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  صادية، التجارية و علوم التسييرتالعلوم االق عميد كلية                                     
    ث(ئيس فرقة البحر                                                    (

 

 دةمحبوب بن حموأ. د./  رئيس اللجنة العلمية: 
  3التقليدية جامعة الجزائر بحث الصناعات الدير مخبر م                                            
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 ملخص مختصر من ديباجة الملتقى
في  تأينما ذهبو ها،في تشكيلة منتوجاتكبير الجزائري بتنوع التقليدية والحرفية  الصناعاتتميز ت 

، في الماضي السحيق له جذوره وتراث ثقافييملكون ماضي  أناسنجد  )شرقا، غربا، شماال، وجنوبا( الجزائر

بأهمية  هذه المؤسساتتمتع وت. مؤسسات حرفية )مصغرة وصغيرة(ومنتوجات هذه الصناعات هي نتاج عمل 

والموجه للتصدير(،  المحلي)جتماعية، حيث أنها تعتبر وسيلة لخلق مناصب عمل ودعم لإلنتاج إاقتصادية و

وهذا ما يناقشه الملتقى واإلجابة عن  .جزء من موروث اجتماعي وثقافي للمجتمع وترجمة لهويتهكما أنها 

ذلك  إسقاط؟ وكيف يمكن في تحقيق التنمية الشاملة لمؤسسات المصغرة والصغيرةادور  وما ه: االشكالية

 ؟نموذجاالصناعات التقليدية والحرفية ؤسسات على م

 :الملتقى الهدف من
  :إلى الملتقى يهدف

  ؛واالحتفال باليوم الوطني للحرفي التقليدية ةقطاع الصناعالتطرق إلى أهمية 
  ؛لمؤسسات المصغرة والصغيرةاالبحث في واقع 
 الصناعات التقليدية والحرفية؛في  مؤسسات المصغرة والصغيرةالبحث في ال 
  المساهمة في تفعيل البحث العلمي؛معرفيا قصد طلبة الدكتوراه دعم 
 الباحثين والمهتمين على مناقشة محاور الملتقى ساتذةاألحث و. 

 :الملتقىمحاور 
 والصغيرة؛لمؤسسات المصغرة واقع ا 
 ؛الصناعات التقليدية والحرفيةفي  لمؤسسات المصغرة والصغيرةواقع ا 
 ؛لمؤسسات التقليدية الحرفيةآليات تفعيل ا 
 مؤسسات التقليدية الحرفيةالدور التنموي لل. 

 شروط تقديم المداخالت:
 حاور الملتقى؛مأن تكون المداخلة مرتبطة ب 
 اط علمي آخر أو نشر في مجلة؛دم للمشاركة في نشق   أن ال يكون البحث قد 
 التقييد بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية؛ 
  بإحدى اللغات: العربية، الفرنسية، اإلنجليزية؛تقدم المداخلة  
 ترسل المداخلة في شكل ملف وWORD :عن طريق البريد اإللكتروني  

litalger3.dz@gmail.com 

labotraditionalgeria@yahoo.com 

 2021 نزفمبر 20  هو المشاركة استمارة مع كاملة المداخلة الستالم أجل أخر -

 -التحكيم نتائج وصول مع -  للمداخالت التحكيم بنتائج المشاركين إبالغ -

 .2021 نوفمبر 25  يوم بعد عن الملتقى يتمو -
 

تنشر كل أبحاث الملتقى )التي تستوفي الشروط العلمية والمنهجية( في كتاب 
 المخبرمن منشورات متضمن رقم تسلسلي معياري دولي  

 

mailto:litalger3.dz@gmail.com
mailto:labotraditionalgeria@yahoo.com


 استمارة المشاركة
 

 )باللغتين(  ......................................................... ....................... ....................... ....................... ......االسم: 

 )باللغتين( ................... ................... ......................................................... ................... ................... اللقب: 

 ......................... ................... ................... ................................................................ الوظيفة:

 ................... ................... ............................................................. ............... المؤهل العلمي:

 ............................ ................... ................................................المؤسسة: 

 ............... ............................................................................ ....الهاتف: 

 ................. ................... ........................................................... البريد االلكتروني:

 ............................................................ ................... ................المحور: 

................. ................... ...................... ................... ................... ................... ................... ................... .. ة:المداخل عنوان

.......... ................... .................................. ................... ................... ................... ................... ................... ......... ................... ....

...... ................... ................... ................... ................... ................................................................... 
 

 
 


