
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 

 
 

 :الوطنيالملتقى    برنامج 

 
 2020فيفري    26  يوم

 بقاعة المحاضرات لكلية الحقوق والعلوم السياسية
 -شتمة    -القطب الجامعي  



 قاعة المحاضرات الكبرى
   –جامعة بسكرة  -    لشهب حوريةأ.د تحت رئاسة:                                               12:30  – 10:00الجلسة االولى: 

 

 الجامعة  المداخلة عنوان  المتدخل 
 بسكرة الديمقراطية التشاركية المحلية: مقاربة مفاهيمية د. سهام حروري

 

 علواش فريد. أ د

 د. بولحية شهيرة 

التعديالت الدستورية وأثرها على تعزيز دور األحزاب في المشاركة 

 السياسية في الجزائر

 بسكرة

 بسكرة  الديمقراطية التشاركية المحلية: برنامج كابدال نموذجانحو تعزيز  د. حاحة عبد العالي

الديمقراطية التشاركية كآلية للترسيخ الديمقراطي لتحقيق التنمية  د. جدو فؤاد 

 المحلية بالدول العربية 

 بسكرة

منظمات المجتمع المدني كآلية لتفعيل وتكريس الديمقراطية  د. كاس عبد القادر

 التشاركية 

 الجلفة 

الديمقراطية التشاركية ومقتضيات بناء فضاءات جديدة للحكم: من  د. هشام عبد الكريم

 المحلية الى الجوارية 

 1باتنة

 12.30 – 12.00مناقشة عامة: 
 

       –جامعة بسكرة  -د. عكنوش نور الصباحتحت رئاسة:                                               16:30  – 14:00الجلسة الثانية: 
 

 الجامعة  عنوان المداخلة  المتدخل 
 على التشاركية الديمقراطية لتجسيد كآلية التشاركية لميزانيةا د. سويقات األمين 

 الجزائر في المحلي المستوى
 ورقلة

 بجاية المنتخبة المحلية المجالس في التشاركية الديمقراطية تكريس مسار  أمين محمد أوكيلد. 

 د. أمين البار
 د. ايمان دني

الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية في الجزائر على ضوء قانون 
 2011البلدية 

 تبسة

 د. نور الصباح عكنوش
 د. بن عيسى لزهر

 بسكرة  البلدي للتنمية من منظور تشاركيدور المواطن في دعم المخطط 

محددات  الجزائر:الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية في  حمدان محمد الطيب .د
 واألدوار 

 بسكرة

 بسكرة  لية بين النص والممارسة حالمجالس المنتخبة الم الديمقراطية في ديد. هنية احم

 16.30 – 16.00مناقشة عامة: 

   الوطنيبرنامج الملتقى 

 2020فيفري  26يوم 
 

   10:00 – 09:00الجلسة االفتتاحية 
 النشيد الوطني الجزائري

  األستاذة الدكتورة لشهب حورية رئيس المجلس العلمي  كلمة
 كلمة د. فوزي نور الدين رئيس اللجنة العلمية للملتقى 

 كلمة المشرف العام على الملتقى أ.د . دبابش عبد الرؤوف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية  
 بسكرة خيضر محمد جامعة مدير أحمد بوطرفاية.  د.أ للملتقى الشرفي الرئيس كلمة

 بسكرة والية والي السيد طرف من الوطني للملتقى الرسمي االفتتاح

 اإلنسان لحقوق  الوطني رئيس المجلس                                              لزهاري بوزيد. د  أ: االفتتاحية المداخلة



 المناقشاتقاعة 

    - بسكرةجامعة  –  أ.د شيتور جلول تحت رئاسة:                                             12:30  – 10:00الجلسة االولى: 
 

 الجامعة  عنوان المداخلة  المتدخل 

 بسكرة للتنمية كأساس المنتخبة المحلية المجالس في العضوية نظام اصالح ابراهيم بلمهديأ. 

