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 تحتفل باألسبوع العالمي للمقاوالتية 1 جامعة فرحات عباس سطيف

باألسبوع العالمي  احتفاال  2021نوفمبر 10يوم األربعاء صبيحة  1نظمت جامعة فرحات عباس سطيف 

وذلك بقاعة  املقاوالتية فيها، لعالقات الخارجية ودارتحت إشراف نيابة مديرية الجامعة ، تيةللمقاوال

ة، عمداء الكليات ومديري وبحضور السادة نواب مدير الجامع ،د قاسم نايت بلقاسماملحاضرات مولو 

ة يوالعديد من أعضاء األسرة الجامع إقتصاديين، ، ممثلين عن املتعاملين والشركاء السوسيوناملعهدي

 )أساتذة، إداريين، وطلبة(.

خارجية األستاذ كراش لحسن، استهلت هذه الفعالية بكلمة من السيد نائب مدير الجامعة للعالقات ال

مد ـاالنطالق الرسمي لهذا النشاط باسم السيد مدير الجامعة األستاذ لطرش محعلى والذي أعلن من خاللها 

 ة السيدمداخل :بما يتضمنالهادي، ليتم بعدها الشروع في تقديم مداخالت علمية في إطار البرنامج املسطر، 

 " من املعرفة إلى التطور التكنولوجي:  اذ حميدوش محـمد موسومة بـ:نائب مدير الجامعة للبحث العلمي األست

"، ي اإلبتكار في التحول الطاقو جسر قيد اإلنشاء"، ليليها بعدها مداخلة لألستاذ حراق عبد الغاني موسومة بـ: "

 .ملستدامة"للبحوث املبتكرة وا كاتجاهاملقاوالتية  "في حين تطرقت األستاذة بوروبة كاتيا إلى مداخلة حول:

كما  من طرف األستاذ فاروق بن علي FABLABمختبر  ملهام مفصال االفعالية أيضا شرحهذه  تضمنت

مركز دعم التكنولوجيا ، بما في ذلك التعريف بقدم العديد من مشاريع أفكار للمهتمين قصد تبنيها وتطويرها

الل وتقديم السيد نسيم بن من إعداد األستاذ يحياوي ب وكيفية الحصول على براءات االختراع CATI واالبتكار

 ، ليليها بعدها مداخالت متنوعة من طرف ممثلي الهيئات ذات الصلة باملقاوالتية على غرار عاشور نيابة عنه

CASNOS ،CNAC ،ANADE ،ن، الشراكة والدعم، كل فيما يخصه.الذين أبرزوا سبل توفير الضما 

لكل من الوكالة الوطنية لتسيير القرض  معرضالفكرية املخلتفة، تم تنظيم  الطروحات بالتوازي مع هذه

املصغر،الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الجامعة الخاصة 

FUTURIS INSTITUTE ، لنوادي العلمية، وقد تم اختتام فعاليات اليوم األول من هذا خاص با معرضو

وم يمرار هذه الفعالية إلى تالحتفال بفتح باب النقاش العام بين الحاضرين واملتدخلين، مع العلم أنه سيتم اسا

 والخبرات. النقاشغد وفقا للبرنامج املسطر، الذي سيتم اختتامه بمائدة مستديرة لتبادل 


