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                                             ة الشعبيةيالجمهورية الجزائرية الديمقراط

                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2سطيف جامعة محمد ملين دباغين

                                                                                                   
 

 

 

 

 الجامعية وحاضنات األعمالملتابعة االبتكار التنسيقية  ة الوطنيةاللجنع شراكة مبال     

  البحث العلمييم العالي و وزارة التعل

 eAlgeria ventur األعمال الجزائرية سرع ومؤسسة م  

 :عنوان تحت ول لوطني األ قى امللتا 
 

 

 

 

 

 

 
 

 2023مارس  16 -15 سطيف 

 

م ميدان العلو في   START- UP ناشئةاملؤسسات ال

 نية واالجتماعيةاإلنسا

اقع واآلفاق  -  -الو
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 2جامعة سطيف مدير                                           قش ي الخير  أ.د/  :الرئيس الشرفي للملتقى        

   للبحث العلمي جامعةال ر مدي نائب                                 أ.د/ بوطالبي بن جدو                      :رئيس امللتقى           

   للبيداغوجيا نائب مدير الجامعة                                           أ.د/ هدنة خالد    لعلمية: رئيس اللجنة ا   

 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 : اللجنة العلمية أعضاء

 2جامعة سطيف                                  غراف نصر الدين .د/أ -

 2سطيفجامعة                                   زرال صالح الدين أ.د/  -

 2جامعة سطيف         أ.د/ بن عراب محمد                             -

 2أ.د/ لونيس علي                                             جامعة سطيف -

 2فجامعة سطي                                            رأ.د/ كوسة عما -

 2جامعة سطيف                                       أ.د/ بن ورزق هشام -

 2جامعة سطيف                                       أ.د/ محمد بوجاجة -

 2جامعة سطيف     مبني نور الدين                                  أ.د/  -

 2جامعة سطيف                                            د/ أومليلي حميد -

 2فجامعة سطي                                  أحمد سعيدي ز د/ مغ -

 2جامعة سطيف                                         د/ بلحرش حسين -

 2جامعة سطيف        د/ لزهر خلوة                                          -

 2جامعة سطيف       صر                               د/ بلقاسم نويأ. -

 2جامعة سطيف               أ.د/ صحراوي عبد هللا                    -

 2جامعة سطيف                                               د/ قرقور نبيل -

 2جامعة سطيف                                              د/ الواعر ليلى -

 2جامعة سطيف                                        د/ زكراوي حسينة -

 2جامعة سطيف                                             ميةد/ بهلول س -

 2جامعة سطيف                                             د/ بوروبة آمال -

 2جامعة سطيف                             د/ لعزازقة حمزة              -

 2جامعة سطيف                          د/ طالبي أمينة                     -

 2طيفجامعة س                                        د/ بن عائشة ليلى -

 2د/ بوحشيش ارزقي                                      جامعة سطيف -

 2جامعة سطيف                                دعيش خير الديند/ أ. -

 2عة سطيفجام                                       أحمد  م مرغأ.د/  -

 2جامعة سطيف                             الديند/ زواغي سمش  أ. -

 2عة سطيفجام                          أ.د/ شرفي محمد الصغير -

 2جامعة سطيف                                                ذيب زكرياد/  -

 2جامعة سطيف                                   د/ العمري عيسات    -

 2جامعة سطيف                            د/ عادل غزالي                   -

 2جامعة سطيف                                           يعلى فروق/ دأ. -

 2طيفجامعة سد/ نحاوة لونيس                                           -

 2ة سطيفم                                         جامعد/ مبروك بلعزا -

 جامعة مسيلة                                   بعيطيش شعبانأ.د/  -

 جامعة برج بوعريريج       هوب                                  و مد/ يزيد أ. -

 2جامعة قسنطينة                                          ي نذير د/ عزيز أ. -

 جامعة تلمسان     د/ حوالف حليمة                                   -

 1جامعة سطيف                                   د/ تباني عبد الفتاح -

 جامعة املسيلة                                أ.د/ بوسكرة أحمد      -

 

 

 

