امجلهوريــة اجلزائرية ادلميقراطيـة الشعبية
وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
جامعة  3ماي 0401
لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري

مديرية الصناعة واملنامج لولية قاملـــــة

خمرب التمنية اذلاتية واحلمك الراشد

وحتت الرعاية الساميــــــــــــة للس يدة:
وايل وليـــــــــــة قاملة
ينظامن ملتقى وطين حول:
تنافس ية الصناعات الصغرية واملتوسطـة اجلزائرية
يف ظل التغريات ادلوليـــــة وا إلقلميية
يويم 28-27:نومفرب 7102
احملاور ا ألساس ية للملتقى
احملور ا ألول :واقع الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وآفاق تمنيهتا
احملور الثاين :تنافس ية الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بني الطموح والتحدايت
احملور الثالث :تقيمي س ياسات الاستامثر يف الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
احملور الرابع :تفعيل دور الصناعات الصغرية واملتوسطة كخيار اسرتاتيجي بديل يف ظل تدهور أآسعار النفط-عرض لتجارب بعض ادلول

برانمج امللتقى
اليوم ا ألول :الثنني 27نومفرب( 7102قاعة املؤمترات ابللكية -مجمع سويداين بومجعة)
الفرتة الصباحيــة ()00.00 - 03.80

مراسيــــــــم الافتتاح

التوقيت
س  54 .10د
س  11.09د
س  01. 10د
س  71. 10د
س  01. 10د
س  51 . 10د

اس تقبال الوفود واملشاركني
زايرة املعرض
لكمة الس يد رئيس اللجنة التنظميية
لكمة الس يد مدير اجلامعة
لكمة الس يد مدير الصناعة و املنامج
لكمة الس يدة وايل الولية املتضمنة الاعالن عن الافتتاح الرمسي للملتقى

اجللســـــــــة الافتتاحيـــــــــة
عنوان المداخلـ ـ ـ ـ ــة

التوقيت

المتدخل

س 11.01د

الس يد :عقون مقداد

س ياسات دمع املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنهتجة من طرف وزارة الصناعة واملنامج

س  04.01د

الس يد :ملونس زوهري

دور صندوق ضامن القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دمع الاستامثر
س 01.01د  --س 00.11استراحة

الهيئ ـ ـ ـ ــة

مدير ادلراسات ابملديرية العامة لـ :م.ص.م
وزارة الصناعة واملنامج
مدير دائرة التصال بـ )(FGAR

اجللسة ا ألوىل :التوقيت من الساعة  00.11د اإىل  10.12د

املاكن :قاعة احملاارات

رئيس الجلسة :أ.د .رجال السعدي – جامعة أم البواقي
المتدخل

التوقيت

مقرر الجلسـ ـ ـ ـ ـ ــة :د .بن صويلح ليليا – جامعة قالمة
الهيئ ـ ـ ـ ــة

عنوان المداخلـ ـ ـ ـ ــة

س 11. 00د

د.العايب ياسني

احمليط االقتصادي والتنافسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل النموذج االقتصادي اجلديد واألوضاع الراهنة

جامعة قسنطينة

س  04. 00د

د.قامسي شاكر

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر :حبث يف أسباب التالشي

جامعة الطارف

س  01. 00د

د.بوبكر مصطفى
د.دوار ابراهيم

 L’internationalisation des PME algériennes : lecture par l’approche des réseauxجامعة تيزي وزوو

س  54. 00د

د .طويل اسيا
د .فريوة نرجس

دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف عملية التنمية واإلنعا االقتصادي :دراسة حالة اجلزائر يف ظل التغريات الدولية واإلقليمية

جامعة البليدة

س  11. 07د

د .عيا زبري
ط .فياليل ابتسام

املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة ،اجتاه جديد ووسيلة بديلة لرتقية االقتصاد الوطين  -املخطط اخلماسي للتنمية .0202-0202

جامعة أم البواقي

س  04. 07د

د .احلاج بن زيدان
أ .ايت قاسي عزو رضوان

دور صندوق ضمان القروض لدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  FGARيف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة

جامعة مستغامن

س  01. 07د  --س 41. 07د مناقش ـ ـة

اجللسة الثانيــــة :التوقيت من الساعة  00. 08د اإىل  00. 01د
رئيس الجلس ـ ـ ـ ـة :د .العايب ياسين  -جامعة قسنطينة
التوقيت

المتدخل

املاكن :قاعة احملاارات
مقرر الجلسـ ـ ـ ــة :أ .غراس محمد الطاهر – جامعة قالم ــة
الهيئ ـ ـ ـ ــة

