
 
 

 الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

   ENSSEA واالقتصاد التطبیقيحصاء لإلالمدرسة الوطنیة العلیا 
  بالشراكة مع:

  CREAD المطبق من أجل التنمیة مركز البحث في االقتصاد 
 مع:بالتعاون 

 )LIRUE(بمخبر التكامل االقتصادي والتنمیة المستدامة بحث  فرقة

  )LASAP(بمخبر   20 30أھداف التنمیة المستدامة فرقة بحث 
 CREADوحكومة المؤسساتفرقة بحث ریادة األعمال 

  EHEC.ENSM ,ENSSEA ,M’SILAر المقاوالتیةود
 
 حول:العاشر ینظمون الملتقى الدولي 

 اديــاالقتصمو ــال والنــادة األعمــری
  في ضوء التطویر واالبتكار

  
  

  تحت شعار 

 بین التطویر واالبتكار لتحقیق االزدھار األعمالریادة 

  للملتقى: ونالشرفی لرؤساءا

 .واالقتصاد التطبیقيالوطنیة العلیا لإلحصاء  زكان المدرسةاحمد  /ا.د

  CREADمن أجل التنمیة  المطبق منذر مدیر مركز البحث في االقتصاد لعساسي /د

  الملتقى:رئیس 
  واالقتصاد التطبیقيالوطنیة العلیا لإلحصاء  كبور المدرسةنعیمة  /د

  
  :رئیس اللجنة العلمیة

  د/ نعیمة كبور المدرسة الوطنیة العلیا لإلحصاء و االقتصاد التطبیقي
  واالقتصاد التطبیقيالوطنیة العلیا لإلحصاء  مجطوح المدرسةفضیلة  /د

 
  :دار المقاوالتیةمدراء 

 سیا شریف المدرسة الوطنیة العلیا لإلحصاء واالقتصاد التطبیقيأ /ا.د 
  التجاریة العلیا لدراساتمدرسة  اد. ابتسام عبد الالوي 

 المدرسة الوطنیة العلیا للمناجمنتي منیر بالل /د 
 عبد الوھاب جباري جامعة مسیلة /د 

  
  التنظیمیة:رئیس اللجنة 

 شریف المدرسة الوطنیة العلیا لإلحصاء واالقتصاد التطبیقيسیا أ /ا.د 
 من أجل التنمیة  المطبقالبحث في االقتصاد  مركزحماش ینة الكا. د.CREAD 



 
 

  
 

  ةــــاجـــبـدیــال    
  

ن ركائز مجزء كتھدف الجزائر ، شأنھا شأن البلدان الناشئة األخرى  إلى إقامة ریادة األعمال    
سیة إذ یجب أن تجمع ریادة األعمال ھذه بین الظروف المؤس .إنعاش القاعدة االقتصادیة 
ئد فع راالتي تمثل المحرك و القوة الدافعة لالقتصاد من خالل دواالجتماعیة واالقتصادیة، 

ك نحو لتحرعمال للتقدم بالبحث عن األفكار االبتكاریة التي تسھم في طرح تولیفات جدیدة لاإل
یادة ر  تجربة  وعلیھ ھل تحقیق النمو االقتصادي حسب ما أشار الیھ '' جوزیف شومبیتر ''.

معاییر  برازإاألعمال في الجزائر  مطابقة لألسس النظریة ،إن ھذا االستفسار یجعلنا نتوجھ نحو 
  .زائرالتحلیل و القیاس  لمدى مساھمة الشركات الناشئة لمتطلبات ریادة األعمال  في الج

طة باألھداف المرتب  یقودنا قیاس مساھمة الشركات الناشئة من خالل  تحلیل فعالیة أدوات األداء
شكل رة بوالنتائج والوسائل الموضوعة في بیئة تتسم بالمنافسة الشدیدة و االضطرابات الكبی

  . تزاید ونظام بیئي قائم على اقتصاد المعرفةم

رنة المقابإن تحلیل أداء تجربة ریادة األعمال في الجزائر یسمح لنا من جھة بتقییم موقعھا  
ة بشكل عالیبتجارب البلدان الناشئة.ومن جھة أخرى ھذه الدراسة تسمح بتحدید معاییر تقییم الف

  ذاتي . موضوعي أكثر منھ

   :االعتبارات  النظریة والعملیة  إلى طرح اإلشكالیة التالیةتقودنا كل ھذه 

كار ا باالبتالقتھللمعاییر النظریة والعملیة لتحلیل أدائھا وع في الجزائرریادة األعمال  ستندھل ت
  والنمو االقتصادي؟ 

  :و نستكمل ما جاء في  اإلشكالیة المطروحة أعاله  بالسؤالین التالین

  في النمو تخضع  لمعاییر قابلة للقیاس؟ عمالاألھل مساھمة ریادة  

  قة یة المحقالفرص االبتكارمواتیة القتناص واستغالل  الحالیة لریادة االعمالھل البیئة

  للثروة ؟

  

