اإلشارة -
 االبتكار؛ مجال في الطلبة

 األكاديمية؛ الناشئة باملؤسسات املتعلقة الوطنية التجارب دراسة -

 األكاديمية؛ الناشئة باملؤسسات املتعلقة الدولية التجارب راسةد -

   .والدعم بالتمويل املتعلقة الرئيسية القضايا دراسة -

 محاور امللتى :

  .اإلطار النظري للمؤسسات الناشئة األكاديمية األول:املحور  -

الناشئة اإلطار القانوني إلنشاء املؤسسات  الثاني:املحور  -
 .األكاديمية وتنظيم عملها

  .املؤسسات الناشئة األكاديمية /دعمآليات تمويل الثالث:املحور  -
 .التمويل اإلسالمي للمؤسسات الناشئة األكاديمية الرابع:ملحور ا -

املحور الخامس: تجارب وطنية ودولية للمؤسسات الناشئة   -
  األكاديمية.

 امللتى :يئة ه

 كمال بداري أ.د       الجامعة مدير  الرئيس الشرفي للملتى :
 بلعجوز أ.د حسين         عميد الكلية املنسق العام للملتى :   

 عيس ى بدروني .د                                       : رئيس امللتى 
 الطيب مصطفاوي  .د                 رئيس اللجنة العلمية للملتى : 

 . بن اعمارة نصر الديند                  العلمية:مساعد رئيس اللجنة 
 حجاب  موس ى .د             للملتى :  تنظيميةرئيس اللجنة ال

 ية للملتى :   د. شريط حسين األمينمساعد رئيس اللجنة التنظيم



 
 املشاركة:شروط وتعليمات   

، كما علمية واملنهجية املتعارف عليهاتكتب املداخالت طبقا لألصول ال -1
 تخضع كل املداخالت للتحكيم العلمي .

 سات االقتصادية املعاصرة ااملداخالت وفق قالب مجلة الدر  تكتب-2
ww.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/469 

 اإلنجليزيةب ملخصا بلغة املشاركة + ملخصأن تتضمن املداخلة  يجب-3
 .تكون املداخلة قد قدمت أو نشرت من قبل أال يجب-4
 .األولوية للمداخالت ذات النتائج امليدانية تعطى-5
 .10/00/2022تاريخ: قبل املداخالت كاملة رفقة استمارة املشاركة  ترسل-6

   املستهدفة: الفئات

 الذين لهم اإلطارات/  املشاريع أصحاب/  الدكتوراه طلبة/  الباحثين األساتذة
 باملوضوع صلة

  املراسالت واالتصال: 

 5665365520 لالستفسار  االتصال بالرقم:
  االلكتروني:البريد ترسل املداخالت على 

startups.msila2022@gmail.com  

 اللجنة التنظيمية
 جامعة اللىب واالسم جامعة اللىب واالسم
 املسيلة د. عميش سميرة املسيلة د. زيتوني كمال

 املسيلة د. الىري عبد الرحمان املسيلة د. بن البار أمحمد

 املسيلة د. جعيجع نبيلة املسيلة د. بوتيارة عنتر

 املسيلة د. ختيم محمد العيد املسيلة د. حجار مبروكة

 املسيلة د. قريد مصطف  املسيلة د. بن وارث حجيلة

 املسيلة د. شريط حسين االمين املسيلة د. قمان مصطف 

 املسيلة د. مصطفاوي الطيب املسيلة د. بيصار عبد الحكيم

 املسيلة د. خليلي احمد املسيلة د. بركاتي حسين

 املسيلة د. مخوخ رزيىة املسيلة د. بيصار عبد املطلب

 املسيلة د. بن اعمارة نصر الدين املسيلة د. تمار توفيق

 املسيلة د. هبال عبد املالك املسيلة د. حوحو مصطف  

 املسيلة د. ديلمي فتيحة املسيلة د. قروش عيس ى

 املسيلة د. ميمون نبيلة املسيلة د. نوي نور الدين

 املسيلة د. فيشوش حمزة املسيلة د. قرواط يونس

 املسيلة د. بن دقفل كمال  املسيلة د. بوريش منهي

 املسيلة د. كزار رمضان املسيلة د. روازقي محمد

 املسيلة د. مهدي نزيه املسيلة د. قليل نبيل

 املسيلة د. عزاوي خالد املسيلة د. دحماني فطيمة

 املسيلة د. عرقوب وعلي املسيلة رحيل أسيا د.

