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وزارة التعلين العايل والبحث العلوي

–تيسوسيلت  –جاهعت أمحد بن حيي الونشريسي  

 كليت العلوم االقتصاديت والتجاريت وعلوم التسيري

 معهد العلىم االقتصادية والتجارية وعلىم التسيري 

 خمرب االقتصاد احلديث والتنمية املستدامةمع 

 

  :حىلملتقى وطين  انبالتعاون ينظم

 التنمية احمللية والسياسة االجتماعية

 –املبــادرات احلكىميـــة والنتائــج  –

 بتقنية التحاضر عه بعد 2021جىان  19يىم 

 السئيض الشسفي للملتلى أ.د. دهىم عبد املجيد مدًس حامعت جيصمصيلت 

 املشسف العام للملتلى د. بىشاخت مدمد لخضس -حامعت جيصمصيلت  –عميد الكليت 

 امللتلىزئيض  د. مدمد صــــــــــــــــــــــالح                                                           حامعت جيصمصيلت

 زئيض اللجىت العلميت د. أخمد مدمىدي حامعت جيصمصيلت

 زئيض اللجىت التىظيميت أ.د. إلياس ألعيداوي                                                       حامعت جيصمصيلت

 

 

 إشكاليت امللتلى:

حعذ السُاست الاجخماعُت ضشوسة اجخماعُت جفشضها املسإولُت الاجخماعُت           

لخلذًم سؤٍت شمىلُت لفهم مشىالث املجخمع وجأزيرها على أهماط الحُاة الاجخماعُت، 

والعمل على مىاجهتها والحذ مً جأزيرها وجىفير مسخىي معِش ي مىاسب لخدلُم 

ش ن خُث أالشفاهُت الاجخماعُت ليل أفشاد املجخمع،  السُاست الاجخماعُت تهذف لخطٍى

سفاهُت إلاوسان وجلبُت اخخُاجاجه في مجاالث الخعلُم والصحت والسىً والضمان 

 الاجخماعي . 

السُاساث ألاجخماعُت مً اهم العىاضش  َعذ مفهىم الخىمُت املدلُت  و و           

، خاضت الىامُت عىس  املفهىم الحذًثت التي حعضص الخىمُت في اكخطادًاث الذٌو

الخللُذي الزي ًىظ على الخىمُت الشاملت للذولت، خُث حسمذ  الخىمُت املدلُت الى 

بمعشفت و  جىفير جيافإ الفشص بين مىاطم الىطً، ورلً ساجع الى خطىضُت ول مىطلت،

ض دلُت و جدلُم  املىاسبت  الخىمُت امل تاملجخمع املدلي حسخطُع السُاساث الاجخماعُ حعٍض

 ت.الخىمُت املسخذام

وجظهش  الخجاسب الذولُت أهه عىذما جمىذ للمجخمعاث  املدلُت  املشاسهت في ضىع          

السُاساث ألاجخماعُت و اجخار اللشاس، ألامش الزي ٌسمذ بالىضٌى الى الفئاث الطؼُفت 

والتي حعِش بمىاطم الظل في الىكذ املىاسب و على هدى مىزىق، خُث كادة املجخمعاث 

 عشفىن طبُعت السُاساث ألاجخماعُت املطلىبت في مجخمعاتهم. املدلُت هم مً ٌ

وفي السىىاث ألاخيرة ًىص ي البىً الذولي الى ألاهخمام  بالخىمُت املدلُت           

 ومداولت ضُاػت سُاساث اجخماعُت خسبها، وهزا ما ٌعشف بالسُاست العامت املدلُت.