عنوان المداخلـ ـ ـ ـ ــة

س 11. 00د

د .أبو بكر بوسامل
د .عطاء اهلل بن طري

دراسة تنافسية الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر على أساس املزايا النسبية الظاهرة RCA

س 04. 00د

د .خمفي أمني
د.عماري صالح الدين سفيان

 Gestion des compétences : une démarche opérationnelle de compétitivité PME Entre adaptationجامعة مستغامن
 et changementم /و /م وهران

م/ج /ميلــة
جامعة غردايـة

س 01. 00د

د .حممد يعقوب
د .حممد رضا بوشيخي

اإلبداع اإلداري كأداة خللق امليزة التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة (دراسة قياسية لعينة من املؤسسات)

جامعة معسكر

س  54. 00د

د.جبار بوكثري
د.حركات سعيدة

املؤسسات الصغرية واملتوسطة البديل اإلسرتاتيجي للتبعية البرتولية يف اجلزائر

جامعة أم البواقي

س11. 05د

د.شاهد إلياس
د.دفرور عبد النعيم

دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية القطاع الصناعي -دراسة حالة الدول املغاربية مع الرتكيز على حالة اجلزائر

جامعة الوادي

س04. 05د

د.كمال شريط
ط .مرمي زغالمي

دور املرافقة املقاوالتية يف حتقيق استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر-

جامعة تبسة

س  01. 05د  --س 41. 05د مناقش ـ ـة

الورشـة ا ألوىل :التوقيت من الساعة  08.00د اإىل  00. 01د
رئيس الجلسـ ـ ـ ــة :د.زراول ـ ـ ــة رفيق– جامعة قالمة
التوقيت

املاكن :مركز املقاولتيـة :القاعة 00
مقرر الجلسـ ـ ـ ــة :د.اسماعلي فوزي – جامعة قالمة
عنوان المداخلـ ـ ـ ـ ــة

المتدخل

الهيئ ـ ـ ـ ــة

س 11. 00د

د.غريب محزة
أ .غريب عمار فاروق

واقع الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

جامعة املسيلة
املدرسة العليا للتجارة القليعة

س  31. 31د

د .عفيف هناء
ط .ثابت كنزة

واقع ومعوقات املقاوالتية يف اجلزائر

جامعة عنابة

س 01. 00د

أ .بن سعادة مفيدة
أ.دخاخين وهيبة

التسيري االسرتاتيجي :الرهان املعاصر للصناعات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

جامعة قاملة
جامعة عنابـة

س  54. 00د

أ .زرفة رؤوف
أ.زراري نور الدين

الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات كمسار لتحسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

جامعة قاملـ ـ ــة

س  11. 05د

د .جاب اهلل مصطفى

املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعالقتها بالسياسة االقتصادية الكلية للجزائر

جامعة املسيلة

س  04. 05د

د.ملوكي اوس

أثر تطبيق الشفافية باملؤسسات الصغرية و املتوسطة بغرض حتقيق التنمية االقتصادية (دراسة ميدانية)

جامعة الطارف

د .شنيخر عبد الوهاب

أســاسيـات وآفـاق حتـول املؤسسـات الصناعيـة اجلزائريـة حنـو االقتصـاد األخضر

جامعة أم البواقي

س 01.05د

د.قروف حممد كرمي

س  01. 05د  --س 41. 05د مناقش ـ ـة

املاكن :مركز املقاولتيـة :القاعة 00

الورشة الثانـــــــــية :التوقيت من الساعة  00. 08د اإىل  00. 01د
رئيس الجلسـ ـ ـ ــة :د.دبوش عبد القادر– جامعة قالمة
التوقيت

مقرر الجلسـ ـ ـ ــة :د .براحلية زوبير– جامعة قالمة

المتدخل

الهيئ ـ ـ ـ ــة

عنوان المداخلـ ـ ـ ـ ــة

س  00.11د

أ.د /السعدي رجال
ط.براك سامي فؤاد

واقع ودور متويل اجلهاز املصريف اجلزائري للصناعات الصغرية واملتوسطة

جامعة أم البواقي

س  04. 00د

د.سلطاين حممد رشدي
د.الغايل بن براهيم

تنافسية املؤسسات الصغرية املتوسطة

جامعة بسكرة

س  01. 00د

د .عزوزي خدجية
أ.باليلية ربيع

املناولة كمدخل اسرتاتيجي لدعم مرونة املؤسسات الصغرية  -دراسة حالة املؤسسة االقتصادية العمومية ألشغال الطرقات –

