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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 برج بوعريريج -جامعة محمد البشير إلابراهيمي

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 LERDRمخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية  

 

 PRFUينظم مشروع البحث التكويني الجامعي 

 حقيق التنمية املحلية املستدامةنحو تفعيل دور املقاوالتية في دعم وت

 (F01L02UN340120210005)رقم 

 يجبرج بوعرير -جامعة محمد البشير الابراهميمي  -دار املقاوالتية  بالشراكة مع
 

 :حول  لثالثا تفرراي ي الا وطني اللتق  ملا

 

 2222 مارس 22و  23 ييوم

 منصة زوومبتقنية التحاضر املرئي عبر 

 
 

 

 

 الهيئة املشرفة على امللتقى
 

 

 

 برج بوعريريج -مدير جامعة محمد البشير إلابراهيمي -بوضرساية بوعزة. د.أ                             ى  الرئيس الشرفي للملتق

 عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -زنكري ميلود. د                             مللتقىاملشرف العام على ا

 مدير مخبر  الدراسات والبحوث في التنمية الريفية -بن قطاف أحمد. د                                     املنسق العام للملتقى

 PRFUرئيس مشروع البحث التكويني الجامعي  -الغفار غطاس بد ع. د                              رئيس امللتقى                

 PRFUعضو مشروع البحث التكويني الجامعي  -الصالح دشاشحمد م. د                              رئيس اللجنة العلمية     

 مخبر  الدراسات والبحوث في التنمية الريفيةعضو  –بلميهوب أسماء . د                             رئيس اللجنة التنظيمية  

 

 

 

  

 يعوآليات تفعيلها يف الوسط اجلام رـي يف اجلزائـة والعمل املقاوالتـاملقاوالتي
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 2222مارس  32 ربعاءاأل: ولفعاليات اليوم األ

 

 (سا 20:22 -سا 20:22)                                                                                                  تسجيل الدخول                                               

 (سا 02:22 -سا 20:22)                                                                                                                                                                       الافتتاح 

 ت من القران الكريمآيات بينا 

 الاستماع للنشيد الوطني 

  غطاسبد الغفار عكلمة رئيس امللتقى الدكتور 

  مدير املخبر الدكتور بن قطاف أحمد  - املنسق العام للملتقىكلمة 

 كلمة عميد الكلية الدكتور زنكري ميلود 

 وإلاعالن عن افتتاح امللتقى كلمة مدير الجامعة البروفيسور بوضرساية بوعزة 

 

 بوخاري لحلو. د: اتاملسير التقني للجلس                                                                                               جلسات العلميةال

 ( سا 00:12 -سا 02:22) عرض ومناقشة                                          فتتاحية                                        الجلسة العلمية الا    

 سين رحيمح. د.أ: رئيس الجلسة

 عنوان املداخلة جامعة الانتساب أسماء املتدخلين الرقم

 مسانتلجامعة  بودالل علي 20
واقع  املمارسة املقاوالتية في املؤسسات املصغرة ودور أجهزة الدعم و املراتفقة في 

 الجزائر

22 

 عاد كاسري بوداشس

 بد هللا رضوانع

 عيمة اياد مالكن

 جايةبجامعة 

Etude exploratoire du rôle des antécédents entrepreneuriaux de la famille 

sur l’orientation, les attitudes et les aptitudes entrepreneuriales des 

entrepreneurs de la région de Bejaia. 

21 
 مري تفاطمةع

 عدة ليلى

 22 هرانو جامعة 

 جامعة ألاغواط
 املشاريع الاقتصادية في الجزائر املرأة وقيادة

20 
 ميلود زنكري 

 نوال يحياوي 
 التعليم املقاوالتي الجامعي كأداة لتنمية ثقاتفة املقاوالتية جامعة برج بوعريريج

20 
 غزال تفضيل

 عسلي نور الدين
 ملسيلةاجامعة 

اضنة مساهمة حاضنة ألاعمال في دعم ومراتفقة املؤسسات الناشئة في الوسط الجامعي ح

 ألاعمال لجامعة املسيلة نموذجا

 بد القادر رتفافع 20
يدي سجامعة 

 بلعباس

From Corona Virus to Corona Crisis  The Entrepreneurship Education and 

Innovation as The New Panacea for Economic Growth 

 00:12 -00:22 مناقشة عامة

 (سا 01:22 -سا 00:12) عرض ومناقشة          ألاولى                                                                             الجلسة العلمية 

                                              وس ى بن منصور م د.أ: رئيس الجلسة

20 

 زوري الطيبم

 ميموني ياسين

                                                                        بوقطاية سفيان

 ليزانغجامعة 
أثر نشاط ريادة ألاعمال وبعض متغيرات الاقتصاد الكلي على النمو الاقتصادي في 

