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  61و  61دييسمرب 8162
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

اليوم األول  61 :ديسمبر 8162مجمع القاعات Z
الجلسة األولى برئاسة الدكتور :بوخرص عبد العزيز -جامعة املسيلة -
قاعة  Z02من  66:11إلى 68:21
د /طيبي سعاد

جامعة خميس مليانة

د /بن عيشة حميد
د /غانس حبيب الرحمان

جامعة الجزائر16
املركزالجامعي تيبازة

وثائق الحالة املدنية البيومترية على مستوى البلدية أداة لترقية
الخدمة العمومية
التطبيقية املعلوماتية اإللكترونية تدعيم لإلدارة املحلية
في إطارمعالجة العمليات املتعلقة بالقوائم االنتخابية

د /يوسفات علي هاشم
ط.د .حمادي محمد رضا

جامعة أدرار

الصرفية االلكترونية ودورها في تحسين الخدمات
في القطاع البنكي

أ.د /فريجة حسين
ط.د .فريجة رمزي بهاء الدين

جامعة املسيلة
جامعة تيارت

حماية املرفق العام من الجريمة االلكترونية

أ  /هلتالي أحمد
ط.د .سليمة عزوز

جامعة املسيلة

دور اإلدارة االلكترونية في تحسين الخدمة العمومية  -اإلدارة
الجبائية نموذجا -

د /هدفي العيد
ط.د .بوبريمة عادل

جامعة برج بوعريريج

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين الخدمة العمومية
للمرفق العام "مرفق العدالة نموذجا"

د /حمودي محمد الهاشمي

املركزالجامعي تندوف

التكنولوجيا الرقمية ودورها في جودة واصالح الخدمة العمومية في
املرافق العامة

د /بن سالم خيرة

جامعة خميس مليانة

الصفقة االلكترونية بين حتمية النص ومعوقات التطبيق

ط.د .شرفي صفية

جامعة بومرداس

أثراإلدارة االلكترونية على مردودية املرافق العمومية

مقران سماح

جامعة ورقلة

التوقيع االلكتروني و دوره في عصرنة اإلدارة العمومية

مختاري علي

جامعة الجزائر16

اإلدارة االلكترونية في الجزائر

د /رفاف لخضر
أ /داود كمال

جامعة برج بوعريريج

متطلبات االنتقال من اإلدارة التقليدية الى اإلدارة االلكترونية من
أجل تحسين أداء املرفق العام

ط.د .فيشوش خليل

جامعة الجزائر12

تطبيقات اإلدارة االلكترونية كآلية لتحسين الخدمة العمومية في
الجزائر( نموذج الوثائق البيومترية في البلديات )

أ  /ذبيح هشام
ط.د .صحراوي عبد العزيز

املركزالجامعي بريكة
جامعة املسيلة

دور استخدام تطبيقات اإلدارة االلكترونية في تحسين جودة
الخدمة العمومية

د /أكرورمريام
ط.د .حداد أحمد

جامعة الجزائر16
جامعة الجزائر12

البوابة االلكترونية للصفقات العمومية

د /امليلود بن عبد العزيز
ط.د .سهى مقيرود
ط.د .خلفون فضيلة

جامعة باتنة
جامعة سطيف

اإلدارة االلكترونية كآلية لحوكمة املرافق العامة

جامعة قسنطينة

استراتجية عصرنة أداء الجماعات املحلية في الجزائرعلى ضوء
مشروع االدرة االلكترونية

د .بودور مبروك

جامعة املسيلة

استهالك الخدمة العمومية االلكترونية " بين طبيعة
الخدمة وصعوبة االثبات في الواقع"
مناقشة عامة

الجلسة الثانية برئاسة الدكتور :سالمي ميلود  -جامعة باتنة - 6
قاعة  Z03من  66:11إلى 68:21
ط.د .بوضياف اسمهان

جامعة املسيلة

اإلدارة االلكترونية ومجاالت تطبيقها في املرافق العمومية في الجزائر

ط.د .صفية سليماني

جامعة الجلفة

تطبيقات العقد اإلداري االلكتروني في الجزائرعلى ضوء التنظيم القانوني
الجديد للصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام

