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 بتقنية التحاضر عن بعد

القطب الجامعي شتمة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 )بسكرة(



 امللتكى الوطينإشلالية 
 

ٜعذ ايفظاد َٔ أنجش ايعٛاٖش خطٛس٠ يهٌ ايذٍٚ ٚاجملتُعات يف ايٛقت ايشأٖ ْتٝج١ يتعذد أبعادٙ َٔ 

ح٘ ايعذٜذ َٔ املؤششات ايظٝاط١ٝ، اإلداس١ٜ، ٚتأثريات ايعٛمل١ َٔ ج١ٗ ثا١ْٝ. إْ٘ طًٛى اجتُاعٞ تٛض ،ج١ٗ

 أٚ ْتٝج١ يالحتٝاٍ. االجتُاع١ٝ ٚايك١ُٝٝ يٝهٕٛ طبب

ٍٚ ٚحهَٛات ْٚتٝج١ يآلثاس ايظٝاط١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ يًفظاد اييت متجٌ أِٖ املعٛقات ٚايتحذٜات يكٝاّ د

ادبٗت ايذٍٚ إىل تهجٝف ازبٗٛد ايٛط١ٝٓ ٚايذٚي١ٝ يٛقف َظاس تطٛس ظاٖش٠ ايفظاد ٚاسبذ  ع٢ً أطع اسبهِ ايصاحل

ٝجٝات ٚط١ٝٓ ٚدٚي١ٝ أطاطٗا ايبحح ٚايتحًٌٝ املعُل يف أطباب ايفظاد ٚاالطتفاد٠ َٔ خطٛست٘ ٚتذاعٝات٘ ٚفل اطرتات

 َٔ اشبربات ايذٚي١ٝ يف ٖزا اجملاٍ.

ملهافح١ ايفظاد تٗذف َٔ خالهلا إىل ذبكٝل أٖذاف  اطرتاتٝج١ٝازبضا٥ش نػريٖا َٔ دٍٚ ايعامل اعتُذت 

١ٜٛ ٚط١ٝٓ الطُٝا ٚأْٗا احتًت املشتب١ ايجا١ْٝ يف ٚتعترب َهافح١ ايفظاد أٚي 0202ايت١ُٝٓ املظتذا١َ ألجٓذ٠ 

إفشٜكٝا َٔ حٝح َظت٣ٛ ايت١ُٝٓ ايبشش١ٜ. ٖٚٛ َا أنذت عًٝ٘ س٥ٝظ١ ايظًط١ ايعًٝا يًشفاف١ٝ ٚايٛقا١ٜ َٔ ايفظاد 

 َٚهافحت٘ بتٛظٝف أطش َؤطظات١ٝ رات طابع عاّ ٚأخش٣ خاص١ نإششاى اجملتُع املذْٞ.

ٚذبًٌٝ اآليٝات ايٛط١ٝٓ ٚايذٚي١ٝ، ايكا١ْْٝٛ ٚاملؤطظات١ٝ دساط١ نض ع٢ً طرتملًتك٢ ايٛطين ا إٕ إشهاي١ٝ

يف طبٌٝ إسطا٤ اسبهِ  ملهافح١ ايفظاد ع٢ً اعتباس أْ٘ ظاٖش٠ عامل١ٝ تتطًب تٛحٝذ ازبٗٛد ايٛط١ٝٓ ٚايذٚي١ٝ

 ٚذبكٝل ايت١ُٝٓ ايظٝاط١ٝ. ايصاحل

 أهداف امللتكى:
 

 ايع١ًُٝ ايتاي١ٝ: األٖذاف" إىل ذبكٝل ايفظاد يف ازبضا٥شآيٝات َهافح١ ٜٗذف املًتك٢ ايٛطين حٍٛ" 

 ْشش ٚتشق١ٝ ثكاف١ َهافح١ ايفظادأٚال: 

