
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                               

 مخبر القانون العقاري والبيئة             

                     

 بالتنسيق مع                

  prfuفريق مشروع البحث التكويني              

 الحق في تنمية تكنولوجيات اإلعالم   واالتصال في الجزائر

 :ينظم ملتقى وطني افتراض ي حول 

في تحسين األداء مساهمة تكنولوجيا االعالم واالتصال 

 الوظيفي

  meetgoogleعبر تقنية التحاضر عن بعد: 

 

  0200 /02/02يوم: 

 

   : أ.د/ يعقوبي بلعباس. مدير جامعة الرئيس الشرفي للملتقى

 .مستغانمعبد الحميد بن باديس ب

: أ.د فنينخ عبد القادر.عميد املشرف العام للملتقى

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 : د/ جلطي منصور امللتقىرئيس 

 منسق امللتقى : د / محمد كريم نور الدين 

 

  إشكالية الملتقى الوطني            
 

فتحت الثورة املعلوماتية التي انطلقت شرارتها مند العقد األخير من     

بها أنظمتها وأساليوتحديث  القرن املاض ي أفاقا واسعة حول تنمية اإلدارات

وآلية العمل فيها مما ينعكس على املواطنين، بل على كل مؤسسات الدولة 

 في صورة إنجاز خدمات بشكل أكثر تطورا وفاعلية.

وتتعاظم معاني االنجاز عندما تتضاءل اإلمكانيات املتاحة وتتسارع 

شرية باملوارد ال التطورات واملتغيرات من حولنا عندها يزيد االعتقاد بقدرة

ورها في إحداث التغير املنشود ألن نجاح أي منظمة مرتبط بنجاح دو 

 أفرادها وكفاءاتهم.

في ظل هذه الحيثيات شملت توجهات األجهزة الحكومية مختلف جوانب 

رة املتعلقة بإدا العملية اإلدارية مع التركيز بشكل أساس ي على األبعاد

كنولوجيا املعلومات املوارد البشرية وتنميتها وتعزيز استخدامات ت

 والتقنيات الحديثة في أدائها.

لذا فإن إدارة املوارد البشرية وتحسين مستوى األداء الوظيفي للعاملين 

ث بشكل عام، حي يأتي في املرتبة األولى ضمن اهتمامات وأولويات اإلدارة

أن رفع مستوى األداء الوظيفي يقودنا إلى تحسين ورفع األداء املؤسس ي 

وبجودة عالية وبما يتوافق مع  تقديم الخدمة بشكل أسرع وصوال إلى

 توقعات وحاجات متلقي الخدمة.

ضمن املتطلبات الحديثة ملواكبة التطورات في بيئة العمل تبرز عملية 

الحكومية كمتطلب رئيس ي  استخدام تكنولوجيا املعلومات في األجهزة

الحكومية تبنيها ملجاراة تلك التطورات الكبيرة ووجب على األجهزة 

 لتطبيقها. والتكيف معها وتوجيه العاملين

الملتقى الوطني حول التساؤل هذا من هذا المنطلق تتمحور إشكالية 

التالي: إلى أي حد يمكن للدولة أن تعول على تكنولوجيات االعالم 

 واالتصال لترقية األداء الوظيفي بصفة عامة؟

 

 الملتقى الوطنيمحاور 

 

العالقة بين استخدام تكنولوجيا املعلومات واألداء املحور األول: 

 الوظيفي للعاملين 

تنمية اإلبداع الوظيفي من خالل تحسين بيئة العمل املحور الثاني: 

 واألداء

التجربة الوظيفية الجزائرية في االعتماد على المحور الثالث: 

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 

دور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الحد من -المحور الرابع: 

 الفساد الوظيفي

 استراتيجية الدولة لترقية الوظيفة العامة-المحور الخامس: 

 أولويات تحسين األداء الوظيفيو

دور تكنولوجيات االعالم واالتصال في تحسين المحور السادس: 

 الرقابة والتفتيش الوظيفي

 معايير تحسين األداء الوظيفي في الجزائر.المحور السابع: 

 إمكانية االستفادة من تجارب الدول األخرى.المحور الثامن: 

مستقبل الوظيفة العامة في ظل التطور المتسارع المحور التاسع: 