د /رحماني ياسين
ط.د .عنترحديدي

جامعة الجزائر6
جامعة البليدة 8

أثراإلدارة اإللكترونية في ترقية وتعزيزمبادئ املرفق العام

أ  /والي عبد النور

جامعة املسيلة
جامعة سطيف 8

دور النظام املصرفي الجزائري في ترقية املرفق العام اإللكتروني

ط.د .دبش رياض
د /موساوي فاطمة

جامعة املسيلة

اإلدارة اإللكترونية مدخل لتحسين الخدمة العمومية

د /حساين سامية

جامعة بومرداس

تحديات الحكومة االلكترونية بين خدمة املواطن
وتحسين طرق التسيير

د /بوطبة مراد

جامعة بومرداس

تطبيق اإلدارة االلكترونية في مرفق الحالة املدنية في الجزائر

د /بن حميدوش نور الدين

جامعة املسيلة

دور استخدام تطبيقات اإلدارة االلكترونية في حوكمة أداء
املرافق العامة في الجزائر

د /بقة عبد الحفيظ

جامعة املسيلة

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين الخدمة العمومية في مرفق العدالة

د /بدري فيصل
ط.د .بودشيشة نجم الدين

جامعة الجزائر6
جامعة سوسة  -تونس

آلية التوقيع اإللكتروني وتطبيقها على إدارة املرفق العام

جامعة املسيلة

مدى تطبيق مبدأ عدم جوازالرجوع عن الدفع االلكتروني على املرفق العام

د /بوقرين عبد الحليم
ط.د .رحموني عبد الرزاق

جامعة األغواط
جامعة املسيلة

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجزائربين النجاعة والتحديات

ط.د .بزازالوليد

جامعة ورقلة

أثراإلدارة االلكترونية على حوكمة املرافق العمومية

د /شردود الطيب

جامعة املسيلة

ط.د .أحمد بوخني

جامعة أدرار

تطور السياسات العمومية لعصرنة املرافق العامة في الجزائر
املرفق العام اإللكتروني في الجزائرالواقع واملأمول

د  /عمرة مهديد

جامعة الجزائر12

تثمين املشروع البيومتري في الجزائرجوازالسفروبطاقة التعريف
البيومترية

ط.د .جيدل الحسين
ط.د .قحيوش الوليد

جامعة املسيلة

تطبيقات اإلدارة االلكترونية ودورها في تحسين جودة الخدمة العمومية

ط.د .كرمية عبد الحق

جامعة املسيلة

مدى تكريس املشرع الجزائري للوسائط اإللكترونية في العقود اإلدارية

د  .سالم حسين

جامعة املسيلة

د /جليل مونية

جامعة بومرداس

د /قارة مولود

قراءة ملعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في املؤسسات الجامعية
إدارة البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية و آفاق تحسين الخدمة
العمومية
مناقشة عامة

الجلسة الثالثة برئاسة الدكتورة  :حساين سامية  -جامعة بومرداس -
قاعة  Z04من  66:11إلى 68:21
أ /بوسليماني صليحة

جامعة الجزائر2

واقع ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في املرافق العامة في الجزائر:
دراسة نموذجية ملصالح الحالة املدنية

د  /بدري جمال
ط.د .زرواق عائشة

جامعة الجزائر16
جامعة تيزي وزو
جامعة تيزي وزو

انعكاسات تطبيق اإلدارة اإللكترونية على فاعلية القطاع املصرفي في
الجزائر
إرساء طابع جديد على خدمات الحالة املدنية

د /عزوزغربي
د /رزيق نفيسة
أ /زاوي رفيق

جامعة املسيلة

اإلدارة االلكترونية في الجزائر

جامعة برج بوعريريج

تطبيقات اإلدارة االلكترونية ( الحالة املدنية أنموذجا )