والجضائش هؼيرها مً الاكخطادًاث الذولُت جداٌو الشفع مً سفاهُت املجخمع ورلً         

مً خالٌ وضع مالمذ واضحت لطُاػت سُاساث اجخماعُت حسمع باششان املجخمع 

ض الخىمُت املدلُت خاضت في مىاطم الظل.  لخعٍض

ما هي  وعلُه ًمىً ضُاػت ئشيالُت امللخلى مً خالٌ الدساٌؤ الخالي:        

ت لصياغت شياشت إحتماعيت  الاشتراجيجياث املتبعت من طسف الحكىمت الجزائٍس

 تىميت املدليت؟لل داعمت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف امللتلى

جددًد التىحه الفعلي للصياشت الاحتماعيت بالجزائس ومدي هجاعتها لدعم -

 التىميت املدليت.

مداولت وضع الىلاط ألاشاشيت لتىحيه الصياشت الاحتماعيت ليصتفاد منها -

 أكثر في مىاطم الظل.

كصياشت لدعم التىميت املدليت إعادة الىظس في شياشت الدعم الحكىمي -

 والصياشت إلاحتماعيت.

اث وكرا - ين من مختلف املصتٍى إلاشتفادة من مصاهمت الباخثين الجزائٍس

الجامعاث واملساكز البدثيت من أحل وضع معالم واضحت للصياشت 

 إلاحتماعيت.

الاشتفادة من الجهاث الىصيت ذاث العالكت وزبطها مع الجاهب الاكادًمي -

 تىصياث ٌصتفاد منها الخلاعلى املصتىي الكلي.للخسوج ب

مداولت دمج طلبت الدكتىزاه في مجال البدث العلمي من خالل جىظيم وزشاث -

 عن بعد خاصت بهم أثىا اوعلاد امللتلى

 
 

 مداوز امللتلى

 بالتىميت املدليت.املدىز ألاول: عالكت الصياشت الاحتماعيت 

 –وحهت هظس كليت  –الصياشت الاحتماعيت كمدفز للتىميت املدليت -

 –وحهت هظس حزئيت  –التىميت املدليت كداعم للصياشت الاحتماعيت -

 الصياشت الاحتماعيت والسفاهيت الاحتماعيت.-

 املدىز الثاوي: الصياشت الاحتماعيت في شياق الصياشاث العامت للدولت.

 املسجكزاث املاليت للصياشت الاحتماعيت.-

 من الفلس.شياشاث الحد -

 .والصحت شياشاث التعليم-

 صياشاث الصكاهيت.ال-

 املدىز الثالث: مكاهت الصياشت الاحتماعيت ببرامج التىميت املدليت بالجزائس 

 مضمىن بسامج التىميت املدليت.-

ت - مالمذ صياغت الصياشت الاحتماعيت بالجزائس في ظل البرامج التىمٍى

 املدليت.

ٍت على املصتىي املدلي ملىاطم الظل وواكع الصياشت املدىز السابع: هماذج جىمى 

 الاحتماعيت بالجزائس.

ت هماذج على مصتىي املىاطم الحدودًت-  .والصحساٍو

 .واملىاطم الشماليت هماذج على مصتىي مىاطم الهضاب العليا-

 ة للصياشت الاحتماعيت من مىظىز إلاعاهاث الحكىميت.ءكسا املدىز الخامض:

 بالجزائس كمدفز للتىميت املدليت.شياشت إلاعاهاث -

 شياشت إلاعاهاث بالجزائس كمثبط للتىميت املدليت.-

 املدىز الصادس: جدليل وجلييم الصياشت الاحتماعيت لدعم التىميت املدليت في الجزائس.

 كساة ملؤشساث الصياشت الاحتماعيت بالجزائس.-

الاحتماعيت هظسة اشتشسافيت ملا بعد حائدت كىزوها لدعم الصياشت -

 .والتىميت املدليت
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.الخباعذ بين ألاسطش ًيىن بـىخذة واخذة 

 للخدىُم العلمي مً طشف مدىمين مً جامعاث ومشاهض بدث  املذاخالثجخضع

ت  .جضائٍش

 إخز بعين الاعخباسجتزم بالششوط واملىاضفاث املطلىبت ال جلال  مذاخلتأي. 