 بوبكر بكار د. ية: رئيس اللجنة التنظيم

 عالق ملنور د/  -                             عيدون الحامدي د/  -

 وبكرقارس ب د/ -                       دعيش محمد األميند/  -

 / لعالم عبد النور د -                                   لعلوي جميلةد/  -

 عليوة عبد الغانيد/  -                                    رد/ عدالة جعف -

 جنون وهيبة د/ -                               وش أسماءد/ قرش -

 د/ توفيق كوسة -                                مصرع اسمهاند/  -

  د/ بعيبن راضية -                                        حمزةبسو د/  -

 د/ بن عمارة كمال -                       لعلوي عبد الحفيظ د/ -

 د/ عيد عبد الجق -عروس ي حميد                                 / د  -

                   خالصة           غومازي  د/ -         بوعبد هللا عبد الحفيظ       د/  -

 

 تقى:لمانة املأ

 جبير العربي -                                      النوري خلفة -

         هدى سعاديا -                                    شريفي مفيدة  -

 ي حناننابت -                                    لعرابة حسينة -

 رارمة حنانب -                                   بوضياف المية -

 رير هاجرم -                                 سعاد بن جدية -

 

 

 : اإلعالم واالتصال لجنة                       

                                           مول زينةمر / أ -                        هميس ي نور الدين    د/  -

 د/ مرقص ي أمينة -                                    ربيقة عز الدين  -

 بوعروري هشام -                                            كربكرار بوب -

 عريوة إلهام -                                        رجيمي مبروك -

 

 

 

 

 : عالم اآللي والرقمنةاإل  لجنة                      

 د/ زكريا العقون  -                    د/ بونوني مهدي     -

 شاشة فارسد/  -                    ني خديجة  مدد/  -

 أ.د/ غراف نصر الدين -  بوروز سفيان                    د/  -

 الرؤوف.حمزاوي ع  -        لزهر عزوز                         -

 سميرةقش ي  -ى                         قرمادي موس  -
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النمةةةو  ى مسةةةاهم اا اليعليةةةة فةةةي تحقيةةة ة هةةةو مةةةدت الجامعةةةة الجزائريةةةدياوتحةةةأدوار ا ال شةةةي فيةةةن أن مةةةن أك ةةةر ممةةة :امللتقةةةى ديباجةةةة

ين وإعةةداد الكيةةاءات ن خةةالل السةةهر عكةة  تكةةو مةةوهةة ا تنميةةة املسةةتدامة  لااطرة ادة قةةي للةةبالد وقيةةالجتمةةا والتطةةور االقتصةةاد  وا

 . اام فيتتحكاملعرفة العلمية و  وإنتاجفي خل  الثروة  ةساهماملتميز بالقدرة عك  االبداع واالبتكار  و الوطنية التي ت

 ةصةةةةةالر املشةةةةةجركر املز دو زيةةةةةتعدة متمثلةةةةةة فةةةةةي ديةةةةةج ةوإسةةةةةجراتي يلبحةةةةةث العلمةةةةةي عكةةةةة  م طةةةةة  إن اعتمةةةةةاد وزارة التعلةةةةةيم العةةةةةالي وا

 داخة  املؤسسةات الجامعيةةاملؤسسات الناشئة  عتماد وا املقاوالتية    وتشجيع دور اضنات األعمال الجامعية ودعم االبتكاروح

ليةة  د ر  ةةألكعلمةةي  لاقطةةاع التعلةةيم العةةالي والبحةةث  ةرقمنةةوجيهي لواعتمةةاد اطخطةة  التةة  1275زار  د صةةدور القةةرار الةةو ة بعةةخاصةة

اةةا لت صصةةات يمك تلةةف افةةي م طةةارات   وإعةةداد إحسةةين عمليةةة التكةةوين الجةةام ير وتئريةةة إلةة  تطةةوياالجامعةةة الجز لسةةير بعكةة  ا

ديةةدة هةةن جلهةةا القةةدرة عكةة  اسةةتحداش مناصةةب شةة   وم   يب ملتطلبةةات التنميةةةاصةةلة فةةي اطجتمةةع وتسةةتمواكبةةة التطةةورات ال 