عراقيل الديمقراطية التشاركية العربية في تحقيق التنمية مقاربة  زروالد. سهام 
 سياسية

 بسكرة

 الجلفة  تفعيلها ومعيقات المحلية المجالس في التشاركية الديمقراطية تبني حميد محديدد. 

 سمير عياش بند. 
 

 مشروع والبدائل الصعبات :بالجزائر التشاركية ليةحالم التنمية تحقيق
 أنموذجا كابديل

 بومرداس

تكنولوجيات االتصال الجديدة كآلية لتفعيل العمل التشاركي في صنع  د. عبد المجيد رمضان
 حالة الجزائر  العامة:السياسات 

 ورقلة

 الحكم منظور  من الجزائر في التشاركية الديمقراطية تفعيل لياتآ د. فوزي نور الدين 
 الراشد

 بسكرة

 خنشلة معرفية-اتيولوجية مقاربة: التشاركية الديمقراطية   خاللفةهاجر . د

 12.30 – 12.00مناقشة عامة: 

 - بسكرة جامعة   -    زواوي عباس  /أ . د تحت رئاسة:                                                16:30  – 14:00الجلسة الثانية: 
 

 الجامعة  عنوان المداخلة  المتدخل 
 بدري ابتسامد. 

 
 بسكرة واقع تكريس الديمقراطية التشاركية في الدستور الجزائري

 الرزاق عبد بن حناند. 
 د. زنودة منى 

 بسكرة التشاركية الديمقراطية مقاربة بناء في التمكين وخيار  الجزائر

 التشاركية الديمقراطية لدعم المدني والمجتمع االنسان بناء تحدي قاصير بن موسىد. 
 والتنمية

 3قسنطينة

  راضية لعور د. 
 بدرة لعور د. 

 األولية المشاريع كابدال وبرنامج التشاركية الديمقراطية ترقية قانون
 الجزائر في التشاركية الديمقراطية دسترة لتكريس

 بسكرة

 د. شهرزاد بوسطلة
 حميدي اديب محمدط.د 

 الزيارات :التشاركية الديمقراطية لتكريس المحلية اإلدارة آليات
 أنموذجا النعامة والية ومداشر قرى عبر الميدانية

 بسكرة
 1باتنة

برنامج قدرات الفاعلين كابدال : نحو ديمقراطية تشاركية وتنمية  أ . معمر عمار 
 محلية 

 بسكرة 

 أ.د زواوي عباس
 ط.د سبتي خاليفي 

 المملكة دستور  في ةاءقر – المحلي والتسيير التشاركية الديمقراطية
 2011 لسنة المغربية

 بسكرة 
 تونس المنار

 

 16.30 – 16.00مناقشة عامة: 
 

 17.00-  16.30الختامية  الجلسة
 تالوة توصيات الملتقى 

 الجامعة   مديرمن طرف السيد  الوطنياختتام فعاليات الملتقى 



 برنامج الورشات 
 

 ولى: الورشة األ
 01القاعة رقم                            12.00 – 10.00                                26/02/2020

 – بسكرة  جامعة  -     نصر الدين عاشورد.  الورشة:رئيس 
 

 الجامعة عنوان المداخلة المتدخل

 أ. عبد الكريم عشور

 فريال مغربي د.

 بسكرة  الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي 

 بسكرة البيئة حماية مجال في التشاركية تطبيقات الديمقراطية مستاوي حفيظة. أ

 فيصل نسيغةأد. 

 قنينة سالمط.د 

 بسكرة .االنتخابات خالل من السياسية المشاركة

 اللطيف عبد باريد. 

 علي شتيويد. 

  بسكرة العموميةالخدمة  جودة تحقيق في التشاركية الديمقراطية دور 

  موسى قروفد. 