 ًالزي ًشد اسمه اوال في الترجِب املخذخلًخم مشاسلت  مخذخلفي خالت وجىد اهثر م. 

ذ الال  ىترووي للملخلى الىطني.جشسل وافت املذاخالث على البًر

 مىاعيد مهمت

 آخش أجل السخالم املذاخالث واملت. 03/06/2021-

 ئبالغ املشاسهين بيخائج الخدىُم. 10/06/2021-

 آخش أجل لخأهُذ املشاسهت. 12/06/2021-

 اسساٌ بشهامج امللخلى الىطني للمشاسهين ووششه. 13/06/2021-

خ اوعلاد امللخلى الىطني  2021/ 19/06- ت جاٍس بيلُت العلىم الاكخطادًت والخجاٍس

 وعلىم الدسُير.

 مالخظاث:

ذ الالىترووي الخالي:-  جشسل وافت املذاخالث على البًر

Slahmohamed2002@gmail.com 
 .ZOOMًىعلذ امللخلى وفم جلىُت الخداضش عىذ بعذ -

 أي اسخفساس ًشجى الاجطاٌ بهُئت امللخلى خسب املعلىماث الخالُت:-

 زئيض امللتلى: 

 د. صالح مدمد

 العلميت:زئيض اللجىت 

 د. مدمىدي اخمد 

زئيض اللجىت التىظيميت: 

 أ.د. الياس العيداوي

0778693981 0671840113 0662384574 

 

 

 :شسوط املشازكت

 :الخالُتالىخابُت والخلىُت  ششوط البًشجى مً املشاسهين الالتزام 

 ال ًيىن ميشىسا مً كبل وأن ال ًيىن كذم لليشش في مجلت املشاسهت ببدث أضُل

 .أو أي جظاهشاث علمُت أو بأي شيل مً ألاشياٌ ما

.ت  لؼت املذاخلت جيىن باللؼاث الثالر: العشبُت والفشوسُت وإلاهجليًز

 :جدىي الطفدت ألاولى للمذاخلت على 

ت.(1  عىىان البدث بلؼخين العشبُت وإلاهجليًز

ذ إلالىترووي (2 البُاهاث الىافُت للمخذخلين )الذسجت العلمُت، وجهت العمل، البًر

 وسكم الهاجف(.

 ولمت. 150و 100ملخظ للبدث بلؼت البدث ألاضلُت ولماجه جتراوح بين (3

 اليلماث املفخاخُت جيىن بلؼت امللخظ في خذود خمس ولماث.(4

 .JELجطيُف (5

 شاعي في رلً خاضتأن ًلذم البدث وفم ألاضٌى العلمُت املخعاس  :ف عليها ٍو

الخلذًم للبدث بخدذًذ إلاشيالُت وألاهذاف واملىهجُت، مع جيسُم مخخلف (1

 عىاضشه.

 .الخىزُم اليامل للمشاجع والجذاٌو والشسىماث البُاهُت(2

 .أن ًيخهي البدث بخاجمت جخضمً الىخائج والخىضُاث(3

باليسبت  12أن ٌشاس الى الهىامش في نهاًت البدث ولِس أسفل الطفدت )حجم (4

 Times Newبخط  باليسبت لألجىبُت 10وحجم  Sakkal Majalla للعشبُت بخط

Romanعلى خذي (، هما جشكم الجذاٌو والشسىماث بأسكام مخخالُت. 

  (29,7×  21) عادًتضفداث  10وال ًلل عً ضفدت  15أن ال ًخجاوص البدث (5

باسخخذام مدشس سم مً الُمين  3سم مً الاعلى وألاسفل والِساس و  2بأبعاد 

باليسبت للملاالث  16بحجم  Sakkal Majalla وبخط word الىظ العشبي

 Times Newوبخط  باليسبت للملاالث باللؼت ألاجىبُت 13بالعشبُت وبحجم 

Roman. 

 


