جامعة زيان عاشور بالجلفة
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

مخبر الطرق الكمية في العلوم االقتصادية وعلوم إدارة األعمال و تطبيقاتها من
أجل التنمية المستدامة
فرقة البحث إدارة األعمال المقاوالتية والتنمية المحلية المستدامة
MQEMADD

تنظم ملتقى وطني بتقنية التحاضر عن بعنوان :
حول :المقاوالتية
فرقة البحثحول

التعليم المقاوالتي وإنشاء المؤسسة
دراسات ميدانية و تجارب رائدة
يوم  31مارس 2022
الرئاسة الشرفية  :أ.د عيالم الحاج مدير جامعة الجلفة
أ .د حميدة المختار عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
اإلشراف العام  :أ.د ضيف أحمد مدير المخبر
رئيس الملتقى  :د .دروم أحــــــــمد
نائب رئيس الملتقى  :د .هزرشي طارق
رئيس اللجنة العلمية :د .عثماني مرابط حبيب
المنسق العام للملتقى :د.بن عيسى بن علية

رئيس اللجنة التنظيمية  :د.قمان عمر
رئيس لجنة صياغة التوصيات :د لحول عبد القادر

المسؤول عن البرمجة
يوسفي حبيب

تمهيد :

تعتبر ريادة األعمال احد المداخل األساسية للتطور و تحقيق التنمية االقتصادية  ،لذا
صار لزاما على الدول والحكومات االهتمام بها وتعزيزها و البحث عن الطرق والوسائل التي
تعمل على إنجاحها من اجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو النهوض بالتنمية وتعزيز
التوازنات االقتصادية  ،وقد أدى االقتصاد المعرفي الى إعطاء أهمية كبيرة بالتعليم المقاوالتي
والذي يتم النظر اليه كمقاربة حديثة تهتم بتنمية المواهب وبناء القيم والمهارات الريادية
وتوسيع المدارك المعرفية مما ينتج عليه بناء مقاولين ورواد أعمال قادرين على خلق االبداع
واالبتكار واكتشاف الفرص واألفكار الجديدة وتحويلها الى مؤسسات قادرة على النمو
واالزدهار.
وعرفت الجزائر في السنوات األخيرة موجة من االصالحات االقتصادية و االجتماعية،
أكدت على إنشاء مؤسسات المقاولة من قبل الشباب بالتعاون مع أجهزة الدعم والمرافقة من
جهة  ،ومن جهة أخرى دفعت الجامعات لتتكيف من أجل موائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق
العمل وذلك ببرمجة تخصصات و تدريس مقاييس تتعلق بالمقاوالتية  ،وبإنشاء دور
للمقاوالتية وحاضنات االعمال بما يعزز عامل الثقة بالنفس لدى الطلبة والقدرة على أخذ زمام
المبادرة و المخاطرة كخصائص للشخص المقاول ونشر ثقافة المقاولة لتدفع بهم إلنشاء
مؤسساتهم.
 )1إشكالية الملتقى :
ماهي استراتيجيات وأليات التعليم المقاوالتي من أجل نشر الثقافة الريادية لتأسيس المشروع
المقاوالتي ؟
 )2محاور الملتقى :

المحور األول  :دراسات عن التعليم المقاوالتي في الجامعات الجزائرية و دوره في إرساء ثقافة
إنشاء المؤسسة .
المحور الثاني  :التربية والتنشئة المقاوالتية في المجتمع الجزائري .
المحور الثالث  :الجوانب القانونية والتنظيمية لتأسيس المشروع المقاوالتي و إنشاء المؤسسة
( االليات و األساليب  ،دور أجهزة الدعم والمرافقة  ،الصعوبات  ……..الخ ).
المحور الرابع  :تجارب رائدة عن التعليم المقاوالتي وإنشاء المؤسسة (تجارب ودراسات دولية ،
المرصد العالمي لريادة االعمال ).

 )3شروط المشاركة :








الملتقى موجه للباحثين من أساتذة وطلبة دكتوراه وممارسين من داخل الوطن وخارجه .
تقبل األوراق البحثية باللغة العربية واالنجليزية .
ان تتسم األوراق البحثية المقدمة بالحداثة واالصالة ولم يتم تقديمها الي جهة أخرى من قبل .
تخضع جميع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي وفي حال وجود تعديالت يلتزم صاحبها بإجرائها
في الوقت المطلوب .
على جميع المقبولين تحضير الباوربوانت الخاص بهم .
ترسل جميع األوراق البحثية الى االيميل التالي :

entreprenariatu@yahoo.com
 )4مواعيد هامة :

 أخر أجل الرسال المساهمات البحثية هو  25مارس . 2022
 الرد على المساهمات البحثية يوم  28مارس .2022
 تاريخ إنعقاد الملتقى هو  31مارس .2022