 ياسين جواديط.د 

 بسكرة الجزائرية القانونية المنظومة في التشاركية الديمقراطية

 األغواط

 أ. بالل قريب

 ط.د نعيمة صادقي

 بسكرة التصويت اإللكتروني كآلية إلنجاح الديمقراطية التشاركية

 3الجزائر نظرية. مفاهيمية مقاربة التشاركية: الديمقراطية الدين سيف شنيقيط.د 
Hamdani mohamed 

   
La  Démocratie est participative par essence Biskra 

 بسكرة الجزائري التشريع خالل من التشاركية الديمقراطية مفهوم اكرام بخوشط.د 
 

 نبيلة اقويجلد. 

 الخير ام بوقرةد. 

في تجسيد الديمقراطية  المحلية التنمية في البلدي المخططواقع 

 التشاركية 

 بسكرة

 صباح كزيزأ . 

 أ . مربعي بلقاسم

ادماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تفعيل قيم المواطنة: قراءة 

 في آليات تنمية عالقة الفرد بالدولة كدعامة للتنمية المحلية 

 بسكرة 

 

 

 الورشة الثانية:
 02القاعة رقم                                12.00 – 10.00                                26/02/2020

 – جامعة بسكرة  -   مرزوقي عبد الحليم الورشة: د.رئيس 
 

 الجامعة عنوان المداخلة المتدخل
 بسكرة دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق متطلبات التنمية المحلية  كاميليا يزغشأ . 

 قانون ظل في البلدية مستوى على التشاركية الديمقراطية تكريس أسماء بليليط.د 
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 2سطيف

 د. يمينة مزراق

 هني عامرط.د 

 التشاركية الديمقراطية آليات تعزيز في ودورها المحلية الجماعات

 المحلية التنمية عملية في المعاصرة

 المسيلة



  شراد صوفياد. 

 جغام محمدد. 

 المشروطية من الدولي البنك لسياسات كمحدد الراشد الحكم

 السياسية المشروطية الى االقتصادية

 بسكرة

  الحليم عبد مرزوقيد. 

 امينة ريحانيأ . 

 خالل من تكريسها ومظاهر التشاركية مقتضياتها الديمقراطية

   الجزائر في البلدية قانون

 بسكرة 

  يوسف يزة بنأ د. 

 خميلة فيصلط.د 

 1باتنة المحلية الحكومة آليات تفعيل في التشاركية المقاربة أثر

 بسكرة   المحلية التنموية السياسات تفعيل في الجزائري المواطن دور  حسن الرزاق عبدد. 

 1باتنة التشاركية الديمقراطية تحقيق في المواطن دور  رحمونة دبابشط.د 

 د. حسونة عبد الغني

 د. لمعيني محمد

 التكريس بين التشاركية: الديمقراطية تفعيل في المواطن دور 

 المفروضة والتحديات القانوني

 بسكرة

 العلمي لبنىط.د 

 انفال شواحط.د 

 بسكرة المحلية التنمية التشاركية وتحقيق الديمقراطية تفعيل اليات

 المسيلة الجزائر في االنتخابات نظام في التشاركية الديمقراطية مقومات د. عجابي الياس

 أ د. نسيمة طويل 

 ط.د صبرينة فطوش

 بسكرة  الجزائر في التشاركية الديمقراطية تفعيل آليات

 

     

 الورشة الثالثة:
  01القاعة:                                     16.30 – 14.30                               26/02/2020

 - جامعة بسكرة  - حاحة عبد العاليرئيس الورشة: د. 

 الجامعة عنوان المداخلة المتدخل
 الدين نور  يوسفي د. 

 المنعم عبد بريش د. 

 منظور  من الحاكمة الصحية إرساء في المحلية الجماعات دور 

 التشاركية الديمقراطية

 بسكرة

 1باتنة

 د. عمراني كربوسه

 ط.د هشام دراجي

 بسكرة المحلية التنمية دعم في التشاركي التشخيص دور 

 المسيلة

Imane  Kheidri Démocratie participative et développement durable   biskra 

 رحيمة يونسط.د 

 خليف كربوعط.د 

 بسكرة الجزائر في المحلية التنمية دعم في الجدد الشركاء دور 

 الجماعات مستوى على القرار  صناعة في المواطنين مشاركة تفعيل سعدي إبراهيمط. د 

 واشكاليات التطبيق القانونية النصوص نما بي المحلية

 المسيلة

  عماد ذبيح دماند. 

