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: امللتقى الوطين حول
 

للتنويع االقتصادي يف اجلزائر  تنمية االقتصاد الزراعي والريفي كآلية

 2019 نوفمبر 06-05ًومي  (الواقع واآلفاق والتحديات) 

: هيئة الملتقى
عبد اهلل قلش . د: رئيس الملتقى

عبد الغني حريري  . د: رئيس اللجنة العلمية
  إبراهيم بلقلة. د: رئيس اللجنة التنظيمية

 ثنافصية املؤشصات ثنميةمخبر 
الصغيرة واملتوشطة الجزائرية في 

" صناعات املحلية البذًلةال

مخبر الانظمة املالية واملصرفية 
 والصياشات الاقتصادًة الكلية

مخبر العوملة وانعكاشاتها على 
 دول الشمال إلافريقي



 

 
 

 

 دعوة املشاركة

نُابت عن حامعت حعِبت بن بوعلي بالشلف وؤعظاء اللجنت العلمُت والخنظُمُت للملخلى، ٌععذنا 

في اظخلباا مذااخجتك العلمُت  حج اإلاشاسرت  ي اإلالخلى الووطن حوا  جنمُت الاكخصاد الضساعُوالٍش

ع الاكخصادي  ي الجضائش  -05، الزي ظُعلذ بجامعت الشلف ًومي (الواكع وآلافاق والخحذًاث)رألُتللخنَو

 .2019 نوفمبر 06

 دًباجة امللتقى

حععى الجضائش منز الاظخلخا بلى جحلُم جنمُت شاملت والخشوج من الخبعُت للمحشوكاث بلى 

ت بغُت بعث عجلت الخنمُت  ع الاكخصادي، و حج رلك جبنذ التثير من الخطط الاكخصادًت والخنمٍو الخنَو

ن سؤط اإلااا، ولتن سغك جلك الجهود والوفشة اإلاالُت التن جميزث بها لفترة من الضمن، بال ؤن  الاكخصادًت وجكٍو

ن الشؤظمالي . رلك لك ًحلم ألاهذاف اإلانشودة واإلاشجبطت باإلكخع الاكخصادي والخكٍو

ج ميزانُتها حعلها حعاني من اططشاباث  ي اططها  فاعخماد الجضائش على اإلاذااُج النفطُت  ي جمٍو

ت ألامش الزي انعتغ ظلبا على ؤدائها الاكخصادي والخنافس ن، رما ؤن بطفاء الطابع الاحخماعي على  الخنمٍو

. جلك الخطط حشفها عن معاسها وحاا دون جحلُم ألاهذاف اإلاشحوة

ض اإلااظعاث  ش وحعٍض ض اطط الخنمُت اإلاعخمذة ساهنذ الجضائش رثيرا على جطٍو من احج حعٍض

الاكخصادًت وبا اص منها الصغيرة واإلاخوظطت واصص  حج رلك التثير من اإلاواسد وؤلامكانُاث 

. والجهود، بالنظش بلى اصائصها ووبُعتها اإلاناظبت للوطع الاكخصادي واإلاالي للجضائش

ن سؤط اإلااا باث طشوسي لخحلُم ؤلاكخع الاكخصادي،ومن ؤحج رلك البذ مناالهخمام  فخكٍو

ؤرثربلطاعاث ؤاشيدعخطُع الم الثروة واللُمت اإلاولذة لخنمُت حلُلُت، معخذامت وشاملت، كاالهخمام 

باللطاع الفخحي الزي ؤصبح ًحلم عائذاث مالُت ربيرة للعذًذ من الذوا، والجضائش لِعذ ببعُذة عن 

جحلُم مثج هزه العائذاث اإلاالُت ارا اهخمذ بثرواتها الطبُعُت وكامذ باظخغخلها اظخغخال ؤمثخ لصالح 

. اللطاع الفخحي

على طوء الطشح العابم، جخحذد بشكالُت اإلالخلى اللائمت على سئٍت ااصت جدبطى الاكخصاد 

ت ورلك بالنظش بلى وبُعت هزا الاكخصاد  في ربذًج لذعك الخنمُت وجوفير اإلاذااُج الظشوٍس الضساعي والٍش

. ومناظسخت مع اصائص اإلاجخمع الجضائشي 

 

 



 

 
 

 

