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يــبنيارافــت إشــحى امــة مدرى� ارجيات ــة للعالقــعة احل�  ةــاحل�

تــيالتنشاون و ــوالتع  . ةــرات العمليـالتظاهال و ــصط واال(

  :ينظـــم                              

ب ضيـحم� عـر الراى� لـات ، اال(
;
 )LAMIS( مــوالنظ  يــالم اال

  اةــة و احليــوم الطبيعــة و علــالدقيق ومــة العلــلكي   

  ىـة االولــالطبع
 :مـن

  الناشئــة ــةؤسسمللرة ذــب :رجــتخالمشــروع 
SSEEEEDD  SSTTAARRTT--UUPP’’2222  

TTEEBBEESSSSAA  
   9:00 ةـداءا من الساعـابت 2022 ةـجويلي 03 دـالاحوم ــــي 

	ةـوإالجامتعية ـوم إالنساتيـــة العلـة لكيـكتبمب 

  ةƠƠƠللمشارك دعƠƠƠوة

امنا مع � جاع السيـاحياء الذكرى الست رى� خر هى�  ادة الوطنيةـون السرى� � � رى�
لطاقات الىى� تفتح ، ا اساتـذة وطلبـةا جامعتنوقناعة منا اى�

ا  SEED START-UP’22الطبعة االوىل من  يــع ابواهى� امعيــة احلاليــة فــي مح� للطلبــة املتخرجيــن خــالل السنــة احل�

ــم ذات االثــر اال( ،االطــوار رهح� � يــع حى� شار علملشاركــة مى� ن تكـ اديــقتصاو اال(/ويــجامى�
p
شئــةالقابلــة ال  .ون بــذرة ملؤسســة اى�



 

دفــة القطاعــات   :املسهى

 إحل"...، االمن املعلوماتــي،وياالمن الغذائـي، االمن الصحـي، ااالمن الطاقـ
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	:مشــروع التخــرج
  بــذرة للمؤسســة الناشئــة 

	

  :ادرةــاملب أهــداف

2 ــة علــالطلب عــتشجي - 
"

يــى إحى عال إع ــطابالع ذات ــاز مشار     اديــقتصالإاو /ي وــجامى

ي -  امعــإنفت زــتعز  هــا بــــارتباهط ا وــــى حميطهــة علــاح احل2

يــف بعينــة مــــن منجــزات طلبــة جامعــة تبســـة -   التعر

م الناشئــع الطلبــتشجي -  " عىل خلق مؤسساهى Vة ــة املتخرجںى 

خت -  Yاءات اال " بكيفية تسجيل رى2 Vيف الطلبة املتخرجںى V ذلكراعـــتعر
"

ـــم ىڡ 	و مرافقهى

يــخ هامــة   توار

ائــــاملوع رســــد الهى" Y2022وان ــج 29 الثالثــاء،  :  اتـــاملشارك الــــي ال  

نــق( ولــــار القبــــإشع نتقــرار حل2 Yمي :  )اءــة اال  2022وان ــج 30 س، ـاحل"

يــت   2022ة ـــجويلي 03 ،دـــاالح :  SEED START-UP’22 إنعقــاد خــار

يــع  - بـــي التبســـي ل جامعــسيتــم إختيارهــم لتمثيــ املنتقــاةاملشار V   –ة العر
"

 وى الوطنـــيتظاهـــرات مثيلــة عىل املستــتبســـة ىڡ

يـــم -  يـــاحصسيتـــم تكر تـــاب املشار مـــارة و مؤطرهىV ـــع احمل"

فـالرئي   يــس الرس�

يــقوامسي. د.أ امعــمدي  –م ــة عبدالكر   ةــر احل2

  رةــاء التظاهــرؤس

بــر مدرىV   -  مــة حكيــن جنــب. د.أ -  LAMISحم"

  هــة عبداللــمراومي .د.أ -

نــرئي ي .د.أ: مــة التنظيــس حل2   يــس حىV ــدر

نــرئي   امــب عصــن ذيــب . د :اءــة االنتقــس حل2

نــرئي   اــد رضــور حممــلع .د.أ :مــييقة التــس حل2

	نــدي حسيــماي: المــر و االعــؤول النشــمس

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdurtTDHE4XqOSvZg5rtKLi8WM0l8uO1zVBjJUA8xAJTd1qkQ/viewform?usp=sf_link  :رابط االرسال  

  ارـــلالستفس

           seed.startup@univ-tebessa.dz 
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