


 .ةظر افعر يت  وافنه يت : املاري افي يت : افيور ةو  

علر  الهياسرة  :"في ألاطرر اععرييرة لرردارة اعحليرة وجهرييرها وموبرع ا برين العلرو   ثدقيقات: أومل 

 " .عل  القانون وعل  إلادارة

 .أثرررررررررررررررر ألا عررررررررررررررراد إلايديولوجيرررررررررررررررة وأصررررررررررررررر ال ألان مرررررررررررررررة الهياسرررررررررررررررية ع ررررررررررررررر  إلادارة اعحليرررررررررررررررة   : ا يدددددددددددددددا

ثقيرررررري  اج اررررررادات الحل يريررررررة فرررررري حقرررررر  إلادارة اعحليررررررة  ونمررررررا   ع اررررررا فرررررري الرررررردول ال ربيررررررة :  الودددددا 

 .والعربية



 .وا ا املاري افي يت اه سائروت ةي فل  الووابت وافتب حات  الداا يت :افيور الوا ، 

 .....(.الهياسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررية –القانونيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  -الحاريخيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  )إلادارة اعحليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة الجسائريرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  وخل يا ارررررررررررررررررررررررررررررررررررررا    : أومل 

الل ررررررررررررا  الهيا رررررررررررر   الحل ي  .)ع رررررررررررر  جهرررررررررررريير إلادارة اعحليررررررررررررة الجسائريررررررررررررة الثوابرررررررررررر  الداخليررررررررررررةانع اسررررررررررررات :  ا يددددددددددددا 

 (إلخ.....إلاداري الحل يمات الهياسية واعدنية  البنى والتركيبات اجحماعية

. ألازمرررة الل طيرررة   اللرررراي الهيا ررر   .) ع ررر  جهررريير إلادارة اعحليرررة الجسائريرررة اعح يررررات الداخليرررةانع اسرررات :  الودددا 

 (إلخ..........ألاحداث الوطلية

 



 .وا ا املاري افي يت اه سائروت ةي فل  الووابت وافتب حات  اهاار يت:افيور الوالا  

                                                                     .واقر  الجسائرر فري ار  ال رروو الدوليرة: أومل

اعل مات وال يئات الدوليرة اعتحمر  اعردني .)ع   جهيير إلادارة اعحلية الجسائرية  الثواب  الخارجيةانع اسات :  ا يا

 (إلخ...العالم    اث اقيات واععاهدات 

العوعرة   اللرراي الهيا ر   واقحصرادي . )ع ر  جهريير إلادارة اعحليرة الجسائريرة اعح يرات الخارجيرةانع اسات :  الوا

 (إلخ......وألاحداث الدولية 

 

 



ة ا  افضتقب يت و اص حامي يات اصتقعاب : املاري افي يت اه سائروت : افيور الرا ا 

 .النمو ج الرائد

 مضتقبل املاري افي يت اه سائروت ةي فل افيدملات الداا يت واهاار يت :  أومل

 .اص حامي يات اصتقعاب النما ج الرائدي عربيا ومدعي ها ةي اه سائر :  ا يا

 .اص حامي يات اصتقعاب النما ج الرائدي عافيا ومدعي ها ةي اه سائر:  الوا



 ولق  افغارك  ثصط عنوا  افداا ت اه امعت 

 عبد العالي عبد القاملر/ مل.أ ملراصت  قديت: مناهج البيا ةي ملراصات املاري افي يت واهح ط افيلي صعيدي

 عبد الضالم موكيل/أ افوإلاوعيت وافنعقاتاملاري افي يت ةي اصالم ب   افداهيط الغرعيت  صعيدي

 كغزػ عبد الضالم/أ افدهوم والد ضدت وةهدا : لن ام املاري افي يت افداهيم،اظار  مضتبا ط

 بوراش  امليت/ أ لن ام املاري افي يت افداهيم،اظار  م مضا 

 ميمد علي/ مل مه  ح التن يط املاري عل  ملور املاري افي يت ةي فل التيديات الراهنت أملرار

 مخ وةي ميمد/أ أ ر ة عامل ايديولو يت وأع ا  ة  مت الضياصيت عل  املاري افي يت اه  دت