 دولة أملانيا

 ةكفي صليحت 22
يدي سجامعة 

 بلعباس

Les incubateurs universitaires : un facteur clé pour promouvoir 

l’innovation dans les universités algériennes 
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 عرض تجارب دولية-التعليم املقاوالتي الجامعي كآلية لتنمية الثقاتفة املقاوالتية 23لجزائر اجامعة      الل أم الخيرم 21

 دار املقاوالتية ودورها في تطوير الفكر املقاوالتي لدى الشباب الجامعي ملسيلةاجامعة  لعباس عبد الحميدب 20

20 
 ينة رحمانييم

 ماللة ايمان

 جامعة برج بوعريريج

 

دراسة : دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية في تأسيس املشاريع املقاوالتية

 حالة الوكالة الوالئية لدعم وتنمية املقاوالتية تفرع برج بوعريريج

20 
 ضيلة بوطوةتف

 الوافي عالء الدين
 امعة تبسةج

دور املراتفقة في الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر في دعم املؤسسات الناشئة 

 (2222-2222)دراسة حالة الفررة 

 (سا 00:12 -سا 01:22) عرض ومناقشة                                                                                                            الجلسة العلمية الثانية

                                                   عقون عبد السالم د .أ: رئيس الجلسة

 عنوان املداخلة جامعة الانتساب أسماء املتدخلين الرقم

20 
 ربي أم كلثومغ

 ساس ي عبد العزيز
 الدور الاقتصادي و الاجتماعي للمقاوالتية لبويرةاجامعة 

 يزي وزوتجامعة  ام حسينس 22
Financement de l’entrepreneuriat et poids de la finance inclusive sous 

l’angle de crédit : théories et pratiques en Algérie 

21 

 رنان نجور ح

 عماد بركان

 بن مالك سارة

 نشلةخجامعة 
دراسة حالة سوق -التمويل الجماعي آلية حديثة لتمويل املشاريع املقاوالتية 

 -ويل الجماعي في سويسراالتم

20 
 خفي أمينم

 خويلدات صالح

 ستغانممجامعة 

 جامعة ورقلة
 ليةأهمية اقتصادية، تحديات بيئية ومساهمة دو : املرأة والنشاط املقاوالتي

20 
يتام دليلةت  

زولة تفاطمةط  

 22امعة البليدة ج

 جامعة عين تموشنت
 املقاوالتية للطلبة الجامعيين في الجزائر بين الواقع واملأمول  املراتفقة

20 
 بد الرزاق بوعيطةع

 بنون خير الدين
 رج بوعريريجبجامعة 

إطار مقررح لتفعيل  دور الجامعة في تشجيع الثقاتفة والفكر املقاوالتي في الوسط 

الجامعي من خالل دور املقاوالتية باالسررشاد بحالة دار املقاوالتية للمركز 

 ميلة  -الجامعي

 دور الجامعة والابتكار في تفعيل وتطوير املقاوالتية رج بوعريريجبجامعة  بوبكر عميروش 20

 00:12 -00:02 مناقشة عامة

 (سا 00:22 -سا 00:12)عرض ومناقشة                                              ة                               ثالثالجلسة العلمية ال

 د آمال شوتري .أ: رئيس الجلسة

 عنوان املداخلة جامعة الانتساب أسماء املتدخلين الرقم

01 
 جاة مرازي ن

 كوديد سفيان

يدي س جامعة

 بلعباس

Social entrepreneurship-The best way to apply corporate social 

responsibility and develop social capital 

 لجلفةاجامعة  فيان بن داودس 22
تضان ريادة ألاعمال إلالكررونية ، في ضل مساهمة املؤسسات الجامعية في اح

 الاقتصاد الرقمي إلاشارة إلى تجارب دولية ناجحة

 تمويل البحث العلمي كمدخل لتشجيع الابتكار في قطاع التعليم العالي في الجزائر املةقجامعة  ميرة جابري أ 21

20 

 تفيةمير بوعاس

 بالل بولطيف

 بلقاسم رحالي

 (ANADE-CNAC- ANGEM)الجزائر دراسة حالة  هياكل دعم وترقية املقاوالتية في رج بوعريريجبجامعة 

20 
 تيحة ساكرتف

 نصيري موساوي 
 نابةعجامعة 

دار املقاوالتية  -داراملقاوالتية كآلية لتعزيز روح املقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين

 سكيكدة نموذجا 2511أوت  22بجامعة 
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20 
 حيرش سليم