  أھداف الملتقى:
  

  باالقتصاد.في استقطاب المشاریع االبتكاریة للنھوض  ریادة األعمالإبراز أھمیة 
  الریادیةاالطالع على مقومات نجاح المشاریع. 
  لتنمیة االقتصاد. كإستراتیجیة ریادة األعمالتسلیط الضوء على دور 
 االقتصادي في ظل االبتكار. والنمو ریادة األعمال قیاس أثر العالقة بین 
  على االقتصاد. وتأثیرھاابتكاریة  لمشاریع ریادیةالتعرف على نماذج 
 

  

  محاور الملتقى:



 
 

  
  لجزائرفي ال البیئة المؤسسیة واالقتصادیة واالجتماعیة لتأسیس ریادة األعما :01المحور 

  
 معاییر قیاس وتقییم أداء ریادة األعمال  :02المحور 

 مكانة المشاریع االبتكاریة ومساھماتھا في النمو االقتصادي :03المحور 
  

  المبتكرةمساھمة اقتصاد المعرفة في اختیار المشاریع  :04المحور 
 

إلى  " من الفكرة النمو االقتصاديناشئة ومساھمتھا في اللمؤسسات اعرض نماذج  :05المحور
  التطبیق"

  
  للمشاركة:شروط الواجب التقید بھا 

  
 .أن یكون موضوع المداخلة ضمن أحد محاور الملتقى 
  اوكتابتھضرورة التزام الباحث بالمنھج العلمي المتعارف علیھ في إعداد البحوث 
  محتوى المداخلة المرسلة. تدعم وحدیثة   البحث إحصائیاتموضوع أن یتضمن 
  ،یم تقدرة االنجلیزیة، مع ضرو الفرنسیة،كتابة البحث تكون باللغات التالیة: العربیة

 بلغة مغایرة. والثانيملخصین األول بلغة البحث 
  :تبة الركامل، (االسمأن تحتوي الصفحة األولى من المداخلة على المعلومات اآلتیة

نوان العلمیة، المؤسسة أو الجامعة التي ینتسب لھا الباحث، البرید االلكتروني، ع
 المداخلة وكذا المحور التابعة لھ).

  ترفض البحوث التي سبق وأن قدمت في تظاھرات علمیة سابقة أو نشرت في مجالت
 علمیة.

 لبحوث ة االتواصل معھ في حالالذي یتم (وعلى  .فقط والثنائیةفردیة ال تقبل المداخالت
 االلكتروني) وبریدهأن یرسل رقم الھاتف  المشتركة 

  ورقةتكتب المداخالت على) )A4  نوع الخط 16ومحررة بخط حجمھ ،
SakkalMajalla نوع الخط  14حجمھ  وبخطبالنسبة للمداخالت باللغة العربیةTime 

New Roman مع ترك مسافة 1األسطر ( بالنسبة للمداخالت باللغة األجنبیة، تباعد (
 األطراف.سم في 2.5

  اعتماد نظامAPA    واالقتباسات.في الكتابة والتوثیق 
 بما في ذلك كحد أقصى  20إلى  16بین عدد صفحات المداخلة المرسلة  أن یتراوح

 المراجع. وقائمةالمالحق 
 قالعم لة(األصااألتي:تقیم بحسب  السري، والعلمي  الواردة للتحكیمالمداخالت  لتخضع ك 

 اللغة)ومدى إسھامھا في البحث العلمي و سالمة العرض و 
  الملتقى حضوریا و عن بعد سینعقد. 
  مجلة اإلحصاء في مجالت:  بعد إعادة تقییمھا تنشر أحسن المداخالت المعروضة

لة مج،CREADمن أجل التنمیة  المطبق، مركز البحث في االقتصاد واالقتصاد التطبیقي
 .) جامعة مسیلةاقتصادیات األعمال والتجارة ( 

 
 



 
 

  الجھات المعنیة بالملتقى:
  والباحثیناألساتذة. 
  ذات الصلة بموضوع الملتقى. والخاصةالعامة  والمؤسساتالھیئات 
 .طلبة دكتوراه 
  
 

 التسجیل واستقبال الملخصات  رابط: 
https://forms.gle/FtuQ6sgoRzyEU1w9A 

QR:  
  

 :البرید االلكتروني الستقبال المداخالت 
entreprenariatcroissance@gmail.com  

   
  00213.557.367.157اب :  عبر الواتسمعنا للتواصل 

 
  مواعید مھمة :

  
  استقبال الملخصات-
  

  2022أوت   30 إلى غایة

  بعد قبول الملخصات   إرسال المداخالت  تاریخ
  اإلعالن عن البرنامج العلمي للملتقى-
  

  2022نوفمبر  02 

  أیام الملتقى -
  

  2022نوفمبر  21و  20 

بدء استقبال المداخالت بصفتھا -
  النھائیة للتحكیم من أجل النشر 

  

  2022دیسمبر  15إلى غایة  نوفمبر   22

  
  
 
  
 
 


