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  اللجنة العلمية للملتقى  

 جامعة تيزي وزو             سعد الدين امحمد     أستاذ محاضر "أ"  .د. رئيس اللجنة العلمية للملتقى: 
 أعضاء اللجنة العلمية للملتقى: 

         وزوجامعة تيزي  ،أستاذ، أ.د.إقلولي محمد
 أ. د. معاشو عمار، أستاذ، جامعة تيزي وزو

  امعة تيزي وزوج  أستاذ ،أ.د.كايس شريف
  جامعة تيزي وزو ،أستاذ ،صافيةإقلولي أ.د. ولد رابح 

           جامعة تيزي وزو، أستاذ ،أ.د. معاشو فطة
         جامعة تيزي وزو ،أستاذ، أ.د.صبايحي ربيعة

 جامعة تيزي وزو ،أستاذ  ،أ.د. سعيداني ججيقة
  جامعة تيزي وزو ، أستاذ ،أ.د. تاجر محمد

 جامعة بجاية  ،أستاذ  ،أ.د. زوايمية  رشيد
 أ.د لصفر مزيان، أستاذ ، جامعة لندن

         جامعة تيزي وزو ،أستاذ ،أ.د. أمازوز لطيفة
  جامعة تيزي وزو ،أستاذ، أ.د إرزيل الكاهنة

  جامعة تيزي وزو، أستاذ،أ.د. سي يوسف زاهية حورية
       جامعة جيجل ،أستاذ،أ.د سمار نصر الدين

 جامعة تيزي وزو ،أستاذ ،أ.د. يسعد حورية
 جامعة تيزي وزو ،أستاذ ،أ.د.حسان نادية
  جامعة تيزي وزو ،أستاذ، أ.د.فتحي وردية

 جامعة الجزائر ،أستاذ ،أ.د شيعاوي وفاء
 جامعة تيزي وزو ،أستاذ ،وازو زينة أ.د. أيت 

 جامعة تيزي وزو ،أستاذ ،أ.د.شيخ ناجية
 جامعة تيزي وزو ،أستاذ ،أ.د. حمادوش أنيسة

          جامعة تيزي وزو ،أستاذ ،أ.د. داودي اونيسة   
 جامعة الوادي، أستاذ ،أ.د زعبي عمار

 جامعة البليدة  ،أستاذ ،أ.د مصطفاي عايدة
 جامعة المغرب  ،أستاذ   ،أ.د الفوركي مصطفى

 جامعة تونس ،أستاذ ،أ.د محمد محفوظ
 جامعة المغرب ،استاذ ،نور الدين الناصيري أ.د 

 جامعة الحسن األول المغربأ.د أبو بكر مهم،أستاذ،

 ط موريتانياجامعة نواقش،أستاذ،د. محمد الداه عبد القادر
 جامعة حلوان مصر،أستاذ محاضر،د. أيمن السيوطي

 جامعة عمان  ،أستاذ محاضر ،د. نزار حمدي قشطة
 جامعة المغرب، أستاذة محاضرة ،د. مريم خراج

 امعة العراقجد. زياد طارق جاسم جواد الراوي أستاذ 
     جامعة تيزي وزو  ،د. أيت قاسي حورية
  جامعة تيزي وزو  ،د .قونان كهينة

   جامعة تيزي وزو ، د.أيت تفاتي حفيظة  
 وزوجامعة تيزي  ،د. زايدي حميد
 جامعة تيزي وزو ،د. نسير رفيق

 جامعة تيزي وزو    ،د.زورورو ناصر
    جامعة تيزي وزو ،ولد بوخيطين عبد القادر

 جامعة جيجل  ،د. قريمس عبد الحق 
 د.خالف فاتح، جامعة جيجيل

              جامعة بجاية  ،د. بيري نور الدين
          جامعة تيزي وزو   ،د.ايت مولود فاتح
 جامعة خنشلة ،د. أوشن حنان 
 جامعة تيزي وزو  ،د. تياب نادية
     جامعة تيزي وزو ،د.بلعسلي ويزة