 شقراني محمد

 22جامعة البليدة 

 جامعة الجلفة

دراسة حالة عينة من  طالبات  –املقاوالتية النسوية  لدى الطالبات الجامعيات 

 جامعة زيان عاشور بالجلفة 

 00:22 -00:12 مناقشة عامة

 يوم ألاول اختتام فعاليات ال

 لعايب وليد. د: ورشةاملسير التقني لل                                                                                                                                          ةالورش

 (سا 01:12 -سا 02:22) عرض                                                                                في الورشةألاولى  الجلسة

                                              بن قطافأحمد   .د: رئيس الجلسة

01 
 خضر بلحاجل

 بن يطو حاج
 22هران و جامعة 

دراسة -ت الجامعيات دور التعليم املقاوالتي في تعزيز الثقاتفة املقاوالتية للطالبا

  حالة دار املقاوالتية باملركز الجامعي غليزان

02 
 شير عبد الحميدب

 ورية بوطرتفةص
 وجه املقاوالتي في الجزائراملؤسسات الناشئة كأحد آلاليات الحديثة لتشجيع الت سةبجامعة ت

03 
 سماء بلميهوبأ

 رابح بن محمد

 رج بوعريريجبجامعة 

 جامعة تبسة

حالة دراسة  –الجزائر بقاوالتية املتوظيف خصائص ألاقاليم في دعم املشاريع 

  ANADخريطة أقاليم برج بوعريريج وكالة 

04 

 اطمة الزهراء بن سيرودتف

 نور الهدى بن سيرود

 بن زغيوة ياسين

 22 سنطينةقجامعة 
طلبة الجامعة دراسة ميدانية على طلبة قسم العلوم  اوالتية لدىنية املقلا

 عبد الحميد مهري  −2التجارية جامعة قسنطينة

عيدةسجامعة  اطيمة الزهراء بختاوي تف 05  
دراسة ميدانية على عينة –أثر البيئة على التوجه املقاوالتي لدى الطالب الجامعي

 -سعيدة–موالي الطاهر .من طلبة جامعة د

ردايةغجامعة  بد الرؤوف قمبور ع 06 َنِدي-دور املقاوالتية في دتفع عجلة التنمية الاقتصادية  
َ
 دراسة للنموذج الك

 لوكالة الوطنية لدعم وترقية املقاوالتية كآلية ملراتفقة املشاريع املبتكرة ا رج بوعريريجبجامعة  ن احسن صالح الدينب 07

20 

 هاز الجيالليب

 محمد عجيلة

 دون عبد هللاحمبن 

 غردايةجامعة 
الرؤية  -متطلبات صيغ التمويل الاسالمي للمقاولة ودورها في التنمية الريفية 

 والاتجاهات

 نحو حتمية تعزيز الثقاتفة املقاوالتية لتحقيق التنمية ديةملاجامعة  لضاوية يسبعا 20

 (سا 00:22 -سا 01:12) عرض                                                    الجلسة الثانية في الورشة                                                     

                                                    احسن صالح الدينبن  .د: رئيس الجلسة

 التوقيت عنوان املداخلة جامعة الانتساب أسماء املتدخلين الرقم

 دور املقاوالتية الاقتصادي و الاجتماعي في تدعيم التنمية املستدامة 22هران و جامعة  يرة حبيبيخ 20

 لبويرةاجامعة  هام حميطوشس 22

Modalités de promotion de l’entrepreneuriat dans les universités 

algériennes : Cas de la maison de l’entrepreneuriat de l’université de 

Bouira 

21 
 ة أوصغيرويز لا

 عبد الواحد نسيمة
 جامعة برج بوعريريج

لبطالة في دعم وترقية العمل املقاوالتي في مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على ا

دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لوالية برج بوعريريج -الجزائر 

 -2222-2221خالل  للفررة 

20 
 يلى هادفل

 بوغازي تفاطمة الزهراء

 جامعة برج بوعريريج

 جامعة الشلف

الثقاتفة املقاوالتية لدى الشباب الجزائري ودورها في التنمية الاقتصادية 

 والاجتماعية
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20 
 مال العباس يك

 أحمد زبوش
 مساهمة الجامعة في دعم روح املقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين لبويرةاجامعة 

 مقاربة نظرية تأصيلية: املقاوالتية وإدارة املشاريع جامعة برج بوعريريج ن معتوق صابرب 20

 -مقاربة نظرية -الريادة املؤسسية و عالقتها باملعرتفة   سكرةبامعة ج  يمان نور الدينا 20

 لبويرةاجامعة  اس منصرليإ 20
Le gap entrepreneurial « Intention-Action » : Une exploration 

théorique 

 23لجزائر اجامعة  ادية لونيسن 20
ناشئة   في املنظومة املؤسسية الداعمة للمقاوالتية الابتكارية و املؤسسات ال

