
                                             

    

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ة العمل والتشغيل وزار                               وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 والضمان االجتماعي
 لوكالة الوطنية لدعما                                                  المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي

 تشغيل الشباب

                                                                                                      تيسمسيلت–                         

                تيسمسيلت–

 دار المقاوالتية تيسمسيلت
 

 12/11/2018تيسمسيلت: 
 

  2017/2018للسنة الجامعية  تيسمسيلتتقرير عن نشاط دار المقاوالتية 

 

المركز  في إطار اتفاقية مشتركة بين 2013جويلية  23أنشأت دار المقاوالتية تيسمسيلت بتاريخ 

بر عتفاوت وكان لها نشاط م، الجامعي تيسمسيلت والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع تيسمسيلت

لتجربة برة واأول الدور التي أنشأت عبر الوطن، ولنقص الخالسنوات األولى إلنشائها حيث كانت من بين 

 وكذلك لوجود فراغ قانوني في عملية تأطير الدار، لم يعرف نشاطها فعالية كبيرة.

 عم تشغيلية لدوقد تم إعادة تجديد اتفاقية الدار بين المركز الجامعي تيسمسيلت وفرع الوكالة الوطن

 رنامجبأين تم تشكيل فريق للدار ومدير لها وتم تسطير ، 2017مارس  14الشباب تيسمسيلت بتاريخ 

 .مصادق عليه مشترك

في  2017/2018بدأ  في الموسم الجامعي  المقاوالتية  دارل الفعلي والجادنشاط القول أن ال يمكن

ارة وزلعلمي واالبحث ظل اتفاقية اإلطار التي  كانت بين وزارة التعليم العالي وبإنشاء اللجنة المشتركة في 

فس والتي جسدت محليا في ن 2017مارس  09التي أبرمت في عمل والتشغيل والضمان االجتماعي ال

ن ملعديد االتعريف بها لدى الطلبة والمحيط االجتماعي واالقتصادي من خالل ن تم ي، أالشهر والسنة

 الفعاليات والتظاهرات، والتي يمكن أن نوجز أهمها من خالل الجدول أدناه.

 



    

 جدول متعلق بحصيلة النشاطات في إطار ترقية المقاوالتية في الوسط الجامعي

 2017/2018لسنة 

 عدد المشاركين
 ضع عالمة )*( المشاركون

 االطلبة حاملو طبيعة النشاط عنوان النشاط التاريخ الهيئات المشاركة االهداف
 مشاريع

طلبة في نهاية 
 الدراسة

جميع 
 الطلبة

مفتوحة لجميع 
 الطلبة 

  * 
تشكيل خلية تضم الطلبة المهتمين 

 بنشاط دار المقاوالتية
أعضاء دار 
 المقاوالتية

 2017أكتوبر 10
خلية تشكيل 

 الطلبة
 اجتماع

  *  

تحسيس الطلبة المقبلين على التخرج 
بأهمية تناول مواضيع متعلقة 
بالمقاوالتية في مذكرات نهاية 

 التخرج.
 

أعضاء دار 
 المقاوالتية

 2017أكتوبر 17
اقتراح مواضيع 
تخرج لطلبة 

 الماستر
 طاولة مستديرة

    
التعريف بدار المقاوالتية ونشاطها 

الطلبة بضرورة االنخراط وتحسيس 
 في الدار

دار المقاوالتية 
والوكالة الوطنية 

لدعم تشغيل 
 الشباب

ANSEJ 

 2017أكتوبر 25
التعريف بدار 

 المقاوالتية
 يوم مفتوح

مفتوحة لجميع 
 الطلبة 

  * 

إعالم الطلبة بمستجدات الجهاز 
وتقريبهم من عالم المقاوالتية من 

خالل توضيح التسهيالت 
واالمتيازات التي تتيحها لحملة 

 المشاريع الجدد.

دار المقاوالتية 
والوكالة الوطنية 

لدعم تشغيل 
 الشباب

ANSEJ 

08/11/2017 

22/11/2017 

أيام تحسيسية 
حول جهاز 

الوكالة الوطنية 
لدعم تشغيل 

 الشباب 

 أيام إعالمية 

50   * 

إعالم الطلبة بمستجدات الجهاز لكل 
معهد على حدى والفرص المتوفرة 

 لإلستثمار  
 معهد الحقوق  

دار المقاوالتية 
والوكالة الوطنية 

لدعم تشغيل 
 الشباب

ANSEJ 

29/11/2017 

 
ترسيخ الفكر 

المقاوالتي لدى 
 الطالب الجامعي

 ايام دراسية 

60   * 

إعالم الطلبة بمستجدات الجهاز لكل 
معهد على حدى والفرص المتوفرة 

 لإلستثمار  
معهد العلوم اإلقتصادية والتجارية 

 وعلوم التسيير  

23/12/2017 

 



    

35  *  

إعالم الطلبة بمستجدات الجهاز لكل 
معهد على حدى والفرص المتوفرة 

 لإلستثمار  
معهد العلوم اإلقتصادية والتجارية 

 وعلوم التسيير  

19/02/2018 

 

25   * 
إعالم الطلبة بمستجدات الجهاز لكل 
معهد على حدى والفرص المتوفرة 

 لإلستثمار  
 معهد اللفات واآلداب /فرنسية  

15/03/2018 

 طلبة المهتمين بخلق مؤسسات ال *   

دار المقاوالتية 
الوطنية والوكالة 

لدعم تشغيل 
 الشباب

ANSEJ 

الى  11

16/11/2017 

تكوين حول 
"أوجد فكرتك 

"TRIE 

 ورشات تكوينية 

 طلبة المهتمين بخلق مؤسسات ال *   33

دار المقاوالتية 
والوكالة الوطنية 

لدعم تشغيل 
 الشباب

ANSEJ 

 13الى  11

 2018جوان 
 جامعة صيفية 

 بة لولوج عالم الشغلتحفيز الطل *   
 اإلستثمار و

دار المقاوالتية 
وجميع أجهزة 

الدعم و التشغيل 
بإضافة الى 

المنظمات الطلبية 
 و مديرية السياحة 

 أبواب مفتوحة  12/04/2018

 لقاءات 

ة لولوج عالم الشغل بتحفيز الطل *   
 واإلستثمار 

دار المقاوالتية 
وجميع أجهزة 

الدعم و التشغيل 
بإضافة بعض 
النماذج الحية 
لمؤسسات تم 

تمويلها من طرف 

ANSEJ  

 يوم دراسي 18/04/2018



    

 *   
أيام مفتوحة أمام الطلبة حاملي 

 المشاريع لمناقشتها وإثرائها
 

دار المقاوالتية 
والوكالة الوطنية 

لدعم تشغيل 
 الشباب

ANSEJ 

 18إلى  15من 

 2018أفريل 
  أيام مفتوحة

   * 
ترسيخ الفكر المقاوالتي وتحفيز 

 الطلة لولوج عالم الشغل و اإلستثمار 

دار المقاوالتية 
وجميع أجهزة 

الدعم و التشغيل 
بإضافة بعض 
النماذج الحية 
لمؤسسات تم 

تمويلها من طرف 
  أجهزة الدعم 

16/11/2018 
 قافلة المقاوالتية

 و معرض  
 اخر)اذكره( 

 