 جامعة تيزي وزو ،د. زيد المال صافية
  وزو  امعة تيزي ، جد. محتوت مسعد

     جامعة تيزي وزو ،د.أوباية مليكة 
       جامعة تيزي وزو ،د.تدريست كريمة

     جامعة تيزي وزو، د. مختور ليندة
  د. شرون حسنة، جامعة بسكرة

  جامعة تيزي وزو  ،د.حابت أمال
 وزو جامعة تيزي  ،د. كيرواني ضاوية

 د. كريم كريمة، جامعة سيدي بلعباس 
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 اللجنة التنظيمية للملتقى: 
 

 

 امعة تيزي وزو،ج"أ" ة محاضر  ةأستاذ ، قونان كهينةد.  : اللجنة التنظيمية للملتقى ةرئيس  

                                                                   :  للملتقى  أعضاء اللجنة التنظيمية  
 جامعة تيزي وزو  ،كهينة  د. أيت ساحد

 جامعة تيزي وزو ، د.مواسي العلجة
 جامعة تيزي وزو ،إقرشاح فاطمةد. 

 جامعة تيزي وزو ،د. محلبي مراد
 جامعة تيزي وزو  ،بوخرس بلعيدد. 
 جامعة تيزي وزو ،براهيمي صفياند. 
 جامعة تيزي وزو ،زقان نبيلأ. 

 جامعة تيزي وزو ،دكار نسيم بلقاسمط د. 

 جامعة تيزي وزو  ،أوكيد نبيلط د. 
 جامعة تيزي وزو، سقني سميرةط د. 
 جامعة تيزي وزو ،سعدي ساميةط د.
 جامعة تيزي وزو ،حمدان ساميةط د.

 جامعة تيزي وزو ،اهر شاوش صالح الدينط د. ط
بلعيد محمد مهندس إعالم آلي، جامعة تيزي وزو 

 قلي نورة، مهندسة إعالم آلي، جامعة تيزي وزو
 طارق باية، مهندسة إعالم آلي، جامعة تيزي وزو

 

 الملتقى إشكالية
 تزخر الجزائر بطاقة شبانية ذات كفاءات علمية عالية يمكن االعتماد عليها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، بعيدًا  

    التبعية الُمفرطة لقطاع المحروقات، وذلك عن طريق مشاريع ابداعية تعتمد على االبتكارات التكنولوجية، تنفذها  عن
ل عليهما في األنظمة         ُمؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة وتطوير اقتصاد المعرفة والذكاء االصطناعي، اللَّذان يعوَّ

 القانونية واالقتصادية الحديثة.

دت اإلرادة السياسية رغبتها في استقطاب هذه القدرات والكفاءات العلمية، عن طريق خلق ميكانيزمات جديدة  جسَّ
تتماشى ومتطلبات العصر. بداية باستحداث وزارة منتدبة لدى الوزير األول ُمكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، 

لجنة منها باستحداث هيئات ُمرافقة وأخرى داعمة للمؤسسات الناشئة،  التي ُتعنى بمرافقة الشباب في تنفيذ مشاريعهم،
المؤرخ في  052-02 وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" وحاضنة"، بموجب المرسوم التنفيذي رقم

يذي رقم ، بموجب المرسوم التنفئةكذلك إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناش ،0202سبتمبر 55
وتمكينها من االستفادة من صيغ تمويلية ُمختلفة تتماشى وُمتطلباتها   .0202نوفمبر  62المؤرخ في  02-653

 وُخصوصياتها. 

الناشئة في سبيل تحقيق تنمية  اتمدى فّعالية األدوات القانونية المرافقة للمؤسس من خالل هذا الملتقى سنبحث في
 اقتصادية ُمستدامة؟
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 يهدف هذا الملتقى إلى:  

تسليط الضوء على الُمؤسسة الناشئة، بتحديد مركزها القانوني ومكانتها بين أشخاص القانون الفاعلين في بيئة  -
 األعمال؛

 تحديد اإلطار المؤسساتي المرافق والّداعم للمؤسسات الناشئة وآليات تمويلها؛ -
النصوص القانونية ذات الصلة بالمؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال والبحث في مدى فعاليتها، تحليل  -

 ومقارنتها بالقوانين المقارنة؛
 االستفادة من التجارب العالمية لتقييم تجربة الجزائر في مجال المؤسسات الناشئة؛  -

 
 