أهذاف امللتقى 

في  ي الجضائش -  جحذًذ مخطلباث وششوط النهوض باالكخصاد الضساعي والٍش

ع الاكخصادي  ي الجضائش ااسج كطاع اإلاحشوكاث -  بًجاد بذائج لخحلُم الخنَو

فُت -  الاظخفادة من الخجاسب الذولُت  ي مجاا الخنمُت الضساعُت والٍش

في ودوسها  ي الخنمُت الاكخصادًت -  جحذًذ آلُاث دعك اإلالاوالجُت  ي اإلاجاا الضساعي والٍش

فُت  ي الجضائش - ج الخنمُت الضساعُت والٍش  بحث مصادس جمٍو

فُت  ي الجضائش -  بحث ظبج جفعُج ظُاظاث الخنمُت الضساعُت والٍش

 بًجاد حلوا إلاشاكج ومعوكاث الخنمُت الضساعُت بالجضائش -

 محاور امللتقى

فيواكع ومعوكاث الخنمُت الضساعُت:املحور  ول  - ع الاكخصادي بالجضائشة والٍش  . والخنَو

 .جنافعُت الاكخصاد الضساعي  ي الجضائش :املحور الثاني -

ج الخنمُت الضساعُت:املحور الثالث -  . ي الجضائشًفُت سواابذائج واُاساث جمٍو

فيآلُاث ومخطلباث الخنمُت الضساعُت:املحور الرابع -  .  ي الجضائش ةوالٍش

اإلااظعاث الصغيرة واإلاخوظطت الناشطت  ي مجاا الضساعت ودوسها  ي الخنمُت : املحور الخامض -

 .الاكخصادًت 

ع الاكخصادي:املحور الصادس - فُت والخنَو  .ججاسب دولُت ناجحت  ي مجاا الخنمُت الضساعُت والٍش

الجهات املذعوة واملصتفيذة من امللتقى 

 .ألاظاجزة الباحثين  ي اإلاجاا الاكخصادي والضساعي  -

 .الهُئاث واإلااظعاث اإلانخمُت بلى كطاع الفخحت -

 .الطلبت الباحثونفي الذساظاث العلُا  -

شروط املشاركة 

. ًجبإنخكون اإلاذاالتجنخمن  حذ محاوس اإلالخلى، مع طشوسة جحذًذ محوس اإلاذاالت- 

. ال جلبج اإلاذااخث التن ظبم وؤن نششث  ي ماجمشاث ؤو نذواث ؤو مجخث ظابلت- 

 بالنعبت للمذااخث باللغت العشبُت، 16 حجك SakkalMajalla، بخط A4جتخباإلاذااخث على وسكت - 

 ظك عج كج 2 بالنعبت للمذااخث باللغت ألاحنسُت، وبهوامش 12 بحجك Time new Romanوبخط 

. الاججاهاث



 

 
 

 

.  صفحت، بما  ي رلك كائمت اإلاشاحع واإلاخحم16الجخعذى عذد صفحاث اإلاذاالت - 

. ال ًخجاوص عذد اإلاشتررين  ي اإلاذاالتباحثين- 

تًجب ان جحخوي على ملخصين ؤحذهما باللغت العشبُت وآلااش باللغت -   ، بِنما اإلاذااخث اإلاتخوبت ؤلانجليًز

.   بلغت ؤحنسُت ًجب ؤن جحخوي على ملخصين ؤحذها بالعشبُت وألااش بنفغ لغت رخابت البحث

ذ بلىجشظج اظخماسة اإلاشاسرت وملخصاإلاذاالت والنص الكامج للمذاالت -    للملخلى ؤلالتتروني البًر

collda18@gmail.com 

: نشر بحوث امللتقى

ظِخك نشش ؤفظخإلاذااخث العلمُت للمشاسرين  ي رخاب رو جشكُك دولين وسكك بًذاع كانوني، وهزا بعذ 

. انعلاد اإلالخلى الووطن

ثواريخ مهمة 

  .2019-09- 28: إلاذااخثإلسظاالحج ؤآاش - 

  .2019-10-20: الشد على اإلاذااخث اإلالبولت- 

خ اإلالخلى-    .2019-11- 06و05:جاٍس

 ملزيذ من املعلومات

 0777533675/  0795530066: الهاثف

ذالالكتروني  collda18@gmail.com: البًر

 