 املسيلة ط.د. عمر وكال املسيلة ط.د. نوال عطوي 

 املسيلة .د. عمر دهيميط م ع للتجارة ط.د. باد فاروق

  املسيلة ط.م. محمد الغزالي صديىي  

 العلميةاللجنة 
لةاملسي أ.د. بوقرة رابح لةاملسي أ.د. سعيدي يحي    

لةاملسي أ.د. عزي لخضر لةاملسي أ.د. شريط صالح الدين   

لةاملسي أ.د. خبابة عبد هللا لةاملسي أ.د. بن واضح الهاشمي   

لةاملسي أ.د. قاسمي السعيد لةاملسي أ.د. لعراف فايزة   

لةاملسي أ.د. نويبات عبد الىادر لةاملسي أ.د. عريوة محاد    

لةاملسي أ.د. فرحات عباس لةاملسي أ.د. غزي محمد العربي   

لةاملسي أ.د. براهيمي عبد الرزاق لةاملسي د. بوتيارة عنتر   

لةاملسي أ.د. سالم الياس لةاملسي د. حجار مبروكة   

لةاملسي أ.د. خرخاش سامية لةاملسي د. عمران عبد الحكيم   

لةاملسي د. عميش سميرة لةاملسي د. بن وارث حجيلة   

لةاملسي أ.د. سعودي نجوى  لةاملسي د. قمان مصطف    

لةاملسي أ.د. بدار عاشور  لةاملسي د. طويرات رابح   

 املسيلة د. سعدي هند املسيلة د. الىري عبد الرحمان
 املسيلة د. سبتي اسماعيل املسيلة د. جعيجع نبيلة

 املسيلة د. بيصار عبد الحكيم املسيلة د. ختيم محمد العيد
 املسيلة د. عريوة رشيد املسيلة د. شريط حسين االمين

 املسيلة د. رزيىات بوبكر املسيلة أ.د. بوبعاية حسان
 املسيلة د. بحري علي  املسيلة د. خليلي احمد
 املسيلة د. زيد ايمن املسيلة د. مخوخ رزيىة

 املسيلة أ.د. برحومة عبد الحميد املسيلة د. هبال عبد املالك
 املسيلة أ.د. سعودي بلىاسم املسيلة د. ديلمي فتيحة
لةاملسي د. ميمون نبيلة لةاملسي أ.د. قاسمي كمال   