ذبذٜذ املؤطظات ايٛط١ٝٓ املع١ٝٓ مبهافح١ ايفظاد ٚخمتًف ايتذابري ايع١ًُٝ ٚايٛقا١ٝ٥ يًحذ َٔ ظاٖش٠ ثاْٝا: 

 ايفظاد يف ازبضا٥ش

 املع١ٝٓ مبهافح١ ايفظاد يف ازبضا٥ش ايشمس١ٝخمتًف ايفٛاعٌ ايشمس١ٝ ٚغري َعشف١ ثايجا: 

 :ىللملتكاجلهة العلمية والتهظيمية 
 (َذٜش جاَع١ حمُذ خٝضش بظهش٠) أمحذ بٛطشفا١ٜ .د. أ الرئيض الشريف للملتكى الوطين:

 (عُٝذ ن١ًٝ اسبكٛم ٚايعًّٛ ايظٝاط١ٝ )عبذ ايشؤٚف دبابش  د.. أ اإلشراف العام للملتكى الوطين:

 طٗاّ حشٚسٟد. . أ رئيض امللتكى الوطين:

 (االجتٗاد ايكضا٥ٞ)َذٜش خمرب  عبذ اسبًِٝ بٔ َششٟ .د. أ اللجهة العلمية للملتكى الوطين:رئيض 

 إهلاّ ْاٜت طعٝذٟأ.  رئيض اللجهة التهظيمية:



 :حماور امللتكى
 اإلطاس املفاُٖٝٞ ٚايٓعشٟ ملهافح١ ايفظاداحملٛس األٍٚ: 

 املؤطظات ايٛط١ٝٓ املع١ٝٓ مبهافح١ ايفظاداحملٛس ايجاْٞ: 

 ايتذابري ايٛقا١ٝ٥ ملهافح١ ايفظاد يف ازبضا٥شاحملٛس ايجايح: 

 ايفظاد يف ازبضا٥ش    ملهافح١ايٛط١ٝٓ ٚايذٚي١ٝ  ازبٗٛداحملٛس ايشابع: 

 شروط املشاركة:
 .املٓٗج١ٝ املتعاسف عًٝٗا ششٚطاي ايتكٝذٚ ٚاألصاي١ باسبذاث١ ملذاخ١ًاَٛضٛع  تظِٜ إٔ *

 .قذ طبل ْششٖا أٚ املشاسن١ بٗا يف ْشاطات ع١ًُٝ أخش٣ املذاخ١ً املكذ١َ تهٕٛأال  *

 .اإلدمًٝض١ًٜػ١ آخش بايبًػ١ ايبحح ٚ ني أحذُٖاًَخصجيب إٔ تتضُٔ املذاخ١ً  *

ٚبايًػ١  41 حجِ بايًػ١ ايعشب١ٝ هلٛاَشا /41حجِ    Simplified Arabicخبط حيشس َنت املذاخالت  *

 .صفح١ 41تجاٚص ٜصفحات ٚال  41 عذد صفحات املذاخ١ً عٔكٌ ٜ ع٢ً أال 41 حجِ األجٓب١ٝ

 ال تربَج املذاخالت يف أعُاٍ املًتك٢ إال بعذ إسطاهلا نا١ًَ يف ايتاسٜخ احملذد. *

 يًًُتك٢.  ايع١ًُٝ ايًج١ٓ طشف َٔ ايعًُٞ يًتحهِٝاملذاخالت  ربضع *

 .يف ريو طًب١ ايذنتٛساٙ( مبا)املشرتن١ ٌ املذاخالت ال تكب *

 فكط. تكبٌ املذاخالت املشتبط١ حبكٌ ايعًّٛ ايظٝاط١ٝ *

 :تواريـــخ هامــــة
 2923 - 90 – 90 :املذاخالت نا١ًَآخش أجٌ الطتكباٍ 

 2923 - 92 – 92 املكبٛي١:ذاخالت ايشد ع٢ً امل

 2923-92-23 اْعكاد املًتك٢ ّٜٛ:

 anticorruptionsp.2023@gmail.com  املشاركات على الربيد اإلللرتوني التالي: ترشل