 الجزائر

 00:12 -00:22 (الورشة الثانية+ الورشة ألاولى ) مناقشة عامة

 رئيسيةالعودة إلى الجلسة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

   اخلتاميةاجللسة : فعاليات اليوم الثاني

 2222مارس  22اخلميس   

 (سا 20:22 -سا 20:12)                                                                                                  تسجيل الدخول                                               

 (سا 00:22 -سا 20:22)                                   قايديخميس ي . د :رئيس الجلسة                                                                                  

 عنوان املداخلة جامعة الانتساب أسماء املتدخلين الرقم

20 

 صالح سراي

 عابي وليد

 حماش ي زين الدين

 جامعة املسيلة

 جامعة تبسة

 جامعة سطيف

 - Ajzen 1991قياس الرغبة املقاوالتية من خالل تطبيق نموذج السلوك املخطط 

 لطلبة كلية العلوم الاقتصادية لجامعة املسيلة

 جامعة البويرة قريني تفارس 22
Entreprenariat et innovation : les obstacles à la valorisation des 

résultats de la recherche en Algérie 

21 
 توتفيق كرناف

 محمد تفوزية بودي
 جامعة تلمسان

دور الجامعة في تشكيل موقف ايجابي تجاه املقاوالتية للطلبة للرتفع من نواياهم 

 إلنشاء مؤسسات

20 
 وسيلة سعود

 محمد مداحي
 جامعة البويرة

ة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية في مراتفقة املشاريع املقاوالتية في دور الوكال

 (أونساج سابقا)الجزائر 

20 
 سارة بوكلي

 شايب تفاطمة الزهراء
 جامعة عنابة

دور التمويل إلاسالمي في دعم املشاريع الصغيرة تجربة القرض الحسن بوالية 

 عنابة

20 
 العيد غربي

 ريمخزار م
 جامعة الوادي

بين : تي في دعم روح املقاوالتية لدى الطلبة الجامعيينمساهمة التعليم املقاوال

 تجارب الدول املتقدمة و الجامعات العربية في مجال التعليم املقاوالتي

20 

 شالبي نعيمة

 زايدي بلقاسمي

 حسناوي ربيعة

 جامعة املدية
-2223السعودي التمويلي « كفالة»املصرفي دراسة حالة برنامج مساهمة التمويل 

 إلاسالمي في تمويل املشاريع املقاوالتية 2222

20 
 عبد القادر لحسين

 عبد الغفار غطاس

 جامعة أدرار

 جامعة برج بوعريريج

املقاولة بين  مساهمة التعليم املقاوالتي بمؤسسات التعليم العالي في تشجيع روح

 –مع إلاشارة إلى تجارب بعض الدول  -الطلبة 

 00:22– 02:12 مناقشة عامة

 00:12  – 00:22 اختتام فعاليات امللتقىو قراءة التوصيات 

 

 عايب وليد. د: ورشةاملسير التقني لل                                                                                                                                          ةالورش

 (سا 02:00 -سا 20:12)  ومناقشة عرض                                                                               في الورشةألاولى  الجلسة

 خاري و ب لحلو   .د: رئيس الجلسة

 التوقيت عنوان املداخلة جامعة الانتساب أسماء املتدخلين الرقم

 جامعة تلمسان نادية بومدين 20
دراسيية حاليية عينيية ميين الطلبيية -دور التعليييم املقيياوالتي فييي غييرس روح املقاوالتييية

 الجامعيين الجزائريين

22 
 الهواري منصوري

 يوسفات علي
 قيق التنمية الاقتصادية  بدعم الدور الاقتصادي للمقاوالتية في الجزائرتح أدرارجامعة 

21 
 جمال الدين صاحبي

 آمال بعيط

 جامعة خنشلة

 جامعة باتنة

دراسة حالة –دور هيئات الدعم واملراتفقة في تشجيع املقاوالتية في الجزائر 

 (ANADE)َالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية 
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20 
 دين اسباعشمس ال

 ايهاب سباع
 خدمة املراتفقة املقاوالتية وآليات  الدعم املقدمة من طرف الدولة جامعة البويرة

20 
 اسماعيل دريس ي

 طهراوي محمد
 جامعة البويرة

أهمية الفكر املقاوالتية في دعم سوق الشغل لطلبة معهد علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضية

20 

 محمد ألامين بلميلود

 محمد معيوف

 ذهبية شعير

 جامعة املدية

 جامعة املدية

 22جامعة الجزائر 

 املقاوالتية روحالأثر التعليم املقاوالتي في تنمية 

 (02:00 – 02:12)                                                                                     مناقشة                                                                                                                            

 ةختاميالعودة إلى الجلسة ال

 