جامعة قاملة
جامعة سوق اهراس

س 54. 00د

أ.لعاليبية مالك
د .وفاس الشريف

املناولة كمدخل اسرتاتيجي لتفعيل دور الصناعات الصغرية واملتوسطة

جامعة سوق اهراس

س  11. 05د

أ.د/غياط شريف
ط .مساعدية مجال

 -دراسة حالة املؤسسة االقتصادية العمومية ألشغال الطرقات بسوق أهراس-

األجهزة الداعمة إلنشاء الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

جامعة قاملة

"الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (  )ANSEJمنوذجا"

س  15.05د

أ .شباركة مهدي
أ.سالوي رفيق

واقع الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مع هناية 0202

جامعة قسنطينة
جامعة قاملة

س01.05د

د .معيزي جزيرة
أ .غراس حممد الطاهر

قراءة يف الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

جامعة قاملة
جامعة قاملة

س  01. 05د  --س 41. 05د مناقش ـ ـة

هنايــــة أآشغـــال اليوم ا ألول عىل الساعة الثالثــة ()01.00
اليوم الثاين :الثالاثء  28نوفمبر( 7102قاعة املؤمترات ابللكية  -مجمع سويداين بومجعة)
الفرتة الصباحيــة ()05.11 - 10.01
اجللسة ا ألوىل التوقيت :من الساعة  80. 03د اإىل 00. 00د

املاكن  :قاعة احملاارات

رئيس الجلسة :أ.د.غياط شريف – جامعة قالمة
التوقيت

مقرر الجلسـ ـ ـ ـ ـ ــة :د.عمر عبدة سامية – جامعة قالمـ ـ ـ ـ ـ ـة

المتدخل

الهيئ ـ ـ ـ ــة

عنوان المداخلـ ـ ـ ـ ــة

س 01. 10د

د.غقال الياس
أ .حممد علي بلحسن

الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة لدعم تنافسية املؤسسات

جامعة بسكرة

س  41. 10د

د .أمحد نصري
د .يونس الزين

الصناعات الصغرية واملتوسطة يف الدول النفطية مع اإلشارة إىل التجربة القطرية -الواقع واألفاق -

جامعة الوادي

س  01. 10د

د.أشرف الصويف
أ .عبد املنعم الدامي

املؤسسات الصغرية واملتوسطة كقاطرة للنمو باجلزائر

جامعة باتنة

س  01. 10د

أ.د /بريبش السعيد
ط.شبلي دنيا

تقييم دور هيئات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة 4002-4002

جامعة عنابة

س  41. 10د

د.بن صويلح ليليا
د .بن صويلح أمال

السياسة االجتماعية لرتقية املقاولة النسوية وتفعيل مشاركتها يف التنمية املستدامة  -4000دراسة حالة التجربة اجلزائرية-

جامعة قامل ـ ـ ــة

س  01. 01د

بودبوز نورالدين

تنوع االستثمارات يف التنمي ـ ـ ـ ــة االقتصادية :جممع االخوة بن مساهل :امنوذجا

مثل عن شركة االخوة بن
مساهل

س  01. 01د  --س 41. 01د مناقش ـ ـة

اجللسة الثانيــــة :التوقيت من الساعة  00. 00د اإىل 00. 08د

املاكن :قاعة احملاارات

رئيس الجلسة :أ.د .بريبش السعيـ ـ ـ ـ ــد – جامعة عنابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التوقيت

مقرر الجلسـ ـ ـ ـ ـ ــة:د .زدوري أسماء – جامعة قالم ـ ـ ـ ــة

المتدخل

الهيئ ـ ـ ـ ــة

عنوان المداخلـ ـ ـ ـ ــة

س 11. 00د

السيد :زوارة حممد

االمتيازات اجلبائيـ ـ ـ ـ ـ ــة يف ظل قانون االستثمار اجلديد

ممثل عن املديرية العامة لــ:

س  71. 00د

د.لطفي خمزومي
ط .خالدي مليكة

دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة مشكل البطالة باجلزائر للفرتة 0202-0111

جامعة الواد

س  51. 00د

د .دبو عبد القادر
د .بريي نورة

املناولة واإلبداع التكنولوجي لزيادة تنافسية الصناعات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

جامعة قاملة
جامعة قاملة

س 11. 07د

د.العابد برينيس شريفة
د .محزة نائلة

تطوير املؤسسات املصغرة ،الصغرية واملتوسطة اخليار األمثل ملا بعد مرحلة النفط :عرض جتارب عربية واستفادة اجلزائر منها

