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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 سيدي بلعباس ليابسجامعة جاليل 
 دار املقــــــــــاوالتيـــــــة

 
 
 

 دار املقاوالتية؛

 جامعة جياللي ليابس، سيدي بلعباس.

( ANADE) الوكـــالــة الــوطنــيــة لــدعـــم وتــنمـيـة املـقـاوالتـــيــة بالتعاون معو  بجامعة جياللي ليابس بسيدي بلعباسدار املقاوالتيةتعلن 

ات ءاكفلجامعة وجمعية الاألعمال لوحاضنة (  CATI مركز الدعم التكنولوجي واإلبتكار )و ( BLEU )ومكتب الربط بين الجامعة واملؤسسات

املشاريع  إعدادتكوين في  ، وهو(بذلك)إذا سمحت األوضاع الصحية  2021 لعام صيفيةالجامعة ال ،عن تنظيم (ACA)بالخارج الجزائرية

 هاته ستكون ي.على مستوى القطب الجامع دار املقاوالتية مقرب 2021ماي  27إلى  23من ملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وذلك إنشاء او 

 .قتصاد الجزائري اإلثورة دور الجامعة في  قيادةجامعة الصيفية فرصة للل طبعةال

الحاصل على شهادة  "وياألخضر بوكر "بمشاركة البروفيسور املرموق عبر تقنية التحاضر عن بعد هذا العام، سوف نتشرف 

على مؤخرا  متحصلجامعة فلوريدا الدولية، و ، كلية الهندسة والحوسبةب حثاومدير البرامج الدولية واملبادرات العاملية؛ أستاذ بالدكتوراه

 اله بالجامعة.عمأل جائزة تقدير 

يهدف إلى وضع الذي ن مشروع املرسوم إ. في الجزائرقريًبا "الذاتيإلطار التنظيمي"للمقاول ا ظهره سيأن الجديد في ميدان املقاوالتية

 وسيتم دراسته من قبل املسؤولين بإشراك حاملي املشاريع وأخذ آرائهم. إطار تنظيمي ل "املقاول الذاتي" يعتبر قيد اإلعداد

جديدة من التدريب تحت رعاية مكتب العمل الدولي  أنه ظهر بطبعةبما على املستوى الوطني  لم يسبق له مثيلبرنامج هذا العام 

لهم فهم املراحل  مشاريع، يسمح، هذا التدريب مخصص لجميع أولئك الذين يرغبون في إنشاء املقاول"-الطالب "النظام الوطنيبعنوان 

 سترجاع مؤسساتهم.إأو  مشاريعهمبشكل كامل والتقدم في  التمكن منهاو  تأسيس املشاريع املختلفة لعملية

)تحليل  تسييرتصال ...( ومهارات المهارات اإلالبراعة، ،الفضول  ،اإلبداع،نفتاحة )اإل يإلى اكتساب مهارات عرض هذا البرنامج يهدف

 ه(.السوق، بناء نموذج األعمال، هيكلة املشروع، تقييم النشاط وتمويل

 :يمنح هذا التدريب الفرصة ،بمعنى آخر

 أعمال؛كتساب املعرفة واملهارات الالزمة لتنفيذ مشروع إل 

  خبراء في تنظيم املشاربع؛من قبل  يةالفرداملرافقة ستفادة طوال فترة التدريب من اإل 

  ن عهم. وبالتالي يستفيدون مير امش إنجازفي  دربيناملت مرافقة تستمر ستة أشهر ألكثر املوهوبين. يتمللدورة التدريبية املرحلة التالية

املشاركة في األحداث املتعلقة بموضوع إنشاء األعمال؛ والوصول إلى  ن بعد؛وع حضورياالتدريب الشخص ي الذي يتألف من ندوات 

 ة األعمال.مساحات العمل املشترك وخدمات حاضن

 :املحاور العشرة الرئيسية لبرنامج العمل

 (؛: السيد عالل أنيس CATIاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة والرقمنة )من تقديم مسؤول  (1

 )من تقديم مدير دار املقاوالتية: األستاذ د. جلول زيدان(؛ من الرغبة في تنظيم املشاريع إلى الجدوى  (2

 : األستاذ د. لعوج زواوي(؛BLEUالبحث العلمي في املقاوالتية )من تقديم مدير  (3

 األستاذة د. رشاش عباسية(؛ املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتصدير )من تقديم عضو بدار املقاوالتية: (4

 التوعية بروح املقاولة املسؤولة )من تقديم عضو بدار املقاوالتية: األستاذة د. بلعجال فوزية(؛ (5

 ؛الفنون والسينما )بالتعاون مع قسم الفنون(املقاوالتية،  (6

 ؛والصحة )بالتعاون مع كلية الطب( املقاوالتية (7

 ؛والسياحة )بالتعاون مع مديرية السياحة والصناعات التقليدية( املقاوالتية (8

 (؛CUPAGISمشروع بالتعاون مع أعضاء الحديثة)والزراعة  املقاوالتية (9

 املقاوالتية وتكوينات الليسانس املنهي؛ (10

 ؛الخاصة بكم تواصلواسع على شبكات ال نشر القيام ب سياداتكم أطلب منيشرفني أن 

 الطور الدراس ي.الطب في نهاية  بةوكذلك طل 02ماسترو منهيبة السنة الثالثة ليسانس لتدريب مفتوح لطلا 

  يجب على الطلبة املهتمين أن يرسلوا إلينا رسالة تحفيز والسيرة الذاتية قبل 16 ماي2021 )العدد محدود بـ 100 بسبب الوضع الصحي(

عبر البريد اإللكتروني   

Mail : djelloulzidane@yahoo.fr 
 

 


