


الديباجــة:
يواكــب  ومتنــوع  متــوازن  اقتصــاد  لبنــاء  الرقمــي  واالقتصــاد  الناشــئة  املؤسســات  قطــاع  علــى  الجزائــر  تعــول 

التطــورات الحاصلــة فــي العالــم ويواجــه اآلثــار التــي تعقــب جائحــة كورونــا ، وذلــك مــن خــالل اســتغالل الثــروة البشــرية 

التــي تزخــر بهــا الجزائــر وهــي فئــة الشــباب ودعمهــا وتحفيزهــا لالبتــكار واالبــداع  لخلــق الثــروة والتقليــل مــن البطالــة 

االنظمــة  يميــز  الــذي  االمــر  االصطناعــي   الــذكاء  علــى  واالعتمــاد  املعرفــي  االقتصــاد  وتطويــر  باالقتصــاد  والنهــوض 

االقتصاديــة الحديثــة ، وقــد ســعت الدولــة مــن خــالل عــدة اجــراءات قانونيــة وعمليــة للم�ضــي فــي هــذا االتجــاه مــن 

خــالل تخصيــص وزارة منتدبــة للمؤسســات الناشــئة واالقتصــاد الرقمــي التــي بدورهــا اســتحدثت صنــدوق وطنــي 

افقــة الشــباب ودعمهــم كمــا قامــت الدولــة بانشــاء املدرســة  لتمويــل املؤسســات الناشــئة وتقيــم عــدة تظاهــرات ملر

العليا للذكاء االصطناعي و إنشــاء عديد اللجان التي تمنح الشــباب أصحاب املشــاريع واالفكار لقب مؤسســة ناشــئة 

أو حاضنــة أو مشــروع مبتكــر  كمــا اســتصدرت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي قــرارا وزاريــا يحــدد كيفيــة اعــداد 

افقــة  إلــى تطويــر ومر مشــروع مذكــرة تخــرج للحصــول علــى شــهادة جامعيــة – مؤسســة ناشــئة ســعيا مــن الدولــة 

القطــاع. 

أهداف امللتقى: 
- التعريف باملؤسسات الناشئة ودورها في تحقيق االقالع االقتصادي ; 

- إعطاء الحلول ملشاكل تمويل ودعم املؤسسات الناشئة ;

- تسليط الضوء على إقتصاد املعرفة وأهميته;

- توضيح أهمية املؤسسات الناشئة في تطوير االقتصاد املعرفي ; 

اقع املؤسسات الناشئة في الجزائر ;  - معرفة و

- االستفادة من التجارب الرائدة في مجال املؤسسات الناشئة واالقتصاد املعرفي ; 

- تسليط الضوء على األساليب الحديثة لتمويل املؤسسات الناشئة ; 

- معرفة العقبات واملشاكل التي تواجه املؤسسات الناشئة.

حمـــاور امللتقى: 
افقة للمؤسسات الناشئة املحــــــــــــــور األول: املؤسسات والهيئات الداعمة واملر

املحــــــــــور الثاني: املؤسسات الناشئة و االقتصاد الرقمي

املحـــــور الثالث: تقييم أداء هيئات تمويل املؤسسات الناشئة; 

املحـــــور الرابع : حضانة املؤسسات الناشئة ;

املحور الخامس: تجارب رائدة للمؤسسات الناشئة.



جامعة االنتماءاالسم واللقبجامعة االنتماءاالسم واللقب

املركز الجامعي أفلود.جخيوة طاهرجامعة أم البواقيأ.د.زبير عياش 

املركز الجامعي أفلود.لعرابي عكاشةجامعة االغواط أ.د.رمضاني لعال

املركز الجامعي أفلود.مختارية دين جامعة الجلفةأ.د.ضيف أحمد

املركز الجامعي أفلود.شنافي موالي عبد القادرجامعة غردايةأ.د.مصطفة طويطي

املركز الجامعي أفلود.شتوح دالل جامعة الشلفأ.د.قورين حاج قويدر

جامعة غردايةد.بلخير فاطمة جامعة الجلفةد.قويدر معاش

املركز الجامعي أفلود.بكاي محمد جامعة تيسمسيلتد.ابراهيم لجلط

املركز الجامعي أفلوعليلي وهيبة جامعة الجلفةد.جوال محمد السعيد

املركز الجامعي أفلوقورين فاطنةجامعة االغواطأ,د.رخرور يوسف

جامعة املديةد.بوجطو عبد الحكيمجامعة عين تموشنتأ,د.بن مسعود نصر الدين

املركز الجامعي أفلوبدارنية حورية جامعة تلمساند.بوقناديل محمد 

جامعة االغواطد.بعداش طاهرجامعة عين تموشنتد.مخضار سليم 

جامعة املديةد.خالدي راضيةجامعة تلمساند.مناد علي 

جامعة الجزائر 3د.شايب يمينةاملركز الجامعي خميس مليانةد.سلمان فريحة 

املركز الجامعي أفلود.البارود أم الخير املركز الجامعي أفلود.بلخير لعربي أحمد

جامعة تيارتد.دويس عبد القادراملركز الجامعي أفلود.بريطل فاطمة الزهرة

جامعة تيارتد.عدة عابدجامعة املديةد.أحمد يوسف السعيدي

املركز الجامعي أفلوبن عوالي الخالديةاملركز الجامعي أفلود.نور الدين عبد القادر

اللجنــة العلميــة: 



شروط املشاركة: 

- أن ال تكون املداخلة قد قدمت في تظاهرة أخرى أو نشرت في مجلة ; 

- أن تتطرق املداخلة ألحد محاور امللتقى ; 

- أن تحتوي املداخلة على ملخص بلغتين العربية-الفرنسية- االنجليزية ال يتجاوز 200 كلمة ;

- تحرر الورقة البحثية وفق القالب املرسل عند القبول. 

greenstartup21@gmail.com :ترسل املداخالت مع ملخص سيرة الباحث الى البريد االلكتروني -

- ال تقبل املداخالت الثالثية 

الفئات املستهدفة: 
األساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه وأصحاب املشاريع وموظفي الهيئات ذات الصلة باملوضوع.

مواعيــد مهمـة: 
آخر أجل الستقبال املداخالت   15/06/2023

الرد على املداخالت               20/06/2023

انعقاد امللتقى                 يوم 22 جوان 2023


