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 الممتقى إشكالية
الهتمىىىىىل  المؤسسىىىىىلب ال ىىىىىوسرة والمتوسىىىىى    واقىىىىى  الدراسىىىىىلب والاحىىىىىوا التىىىىى  تت ىىىىىلو  تحظىىىىى 

لمىىىىىىل تؤدسىىىىىىا هىىىىىى   المؤسسىىىىىىلب مىىىىىىي متزاسىىىىىىد مىىىىىىي  ىىىىىىرص الاىىىىىىلح سي  ىىىىىى  ا قت ىىىىىىلد والتسىىىىىىسسر  
 ىىىى  ثحىىىىداا  والىىىىد   ادىىىىل قىىىىدمل مىىىىي   ىىىى  المسىىىىلهم  الىىىىروم المتلو تسىىىى دور هىىىىل   ىىىى  ت زسىىىىز 

ثحىىىىىىىد   لمؤسسىىىىىىىلب ال ىىىىىىىوسرة والمتوسىىىىىىى  شىىىىىىى  ب  االت مسىىىىىىى  المسىىىىىىىتدام    ىىىىىىى  هىىىىىىى ا ا  ىىىىىىىلر 
اعتالرهىىىىىىىىل  رهل ىىىىىىىلب وا شىىىىىىىىول ب السسلسىىىىىىى  ا قت ىىىىىىىىلدس   ىىىىىىى  ال زا ىىىىىىىىر  وهىىىىىىى ا مىىىىىىىىي م   ىىىىىىى 

ممىىىىىل د ىىىىى  السىىىىى  لب قىىىىىل رة لا ىىىىىا ا  تىىىىىلد ال ىىىىى لع  واسىىىىىتحداا م ل ىىىىى  عمىىىىى  مسىىىىىتترة  
س  ىىىىس  ىىىىراح  هىىىىو مىىىىل و   م تاىىىىرة لدىىىى   المؤسسىىىىلب ال مومسىىىى  ثلىىىى  تف ىىىىسة     ىىىى  مللسىىىى 

مىىىىىي فىىىىىق  دعىىىىى  وترقسىىىىى   -لدولىىىىى  ال زا رسىىىىى   ىىىىى  ثعىىىىىلدة مىىىىى   ال ىىىىى لع  ار اىىىىى  ووضىىىىىوحل 
 المللسىىىىىى  والتت سىىىىى  لقسىىىىىت لا  لمت  اىىىىىلب ال مىىىىىىو الوسىىىىىل   -المؤسسىىىىىلب ال ىىىىىوسرة والمتوسىىىىى  

وت ىىىىىىىىلوز ال اس ىىىىىىىى   المر واىىىىىىىى    مىىىىىىىىولتحتسىىىىىىىى  م ىىىىىىىىد ب ال محىىىىىىىىر   ومىىىىىىىىي  ىىىىىىىى   ال ىىىىىىىى لع 
تىىىىىؤ ر سىىىىى ال   مىىىىىل تىىىىىدهورب  سىىىىى لر الاتىىىىىرو      ىىىىىاحب  التىىىىى   ال زا ىىىىىر   الرس سىىىىى  لققت ىىىىىلد

   .  وترهي مستتا  األ سل 

مىىىىىىرتا  وع سىىىىىىا    ىىىىىىلم المؤسسىىىىىىلب ال ىىىىىىوسرة والمتوسىىىىىى    ىىىىىى  ال زا ىىىىىىر واسىىىىىىتمرار  شىىىىىىل دل 
 فىىىىىى ا  ا تل ىىىىىى  الىىىىىىوع  امىىىىىىل س ىىىىىىر   ىىىىىى  اس تدىىىىىىل الداف سىىىىىى  والفلر سىىىىىى  و دمدىىىىىىل دىىىىىىلتح سامىىىىىىد  

ا ىىىىىىىىسي ا عتاىىىىىىىىلر م موعىىىىىىىى  مىىىىىىىىي ال وامىىىىىىىى  مىىىىىىىىي اس دىىىىىىىىل حسىىىىىىىىل  الت ىىىىىىىىللسص  المتلولىىىىىىىى  مىىىىىىىىي 
 قت لد  .....الخ.   شدلدة ا سزو  الضا  ا الال ي  الحمل س 
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لمفار ثدارة التوسسر    المؤسس  ال زا رس   ي س س  عي السؤا    لشرل ا سحلو  الم تت  الو    ال
 ال وهر  التلل :

 ما هي اإلشكاليات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 ؟الحالية في ظل المستجدات

 محاور الممتقى
 

 المحور األول: دور برامج إعادة التأهيل، والدعم والمرافقة في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 المحور الثاني: واقع وأفاق النية المقاوالتية في الوسط الجامعي.

