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 الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 )الجسائر( جاهعت دمحم خيضر بسكرة

 كليت الحقىق والعلىم السياسيت
 

 الوستذاهت والتٌويت الحىكوت تجسيذ في الذوليت الوٌظواث دور :PRFUبحث  فرقت
 

 الوقارًت األًظوت في والحرياث الحقىق وهخبر:

 :ىوايٌظ

 حىل:/ عي بعذ"  "حضىريا يىها دراسيا
  

 

 

 

 

 

 
 

 5252 ماي 52يوو: 

  اللربى احملاضرات بقاعة

 (اجلزائر) – بشلرة - طتنة اجلامعي القطب 

 

 بوطرفاية أمحد /األستاذ الدكتور :ذلند خيضر بشلرةجامعة  مدير :لليوو الدراسيالرئيص الظريف 

 دبابع عبد الرؤوف /األستاذ الدكتور :عنيد كلية احلقوق والعلوو الشياسية :لليوو الدراسي املظرف العاو

 األستاذ: معنر عنار: اليوو الدراسي رئيص

 األستاذ الدكتور/ باري عبد اللطيف :لليوو الدراسيامليشق العاو 

 األستاذ الدكتور/ أسعيد مصطفى :لليوو الدراسي العلنية رئيص اللجية

 الدكتور/ باهي هظاو :لليوو الدراسي اللجية التيظينيةرئيص 
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 :اليوو الدراسيموضوع إطلالية 

 تحقيق في وكذا والسياسية، اإلقتصادية الحوكمة تجسيد في الكبرى  المالية المؤسسات إسيام موضوع إن

 الماضي القرن  من األخيرين العقدين منذ كثيرا حبرا أسال خصوصا، المستدامة والتنمية عموما الشاممة التنمية

 أيضا ىذه أيامنا ويحوز يحافظ يزال ال أنو إال التطبيقي، العممي الصعيد عمى أو األكاديمي العممي الصعيد عمى

 ذاتو الموضوع أىمية: أىميا عدة، وعوامل كثيرة ألسباب األكاديمي، العممي البحث مجال في محورية مكانة عمى

 كأولوية نفسو يفرض جعمو الذي األمر إستخدامو، وميادين مجاالت وتعدد معالجتو زوايا تغيير وحديثا، قديما

 صوره بشتى اإلستبداد ويكابد بأنواعو التخمف يعاني يزال ال الذي النامي، العالم بدول جغرافيا ربطناه إذا خاصة

 .المستدامة والتنمية الرشيدة والحوكمة الصالح لمحكم تام شبو غياب في وأشكالو،

 السياسي المستوى  عمى أزماتيا من لمخروج ذاتي دفع قوة إنشاء عن النامية الدول عجز ظل وفي إنو

قتصاديا ،(لحوكمةا وغياب التسمطية معضمة)  وأطراف جيات تدخل يتيح ،(شاممة تنمية إحداث عن العجز) وا 

 خدمة قصرا سياساتيا وفرض برامج وضع خالل من المبادرة زمام ألخذ دونيا من أو منيا بإرادة أخرى 

 ومشاكميا أزماتيا من لمخروج البمدان تمك بيد األخذ محاولة األحوال أحسن وفي األولى، بالدرجة لمصالحيا

 .والمعقدة المتنوعة

 بعيد أو قريب من التعرض دون  عميو ىو كما الواقع يدرس صرف، عممي جانب من الموضوع تناول إن

 صندوق  مؤسسة المتعمق جانبو في وخاصة ككل، لمموضوع الفمسفية الفكرية لمجوانب مباشر غير بشكل ولو

 خالل من الواقع أرض عمى سياستيا وجدوى  والخفية، المعمنة وأىدافيا وأدوارىا إنشائيا وحقيقة الدولي النقد

 ما وىذا وصدقيتيا، الدراسة بأىمية ومنو الموضوع من ميم بجانب يخل والمحمية، العالمية لمتجارب التعرض

  .الدراسة ىاتو في إثارتو إلى يدفعنا

  :التالية اإلشكالية نطرح ذكره، سبق ما ضوء عمى

 المستدامة؟ التنمية وتحقيق الحوكمة تجسيد في الدولي النقد صندوق  ُيسهم مدى أي إلى
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 :اليوو الدراسي أهداف

 تحقيق إلى" المستدامة والتنمية لمحوكمة تجسيد الدولي النقد صندوق ": حول اليوم الدراسي ييدف

 التالية: العممية األغراض

وسياساتو وبرامجو وأدواره الدولي النقد صندوق  بمؤسسة التعريف. 

 تحقيقيما وُسبل المستدامة والتنمية بالحوكمة التعريف. 

 براز تحديد  .المستدامة والتنمية بالحوكمة الدولي النقد صندوق  تجمع التي العالقة وا 

 منيا والفاشمة الناجحة المستدامة والتنمية الحوكمة مجال في الدولي النقد صندوق  تجارب عمى التعرف. 

 المختمفة الدولية التجارب تمك ضوء عمى الدولي النقد صندوق  دور تقويم. 

