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 إشكالية الملتقى

سه و جىمُخه في مخخلف القطاعاث            الجامعــاث واملعاهد املخخصصت مؤطظــاث حعنى ببىاء املجخمع واملظاهمت في جطٍى

إلاطهام الفعال في أغلب عملُاث البىاء  –أي املجخمع  –الاجخماعُت والاقخصادًت والظُاطُت وكرا الثقافُت، إذ ًيخظس منها 

ُد حتى ًحدر الازجقاء والخقدم الحضازي امليشىد، أما مفهىم الحىكمت فهى مفهىم وجد له مكاها زئِظُا في املىظماث والدشِ

إلادازة السشُدة القائم على مبادئ الشفافُت  أو الحكم الساشد   الاقخصادًت بداًت ألامس، كىهه ٌعني في ألاطاضوالظُاطُت 

لق املركىز طابقا ججد الجامعاث هفظها جخجه هحى جبني هرا املفهىم كمدخل لخحقُق واملظاءلت واملشازكت ، وعلُه ومً املىط

الجىدة طىاء حعلق ألامس بجىدة مدخالتها أو جىدة العملُاث واليشاطاث التي جخم داخلها أو جىدة مخسجاتها، والجصائس في 

 عُين الباحثين ًخعلق بحىكمت الجامعاث،الظىىاث ألاخيرة فخحذ هقاشا واطعا ًضم الخبراء واملخخصين وألاطاجرة الجام

بُداغىجُا ومعسفُا للبحث في مسجكصاجه ألاطاطُت وإمكاهُاث جطبُقه لالزجقاء بمظخىي الخعلُم العالي وجحقُق الجىدة  وذلك

ا ذلك في إطاز الىدوة الىطىُت للجامعاث املىطعت للقطاع الاقخصادي كان و  على مظخىي هرا القطاع الحظاض، وإداٍز

، وكرا جأطِع خالًا ضمان الجىدة على مظخىي كل الجامعاث 6102جخماعي املخصصت لخقُُم هظام )ل.م.د( في جاهفي والا 

بهدف الىقىف على هقاط القىة لخثمُنها  "،الخلييم الذاحي للمؤسستمضمىنها " والتي اهطلقذ فعلُا مً خالل إجساء دزاطاث

بها ، بغُت الازجقاء بمظخىي ج  ىدة مؤطظاث الخعلُم العالي كهدف أطاض.وهقاط الضعف لخصٍى

إلى البحث في مفهىم  حىكمت الجامعاث ومؤشساتها وإمكاهُاث جطبُقها كمدخل لخحقُق  امللخقى الىطني اهرهدف يوعلُه 

 .ة في الخعلُم العالي في الجصائسالجىد

 :امللخلىأهداف  

ت  -10  ي .في ظل مخطلباث جىدة الخعلُم العالحشخُص واقع الجامعت الجصائٍس

عي الىاظم لحىكمت الجامعاث خاصت ما حعلق بخأطِع مجلع ألامىاء.دالىقىف على الجاهب ال -16  شَس

ت. -10  إمكاهاث جطبُق مسجكصاث ومبادئ الحىكمت بالجامعت الجصائٍس

 زصد أهم الصعىباث التي جحىل دون جطبُق حىكمت الجامعاث بالجصائس. -10

 

 :امللخلىمداور  

 اتها ألاطاطُت.ومسجكص  حىكمت الجامعاثدخل مفاهُمي م -10

عاث الىاظمت لحىكمت الجامعاث  -16  .الدشَس

ت  الحىكمت مكاهُاث جطبُقإ -10  .لخحقُق جىدة الخعلُم العالي بالجامعت الجصائٍس

 .صعىباث جطبُق حىكمت الجامعاث بالجصائس -10

 

 

 

 



 رئيس اللجىت العلميت: 

 عبيدة عبطيد 

 أعؾاء اللجىت العلميت 

 ........جامعت بسىزة............مبارن بدزي............ -أ.د ميت بالزويبت                     الغادق بىىش..مدرست ألاصغاٌ العمى  -أ.د

 ...جامعت سطيف.............مدمد بىكضىر............ -أ.د جامعت بسىزة                         ......هغز الدًً جابز......................... -أ.د

                   جامعت بسىزة         ..عبد املالً صعباوي.................. -أ.د ...جامعت جيجل                  .......ابزاهيم بىلفلفل..................... -أ.د

 ...جامعت الىادي                           ...........رابذ بً عيس ى................. -د ...جامعت بسىزة................................ ميمىهت مىاعزيتأد. 

 ...جامعت باجىت......ولثىم بيبيمىن...................... -د ......جامعت  كسىطيىت..................سييب هارون .............. -د

 . جامعت بسىزة                          ...دليلت خييط........................... -د                  ..جامعت بسىزة          .........سهيت دباب.............................. -د

 ..جامعت بسىزة...خسام الدًً غؾبان .............. -د ..جامعت بسىزة  ............صىقي كاسمي....................... -د

 ...جامعت بسىزة                           .....علي دخامىيت........................ -د .جامعت عىابت                           .............ربيع خليف.......................... -د

 ..جامعت بسىزة  ...هغز الدًً عاصىر...................-د ........جامعت بسىزة...............عىهيت العيدي ........ -د

 ...جامعت بسىزة.د. ولثىم مسعىدي ...................... ..جامعت بسىزة  ...........إًمان هىي.......................... -د

 

 رئيس اللجىت الخىظيميت: 

 عبد الحميد  لحمز . أ

 أعؾاء اللجىت الخىظيميت: 

على                              -د  زاجه           فضُلت صد -د كلثىم مظعىدي  -د هصيرة بَى

 د. حىان مساد مىىبُت قظمُت -د شهسشاد شلبي                           -د

 وظُمت جلي )طالبت دكخىزاه(         صدًقت الفخني )طالبت دكخىزاه(         هجاة كلُل )طالبت دكخىزاه(                                           

 و هادي ألاقالم الظىطُىلىجُت مشسي طميرة )طالبت دكخىزاه(                منزز طامُت )طالبت دكخىزاه( 

 

 ؽىابط املضارهت: 

 الجدًت وألاعالت في الطزح على أن ال ًىىن كد سبم وان صارن املخدخل بىركخه البدثيت في فعالياث علميت أخزي. -21

 دراساث امليداهيت.مزاعاة اللىاعد املىهجيت في العزؼ و مىاكضت الىخائج خاعت باليسبت لل -20

 أن جىىن املداخلت في أخد مداور امللخلى املعلىت. -20

 جلبل املداخالث الفزدًت فلط.  -20

 .13والعىاويً بحجم   1.10بدباعد أسطز  11حجم الخط    sakkal majallaالىخابت بخط  -20

ت واليلماث املفخاخيت. -21  جزفم املداخلت بملخػ باللغخين العزبيت والاهجليًز

 عفدت. 02عفدت وال ًشيد عً  10ث املداخلت عً ال ًلل عدد عفدا -22

 جخؾع املداخالث للخدىيم العلمي بهدف وضزها في هخاب خاظ. -23

 

 آجاٌ مهمت: 

 0202جاهفي  22آخز أجل السخلباٌ املداخالث واملت:  -

 0202جاهفي  02الزد على املداخالث امللبىلت:  -

 0202فيفزي  11الثالثاء ًىم: امللخلى فعالياث  -

د لإللىرروويجزسل املداخال  -  biskra.dz-s.hafidi@univأو   univhaoukama@gmail.com :ث على البًر
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