 الب يدي
ن
َّ
وَر الت عِيل الدَّ

ْ
وماِميت ةِي مد

ُ
ْع 

َ
ياَصت اف ر الّضِ

َ
يِت أ  ِ

ّ
ي 

َ
ت ةِي ) َموِي لإلملارِي اف

َ
مِلراَصت ُمقار 

 تَما العَرب،ِ 
ُ
 (اف

 بن ملاملي هاار/أ

 :الد حي الؾباحيت /  2017أ رول 09: ليوم ةو  ا
 12.00ثل  صا 10.00من صا(: اه  ضت ةول ) 

 اداوي ميمد.مل: رئزط اه  ضت  

 .ةظر افعر يت  وافنه يت : املاري افي يت : افيور ةو  

(مل يقت 50)  منا غت عامت    



 ولق  افغارك  ثصط عنوا  افداا ت اه امعت 

 عبد العالي عبد القاملر/ مل.أ ملراصت  قديت: مناهج البيا ةي ملراصات املاري افي يت واهح ط افيلي صعيدي

 عبد الضالم موكيل/أ افوإلاوعيت وافنعقاتاملاري افي يت ةي اصالم ب   افداهيط الغرعيت  صعيدي

 كغزػ عبد الضالم/أ افدهوم والد ضدت وةهدا : لن ام املاري افي يت افداهيم،اظار  مضتبا ط

 بوراش  امليت/ أ لن ام املاري افي يت افداهيم،اظار  م مضا 

 ميمد علي/ مل مه  ح التن يط املاري عل  ملور املاري افي يت ةي فل التيديات الراهنت أملرار

 مخ وةي ميمد/أ أ ر ة عامل ايديولو يت وأع ا  ة  مت الضياصيت عل  املاري افي يت اه  دت

 الب يدي
ن
َّ
وَر الت عِيل الدَّ

ْ
وماِميت ةِي مد

ُ
ْع 

َ
ياَصت اف ر الّضِ

َ
يِت أ  ِ

ّ
ي 

َ
ت ةِي ) َموِي لإلملارِي اف

َ
مِلراَصت ُمقار 

 تَما العَرب،ِ 
ُ
 (اف

 بن ملاملي هاار/أ

 :الد حي الؾباحيت /  2017أ رول 09: ليوم ةو  ا
 12.00ثل  صا 10.00من صا(: اه  ضت ةول ) 

 اداوي ميمد.مل: رئزط اه  ضت  

 .ةظر افعر يت  وافنه يت : املاري افي يت : افيور ةو  

(مل يقت 50)  منا غت عامت    



 ولق  افغارك  ثصط عنوا  افداا ت اه امعت 

  ضنعينت
ملراصت  اال  الد حم   : التعور  و املاري افي يت  اه سائروت وا دياا ا التاروخيت المغهي 

 العوما يت وحصتعماروت باه سائر
 عبد القاملر ب عرب،/ أ

 لوؽيا  وا /أ املاري افي يت اه سائروت وا دياا ا التاروخيت القا و يت الضياصيت  ضنعينت

 ميمد حموملي/ مل املاري افي يت اه سائروت ب   الديمقراظيت التموي يت والديمقراظيت ال غاركيت مندو 

 اداوي ميمد/مل املاري افي يت ةي اه سائر ب   التمويل الضياس   وال ضي ح العموم، صعيدي

 . سار ب ت/ أ .العوامل افم ري ةي ملور اف الط افنتخبت ةي املاري افي يت اه سائروت اه سائر

 مروط عزبت/أ مر يت أملاء اه ماعات افي يت ةي اه سائر ب   التيديات واي ابيات اه سائر

  ايسيصحراوي / أ ''مق حب معاي ح اهح ط الراعد ةي اه سائروا ا املاري افي يت من  م مضا 

 :افضائيتالد حي  /  2017أ رول 09: ليوم ةو  ا
 16:00ثل  الضاعت  14:00من الضاعت  (: اه  ضت الوا يت) 

 مل عبد العالي عبد القاملر .أ: رئزط اه  ضت
 .وا ا املاري افي يت اه سائروت ةي فل  الووابت وافتب حات  الداا يت :افيور الوا ، 

(مل يقت 50)  منا غت عامت    



 ولق  افغارك  ثصط عنوا  افداا ت اه امعت 

 بومرملاش
ا ع اصات ظبيعت الن ام الضياس   عل  ال ضي ح افيلي ةي اه سائر ةي فل حؽالحات  

 (2011 عد )ةا حي 
 صم ح عياظ بن /مل

 م ضت
 راءي ةي اهحالت : ةملوار اه ديدي ل م تما افد ، ةي فل املاري افي يت ال غاركيت

