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وط المشاركة   شر

 ؛ ي تحتوي اكبر من مشاركي  
 التقبل المداخالت التى

 ؛  أن ترتبط الورقة البحثية بأحد محاور الملتقى
 ي البحوث العلمية؛

ورة التقّيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه ف   ض 
  استخدام الطريقة االمريكية للتوثيقAPA  ؛ 
  ي نشاط

ال يجب أن تكون الورقة البحثية قد قدمت للمشاركة ف 
 علمي آخر؛ 

  ة الذاتية للباحث  مع المداخلة  ترسل السب 
  تكتب المداخالت باللغة العربية بخطtraditional arabic 

 41حجم  Times new Roman، وباللغة  األجنبية بخط    41حجم 
سم عىل كامل اإلتجاهات، مع كتابة العناوين بخط  1.2وبــهوامش 

؛  ثخي  
   ي ذلك  12ال تزيد عدد صفحات البحث المقدم عن

صفحة، بما ف 
قائمة المراجع والمالحق، مع ملخص ال يزيد عن صفحة واحدة 

؛  بلغتي  
 ؛  تخضع جميع المداخالت للتحكيم العلمي
  . ي مجلة المخبر

ة ف   تنشر األبحاث الممب  

 يتم عرض مداخالت امللتقى عرب تقنية        
F C C   
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ً  مدم مدحداولدة تديسد د   ديد د   عرفت الجزائر محاوالت عديدة منذ استقاللها للسير نحو تنمية اقتصادية مستدامة، بدد

(، أو إعدادة 7667(، أو اإلجراًات المالية والنقدية لتصليح آليات االسدثدادمدا  )7691/7611جديد ذي قاعدة صناعية )
ة فد دات )7661 ي لة الملكية )

 
(، ولدكدم 7666/9976(، أو إعادة تنشيط االقتصاد مم خدال  الدقدرول الدمدوسدّدة لدّدد

 ذه المحاوالت كلها باًت بالفش ، ولم تقدم الكاير بالرغم مم تدداو  عددة ودادومدات مدتدتدالديدة بديوجد  مد دتدلدفدة  سد  
 دائما بفارة تحقيق اقتصاد متنوع ي دم متطلبات المجتمع. 

 
اتيجية واضحة عم استدامة المؤسسات المصغرة و  واالقتصاد المتنوع ال يمام تحقيق  إال بوجود إسير

ي،  ن )لدّدمدير ة. فّىل وسب بّض الباواير ة مم الزمم مؤسسة متوسطة و اذا مؤسسة كبير
ي تصبح بّد فير

ة التر الصغير
ي قطداع الصدنداعدة والدفدالودة والد ددمدات، إال أن الدجدزائدر 9979

ن
ن مؤسسة لتدا ك الّجز ف ( أن الجزائر بحاجة إىل مليونير

ألف مؤسسة، وب صوص المؤسسات المتّير نجد المدير الّام للوكالة الوطدنديدة لددعدم  799 سج  واليا عىل مليون و
ة الزمنية الممتدة مدم  ألدف مدؤسدسدة  999كدان  دنداك تدّدير لدد   9999إىل غدايدة  9977وتنمية المقاوالتية أن خال  الفير

 مليا  دينا .  719أي ديون بقيمة  %19مصغرة. أغلبها كان بسبب عدم القد ة عىل  سديد الديون بنسبة 
 

ي بإم انها أن تفرس وضّية  ذه المؤسسات؟ وكيف يمام تفّديد  ايلديدات 
ات النظرية والتطبيقية التر فما هي إذا التفسير

واألدوات المناسدبدة إلندجداه  دذه الدمدؤسدسدات وتدحدقديدق الدهدد  الدذي  سد  إلديد  الدوكدالدة الدوطدنديدة وهي إ شداً مدلديدون 
ي آفاق سنة 

 ألف مؤسسة سنويا.  09أي بمّد    9991مؤسسة فن
 

و ة إيجاد تفسير لوضدّديدتدهدا  ولكي تتمام الجزائر مم ت طي مشاكلها وكافة الّراقي  والحيطة منها مستقبال، ات ذت ضن
ي لم  ستطع ولم تتوقّ  أي نظرية مم نظريات التنمية لكد  مدم  

  –  F. Perroux  –  Myrdal  –  G. Frankالسائدة التر
S. Amine أو نظريات المؤسساتية لد ،Lucas R.  . 

