
 ةـــــــالشعبي ةــــــــاطير الديمق ةــــــــــئريزاالج ةـــــــالجمهوري 
 العلمي والبحث العالي التعليم وازرة

 عنابة –باجـــي مختـــار  جامعة
 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 
 مـــــــــــــــــــــــــــــظــتن

 :ولـــــــــــــــي حـــــــــــــدراسوم ــــــيــــ
 

 
ــرة في ــــــة و الصغيـــــــة خلق المؤسسات المتوسطــــاشكاليــ

 ــر: تحديات و حلولـــالجزائــ
 

 9102 سبتمبر 26و ذلك يوم 
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 االشكالية
حاجة االقتصاديات احلديثة اىل خلق املؤسسات املتوسطة و الصغرية أضحى حتميا وذلك نظرا ملا تلعبــو ىاتو الكيانات ان 

حجم القيمة املضافة يف  السيما يف خلق فرص عمل و رفع من،التنمية و التوازنات الكربى االقتصادية من أدوار يف حتقيق 
ه ذحوايل عقدين من الزمن اىل زيادة انشاء ى ذتسعى اجلزائر جاىدة و مناحلديثة ه االقتصاديات ذاالقتصاد الوطين. وعلى غــرار ى

ه اجلهود تبقى غري قادرة على ذاملؤسسات من خالل تقدمي تسهيالت و توفري مناخ مالئم ألنشائها وتوسيع نشاطها. اال أن  ى
  يادة عدد املؤسسات املتوسطة و الصغرية مبا يتماشى و متطلبات التنمية االقتصادية يف اجلزائــر.رفع حتدي ز 

 :كره نطرح اشكالية اليوم الدراسيذ وبناء على ما تقدم 
 ؟ماهي أهم  الصعوبات و المعوقات التي تحول دون تيسير عملية انشاء المؤسسات المتوسطة و الصغيرة في الجزائر

المؤسسات  وخلق دفع حركية انشاءلك في ذه القيود وتساهم بذوماهي أنجع الحلول التي بإمكانها أن تساعد على رفع ه
 ؟أو الحفاظ عليها

 
 أهداف اليوم الدراسي

 :ما يليا اليوم الدراسي اىل ذيهدف ى
 يف اجلزائــر. املؤسسات املتوسطة و الصغريةمشكل صعوبات خلق  تشخيص 
 أىم العراقيل اليت تثبط من حركية خلق املؤسسات يف اجلزائر. تقصي 
  التوصيات تقدمي خالل من االقتصادي واحمليط اجلامعة بني علمية عالقة بعث. 
  يف  يتماشى و متطلبات التنمية املؤسسات املتوسطة و الصغرية مبااقرتاح حلول ناجعة لتسهيل اليات خلق

 اجلزائر.
 

 الرئيسية لليوم الدراسي المحاور
 

 .االقتصاد اجلزائرييف  و مكانتها املؤسسات املتوسطة و الصغريةواقع  :األول المحور
 املؤسسات املتوسطة و الصغرية اجلزائرية و التحوالت التكنولوجية احلديثة  :الثاني المحور 
 وأىم العراقيل اليت حتول دون دلك. الصغريةاملؤسسات املتوسطة و  جمهودات الدولة يف انشاء  :الثالث المحور 
 املؤسسات املتوسطة و الصغرية اجلزائرية.املقاوالتية و االبتكار و   :الرابع المحور 

    لمؤسسات املتوسطة و الصغرية يف اجلزائر.لظاىرة املوت السريع  الخامس: المحور
 

 :العلمية اللجنة أعضاء
 فيــــــــانــي لطـــــــد. رمض :العلمية اللجنةرئيس 

 د. بلعادي عمــــار :العلمية اللجنةنائب رئيس 
 



 الجــــــامعـــة االســـم و اللقب
 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة أ.د ماضي بلقاسم
 عنابــــــــــــــــــــــــةجامعـــــــــــــــــــــــــــة  أ.د بوريش ىشام

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة أ.د جاوحدو رضا

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة أ.د منصوري عبد اهلل

 ــــــــــــــــةجامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــ أ.د زغيب شهرازاد

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة أ.د شبرية بوعالم عمار

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة أ.د صاحلي عبد القادر

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. لرباع اهلادي

عنابــــــــــــــــــــــــةجامعـــــــــــــــــــــــــــة  د. عفيف ىناء  

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. لكحل نبيلة

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. بن معزو زكرياء

ــــــــــــــةجامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــ د.بوصنوبرة علـــي  

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. شليحي اميان

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. خوالد بوبكر

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. شايب حليمة

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د.قصايب الياس

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة حسني ذباحد. 

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. دريس خالد

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. بو القدرة نزيهة

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د.عريج وليد

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. سيساوي مراد

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. قوري فيصل

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. قريف عبد العزيز

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. بشكر اهلام

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. بوشوك سناء

 ة معسكرـــــــــــــــــجامع د. زياد حممد
 ة مستغاًلــــــــــــــــجامع د. بن عامر مصطفى

 
 د. بوالقدرة نزيهة و اهلام بشكر.د :التنظيمية اللجنة رئيس

 ة أماليأ. خدادم: التنظيمية اللجنة نائب رئيس
 :التنظيمية اللجنة أعضاء



 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة ا. تليلي طارق

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة أ. عجمـــي ســـارة

عنابــــــــــــــــــــــــةجامعـــــــــــــــــــــــــــة  بدير ملياء  أ.  

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة د. محزة زكريـــاء

 جامعـــــــــــــــــــــــــــة عنابــــــــــــــــــــــــة عويســـي وردة د. 

 
 :في اليوم الدراسي المشاركة شروط
 الدراسي اليوم حماور أحد يف البحث يكون أن.  
 مبا فيها اهلوامش واملراجع املعتمدة يف آخرىا  البحث منهجية ظل يف العلمية باألصالة متسماً  باجلدية البحث يتصف أن

 . مع ملخص بلغة مغايرة للغة العرض
 سابقة ملتقيات يف قدم أو نشره سبق قد البحث يكون أال  
 صفحة 15 عن البحث صفحات عدد تزيد أال  
 باللغة العربية خبط   الكتابة Traditional Arabic للهوامش، وباللغة األجنبية )الفرنسية  61للنص و 61حجم

 1للهوامش، مع مراعاة ترك مسافة  61للنص و  61حجم    Times New Romanأو اإلجنليزية(، خبط    
 سم من كل اجلوانب؛

  ؛و الثنائيةتعطى األولوية للمداخالت الفردية 
  املداخالت للتحكيم العلمي؛ختضع مجيع 

 :ةــــــــمهم خـــــتواري
 
 10/10/9102 البحوث: الستقبال أجل آخر -
 02/12/9102: يوم حد كأقصىاملقدمة سيكون   البحوث يف ميةلالع اللجنة يأر  -
 .مقبولة الغري البحوث بإعادة اللجنة تلتزم ال -
 

   :الدراسي لليوم المراسلة عنوان
  :التايل االلكرتوين الربيد اىل داخالتامل ترسل

journeedetudefsegannaba2019@gmail.com 
 

 .يـــــــــــــــالدراس ومـــــالي في نــــــالمشاركي اتـــــنفق لـــــــتحم مــــــيت ال :ةــــــــــــــهام ةــــمالحظ
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