جامعة الطارف
جامعة سوق اهراس

س  71. 07د

د .فرنان جميد
د.العوين نور اهلدى

عالقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدور املرأة يف التنمية احمللية " مدينة بسكرة منوذجا"

جامعة البويرة
جامعة بسكرة

س  51. 07د

أ.د/روابح عبد الباقي

األثر االقتصادي واالجتماعي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة-حالة اجلزائر

جامعة قسنطينة20

س  11. 00د

 --س 71. 00د مناقش ـ ـة

ANDI

الورشـة ا ألوىل :التوقيت من الساعة  80. 3د اإىل  80. 00د

املاكن  :مركز املقاولتيـة :القاعة 00

رئيس الجلسة :د.بن الشيخ توفيق  -جامعة قالمة
التوقيت

مقرر الجلسـ ـ ـ ــة :د.خروف منير  -جامعة قالم ـ ـ ــة
عنوان المداخلـ ـ ـ ـ ــة

المتدخل

الهيئ ـ ـ ـ ــة

س  01. 10د

د.بريكة السعيد
د.نور اهلدى عمارة

مسامهة االستثمار األجنيب املباشر واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية الصناعية يف اجلزائر

جامعة أم البواقي

س  54. 10د

د .بدروين عيسى
د .شريط حسني األمني

جهود اجلزائر يف حتسني مناخ االستثمار كشرط أساسي لدعم املقاوالتية

جامعة املسيلة

س  11. 10د

ط .حاجي أمساء
ط.روايقية زهرة

التوجه حنو العناقيد الصناعية كآلية لتحسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

جامعة قاملة

س  04. 10د

د.زدوري امساء

رأس املال البشري كمتغري أساسي حنو حتقيق اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

جامعة قامل ـ ـ ـ ـ ــة

س  01.10د

أ .بزازي سامية
أ .دغمان راضية

دور الصناعات التقليدية واحلرف يف دعم القطاع السياحي كمدخل لتحقيق التنمية احملليةـ دراسة حالة :والية قاملة ـ

جامعة قاملة

س 54. 10د

د.مساح طلحي
د .فوزي شوق

معوقات ترقية الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وآفاق تنميتها

جامعة أم البواقي

س 11. 01د

ط .وداد صياح

دراسة االستثمار األجنيب املباشر يف إطار الصناعات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية على ضوء التغريات الدولية واإلقليمية الراهنة

جامعة عنابة

س  14. 01د

 --س 30. 01د مناقش ـ ـة

املاكن  :مركز املقاولتيـة :القاعة 00

الورشـة الثانية :التوقيت من الساعة  80. 3د اإىل  80. 00د
رئيس الجلسة :د.حجاج عبد الحكيم  -جامعة قالمة
التوقيت

المتدخل

مقرر الجلسـ ـ ـ ــة :د.بن احسن نصر الدين  -جامعة قالمة
عنوان المداخلـ ـ ـ ـ ــة

الهيئ ـ ـ ـ ــة

س  01. 10د

ط.قروي عبد الرمحن
ط.مسيود عبد اهلل

مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية احمللية االقتصادية واالجتماعية-كندا منوذجا-

جامعة عنابـ ـ ــة
جامعة قامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة

س  54. 10د

د.خروف منري
ط.توامرية رمي

دور االستثمار اخلاص يف الصناعات الغذائية يف حتقيق التنمية االقتصادية واألمن الغذائي

جامعة قاملة

س  11. 10د

د.براحلية زوبري
أ.ماضي حممد

دور التحكيم التجاري الدويل يف حل النزاعات املتعلقة باالستثمارات األجنبية

جامعة قاملة

س  04. 10د

أ .سعد اهلل عمار
أ.كشييت حسني

اضاءات على برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

جامعة قاملة

س  01.10د

ط.هادف ليلي
ط.شوايب سارة

مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التجارة اخلارجية-حالة اجلزائر-

جامعة عنابة
جامعة عنابة

س 54. 10د

ط.لسبع مرمي
ط.ادبوب سارة

واقع وآفاق تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

جامعة اجلزائر 20

س 11. 01د

د.بوقموم حممد
د.كنيدة زليخة

تنافسية الصناعات التحويلية يف ظل الشراكة األورو -جزائرية

جامعة قاملة
جامعة ميلة

س  14. 01د

 --س 30. 01د مناقش ـ ـة

الاسرتاحة واذلهاب لقاعة احملاارات  -مجمع سويداين بومجعة حلضور اجللسة اخلتامية

الساعة  11. 05د اختتام امللتقى وتوزيع الشهادات