 مي والقانوني للمؤسسة الناشئة.اإلطار المفاهالمحور األول:  
 ُظهور وتطور فكرة المؤسسة الناشئة في الجزائر وفي األنظمة الُمقارنة من منظور قانوني واقتصادي. -
 "مؤسسة ناشئة"تأسيس المؤسسة الناشئة، شروط وإجراءات ُحصولها على عالمة  -
 الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشئة. -

 هياكل المرافقة والداعمة للمؤسسة الناشئةالمحور الثاني: ال
 الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسة الناشئة واقتصاد المعرفة. -
 وحاضنة". "مشروع مبتكر"و "مؤسسة ناشئة"اللجنة الوطنية لمنح عالمة  -
 عم المؤسسات الناشئة.مؤسسة ترقية وتسيير هياكل د -
 حاضنات األعمال. -

 ناشئةالمحور الثالث: نشاط المؤسسة ال
 تمويل المؤسسة الناشئة: آليات التمويل التقليدية، آليات التمويل المستحدثة.  -
عالقة المؤسسة الناشئة بمحيطها القانوني االقتصادي واالجتماعي )المجال المصرفي، االستثمار، المنافسة،  -

 ذات الصلة ببيئة األعمال(. االستهالك، الصفقات العمومية، الرقمنة، الملكية الفكرية، البيئة،.... كل المجاالت
  اآلثار المترتبة عن نشاط المؤسسة الناشئة: )الحقوق، االلتزامات، المسؤوليات والمنازعات(. -
 إشكاالت تعثر المؤسسة الناشئة.  -

 المحور الرابع: دور المؤسسة الناشئة في ترقية اقتصاد المعرفة وتحقيق تنمية ُمستدامة
 اعي واقتصاد المعرفة.المؤسسة الناشئة والذكاء االصطن -
 الجامعة حاضنة علمية للمؤسسة الناشئة والمشاريع المبتكرة لتطوير اقتصاد المعرفة. -
 المؤسسة الناشئة والتنمية المستدامة. -

 قىـــــــــــــــــــتـداف الملـــــــأه

 قىـــــــــــتـلـاور المـــــــــــمح
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 المحور الخامس: تجارب عالمية في مجال المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال
 وحاضنات األعمال. عرض تجارب بعض الدول الرائدة في مجال المؤسسات الناشئة -
تقييم التجربة الجزائرية في مجال المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال: تحديات تطوير المناخ القانوني  -

 واالقتصادي لترقية المؤسسات الناشئة وتحقيق التنمية االقتصادية. 
 
 

أن يتسم البحث باألصالة وتحترم فيه الشروط العلمية األكاديمية، وأن ال يكون قد سبق المشاركة به في ملتقى   -
 آخر أو نشر في مجلة أو مستاًل من أطروحة أو مذكرة.

 أن يتعلق البحث بأحد محاور الملتقى. -
باللغة  50حجم   Times New Romanباللغة العربية و 52حجم  simplified arabicتكتب المداخلة بخط   -

 األجنبية.
 يرفق البحث بملخصين باللغة العربية واللغة اإلنجليزية. -
 صفحة كحد أقصى. 02صفحات إلى  52أن يكون عدد صفحات المداخلة بين  -

 
 

 .0205أفريل  62آخر أجل إلرسال الملخصات: يوم  -
 .0205ماي  62أخر أجل إلرسال المداخلة كاملة: يوم  -
 nouara.hamlil@ummto.dzترسل المداخالت عبر البريد اإللكتروني:  -

 
 
 واللقب..................................................................... سماإل

 الرتبة العلمية...................................................................
 الكلية...........................................................................

 ة...............................................................الهيئة المستخدم
 رقم الهاتف....................................................................

 ......................( gmailالبريد اإللكتروني ) بريد مهني أو على األقل بريد 
 المداخلة................................................................محور 

 ......................................عنوان المداخلة...........................
 سطرًا، على أن يتضمن إشكالية البحث والخطة المقترحة للدراسة  02الملخص: أن ال يتعدى الملخص 

 شــــــــروط المشــــــــــــــــــاركـة
 

 إستــمــــــــــارة المشـــــــــــــــاركــة:

 

 ةـــــــــــــمـــــاخ هـــيــوار ت
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