جامعة حممد بوضياف بامليسيةة – اجلزائر-
كةية احلقوق و العةوم اليسياسية
قيسم احلقوق

برنامج املؤمتر الدويل حول :
النظام القانوني لةمرفق العام اإللكرتوني
واقع-حتديات-آفاق
يومي  16و  17دييسمرب 8112
الرئيس الشريف لةمةتقى الدويل اليسيد مدير جامعة حممد بوضياف
األستاذ الدكتور  :كمال بداري
املشرف العام عةى املةتقى عميد كةية احلقوق و العةوم اليسياسية
الدكتور خضري محزة
رئيس املةتقى  :األستاذ الدكتور بركات حممد
مديرة املةتقى :الدكتورة ضريفي نادية
نائب مدير املةتقى :الدكتور وايل عبد الةطيف
رئيس الةجنة العةمية :الدكتور جلةط فواز

اجلةيسة اإلفتتاحية () 00:00
آيات بينات من القرآن الكريم

-

 -النشيد الوطني-

كةمة اليسيد رئيس املةتقى الدويل األستاذ الدكتور بركات حممد
كةمة اليسيدة مديرة املةتقى الدويل الدكتورة ضريفي نادية
كةمة اليسيد عميد كةية احلقوق و العةوم اليسياسية
كةمة اليسيد مدير اجلامعة واعالن اإلفتتاح الرمسي لةمةتقى الدويل

الجلسة األولى برئاسة  :األستاذ الدكتور  :بعجي نور الدين – جامعة الجزائر– 1
قاعة املحاضرات عبد املجيد عالهم
السيدة بوكرس ي راضية

املديرية العامة لإلقتصاد
الرقمي بوزارة االتصاالت
السلكية و الالسلكية

دور وزارة اإلتصاالت السلكية و الالسلكية و الرقمنة في رعاية رقمنة
املرافق العامة و االقتصاد

أ.د/ناصرلباد

جامعة سطيف

مجتمع املعلومات ونوعية خدمات املرفق العمومي  :الجوانب
القانونية ( دراسة مقارنة)

أ.د /حيضرة عبد الكريم

جامعة القاض ي عياض –
مراكش-املغرب -

اإلدارة االلكترونية باملغرب " :االبعاد واالكراهات "

د /قادري توفيق

جامعة البليدة

الحكومة االلكترونية واملخاطر السيبرانية

ممثل عن االمن الوطني

األمن الوالئي لوالية املسيلة

دور األمن الوطني في محاربة الجريمة املعلوماتية
مناقشة عامة

الجلسة الثانية برئاسة الدكتورة  :ضريفي نادية – جامعة املسيلة -
قاعة املحاضرات عبد املجيد عالهم
أ.د /محمد نصرالقطري

الجامعة الصينية
بمصر

التحقيق اإلداري و الجنائي اإللكتروني و أثره على إنتظام سيراملرافق العامة

ممثل عن الدرك الوطني

املجموعة الوالئية للدرك
الوطني لوالية املسيلة

اإلدارة اإللكترونية لجهاز الدرك الوطني

د/عزوزسكينة

جامعة الجزائر1

د /خليفي عبد الرحمان

املدرسة العليا للضمان
االجتماعي – الجزائر-

البلدية اإللكترونية في الجزائر.
عصرنة املرافق االجتماعية – صندوق التأمينات االجتماعية للعمال األجراء
نموذجا -

د /حاج جاب هللا آمال

جامعة تيبازة

د /أناس ملشيش ي

جامعة فاس املغرب

عصرنة نظام املعلومات في إطاراإلصالحات املالية وامليزانياتية (وزارة املالية)
املرفق العام اإللكتروني  :ثورة على القانون اإلداري الكالسيكي

د /بورايو عمر

رئيس قسم بجلس

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال إصالح العدالة

الدولة
مناقشة عامة

الجلسة الثالثة برئاسة :األستاذ الدكتور فريجة حسين جامعة املسيلة-
قاعة املحاضرات عبد املجيد عالهم
أ.د  /س ي يوسف قاس ي
د /تياب نادية

جامعة البويرة
جامعة تيزي وزو

اإلدارة اإللكترونية  :املفهوم و األهداف .