 المحور الثالث: أهمية مؤهالت المدير وأدوات التسيير في ترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
 المحور الرابع: تأثير العوامل االجتماعية والثقافية في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 المحور الخامس: المؤسسات العائمية. 
 المحور السادس:االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 المحور السابع: واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
المحور الثامن: أثر االنفتاح وتحرير التجارة الخارجية عمى القدرة التنافسية لممؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
شكالية التصدير واالستيراد  المحور التاسع: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصيدالنية وا 

 المحور العاشر : واقع المقاوالتية في االقتصاد الريعي.
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 أهداف الممتقى
  سمل س  :  ه ا الم تتتتم   األهداص الر سس     تلد 

 .وعس   مي المؤسسلب ال وسرة والمتوس      ال زا ر 3ثقلم  ت لوي ع م  اسي  لم   ال زا ر -1

   ال زا ر  ومحلول  ثس لد الح و .تشفسة المش قب الت  توا ا المؤسسلب ال وسرة والمتوس     -2

اقت لد وتسسسر المؤسسلب ال وسرة  تف ة LMDالد تورا   ال ور ال للا مسلعدة   ا   -3
 .ع   ت مس  م لر د   وتحسسي  ودة احو د والمتوس   

 المسلهم      شر  تل   را  ال لم   امحس دل ا قت لد . -4

 تحسسس المحس  ال لم   اأهمس  الروم المتلو تس  وا  شلء المؤسسلب ال وسرة والمتوس  .-5

 شروط المشاركة في الممتقى
  ي ت وي المداف     س   ع مسًل  وم دة مي  رص الح سي ا  سي ع   األ  ر. .1
 .   ي ت وي المدافقب م توا  الل و  ال راس   و ال و  ال ر سس   و ال و  ا    سزس  .2
       تتا   ي ت وي المدافقب المتدم  ضمي  حد محلور الم تت   وت ار عي حلل  ت استس  .3

 .األاحلا الفللس  مي دراس  حلل 
       Word Formatع    14( واح   ف   Simplified Arabicت ت  المدافقب ا وع الف )  .4

   مل حدود 12( ح    Time New Roman مل المدافقب الل و  األ  اس   ت ت  اف ) 
 س  ع      ا ت لهلب.2ال  حلب  س   تر  

 .لل و  ا    سزس ا  م  ضرورة و ود م فة س  ال  مس  ي ت وي المداف   مستو س  ل م د  .5
 تفض   مس  المدافقب المشلر      الم تت  ل تح س  ال  م  أل راض التاو     الم تت . .6
  تتا  المدافقب الت  سا  و ي قدمب لم تتسلب  فر    و قا ب ل  شر  و  شرب    م قب  .7

 ع مس .
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 cpme10.alger3@gmail.comترسل المداخالت عمى البريد االلكتروني : .8

 مواعيد هامة

 2112ملرس  22: ترس  المدافقب  لم      موعد  ق ل  -
 الممتقىهيئة 

 :الرئيس الشرفي لمممتقى

2جامعة الجزائر مدير -أ.د. شريط رابح  

:رئيس الممتقى  

 عميد الكمية -بناي مصطفىد. 

  :المجنة العمميةرئيس 

المخبر(الداوي الشيخ) مدير أ.د.   

 :المجنة التحضيريةرئيس 

 اش فتيحةطد. بك

 :المجنة التحضيرية

 د. بوعزارة أحالم -
 عباسي ليندة -
 شداد سارة -
 بن ناصر ذهبية -

 عنوان الملتقى
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 استمارة المشاركة
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...:...........................................................................المؤسسة  
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 ..................:.......................................................عنوان المداخمة
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.........:...............................................الوسائل المتطمبة لعرض المداخمة  

:............................................................................لغة المداخمة  