 سمية بهلول د.

 الجزائر في المحلية التنمية تحقيق في التشاركية الديمقراطية دور 

 والبلدية الوالية قانوني أحكام ضوء على نظرية مقاربة

 خنشلة

 سطيف

 على التشاركية المقاربة تفعيل في المدني منظمات المجتمع دور  سالف عزوز ط.د 

 والوالية البلدية قانوني في قراءة المحلية الجماعات مستوى

 بسكرة

 د. الهادي دوش

 حميدة حيدر ط.د 

 على التشاركية الديمقراطية تفعيل في التشريعية النصوص أهمية

 بالجزائر المحلي المستوى

 الوادي 

 الجزائر في المحلية التنمية لتحقيق ةكأدا التشاركية الديمقراطية بشيم حسينط.د 

 

 بومرداس

 د. نصر الدين عاشور

 ط.د أمال عقبي

نحو تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي كأداة رافعة 

 للتنمية المحلية 

 بسكرة 

 1باتنة 



 

 الورشة الرابعة:  
  02القاعة:                                        16.30 – 14.30                                   26/02/2020

 بسكرة جامعة علي دحامنيةد. الورشة: رئيس 

 

 أ . شعيب محمد توفيق

 أ . وعيل حكيم

 بسكرة المحلية في الجزائراالرتباط القانوني والمرفقي آلية لدعم التنمية 

 خنشلة  نظرة على نظام الجماعات المحلية ط.د رزيق رحيمة 

 مدوني علىد. 

 برحايل ط.د عبد الوهاب 

 بسكرة الجزائر في التشاركية الديمقراطية على االشتراكي النظام أثر

 

 الجامعة عنوان المداخلة المتدخل
 أ.د مصطفى أسعيد 

 ط.د رقية دهينة
 بسكرة المغربية المملكة في التشاركية الديمقراطية أعمال وقواعد آليات

 التشريعي التكريس بين المحلية اإلدارة في التشاركية الديمقراطية حسين بن صديقط.د 

 الممارسة وتحديات

 بجاية

 والتنمية المشاركة نهج في لتمكين طرح التشاركية الديمقراطية حمزة دوشط.د 
 التنمية سياسات في النظر وإعادة المواطنين مشاركة دراسة المحلية

 والديمقراطية المشاركة على القائمة المحلية

 الوادي 

 بسكرة الجزائر في المحلية التنمية تحقيق في التشاركية الديمقراطية تحديات الحفيظ  عبد   حسناويط.د 

 تونس -المنار  المحلية التنمية لتحقيق المدني المجتمع منظمات تفعيل آليات مجيدي يحيط.د 

 أ.د بوحنية قوي

 عطوات  الحاكم  عبد ط.د 

 ورقلة الجزائر في المحلي المستوى على التشاركية الديمقراطية ترقية اليات

 ادريس قندوز ط.د 

 شعاط.د مراد مق

 بسكرة  المحلية التنمية تحقيق في المدني المجتمع دور 

 د. سعيدي السعيد

 د. باهي سمير 

 بسكرة التشاركية الديمقراطية تكريس في المدني المجتمع دور 

  مراد محبوبد. 

 توفيق محبوبط.د 

 الى االشارة مع المحلية التنمية متطلبات تحقيق في المدني المجتمع دور 

 الجزائر حالة

 بسكرة

 ورقلة

  علي دحامنيةد. 

 فوزية صادقيط.د 

 في ومشاركته الحديثة لوجياوالتكن باستخدام المواطن من االدارة تقريب

 القرارات صنع

 بسكرة

 لتجسيد التشاركية الديمقراطية اليات من كألية التشاركية الميزانية خديجة سعيد بند ط.

 المحلي  المالي القرار  فعالية

 3الجزائر

 أ.د لشهب حورية 

 ط.د بن طاية زوليخة

دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع 

 الجزائري 

 بسكرة