 
ي آلديددات وأدوات فدّددالدة تدجدّدد  مددم ايلددة 

وذلد  بددهدد  تدقدديددم وددلدو  لدلد ددرول مددم  ددذه الددمدشداكدد  االقددتدصداديددة، بددثدبدتن
االقتصادية بالجزائر ذات  شاط تّم  تحت مراقبة تلقائية وخا  مم الدفدسداد واالخدتدالدسدات، كدمدا يدّدمد  عدىل مدراجدّدة 
 شاط التجا ة ال ا جية لضبط الوا دات بما ينفع مصلحة المؤسسات الوطنية خداصدة مدندهدا الدمدصدغدرة، كدذلد  تدقدلديد  

ئ ومستدام.    االقتصاد الموازي لتحقيق اقتصاد مستقر ومت افن
 
 

ة قكاكهكاكم تك كلكدكد هكذم اةككيفكي اةكبكاءكامو جك ك كفي قكاك  ءك ككك   ك كي   ك ك    
ي
ة ت
وهكذا تتضح إشكاكيةكاكم اةك كلكتك ي اةك ككفي

؟.   ي  جزائكي جاءا يستباب ة تطلبيت األع ان االقتصيديي 
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 م يور اة لت ي : 
ي سبب تّير أو فش  المؤسسات المصغرة -1

ن
 د اسات ميدانية.  -التحقيق ف

 ايليات واألدوات االقتصادية الممام تبنيها لتحقيق استدامة المؤسسات المصغرة بالجزائر.  -9
ن عىل ايليات واألدوات االقتصادية( -3 كير

ي تحقيق استدامة المؤسسات المصغرة. )الير
ن
التجا ب الدولية ف  

 
  

 اةهئيت اة ستهافم: 
 . ي
ي الجامّات ومراكز البحث الّلمي عىل المستوى الوطتن

 األساتذة فن
 طلبة الدكتو اه وطلبة الد اسات الّليا. 

ي مجا  سياسات الحماية االجتماعية. 
ن
ن ف ن والم تصير  المهنيير

 
 

وط اة شيرقم:   شر
 ؛ ن  مم مشا كير

ي تحتوي اكير
 التقب  المداخالت التر

 ؛  أن ترتبط الو قة البحاية بيود محاو  الملتقر
 ي البحوث الّلمية؛

د بالمنهج الّلمي المتّا   علي  فن
و ة التقي   ضن

  است دام الطريقة االمرياية للتوثيقAPA  ؛ 
  ي  شاط علمي آخر؛

 ال يجب أن تاون الو قة البحاية قد قدمت للمشا كة فن
  تاتب المداخالت باللغة الّربية ب طtraditional arabic  وباللغة  األجنبية ب ط    71وجم ،Times new 

Roman  ؛ 9.0وبددهوامش  79وجم ن  سم عىل كام  اإلتجا ات، مع كتابة الّناويم ب ط ث ير
 ة الذاتية للباوث مع المداخلة  ترس  السير
   ي ذل  قائمة المراجع والمالوق، مع مل ص ال يزيد  99ال تزيد عدد صفحات البحث المقدم عم

صفحة، بما فن
؛ ن  عم صفحة واودة بلغتير

 ؛  ت ضع جميع المداخالت للتحايم الّلمي
  . ي مجلة الم ير

ة فن ن  تنرسر األبحاث الممير
 
 
   