لةاملسي د. فيشوش حمزة لةاملسي أ.د. شريف مراد   

لةاملسي أ.د. سنوس ي علي لةاملسي أ.د. ولهي بوعالم   

لةاملسي أ.د. بلعباس رابح لةاملسي أ.د. مير احمد   

لةاملسي أ.د. عماري زهير لةاملسي أ.د. بن البار موس ى   

لةاملسي د. نذير ياسين لةاملسي أ.د. فراحتية العيد   

لةاملسي أ.د. جاب هللا مصطف  لةاملسي د. بوعبد هللا صالح   

لةاملسي أ.د. زغبة طالل لةاملسي د. بركاتي حسين   

لةاملسي أ.د. لىليطي االخضر لةاملسي د. عبد الرؤوف عزالدين   

لةاملسي أ.د. حجاب عيس ى لةاملسي د. بعيطيش شعبان   

لةاملسي حمزةد. طيبي  لةاملسي د. بيصار عبد املطلب   

لةاملسي د. بنابي فتيحة لةاملسي د. تمار توفيق   

لةاملسي د. عجالن العياش ي لةاملسي د. بلواضح الجيالني   

لةاملسي د. اوصيف لخضر لةاملسي د. ميمون الطاهر   

لةاملسي د. بن محاد سمير لةاملسي د. غالب فاتح   

لةاملسي د. بن دقفل كمال  لةاملسي د. حوحو مصطف      

 املسيلة د. زاوش رضا املسيلة د. كزار رمضان
 املسيلة د. رحماني سناء املسيلة د. زواق الحواس
 املسيلة د. زروخي صباح املسيلة د. بن يوسف نوة

 املسيلة د. قروش عيس ى املسيلة د. نذير عبد الرزاق
 املسيلة محمدد. سليماني  املسيلة د. سعودي عبد الصمد

 املسيلة د. حريزي فاروق املسيلة د. زيتوني كمال
 املسيلة د. نوي نور الدين املسيلة أ.د. غربي حمزة

 املسيلة د. نوي نبيلة املسيلة د. علي صوشة مرية
 املسيلة د. عسلي نور الدين املسيلة د. بوخرص عبد الحفيظ

 املسيلة د. قرواط يونس املسيلة د. بن البار أمحمد
 املسيلة د. شنبـي صورية املسيلة د. غانم هاجرة

 املسيلة د. نىموش عادل املسيلة د. قدوري نور الدين
 املسيلة د. هبال عبد النور  املسيلة د. بن لخضر السعيد

 املسيلة د. لعشاش عبد الحليم املسيلة د. يحياوي عمر
 املسيلة د. محمودي مليك املسيلة د. لعجال العمرية
 املسيلة د. جباري عبد الوهاب املسيلة د. غفص ي توفيق

 املسيلة د. بوريش منهي املسيلة د. قطوش عبد الحميد
 املسيلة د. برو هشام املسيلة د. عيشاوي علي
 املسيلة د. قش ي حبيبة املسيلة د. واضح فواز   

 املسيلة د. عطاهلل ياسين املسيلة د. عفيصة عبد الرحمان
حميدةد. زواوي   املسيلة د. روازقي محمد املسيلة 

 املسيلة د. عمرون بوجمعة غرداية أ.د شنيني عبد الرحيم
 املسيلة د. ذبيحي عىيلة املسيلة د. برابح دالل

3الجزائر  أ.د أحمد بركات  املسيلة د. قليل نبيل 
3الجزائر  أ.د عبد الحميد حسياني  املسيلة د. عايد ملين 

دحماني فطيمة .د 3الجزائر   3الجزائر  أ.د عزوز عائشة   

3الجزائر  د يسين سالمي بومرداس د محمد الىلي   

ةللتجار  م.ع د عزاوي خالد  بومرداس د عرقوب وعلي 
ةللتجار  م.ع أ.د براق محمد  املسيلة د مهدي نزيه 

غليزان ج م د طهراوي دومة علي  املسيلة د. زريق عمر 
تتيسمسيل د عناني عبد هللا ةللتجار  م.ع بريش عبد الىادر أ.د   

تتيسمسيل د رمالوي عبد الىادر ةللتجار  م.ع أ.د لحرش الطاهر   

تتيسمسيل د كروش نور الدين  الجلفة د. هزرش ي طارق  
 الجلفة د. خيري عبد الكريم الجلفة أ.د قشام اسماعيل

 الجلفة أ.د حديدي آدم الجلفة د. هواري عامر
ةللتجار  م.ع أ.د بوصافي كمال  الجلفة د. حوى عبد الىادر  

 الشلف د ولد عابد عمر الجلفة د. قمان عمر
  بومرداس أ.د أونيس عبد املجيد غرداية أ.د. طويطي مصطف 

mailto:startups.msila2022@gmail.com