 اه سائروت
 كيط صم ح  /مل

 م يا تامزط 
:عؾر   املاري افي يت ةي فل ةزمت ح تؾامليت  

.ملراصت ةي عم يات التيو  والتيديا  
 االد م عزػ /مل

  وري  زضت ص يما  /مل وا ا املاري افي يت اه سائروت والتيديات الس  موا هها الغ ا

 ثيما   ال  /أ ب ديت ومليت معض ر  مو  ا: مه  ح ةزمت الندعيت عل  ص ح الب ديات وهرا 

 ةم   ميمد كما /مل افق ححات واهح و  : ثع اليت الع س افالي لإلملاري افي يت ميارت

 زوم   رووي/أ -ملراصت ميدا يت-ةي املارات افي يت اه سائروت معو ات مر يت  اهادمات حل  حو يت  ص ي دي

 :افضائيتالد حي  /  2017أ رول 09: ليوم ةو  ا
 18:00ثل  الضاعت 16:00الضاعت  من (: الوالوتاه  ضت ) 

 افي وملولد الؾديم . مل: رئزط اه  ضت
 .وا ا املاري افي يت اه سائروت ةي فل  الووابت وافتب حات  الداا يت :افيور الوا ، 



 ولق  افغارك  ثصط عنوا  افداا ت اه امعت 

 الهواري  هامل/مل  راءي ةي النؾوؼ ال غريعيت  ات الؾ ت بمبدأ الديمقراظيت ال غاركيت عل  افضتول افيلي صعيدي

 الؾمد عبد ملريط/مل ملراصت مقار ت ب   اه سائر و ر ضا.التيديات الدوليت وأ رها عل  ملور اه ماعات افي يت  صعيدي

 كما   تا /أ .وا ا املاري افي يت ةي فل الووابت وافتب حات اهاار يت معض ر

 صعيدي
ميديات ثملاري التنميت افي يت ةي اه سائرو وا ا   

_وألاعدمليت الدعل العموم، افيلي اهحوكمت يو مل مركسوت _  
 رماا  زب حي /مل

 أحمد عيخاوي /أ أهميت اه بايت افي يت ةي مموول املاري افي يت ةي فل مرا ا أصعار الندغ صعيدي

 مزضمضي ت
L’utilisation des progiciels et les solutions e-Gouvernance  

Vers une Administration Publique Algérienne fiable et faisable 
 رإلاا ميمد ص عا ،/أ

 :الؾباحيتالد حي  /  2017أ رول10: الوا ،ليوم ا
 12:45ثل  صدا 11:15 صدامن (: اه  ضت اهاامضت)

 : رئزط اه  ضت
 .وا ا املاري افي يت اه سائروت ةي فل  الووابت وافتب حات  اهاار يت:افيور الوالا  

(مل يقت 50)  منا غت عامت    



 ولق  افغارك  ثصط عنوا  افداا ت اه امعت 

 أوكيل ميمد أم  /مل ال ضي ح افيلي ةي اه سائر وعؾر تعدا يت املاري كدعامت لدعاليت  ب ايت

 ب يت اهحبز / أ ةي ميض   العال ت ب   املاري افي يت وافواظن ةي اه سائر اهح امتملور  مضتبا ط

 بوصميت صعامل/أ اهحوكمت كمدال ل ح يت املاري افي يت ةي اه سائر اه سائر

 أما   نو /أ افي يت الرعيدي فليت لتيض   املاري افي يت اه سائروت اهحوكمت م مضا 

 عايدتبدلعت /أ  ديدي  لتيوول املاري افي يت ةي  اه سائر ثل   ممصضت معاؽري  ثص حامي يتالتو    يو   ة واط

  ل تبدري /أ .افقاربت ال غاركيت وملورها  ةي ر ا  درات اه ماعات افي يت اه سائر

 أحمد مخ و / أ من ور اهحوكمت الغب يتر وت مضتقب يت لإلملاري افي يت و   بامنت

 :افضائيتالد حي  /  2017أ رول 09: ليوم ةو  ا
 18:00ثل  الضاعت 16:00الضاعت  من (: الوالوتاه  ضت ) 

 رئزط اه  ضت
 .وا ا املاري افي يت اه سائروت ةي فل  الووابت وافتب حات  الداا يت :افيور الوا ، 

(مل يقت 50)  منا غت عامت    


