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 جامعة تيزي وزو  أستاذة محاضرة       حمميل نوارةد.    رئيس المجنة العممية لمممتقى: 
 أعضاء المجنة العممية لمممتقى: 

 ؤظخار الخعلُم العالي  حامعت جيزي وصو                         د. مخخىس دلُلت ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو ؤ.د. إكلىلي محمذ 

 ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو ؤ.د صواًمُت سشُذ ؤظخار الخعلُم العالي حامعت بجاًت                           د. صوسوسو هاصش

 العالي حامعت جيزي وصو               د.محلبي مشاد ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو ؤ.د هخى محمذ الشٍشف  ؤظخار الخعلُم

 ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو   ظىفُان  بشاهُمي  د..د حبالي واعمش ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو                          ؤ

 بّشي هىس الذًً ؤظخار محاضش حامعت بجاًت .د        ؤ.د واٌغ شٍشف ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو               

ضة  ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو ؤ.د معاشى فعت ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو                        د.بلععلي ٍو

 ظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو     د. بىكىذوسة عبذ اإلاجُذ عضى في مجلغ اإلاىافعتؤ.د ولذ سابح إكلىلي  صافُت ؤ

 د. ؤوباًت ملُىت ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو   ؤ.د صباًحي سبُعت ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو                    

 د. كىظم غالُت ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو                 ؤ.د هعاٌ ظامُت ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو     

 ؤ.د ؤماصوص لعُفت ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو                     د. آًذ مىلىد فاجح ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو      

 د. ظعذ الذًً ؤمحمذ ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو              ؤ.د ظعُذاوي ججُلت ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو

مت ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو  س ي ًىظف صاهُت حىسٍت ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو   ؤ.د  د.جادَسعذ هٍش

 ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو    د. آًذ كاس ي حىسٍتؤ.د إسصٍل الياهىت ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو                     

 د. جُاب هادًت ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو                                ؤ.د صعبي عماس ؤظخار الخعلُم العالي حامعت الىادي

     ؤ.د شُخ هاحُت ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو                     

ىت ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو                       ؤ.د آًذ واصو ٍص

 

 

             

 

 ؤظخار الخعلُم العالي حامعت جيزي وصو ؤ.د فخحي وسدًت

 

                             

                         

 

  
 
 

 
 
 

 المجنـــــــــــة العمميـــــــة لممـمتـــــــــــقى
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 امعة تيزي وزوج ،"أ" أستاذ محاضر ، حميدزايدي د.  : رئيس المجنة التنظيمية لمممتقى  

     :  لمممتقى  أعضاء المجنة التنظيمية  
 د. فاسس ي حمُلت ؤظخار محاضش حامعت جيزي وصو

 حامعت جيزي وصو                                       بىخشط بلعُذد. 

 حامعت جيزي وصو د. آًذ مىلىد ظامُت

 حامعت جيزي وصو ؤ.صكان هبُل

 حامعت جيزي وصو   د.صواهتي بلحعً

ذة حامعت جيزي وصو  ؤ.دحماوي فٍش

فت حامعت جيزي وصو  ؤ.مىظاوي ؼٍش

 حامعت جيزي وصو ؤ.هاًذ علي عمشان

 ؤ. حماص محمذ حامعت جيزي وصو

ذة/ ُّ  كلي هىسة مهىذظت إعالم آلي حامعت جيزي وصوالع

ذ/ ُّ  بلعُذ علي مهىذط إعالم آلي حامعت جيزي وصوالع

                                                         
  

 
 إشكالية اإلالحقى

 

ب فيها، محخىش خاضعت لخىؽُم بعُغ ًضمً اللُام بيل ألاوشعت اإلاىحىدة  -ؼلذ اللعاعاث الشبىت إلى وكذ كٍش

 عمىمي عادة ما ًإخز شيل مؤظعت عمىمُت كذ جيىن راث ظابع صىاعي و ججاسي ؤو راث ظابع اكخصادي

ل الىاظع للعلعاث العمىمُت في مجاٌ جىحُه اليشاط الاكخصادي، حُث بذؤ 
ّ
ًخمّيز الاكخصاد الجضائشي بالخذخ

الزي ًشجىض ؤظاظا على مبذؤ اإلاىافعت الحشة، و جشجب  الاكخصاد الجضائشي ًخإكلم مع الىمىرج اللبيرالي الكخصاد العىق 

ل ألاشخاص العامت في اإلاجاٌ الاكخصادي، فلذ ؤصبح اللعاع 
ّ
عً رلً عذة آثاس جمغ الشكابت اللضائُت على جذخ

ف مع ملخضُاث العىق، و لم ٌعذ بئميان اإلاشافم العامت ججاهل مبذؤ اإلاىافعت  ُّ ؤ و مبذؤ جيافالحشة العام ملضما بالخى

