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 كليت الحقىق و العلىم الطياضيت

 قسن العلوم السياسية

بالتعاوى هع هخبر الحقىق والحرياث 

 في األنظوت الوقارنت
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بقاعت الوحاضراث كليت الحقىق والعلىم 

الطياضيت القطب الجاهعي شتوت  

 

 
 

 

 

 

 :الديباجة
    انطالقا من األهمّية البالغة للسياسات العامة حاضرا   

ومستقبال ،وتماشيا مع ضرورة بلورتها في صورة تعبر 

عن المطالب واالحتياجات االجتماعية ، برزت هناك 

رغبة واضحة في ضرورة إعادة النظر في صنع وتنفيذ 

السياسات العامة وتقويمها ، وذلك في إطار نظام 

مؤسسي يضمن ويؤسس لتلك الخيارات العقالنية المعّبرة 

عن اإلرادة المجتمعية العامة بشكل يؤّسس لدور الدولة 

العصرية التي يشترط فيها أن تّتسم بالمؤسسات ذات 

كفاءة وفعالية تمثل منطلقات أساسية في نجاح السياسات 

. العامة

  والجزائر كغيرها من دول العالم عرفت مراحل انتقال 

عديدة تبّنت فيها سياسات في مختلف المجاالت اقتصادية 

واجتماعية وثقافية ،وطنية ومحلية ،وفي سبيل ذلك تبنت 

جملة من اإلجراءات الجديدة في مجال إصالح السياسات 

. العامة 

 

 

 

 

 

 

  

: إشكاليت الولتقى
يب هً طجٍعخ انسٍبسبد انعبيخ فً  -

  انسذٌثخ ؟ داندسائر فً ظم اإلصالزب

 
: أهداف الولتقى 

رىضٍر رىخهبد انسٍبسبد انعبيخ فً اندسائر فً  -

 إطبر اإلصالزبد

إثراز انزسذٌبد انذاخهٍخ وانخبرخٍخ إلصالذ  -

 انسٍبسبد انعبيخ فً اندسائر 

 رُبول ثرايح انسٍبسخ انعبيخ فً يخزهف انمطبعبد  -

 آنٍبد رفعٍم انسٍبسخ انعبيخ انرسًٍخ وغٍر انرسًٍخ  -

:      شروط الوشاركت 
أٌ ٌكىٌ انجسش انًمذو نى ٌسجك انًشبركخ ثه فً  -

 .يهزمٍبد وَشبطبد عهًٍخ سبثمخ 

أٌ ٌراعى اندبَت انشكهً وانًُهدً فً كزبثخ  -

انجسش ، يع ضرورح االعزًبد عهى يراخع راد 

 .لًٍخ عهًٍخ 

انجسىس ثبنهغخ انعرثٍخ ركزت ثخط -

Traditional Arabic                                       
 وباللغة الفرنســــــــــــــية واالجنلـــــــــــــــــــــــــــــــيزية تكتـــــــــــــــــــــــــب خبــــــــــــــــــــــــط

Times New Roman  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
الرئيص الشرفي للولتقى  

يذٌـــــــر خـــــبيــعــخ : د ثهمبسى سالطٍُخ . أ

ثسكـــــــــــــرح  

رئيص الولتقى  
  حعًٍذ كهٍخ انسمىق وانعهىو انسٍبسً: د عسري انسٌٍ  .أ

 

: اللجنت العلويت 

 
خبيعخ ثسكرح  ......................... فرزبرً عًر.د.أ

 3خبيعخ اندسائر .......................د خفبل عًبر .أ

خبيعخ ثبرُخ ....................... د زٌبًَ صبنر .أ

 3خبيعخ لسُطٍُخ................. أ د ثىرٌش رٌبض 

خبيعخ ثسكرح .....د نعدبل اعدبل يسًذ األيٍٍ .أ 

خبيعخ ثسكرح ............ عجذ انعظٍى ثٍ صغٍر .د 

خبيعخ ثسكرح ................... عس انذٌٍ كٍسم .د 

خبيعخ ثسكرح ................... فىزي َىر انذٌٍ .د

خبيعخ ثسكرح ...................... أسعٍذ يصطفى.د

خبيعخ ثسكرح ..................... َسًٍخ طىٌم . د 

خبيعخ ثسكرح ......................... خًبل زذار . د

خبيعخ ثسكرح .................. كرثىسخ عًراًَ .د 

خبيعخ ثسكرح .................... زروري سهبو . د 

 
 

 
 

 

 

: اللجنت التنظيويت 
 

 رئٍسب ............... عجذ انكرٌى عشىر  . أ

َبئجب ................. ثبري عجذ انهطٍف . أ 

يكهف ثبالسزمجبل  .............سعٍذي انسعٍذ . أ 

يكهفخ ثبإلعالو   .........َبٌذ سعٍذي انهبو .أ 

يكهف ثبإلعالو  .......... نعسم َىر انذٌٍ .أ 

يكهف ثبإلعالو  ................. أ عًبر يعًر 

يكهف ثبإلعالو  ............... ثبهً سًٍر . أ 

يكهف ثبإلعالو  ... زًذاٌ يسًذ انطٍت . أ 

 

: مواعيد هامة

  09/02/2014آخر اجل الستالم الملخصات يوم  

 11/02/2014أخر اجل للرد على الملخصات المقبولة 

  02/03/2014آخر اجل إلرسال المداخالت كاملة 

  03/03/2014 يوم ة اإلشعار بالقبول النهائي للمداخل

ترسل المداخالت على البريد االلكتروني األول أو الثاني 

Achourkarim1@yahoo.fr

 07infopolicies@gmail.com 

 

 لولتقى هحــاور ا
اإلطبر انًفبهًًٍ إلصالذ انسٍبسبد انعبيخ  :انًسىر األول

يفهىو إصالذ انسٍبسبد انعبيخ -

يجرراد إصالذ انسٍبسبد انعبيخ - 

أهذاف وأثعبد إصالذ انسٍبسبد انعبيخ  - 

فىاعم انسٍبسخ انعبيخ - 

 انعبيخ فً اندسائر دوالع إصالذ انسٍبسب : انًسىر انثبًَ

-  ًَبرج لطبعٍخ –

انزىخهبد انعبيخ إلصالذ انسٍبسبد انعبيخ فً - 

اندسائر  

سٍبسخ اإلسكبٌ  - 

سٍبسخ انزشغٍم  - 

سٍبسخ انزعهٍى انعبنً  - 

انسٍبسخ انفالزٍخ  - 

انسٍبسخ انصسٍخ   - 

رمٍٍى خهىد إصالذ انسٍبسبد انعبيخ فً : انًسىر انثبنش 

اندسائر  

إصالذ انسٍبسخ انعبيخ ويزغٍراد انجٍئخ انذاخهٍخ - 

وانخبرخٍخ 

 وغٍر انرسًٍخ فً إصالذ حانفىاعم انرسًً-  

انسٍبسبد انعبيخ  

رؤٌخ : إصالذ انسٍبسبد انعبيخ فً اندسائر - 

 يسزمجهٍخ 

اضتوارة الوشاركت 
 ةاالسى وانهك............................ :  

  انررجخ انعهًٍخ............................ : 

  انىظٍفخ................................... : 

  انهٍئخ انًسزخذيخ......................... : 

  عُىاٌ انًذاخهخ........................... : 

  انًسىر.....................................: 

  انجرٌذ االنكزروًَ وانهبرف............. : 

 

mailto:Achourkarim1@yahoo.fr