مةةن تكةةوين مةةن   التكةةوين الجةةام يظةرة إلةة  لةة  ت ييةةر النإوبالتةةالي الوصةةول   والصةةادرات داخي املةع فةةي تسةاهم فةةي خلةة  الثةةروة وتنو ةة

مةةن باحةةث عةةةن بعةةد الت ةةرج طالةةب يةةة الت ييةةر نهنالعمةةومب بعكةة  الوفيةةةف  ءت ييةةف العةةبو التكةةوين املييةةد   أجةة  التكةةوين إلةة 

تكةةةر ورائةةةد مةةةن رواد جامعيةةةة طالةةةب مبةةةدع مبادة حامةةة  شةةةه صةةةاحب مؤسسةةةة ناشةةةئة إلةةة  طالةةةب  فةةةي القطةةةاع العةةةام منصةةةب عمةةة 

 .ماعيةادية واالجتداعم ملسار التنمية االقتصمساهم في خل  الثروة ألعمال  ا

ن بميةدافقة   عكة  أهاةا مرتبطةة لهةا نظةر ي   START-UPاملؤسسةات الناشةئة االبةداع وبةراءات االخجةراع وانشةاء االبتكار و إن مياهيم 

  وبعيةةدة  العلةةوم والتكنولوجيةةا
 
واالجتماعيةةة  حيةةث ربمةةا يصةةعب  اإلنسةةانيةن العلةةوم ادألخةةرى عكةة  غةةرار ميةةمةةا عةةن امليةةادين ا نوعةةا

أن تأخة  يمكةن جوانةب ابتكاريةة  س إبداعيةة وتتضةمن  قائمة عك  أسةراءات اخجراعات ناشئة وتسجي  بت سيد واعتماد مؤسس

ء عك  ضولقى ليسل  ا ا امللترة عقد هاملنطل  جاءت فك"الب ". من ه ا وسم  عك  ال صول عك طابع ت ار  مربح  لها القدرة 

آفةةةةاق املؤسسةةةةات الناشةةةةئة فةةةةي ميةةةةدان العلةةةةوم اإل اقةةةةع و فةةةةي هةةةة ا  أهميةةةةة اعتمةةةةاد مؤسسةةةةات ناشةةةةئة   وإبةةةةراز الجتماعيةةةةةنسةةةةانية واو

لوصةية ليشةم   ة  الة   اعتمدتةن الةوزارة ا سة  هة ا امل لة لالن راط فةيلها اليرصة أكثر واملؤهوماهي الت صصات التي   امليدان

املنصةات الرقميةة  تكنولوجيةا املعلومةات و تطةوير  وأهميةة االعتمةاد عكة   يةةفةي الجامعةة الجزائر  ةوالت صصةات املعتمةد امليادين

 ة  األطةوار فةي  ةرجهم والتةي سسسةمح للطلبةة مةن خةالل مة كرات ت نسةانية واالجتماعيةة إلوالتطبيقات ال كية فةي ميةدان العلةوم ا

 وتحقي  التنمية اط لية والوطنية. م في خل  الثروةساهت  نات قيمة مضافة ةناشئ  ع مؤسساتإل  مشار    أفكارهمويتحب

 :ىامللتقأهداف 

 عمال الجامعية.م القانونية للمؤسسات الناشئة وحاضنات األ تحديد املياهي -1

 ع.ءة اخجرا  أو براسة ناشئةسؤ م اءإلنشوالخطوات األساسية  باإلجراءاتعريف الت -2

اقع و تسلي  الضو -3  واالجتماعية. اإلنسانيةئة في ميدان العلوم شت الناآفاق املؤسساء عك  و

 والتي   في امليدان رصد أهم الت صصات املؤهلة -4
 
 ع.ة أو براءة اخجراناشئ مؤسسة ت سيد الب منللط فرصة وفر ت

 ان.ه ا امليد الناشئة فيانشاء مؤسسات طبيقات ال كية في قمية واست دام التطوير  املنصات الر التعرف عك  أهمية ت -5