مً غير اإلامىً على كاهىن اإلاىافعت ؤن ًخجاهل هما ؤهه الفشص في اظخغالٌ اإلاشافم العامت في اللعاعاث الشبىُت، 

ت.  آلاثاس الاكخصادًت العلبُت لألعماٌ ؤلاداٍس

 

 و علُه، و جحذ جإثير الخغيراث الاكخصادًت اإلاعاصشة ظىاء على اإلاعخىي العالمي، ؤو الذولي، ؤو الىظني، ؤصبح سوح

ل الخعّىس الزي ظشؤ 
ّ
م الىمى، حُث ًمث الخىافغ ٌعىً اللىاهين العامت للذٌو اإلاخلّذمت، و حتى الذٌو العائشة في ظٍش

 المـــجــنـــــــة الـتــنــظيـمـيــــــــــة لممــمـتــــــقى 

 إشـكـالـيــــة المــمـتــــــقى 
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ض مهام اإلاشفم العام ؤحعً مثاٌ على رلً، و ٌعخبر مبذؤ خضىع ألاشخاص  على الصفلاث العمىمُت و علىد جفٍى

ي هجم عىه إعادة لىخابت كىاعذ اللاهىن ؤلاداسي مً خالٌ العمىمُت للاهىن اإلاىافعت ؤحذ مؽاهش هزا الخعّىس الز

ت. كاعذة احترام مبذؤ اإلاىافعتإدساج   في ؼل اإلاششوعُت ؤلاداٍس

 

ت اللبرالُت  ألاهجلىظاهعىهُت ؤن العىق هى امخذاد اكخصادي للمجخمع اإلاذوي الزي ال ًىمى إال بفضل  حعخبر الىؽٍش

ش العشض و العلب و بزلً حعمح مُياهي  زماث العىق بخحلُم غاًت احخماعُت جىذسج ضمً جحلُم الصالح العام.  جحٍش

 

سبل ثدقيق  و مذيمذي اسخيعاب الىظام القاهىوي الجشائزي إلاحطلبات السىق،  في هذا اإلالحقى سيبدث في        

اإلاىافسة الحزة مع فحذ القطاعات الشبكية على ما هى واقع الحعاٌش بين الىظامين القاهىهيين، الخاص و العام و 

 ؟ في القاهىن الجشائزي و القاهىن اإلاقارن  خحمية اإلادافظة على فكزة اإلازفق العام

 

 

 
 : تحقيق األهداف التالية هذا الممتقى إلى سعىي
 
ش اللعاعاث الشبىُت و فخحها على اإلاىافعت الحشةجحذًذ اإلافهىم العامت ل-  .و دوسه في جحلُم الخىمُت الاكخصادًت خحٍش

 .الحشة اإلاىافعت بذؤ مصادس كاعذة خضىع مهام اإلاشافم العمىمُت إلابُان   -

الجذًذة التي هخجذ عً الىؽام  الخحعِغ بضشوسة إدسان دٌو العالم الظُما منها الذٌو الىامُت بالخحذًاث-

ى اإلاىافعت الحشة و حخمُت الععي وساء ألاداء الجُذ للخذماث و عالكخه بفخح اللعاعاث اإلاشفلُت عل الاكخصادي العالمي

 .اإلاشفلُت

شها في إظاس جفعُل مبذؤ  - ججعُذ و جفعُل آلُاث العىق و جحعين الخذماث اإلالذمت مً ظشف اإلاشافم العامت و جعٍى

 اإلاىافعت الحشة.

 
 

 
 القطاعات اإلازفقية مً الاخحكار إلى اإلاىافسة في القاهىن الجشائزي و القاهىن اإلاقارن إهحقال : اإلادىر ألاول  

 و دوافعه على اإلاىافعت الحشة شفلُتاللعاعاث اإلا فخح مفهىم: أوال

 الخذابير اإلاّخخزة مً ظشف الذولت إلصالت الاحخياس على اللعاعاث اإلاشفلُت : ثاهيا

  لفخح اللعاعاث اإلاشفلُت على اإلاىافعت الحشة علذ جفىٍض اإلاشفم العام هألُت: ثالثا

 قىـــــــــــتـمـاور المـــــــــــمح

 أهداف الممتقى
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 الاظخثىاءاث الىاسدة على كاعذة فخح اللعاعاث اإلاشفلُت على اإلاىافعت الحشة :رابعا

ش العمل بمفهىم الخذمة الشاملةاإلادىر الثاوي:   خحمية اإلادافظة على فكزة اإلازفق العام في بيئة ثىافسية بحعٍش

 اإلاشفم العام في بِئت جىافعُتحخمُت الحفاػ على فىشة  أوال:

