
 

 اإلشكالية الملتقى الوطني 
 

إلى أي مدي ًمكً الحدًث عً حىكمت الخىميت في 

في ظل وفسة الفسص وضعىباث النهىع؟ إفسيليا 

 

 

 

 الملتقى الوطنيمحاور 

 

 .ؤلاطاز اإلافاهيمي والىظسي للحوكمة والتىمية (1

 .قساءة لواقع التمىية في إفسيقيا (2

 :مقازبة الاثحاد ؤلافسيقي للقضاًا التىموية (3

 . آلاليات والبدائل           

 إطتراثيجيات الفواعل ؤلاقليمية والدولية  (4

 وثأثيرها على قضاًا التىمية في إفسيقيا            

 هماذج زائدة في مجال حوكمة التىمية ( 5

 في إفسيقيا         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ديباجة الملتقى الوطني

 

عاشت الدول ؤلافسيليت مىر علىد على وكع الىماذج 

الخىمىيت اإلاخخلفت، بغيت الخسوج مً دائسة الخخلف بكل 

أشكاله الظياطيت، الاكخطادًت والفكسيت، بيد أنها لم جخمكً 

مً الىمى والخطىز وذلك زاحع إلاعطياث عدة بعػها مسجبط 

باإلاىزوث الاطخعمازي والىاكع الاكخطادي والظياس ي اإلاتردي، 

فػال عً غياب الخحدًث، وجىامي اإلاشكالث الهيكليت الىاججت 

عً فشل بىاء الدولت، والبعؼ آلاخس مسجبط بطبيعت الىظام 

الاكخطادي العالمي وآلياجه، ذلك أن معظم الىماذج الخىمىيت 

اإلاىخهجت هي هماذج مظخىزدة، ألامس الري أحدث اهفطاما بين 

 . الىاكع اإلاحلي والىمط الغسبي اإلاظخىزد

كما أنها لم جخمكً مً جلليظ الفجىة الاكخطادًت 

واإلاعسفيت، بل حعملت أشماتها مع الاهفخاح الاكخطادي وجحسيس 

 .الخجازة بعد نهاًت الجسب البازدة

إن الخحدًاث التي شكلت عائلا أمام جطّىز وجىميت 

البلدان ؤلافسيليت، حعلها جبلى لغاًت اليىم زهيىت طياطاث 

اللىي الدوليت الكبري وحبيظت الاكخطاد اإلاعىلم، وبالخالي 

 فعالت )جىمىيت – أمىيت(عاحصة عً بلىزة ملازبت مصدوحت 

جّمكنها مً معالجت الاخخالالث الاكخطادًت والخىمىيت التي 

 .حعاوي منها

في هرا الظياق جطسح اليىم الحىكمت كاحد اهم 

اإلايكاهصماث لخحليم الخىميت الشاملت في ظل الخحدًاث 

: الساهىت وهى ما ًطسح الاشكاليت الخاليت

 

 

 

 

 

 
حامعة أمحمد بوقسة بومسداض 

  والعلوم الظياطية لية ااحقوو 

قظم العلوم الظياطية 

مخبر الدزاطات الظياطية والدولية 
السهاهات ااجيوطياطية ااجدًدة للجصائس  PRFUوفسقة بحث 

وأثسها على ثحقيق ألامً والتىمية 

 

  اإلالتقى الوطني الافتراض يًىظم

 :حول  webinar الويبىاز  

 

حىكمة التنمية في إفريقيا 
 تحديات الراهن وصعىبات النهىض

 

 2021 فيفسي  10 ألازبعاءًوم 

 التحاضس اإلاسئي عً بعد  بتقىية

 

 الملتقى الوطنيالهيئة المشرفة على 
 ياحي مصطفى ،مدير جامعة بومرداس/ د. أ :الشرفي الرئيس-
 بن صغير عبد العظيم، عميد الكلية/ د.أ: المشرف العام-
 خالصي خليدة/  د:الملتقى الوطني رئيسة-
 حجاج مراد/ د-  حمياز سمير/د:   العلمية اللجنة رئيس-
شرقي عبد الغني / أ: رئيس اللجنة التنظيمية-

 الرن عبد القادر/ أ: رئيس اللجنة التقنية- 



 

 ض.ع.ع.و.   م........................................................لسازي علي . د

 حامعة بومسداض ........................................دحومان حظيىة .  د

  حامعة بومسداض..............................................بوصبع طالف. د

  حامعة بظكسة..............................................فوشي هوز الدًً .د

 حامعة بومسداض ...............................................عدهان شزوقي . د

 حامعة بومسداض ...........................................مجيد مظعودي . د

 حامعة بومسداض ......................................طسيس عبد هللا أميىة. د

  حامعة بومسداض..............................................دزيادي حميدة.  د
  حامعة بومسداض................................................بوزياح طلمة.  د