 اللجنة العلمية 

  دح أح ا م تصم د.  رئيس اةلب م اة ل ام 

ي  –أ.د أومد طوي  
ن
ف  عضو شر

ي  –أ.د قويد  بوطالب 
ن
ف  عضو شر

 جامّة تلمسان –أ.د محمد بم بوزيان 
 جامّة تلمسان -أ.د قا ة تركي آسيا 
 جامّة تلمسان -أ.د شّيب بغداد 
 جامّة تلمسان  -أ.د  ضية بوشّو  
 جامّة سيدي بلّباس –أ.د بم سّيد محمد 
 جامّة و ران –أ.د زايري بلقاسم 

ي 
 جامّة تلمسان –أ.د وسيلة عشّاشر

 جامّة تلمسان –أ.د عبد الّزيز عبدوس 
 جامّة تلمسان -أ. د بم منصو  عبد هللا 

 جامّة تلمسان –أ.د عىلي بودال  
ي محمد أد يوش 

 جامّة سيدي بلّباس -أ.د دومانن
 جامّة سيدي بلّباس -أ.د لّول زواوي

ن تموشنت -أ.د جديدن لحسم   جامّة عير
 جامّة تلمسان  -د. بم لولو سليم بد  الديم 

 جامّة تلمسان  –د. بوقنادي  محمد 
ي سمية   .د  

 جامّة تلمسان  -لمريتن
ي يامنة   .د

 جامّة تلمسان  -عاشو  ثانن
 جامّة تلمسان  -ديدوه شارية   .د

ن تموشنت -د. بوعىلي عبد القاد    جامّة عير
ن تموشنت –د. عمر جّفري   جامّة عير
ن تموشنت –د. أسماً بم صابر    جامّة عير

ي كريمة د. 
 جامّة تلمسان  -يوسقن

 جامّة تلمسان –د. با ودي نّيمة 
 جامّة سيدي بلّباس -د. بلقرويصات  شيد 
 جامّة سيدي بلّباس -دخ سي نو  الديم 
 جامّة سيدي بلّباس -د. مدد طا  بوداىلي 

 جامّة سيدي بلّباس –د. نّجة عبد الرومان 
 المركز الجام ي البيض –د. إلياس وفيظ 
 جامّة سّيدة –د. لشالش عائشة 
 المركز الجام ي تندو  –د. ميلود بو ولة 

 المركز الجام ي مغنية –د.  امىلي عبد القاد  
ي  ضا 

 جامّة مّسار –د. بوشيخن
ان  –د. بزاوية عبد الحايم  ن  جامّة غلير
ان –د. قصاص فتيحة  ن  جامّة غلير

 جامّة غرداية –د. بهاز لويزة 
ن  ي محمد األمير

 جامّة بليدة  –د. ز وفر
 جدددامّة شلف –د. محمد فدددالق 

ن تموشنت -د. نايت سّد إبرا يم   جامّة عير
ن تموشنت -د. كوديد سفيان   جامّة عير
ن تموشنت  -د. عما  د يوش   جامّة عير

ن تموشنت  –د. بم سليمان نجيب   جامّة عير
ن تموشنت -د. بوغازي إسماعي    جامّة عير
ن تموشنت -د. بم عامر عبد الكريم   جامّة عير

 

    اةلب م اةت ظا ام

 جامّة تلمسان   -شيخ محمد 

 جامّة تلمسان  -بلجيالىلي جيالىلي 

 جامّة تلمسان  -غردايم وسام  

 جامّة تلمسان  -وفوظة أمير عبد القاد    

 

ي وسم   جامّة تلمسان.  –صنهاجر

ن تموشنت –بم أومد سّيد   جامّة عير

ن تموشنت –بوسد ة   جامّة عير

ن تموشنت –مالكي شهرة   جامّة عير

 اللجنة العلمية 

 

 اةلب م اةت ظا ام 