التوجه نحو رقمنة املرفق العمومي في مجال الصفقات
العمومية
النظام القانوني للعقود اإلدارية اإللكترونية-دراسة حالة الصفقات

د /ايراين نوال

جامعة تيبازة

د /حافظي سعاد

جامعة تلمسان

د /ذبيح ميلود

جامعة املسيلة

القراراإلداري االلكتروني آلية فعالة لإلدارة االلكترونية للمرافق العامة

د /سنوس ي علي

جامعة تيارت

عصرنة مرفق التعليم الجزائري بين حتمية التغييرومعوقات التطبيق –

العمومية اإللكترونية -
دور اإلدارة االلكترونية في تحسين الخدمة العمومية وإصالح املرفق
العام دراسة حالة الجزائرواملغرب كنموذج

التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد نموذجا –
مناقشة عامة

الجلسة الرابعة برئاسة :األستاذ الدكتور قادري توفيق جامعة البليدة-
قاعة املحاضرات عبد املجيد عالهم
د /بسكري رفيقة

جامعة باتنة

آليات تحقيق األمن املعلوماتي في إطاراإلدارة االلكترونية للمرفق العام.

د /طنجاوي مراد

جامعة املدية

أثررقمنه املرفق العام على الحق في الحياة الخاصة

د /بوقادة عبد الكريم

جامعة تلمسان

أثرتداول مستندات النقل اإللكترونية في املوانئ الجزائرية

د /قدة حبيبة

جامعة ورقلة

آليات و ضوابط البنوك اإللكترونية

د /ضريفي نادية

جامعة املسيلة

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال الخدمات املصرفية بين ضرورة

د/ظافرمدحي فيصل الدوري

جامعة تكريت العراق

الحكومة اإللكترونية و دورها في عصرنة املرفق العام و تطويره

د /ولهي املختار

جامعة املسيلة

اإلدارة اإللكترونية في الدول العربية – متطلبات و تحديات-

االنفتاح ومخاطرالنجاح.

مناقشة عامة

اليوم الثاني 17ديسمبر8112
الجلسة األولى برئاسة األستاذ الدكتور  :ناصرلباد -جامعة سطيف -
 10:11صباحا  -قاعة املحاضرات عبد املجيد عالهم
أ.د /كراجي مصطفى جامعة سيدي بلعباس La modernisation de la justice en Algérie ; versus numérique
نظم املعلومات الجغرافية  SIGو دورها في عصرنة املرفق العمومي.
جامعة هواري بومدين
أ .وليد رحالي
أ /عادل ذبيح

جامعة املسيلة

تطبيقات اإلدارة االلكترونية في قطاع التعليم العالي ( الجامعة الجزائرية انموذجا )

د /قاش ي عالل

جامعة البليدة 8

أثر اإلدارة اإللكترونية على النظام القانوني للمرفق العام و إدارته

د /حمادي زوبير

جامعة بجاية

د /بن بوعبد هللا
نورة

جامعة باتنة 1

حول فعلية وفعالية املرصد الوطني للمرفق العام في مسارألكترنت اإلدارة في الجزائر
دور االدارة االلكترونية في الحد من الفساد اإلداري

د/هشام عبد السيد
الصافي
د /خضري حمزة

جامعة حلوان مصر

املسؤولية القانونية لإلدارة عن إدارة املرفق العام إلكترونيا ( مقدمة عن بعد )

جامعة املسيلة

مفهوم اإلدارة اإللكترونية و مدى فعاليتها على أداء و سيراملرفق العام.

د /والي عبد اللطيف
مناقشة عامة

الجلسة الثانية برئاسةاالستاذ الدكتور  :بركات محمد – جامعة املسيلة-
قاعة املحاضرات عبد املجيد عالهم
د /مكي خالدية

جامعة تيارت

الضمان االجتماعي والتخفيف على املريض" بطاقة الشفاء"

د /أبو الفضل
محمد بهلولي

جامعة معسكر

معالجة أرشيف الجماعات املحلية إلكترونيا و مشاكله

د /نجيب عوينات
د .خالد بن عبد هللا
الشافي

جامعة جدة  -اململكة
العربية السعودية

دور اإلدارة االلكترونية في تطويراملرفق العام في تونس واململكة العربية السعودية

د /لجلط فواز

جامعة املسيلة

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين خدمات املرفق العام االقتصادي .

د /عجابي عماد

جامعة املسيلة

اإلجرام املعلوماتي واملالي املنظم كتحدي للخدمات املصرفية االلكترونية

د /شامي أحمد

جامعة تيارت

د /جدي صبرينة

جامعة عنابة

املحكمة االلكترونية كآلية لتسريع املحاكمة.
حماية املعطيات الشخصية في قانون  10 -12تعزيز للثقة باإلدارة االلكترونية
وضمان لفعاليتها
مناقشة عامة

فعاليات إختتام امللتقى الدولي

