
 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 قالوت 5491هاي  8جاهعت 

 كليت العلىم االقتصاديت والتجاريت وعلىم التسيير

 خمرب امخمنية اذلاثية واحلمك امراشد
 ينظم

 حول: امندوة اموظنية الأوىل

 واملبأمول: امواكع وشاء املؤسسات املصغرة يف اجلزائرا  

 

 حتت شؼار:

منا ميكون صاحة مؤسسة منخجة   الهدمعو ميصبح ػامال، و ا 

 ومنشئـة نوؼملنورثوة 
 

 8102 هومفرب 20يوم 

 امندوة اموظنية الأوىلرئيس 

 تومقوم دمحم.د
 

 باجة:ـ دي 

ثؼد املؤسسات املصغرة كضية ىامة جشغل ادلوائر 

الاكذصادية الاكذصاديـة، وثربز تني احلني والأدر ػىل امساحة 

امنلاش حول س بل اههنوض هبا وأأفضل امعرق مخثري اجلدل و 

ضافات  ،دلمعيا هظرا ملا ميكن أأن ثلدمو مالكذصاد اموظين من ا 

توضوح يف مسامههتا  ويخجىل ذكل .ابغخبارىا حمراك نوخمنية الاكذصادية

هخاج كوهنا ثغذي امصناػات امكبــرية  امفاػةل يف امدشغيل، دفع جعةل اال 

مصيلـة ملأسـواق واملناظق امصناغية  صورةخياجااها وثؼمل تابحــ 

كدراها ػىل غن ىيلكهتا اخلفيفة واملرهة و  فضالومنافذ امخصدير. 

. امؼاملي املامئامخالؤم امرسيع يف حتليق فوائد أأكرب من الاهفذاح 

فامشواىد امخارخيية ثؤكد كدرة ىذه املؤسسات ػىل حتليق امخمنية 

ن ىئي ميا املناخ املالمئ واهمتويل امالزم و  ،املنشودة حظيت ابمؼناية ا 

اماكفية من أأظر كاهوهية وجرشيؼية، ومنحت امفرصة ال زبات وجودىا. 

هنا هنعوق من اال شاكمية امخامية:  ثبؼا ميذا امؼرض، فا 

 ؟أ فاق ثعويرىاو ا ىو واكع املؤسسات املصغرة يف اجلزائر، م

 :امندوةحماور 

ىل واكع موموس جمسد يف مؤسسة  احملور الأول: جتس يد وحتويل امفكرة ا 

 مصغرة

 .نومؤسسات املصغرة وادلمع املؤسيساهمتويل  احملور امثاين:

 امخنظميية نومؤسسات املصغرة امبيئة املاهوهية و  :امثامراحملور 

كمنوذج الس خدامة امخلويدية امصناػات احلرفية و امراتع: احملور 

 املؤسسات املصغرة

ؤسسات مصغرة يف امامنذج امرائدة ملغرض امخجارب و :احملور اخلامس

 اكفة رتوع اموظنتوالية كاملة و كعاػات خمخوفة 
 رشوط املشاركة:

 حكذة امبحوث وفق املهنج امؼومي املخؼارف ػويو، وال حكون -0

 منشورة أأو كدمت نونرش ساتلا،

 01جحم  Simplified arabicحكذة امبحوث ابس خخدام دط:  -8

نوغة الأجنبية. ال  08جحم  Times new romanنوؼرتية، و: 

 ،صفحة 81 يخجاوز ػدد أأوراق امبحر

، ويمت امرد ػىل 20/01/8102حرسل امبحوث كبل اترخي  -3

 ،30/01/8102ت امللبوةل كبل اترخي املداذال
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      je.ladbg.2018@gmail.com                  

.2018@gmail.com 

 انوجنة امؼومية:

 رئيس انوجنة امؼومية:

 محداوي وس يةلد أأ.

 مرميت ػديةلد. 

 بن ش يخ ثوفيق .د

 توردمية سؼيدةد. 

 زدوري اسامءد. 

 بن صويوح امال د.

          د. دتوش غبد املادر

    غياط رشيفأأ.د 
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 انوجنة امخنظميية:

  :امخنظميية رئيس انوجنة

 دغامن راضيةأأ. 

 بن سؼادة مفيدةأأ. 

 كشييت حسني أأ. 

 سالوي رفيقأأ. 

 ظوبة ادلكخوراه:

 أأسامءط. حايج 

 ط. مساػدية جامل

 ط. ثوامرية رمي

 امعاىرأأ.غراس دمحم 
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