 .شافات التكنولوجيةلالكت

 

 

 الهيئة العلمية للملتقى:

 رئيس اللجنة العلمية للملتقى: د / جلطي منصور 



 أعضاء اللجنة العلمية: 

 : من داخل الجامعة

القادر / أ.د بقنيش عثمان / أ.د  باسم محمد شهاب / أ.د فنينخ عبدأ.د 

األمين / أ.د زهدور حيدرة محمد / أ.د معمر فرقاق / أ.د مزيان محمد 

د. محمد كريم نور /  د. جلطي منصوركوثر / أ.د بلعبدون عواد / 

  / د. مشرفي عبد القادر/ د. بن عبو عفيف / / خالد  د. زواتين/ الدين 

د. بن بدرة عفيف / د. جلطي اعمر /  د. بن عودة نبيل / د. بن 

. مروان عوالي علي / د. بوسحبة الجياللي / د. بن قطاط خديجة / د

/ د. بلحاج جياللي / د. دويدي عائشة /  د. حمو بوعالم .نسيمة /  

د. بنور د.حميدة فتح الدين / د. عثماني محمد./د. خراز حليمة ./ 

 سعاد .

 من خارج الجامعة: 

 أ.د عمار عباس                          جامعة مصطفى اصطنبولي معسكر 

 أ.د مكلكل بوزيان                        جامعة سيدي بلعباس 

 أ.د بن عيس ى أحمد                     جامعة سعيدة 

 أ.د بقدار كمال                            جامعة مصطفى اصطنبولي معسكر 

 أ.د كراجي مصطفى                      جامعة سيدي بلعباس 

 ن           جامعة تلمسان أ.د بن طيفور نصر الدي

  2أ.د زهدور السهلي                         جامعة وهران 

 أ.د بوسماحة الشيخ                   جامعة تيارت 

 أ.د حمليل صالح                           جامعة أدرار 

 د. بن فريحة رشيد                       جامعة شلف 

 جامعة غليزان                      د. منقور قويدر       

 د. بغشام زقاي                              جامعة غليزان 

 د. الحاج علي بدر الدين              املركز الجامعي بمغنية 

 د. خليفة خلفاوي                          جامعة غليزان 

 عباس د. بن دحو نور الدين                  جامعة سيدي بل

 د. قايش ميلود                             جامعة شلف 

 د. سكيل رقية                                جامعة شلف 

 د. دوبة سعاد                                  جامعة باتنة 
  

 : اللجنة التنظيمية للملتقى

  د / خالد زواتين رئيس اللجنة التنظيمية:
 أعضاء اللجنة التنظيمية: 

. دد. بن بدرة عفيف / /د. بن عوالي علي / د. بوسحبة الجياللي / 
محمد / د. عون       / أ. فراحي  / د. جلطي منصور خالد  زواتين

عبد القادر / د.   فطيمة / د. عباس ي عبد القادر / د. بوغازي 
 قعبس نور الدين / ط.د جابر نور الدين.
 شروط املشاركة

 ال يكون املوضوع سبق نشره أو قدم في مداخلة.  أن 

  .أن يكون املوضوع متعلقا بأحد املحاور املذكورة أعاله 

  تحرر املداخالت باللغة العربية ببرنامجWORD         بخط 

TRADITIONNEL ARABIC  بالنسبة  62للمتن وحجم  61حجم

 61حجم  TIME NEW  ROMAN  خط األجنبيةللهوامش أو باللغة 

 للهوامش.  62بالنسبة للمتن  وحجم 

  ترسل املداخالت إلى رئيس اللجنة العلمية للملتقى الوطني على

 االيمايل التالي:

 

mosta.dz-Mansour.djelti@univ 
 

 مواعيد مهمة
  2122/ 61/  61آخر أجل إلرسال امللخصات: يوم  :             

  2122/ 61/ 61يوم  :  املقبولة:  الرد على املشاركات         

  2122/ 61/61يوم  :  : آخر أجل إلرسال املداخلة كاملة              

  2122/  61/ 21تاريخ انعقاد امللتقى الوطني يوم  :          

 

 

 

mailto:Mansour.djelti@univ-mosta.dz