 :اليوو الدراسي اورذل

 :التالية المحاور في المحددة واألىداف المطروحة لإلشكالية وفقا اليوم الدراسي محاور تقسيم يتم

 الدوليصيدوق اليقد مؤسشة ماهية  احملور األول:

 احملور الثاىي: اإلطار املفاهيني للحوكنة والتينية املشتدامة

 والتينية املشتدامة ةكنواحملور الثالث: برامج وسياسات صيدوق اليقد الدولي يف إرساء احل

 الرابع: التجربة اجلزائرية مع صيدوق اليقد الدولي احملور

 صيدوق اليقد الدولي اخلامص: التجارب العاملية الياجحة والفاطلة مع احملور

 احملور الشادض: تقييه دور صيدوق اليقد الدولي يف دلال التينية واحلوكنة
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 :لليوو الدراسي أعضاء اللجية العلنية

 المؤسسة الجامعية: األستاذ)ة(: المؤسسة الجامعية: األستاذ)ة(:
 جامعة بسكرة د. فؤاد جدو جامعة بسكرة دبابش عبدالرؤوف د.أ

 جامعة بسكرة د. حمدان دمحم الطيب جامعة بسكرة باري عبد المطيف أ.د
 بسكرةجامعة  قطاس سمير .د جامعة بسكرة أسعيد مصطفى د.أ
 جامعة بسكرة لعسل الدين نور د. بسكرة جامعة السعيد سعيدي د.أ

 جامعة بسكرة د. عشور عبد الكريم جامعة بسكرة أ.د عمراني كربوسة
 جامعة بسكرة د. بن حسين سميمة جامعة بسكرة عكنوش الصباح ورن د.أ

 جامعة بسكرة الرزاق حنان د. بن عبد جامعة بسكرة أ.د حسونة عبد الغني
بسكرةجامعة  د. زروال سهام جامعة بسكرة أ.د أحميد هنية  
1جامعة باتنة  أد. باي أحمد  جامعة بسكرة قطاف تمام أسماء د. 

3جامعة الجزائر أد. بوحوش عمار ورقمةجامعة  باهي هشام .د   
 جامعة بسكرة أ.معمر عمار جامعة بومرداس أد. بن الصغير عبد العظيم

 جامعة بسكرة أ. نايت سعيدي إلهام جامعة بسكرة د. قريب بالل
 جامعة بسكرة كحول وحيدةأ.  جامعة بسكرة د. بن عيسى لزهر

 

 :لليوو الدراسيأعضاء اللجية التيظينية 

 المؤسسة الجامعية: األستاذ)ة(: المؤسسة الجامعية: األستاذ)ة(:
 ورقمة جامعة باهي هشامد.  جامعة بسكرة د. بالل قريب

 جامعة بسكرة الديند. لعسل نور  جامعة بسكرة كحول وحيدةأ.
 جامعة بسكرة د. بن عيسى لزهر جامعة بسكرة أ. سعيدي نايت إالهام

 جامعة بسكرة معمر عمار. أ جامعة بسكرة ط.د الصالح عالء الدين
 

 طروط املظاركة:

 وغير منقول وال مستال وال منشورا.أن تكون المداخمة بحثا أصيال غير مشارٍك بو في فعاليات عممية أخرى،  -1
حترام واألصالة بالجدية البحث يتسم أن -2  .السميم العممي البحث شروط وا 
 بالمداخمة. إثنين في حدود باحثين الجماعيةالمداخالت تكون المداخالت الفردية، كما ُتقبل  -3
 .صفحة 11صفحة، وأن ال تقل عن  15ُترسل المداخمة كاممة في حدود  -4
 المداخمة المحررة بالمغة العربية، اإلنجميزية، الفرنسية. ُتقبل -5
 Times New Romanبالنسبة لمغة العربية؛ وخط 15حجم  Simlified Arabicبخط المداخمة متن كتب يُ  -6

 ن يكون التيميش أسفل كل صفحة.أ. عمى بالنسبة لمغات األجنبية المذكورة أعاله 12حجم 
 كممات مفتاحية بنفس المغتين. 15ية واإلنجميزية(؛ إضافة إلى ُترفق المداخمة بممخصين: )العرب -7
 بمحاور صمة ليا التي المداخالت وترجح ؛العممية المجنة طرف من العممي لمتحكيم البحوث جميع تخضع -8

 .الممتقى
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 اآلجال التيظينية:

 10/04/2023 :المداخالت كاممةآخر أجل الستقبال 
 05/05/2023 المقبولة:المداخالت الرد عمى 

 15/05/2023 :والروابط إرسال البرنامج والدعوات
 25/05/2023 :اليوم الدراسيإنعقاد فعاليات 

 للرتوىي التالي:الربيد اإلُترسل املداخالت واإلستفشارات إىل  

 

07unvspinfo@gmail.com 

 ستنارة املظاركة:إ

 ..............................................................................................................:المقب

 ..............................................................................................................:اإلسم

 ............................................................................................................:الوظيفة

 .......................................................................................................:الرتبة العممية

 ...........................................................................................................:المؤسسة

 .............................................................................................................:العنوان

 .............................................................................................................:لهاتفا

 .............................................................................................................:الفاكس

 .............................................................................................................:المحور

 ......................................................................................................:عنوان المداخمة

 ....................................................................................................ممخــص المداخمــة:

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

 ....................................................................................................الكممات المفتاحية: 