 مفهىم الخذمت الشاملت ثاهيا:

غ مفهىم الخذمت الشاملت في اللاهىن الجضائشي و اللاهىن اإلالاسن  : ثالثا  جىَش

  افق العمىمية و ضمان ثكافؤ الفزص بين ألاعىان ز ل بين مهمتي ثىظيم و اسحغالل اإلااإلادىر الثالث: مبذأ الفط

 اليشطين في مجال اسحغالل اإلازافق العامة الاقحطادًين

 مبذؤ الفصل بين مهمتي جىؽُم و اظخغالٌ اإلاشافم العمىمُتأوال: 

 العمىمي إلى الذولت اإلاعاهمت في سؤظماله الاكخصادي لت اإلاالىت للمخعاملو الذ ضشوسة الفصل بين ثاهيا: 

 الخابعين لللعاع العام و الخاص ضمان جيافؤ الفشص بين ألاعىان الاكخصادًين مفهىمثالثا:

 الحذود-3   ألاظاط-2    اإلاضمىن -1

ت الدعهُالث ألاظاظُت في فخح اللعاعاث اإلاشفلُت على اإلاىافعت الحشة رابعا: غ هؽٍش  دوس جىَش

 عىذ فحدها على اإلاىافسة الحزة ثأطير الحمىٍل العمىمي للقطاعات اإلازفقية ضزورةاإلادىر الزابع: 

ل مهام اإلاشفم العام أوال:  مبذؤ حؽش معاعذاث الذولت و جمٍى

ل الذولت إلاهام اإلاشفم العام ثاهيا:  الششوط اللاهىهُت لخمٍى

 و جحذًذها جحذًذا واضحامعاعذاث الذولت و اإلاعاواة في مىح  جحلُم الشفافُت : ضشوسةثالثا

ة للمىافسةاإلادىر الخامس:  : مجال جذًذ للقاض ي ؤلاداري اإلازثبطة باإلازافق العمىمية اإلاىاسعة ؤلاداٍر

ت للمىافعت  ظخعجاليؤلا اللضاء ؤلاداسي  دوس أوال:  ض اإلاشفم العاماإلاخّ  في اإلاىاصعت ؤلاداٍس  صلت بعلىد جفٍى

ض اإلاشفم العامثاهيا:   ظلعاث اللاض ي ؤلاداسي في وضع حذ إلاخالفت إحشاءاث اإلاىافعت في علىد جفٍى
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سم البدث باألضالة و الجّذًة على أن ثدترم فيه الشزوط العلمية ألاكادًمية.-
ّ
أن ًخ  

أن ثكىن اإلاذاخلة في أخذ مداور اإلالحقى.  -  

أال ًكىن مىضىع البدث قذ سبق وشزه، أو عزضه أو اإلاشاركة به في وشاطات علمية سابقة أو مسحال مً -

 ّمذكزة.   أطزوخة أو 

 12باللغة العزبية و باليسبة للمتن و حجم  14جم ح Sakkal Majallaبخط   Wordثدزر اإلاذاخلة ببرهامج      -

باليسبة  12باللغة الفزوسية باليسبة للمتن و حجم  12حجم  Time new romanباليسبة للهىامش، و بخط  

 للهىامش.

ة.  -  ًزفق البدث بملخطين أخذهما بالعزبية و الثاوي باإلهجليًز  

ضفدة كدذ أقص ى. 20و  10أن ًتراوح عذد الطفدات بين   -  

ذ ؤلالكترووي آلاجي:ثزسل اإلا-  messad.djellal@ummto.dz   ذاخالت على البًر

   

 

 

 15/12/2021آخز أجل إلرسال اإلاذاخالت كاملة :   -

 22/12/2021آخز أجل للزد على اإلاذاخالت :-

خ اوعقاد اإلالحقى:   -  . 13/01/2022ثاٍر
 messad.djellal@ummto.dzترسل المداخالت عبر البريد اإللكتروني: -

 
 

 

 شــــــــروط المشــــــــــــــــــاركـة
 

 ةـــــــــــــمـــــاخ هـــيــوار ت
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 سم والمقب.....................................................................اإل

 العممية...................................................................الرتبة 
  الكمية...........................................................................

 .........................................................الهيئة المستخدمة، والبمد 
 الهاتف....................................................................رقم 

 ......................( gmailالبريد اإللكتروني ) بريد مهني أو عمى األقل بريد 
 محور المداخمة................................................................

 ......................................المداخمة...........................عنوان 
 سطرًا، عمى أن يتضمن إشكالية البحث والخطة المقترحة لمدراسة  02الممخص: أن ال يتعدى الممخص 

 المشـــــــــــــــاركــة استمارة

 