 واالجتماعية. اإلنسانيةلوم ي ميدان العب ملؤسسات ناشئة ففرصة للطلبة لالطالع عك  أهم الت ار  اءطإع -6

 عية.واالجتما اإلنسانيةلوم الع التي تواجن ميدان ن وت اوز الصعوباتتكريدل الخ رات بين املبتبا -7

 وخل  الثروة. ةمية املستدام  التنوحاضنات األعمال في تحقيإبراز دور املؤسسات الناشئة  -8
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 محاور امللتقى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لتقىملاركة في اشروط املش

 ل.ا من قببق نشرهلم يسصلة بأحد محاور امللتقى، و  ذات أن تكون املداخلة -

 سب النموذج املرفق.وح، كلمة 200 يتجاوز ال ص للمداخلة يرسل ملخ نأ -

 ة.يالعلم في الكتابة عد املنهجيةيستوفي القوا أن يكون البحث -

 ية.رة العلمد إخضاعها للخبخصات بحوثهم بعمل يتم إعالم املشاركين الذين تم قبول  -

 حة.صف 15فحات دد الصوز عيتجا أن ال ولة علىاملداخالت املقب إرساليتم  -

 .14وبحجم  (Simplified Arabic)يط البسربي ة بنمط الخط العأن تكتب املداخل -

 واللغة الفرنسية. ةياإلنجليز ى باللغة يمكن التدخل في امللتق -

 أنشطة امللتقى:

 اركين.ين املشهات النظر باملناقشات وتبادل وجاخالت العلمية و دامل -

 عمال(األ  ى)مقه ، لقاءات مع  شركاء، اتفاقيات شراكة.ملؤسسات، معرض لتقىر املمحاو  ت حول وملصقايات جدار  -

 مواعيد هامة:

   2023 فيفري  10 :ص املداخلةخلإلرسال مآخر أجل  -

 2023 فيفري  12  :املداخالت املقبولةحاب عد إشعار أصو م -

 2023 مارس 05   آخر أجل الستالم البحوث واملداخالت كاملة: -

  2023مارس  08   : ي امللتقىة فاركاملداخالت املشول بقاإلشعار ب -

 2023مارس  16 -15   :يوميالوطني قى عقاد امللتنا -

 :ملداخالتوارسال اللتواص  

                    setif2.dz-www.univ  جامعة:روني للااللكت وقعامل -

 setif2.dz-tif2@unive.univsc: لتقىبامل الخاصالبريد االلكتروني  -

 

  : 036.66.11.81 الفاكس          : 036.66.11.91 لهاتفا

 

 .1275ءة في القرار الوزار  قرا عمال الجامعية معضنات األ وحا الناشئة للمؤسساتملياهيمي ا اإلطار  -1

 دعم  إدارة اطخاطر وال اديدات.....وال ال: التحييزات  التموي عماآلليات القانونية لدعم حاضنات األ  -2

آفاق املؤسسات الناشئة وبراء -3 اقع و  .واالجتماعية اإلنسانيةدان العلوم ياالخجراع في م اتو

 .SHS ميدانفي  إبداعية وتتضمن جوانب ابتكارية أسسعك  لتطوير أفكار قائمة  املؤهلة ت صصاتال -4

 .SHS ميدانالناشئة في طبيقات ال كية في انشاء مؤسسات الرقمية واست دام الت نصاتتطوير املأهمية  -5

افقة األفكار املعم و مال الجامعية في دألعدور حاضنات ا -6  واالجتماعية. إلنسانيةابتكرة في ميدان العلوم مر

 واالجتماعية سانيةاإلنمت صصة في ميدان العلوم طنية ملؤسسات ناشئة وحاضنات أعمال رب و ت ا -7

http://www.univ-setif2.dz/
mailto:c.univsetif2@univ-setif2.dz
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 التعليم العالي والبحث العلميرة وزا 

 2سطيف جامعة محمد ملين دباغين
                                                                                                

  :املوسوم ب الوطنيتقى لاملتنظم 

 ": الواقع واآلفاقاعيةاملؤسسات الناشئة في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتم"

 2023مارس  16و  15يومي 

 استمارة املشاركة
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