  حامعة بومسداض............................................شعاطش ي حميد .  د

 حامعة بومسداض ...........................................حماًدًة أطماء  .  د

 
 استمارة المشاركة

 

........ ..............................................................:  .............للبالطم والا

....... ................................................................:  .........الدزحت العلميت

...........  ..............................................................:...الهيئت اإلاظخخدمت 

د الالكترووي ............. ................................................................:...البًر

......... ...................................................................:...................الهاجف

...............  .............................................................:.....محىز اإلاشازكت

 ........ .............................................................:............عىىان اإلاداخلت

 

:اإلالخظ

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

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

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

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

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

 
 

 أعضاء اللجنة العلمية

 حامعة بومسداض...............................د  بً صغير عبد العظيم .أ

 ض.ع.ع.و. م................................................. د   بولعساض فتحي.أ

 2حامعة البليدة ...........................................د محمود  ػسقي .أ

 1حامعة باثىة ..................................................د  شياوي صااح.أ

 3 حامعة ااجصائس ........................................د  بسقوو طالم   .أ

 3حامعة ااجصائس.............................................لعسوس ي زابحد  .أ

 ض.ع.ع.و.  م..............................................د س ي بؼير محمد .أ

  حامعة ثيظمظيلت.........................................مؼسي مسس ي   .د

 حامعة خيؼلة..................................................هاحس خاللفة. د

 حامعة بومسداض...........................................بً عياغ طمير . د

حامعة بومسداض ..................................................وي ليلى امد. د

حامعة بومسداض ........................................مىصوزي طفيان . د

 1حامعة باثىة ....................................................طالل إلاوش ي. د

حامعة بومسداض ................................................حجاج مساد .  د

 3حامعة ااجصائس................................................دزيع عطية . د

 حامعة بومسداض..................................عمسوغ عبد الوهاب.  د

 1حامعة باثىة ...................................................بخوغ طامي. د

ض .ع.ع.و.م.... ..................................................خيازي لطفي . د

 حامعة بومسداض ....................................مؼسي عبد ااحميد . د

 ض.ع.ع.و.   م......................................................ثاحي طازو . د

حامعة بومسداض ............................................. فوكة طفيان .د

 حامعة بومسداض ..............................................حمياش طمير . د

 حامعة بومسداض.............................................دزويؽ حمال.  د

 ض.ع.ع.و.م..............................................محمد كسيم خيرز  . د

 حامعة بومسداض...............................بً عمسواي عبد الدًً . د

 حامعة بومسداض.............................................. طباغ ليىدة .د

حامعة بومسداض .....................................عميري عبد الوهاب .د

ض .ع.ع.و. م................................................أوعؼسيً إبتظام. د

 حامعة خميع ملياهة ................................حطاب عبد اإلاالك. د

 

: مواعيد مهمة
 2021  حاهفي 03 خطاث  لالمإلزطال  أخس احل  

 2021  حاهفي07: السد على اإلالخطاث اإلالبىلت 

 2021  حاهفي28 : آخس أحل إلزطال اإلاداخالث 

 2021    فيفسي 10    :اإلاـــــــلخلــــى   اهــــــــعلادوعدـــــــــــم 

 

 :مشاركات على العنوان االلكتروني التاليترسل ال

africagovernance2020@gmail.com 

 :شروط الورقة البحثية
  أال ّجكىن اإلاداخلت كد وشسث أو طبم اإلاشازكت بها .

  أن جحّسز الىزكت البحثيت باحترام الػىابط العلميت ذاث

ت: الطلت، بإحدي اللغاث  .العسبيت أو الفسوظيت أو الاهجليًز

  ًضفحت15إلى 10عدد ضفحاث اإلاداخلت م . 

 جسطل الىزكت البحثيت كاملت في ملف word”” خط ،

simplified arabic للهىامش 12 للمتن و14 ملاض 

 علد اإلالخلى افتراغيا عبر  جلىيت الخحاغس اإلاسئي.  

  ًسطل اإلالخظ والكلماث اإلافخاحيت باللغت العسبيت أو لغت

 .أحىبيت مسفم باطخمازة اإلاشازكت

  جيشس اإلاداخالث اإلالبىلت غمً كخاب أعمال اإلالخلى آو في

 .عدد خاص مً مجلت الظياطت العاإلايت

 أعضاء اللجنة التنظيمية
                     بس ان هبيلة / أ لكعص فاطمة        / أبحسي طعادة            / أ

           طعداوي عمس/ أ               حىيفي هادًة/            أبوبصلة أميىة/أ

            مظعود مطاطلة/  أ    فيقابً مسطلي ز/  أ        عياغ خدًجة / أ

       بوهاصس إبساهيم / أ         ػسيفي ًاطين  / أ          ًة فبوزاغ غ/أ

                   بالهدة حىان/أ              حمال بعيرة  /أ     بً كوطة دليلة  / أ

 
 
 