 :اللجنة العلمية
 جامعة الشؾف فالق حمؿد/د جامعة الشؾف مـري كوري /د.أ

 جامعة البويرة  أمحد ضقف /د جامعة الشؾف حمؿد راتول/ د.أ

 جامعة الشؾف أمحد مداين/ د جامعة الشؾف  حمؿد زيدان/د.أ

 جامعة الشؾف شارف كوردين/د جامعة الشؾف  بن عيل بؾعزوز/د.أ

 جامعة الشؾف  براهقم بؼؾة /د جامعة الشؾف  عاشور كتوش/د.أ

 ادركز اجلامعي تقسؿسقؾت زيان بروجة عيل/ د جامعة الشؾف عبد الؽريم البشري/ د.أ

 جامعة البويرة مداحي حمؿد/د جامعة الشؾف  فاتح جماهدي/د.أ

 جامعة الشؾف  احلاج كوي /د جامعة الشؾف قدور بن كافؾة /د.أ

 جامعة الشؾف عبدالعزيز صقبة/ د جامعة الشؾف  عاشور مزريق/د.أ

 جامعة الشؾف برامهقةإبراهقم/د جامعة الشؾف  عبد الرزاق حبار/د.أ

 جامعة الشؾف متـاويحمؿد / د جامعة الشؾف  احلاج مداح عرايبي/د.أ

 جامعة ادسقؾة حمؿد صالح/ د جامعة الشؾف  كبقل بوفؾقح/د.أ

 جامعة الشؾف صؾقحة فالق/ د جامعة الشؾف  عبد اهلل قؾش/د

 جامعة الشؾف  عائشة بوثؾجة/ دجامعة الشؾف عؾقبطاهر /د

جامعة اددية مراد جبارة /د جامعة الشؾف عبد الؼادر مطاي /د

 جامعة الشؾف حمؿد ترقو/د جامعة الشؾف  عبد الغـي حريري/د

 جامعة الشؾف  عبدالؼادر بؽقحل/ د جامعة الشؾف مزيان محزة/د

 جامعة الشؾف  سؿقة بؾغـو/ د جامعة الشؾف  دمحاين عيل/د

 جامعة تسؿسقؾت أمحد حمؿودي/ د جامعة الشؾف  أمحد مصـوعة/د
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mailto:collda18@gmail.com


 

 
 

 

 جامعة البؾقدة حؽقم خؾػاوي/د جامعة الشؾف  امحد بن يوسف/د

 جامعة الوادي بـني بغداد / د جامعة الشؾف عيل عزوز/ د

 جامعة الشؾف عبداهلل  موساوي/د جامعة الشؾف عؿر آيت خمتار / د

 جامعة الشؾف محدي معؿر/د جامعة الشؾف  حسني حساين/د

 جامعة الشؾف قديد عبدالؼادر/د جامعة الشؾف  حمؿد أمني بربري/د

  اجلامعي غؾقزانزادرك  كادي مػقدة/د  ادركز اجلامعي تقبازة  رابح عرابة/د

 ادركز اجلامعي  غؾقزان مغتاتة صابرين/د جامعة الشؾف  رشيػي ابراهقم/د

  اجلامعي تسؿسقؾتزادرك اهقمرجلؾط اب/د جامعة الشؾف حاج قويدر  قورين/ د

 امعة برج بوعريريج  ج عبادي حمؿد/د جامعة الشؾف عامر صفرات/ د

 ادركز اجلامعي تسؿسقؾت  حايد محقد/د جامعة البويرة  عيل حبقش /د

 جامعة الشؾف  عبور عم/د جامعة الشؾف حمؿد تؼرورت/ د

 جامعة الشؾف كاصف حمؿد/د جامعة الشؾف حمؿد صريش/ د

 جامعة الشؾف تواتقبن عيل فاصؿة/د جامعة الشؾف  عبد الؼادر عقادي /د

 3جامعة اجلزائر عبدات عبد الوهاب /د جامعة الشؾف رضوان أكساعد/ د

 3جامعة اجلزائر توات عثامن /د جامعة الشؾف بومدين كورين/ د

 

 :اللجنة التنظيمية
 عضوا اضقة سؾقامنرب عضوا يش اسحاقرخ

 عضوا  ةربوقرسي صا عضوا كاصف حمؿد

 عضوا وخي فريوزرز عضوا  رحاج كعاس كوث

 عضوا  بوزيان العقد عضوا  مداوي ايامن

 عضوا  شقخ هجرية عضوا  قداوي عبد الؼادر

 عضوا  دوبال حمؿد عضوا   مؽي هشام

 عضوا  شتاحتة هشام صالح الدين عضوا   كوالرخـتا

 عضوا  ي سؿقةرعم عضوا  بؾحاجي خدجية

 عضوا  الزواوي خرية عضوا  اءربن زعؿقة فاصؿة زه

 عضوا  عبد الغزيزر رمحة عضوا  بن غالقة كـزة

 