د  /شيخ نجية

أ  /بركات امليلود
ط.د .خوجة عبد الرزاق

جامعة املسيلة

تطبيقات اإلدارة االلكترونية في قطاع العدالة

أ د  /بوجميل أحمد
د /بعلة الطاهر

املركزالجامعي تيبازة

دور آليات الحكومة االلكترونية في تطويروضبط تسييراملرفق العام

أ /لعمارة عبد الرزاق

جامعة جيجل

اإلدارة االلكترونية للمرفق العام في الجزائر بين الواقع واملأمول " قطاع
العدالة أنموذجا "

د /مزراق أمينة

جامعة املسيلة

تحديات اإلدارة االلكترونية للمرفق العام في الجزائر  :بين مقتضيات
تحسين الخدمة العمومية ورهانات املنطق املعولم للحوكمة

ط.د .علي محمود بديار

جامعة بومرداس

متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

د /قسمية محمد

جامعة املسيلة

تحسين خدمة املرفق العام على ضوء اإلدارة االلكترونية

د /فرشة كمال
ط.د .باديس خليل

جامعة برج بوعريريج

دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيل أداء جهاز العدالة

د /الوافي سعيد
د  /فاضلي سيد علي

جامعة املسيلة

الحماية القانونية للمرفق العام االلكتروني

د /بوستة جمال
ط.د .كرماش هاجر

جامعة أم البواقي
جامعة باتنة 16

مفهوم املرفق العام االلكتروني

د /والي إبراهيم
ط.د .رحماني ربيع

جامعة املسيلة

اإلدارة اإللكترونية وأثرها على جودة الخدمة العمومية في الجزائر(مرفق
التربية الوطنية نموذجا )

ط.د .جمعي محمد

جامعة الجزائر8

د /عنان جمال الدين

جامعة املسيلة

دور اإلدارة االلكترونية في مجال تحسين خدمات الصحة العامة
مدى تكريس الحق في الوصول للمعلومة اإلدارية إلكترونيا

د /سالمي ميلود

جامعة باتنة 6

املرفق العام االلكتروني وسلطات الضبط االقتصادي

د .بلعيد جميلة

جامعة املسيلة

أ /رابعي إبراهيم

جامعة املسيلة

مرفق البنوك والتجارة االلكترونية
تطبيقات مبدأ االستمرارية في املرفق العام االلكتروني
مناقشة عامة

الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور  :بلواضح الطيب  -جامعة املسيلة-
قاعة  Z05من  66:11إلى 68:21
د /بيطام أحمد

جامعة باتنة 6

د /بوخرص عبد العزيز

جامعة املسيلة

د /رحماني سناء
ط.د .حجاب ياسين
د /العقون ساعد
ط.د .العقون مرية

جامعة املسيلة

أثراإلدارة االلكترونية على املبادئ األساسية التي تحكم املرفق العام

جامعة الجلفة
جامعة املسيلة

القراراإلداري اإللكتروني كأسلوب حديث للمرافق العامة

ط.د .كراع حفيظة

جامعة باتنة 6

تحديث وعصرنة املرفق املصرفي ملواكبة التطور في تكنولوجيا املعلومات
واالتصال -دراسة في القانون الجزائري-

ط.د .مكاوي زوبير

جامعة بشار

تحديات تطبيق الحكومة االلكترونية لتطويراملرفق العام في الجزائر

ط.د .فالك مراد

جامعة أم البواقي

املتطلبات اإلدارية والقانونية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

د /بن عثمان فوزية

جامعة سطيف 8

املرفق العام االلكتروني ومدى فعالية األداء الحكومي في تقديم الخدمة
العمومية املحققة لرضا املواطن

د /مقدم ياسين

جامعة املسيلة

الشيك االلكتروني

ط.د .معيزة صبرينة

جامعة املنار-تونس
جامعة تيزي وزو

اإلدارة االلكترونية في الجزائرواقع وآفاق

د /هشام فخار

جامعة املدية

اإلدارة االلكترونية لقطاع العدالة في إطار العصرنة نموذج عن املرفق العام
االلكتروني

د /يامة إبراهيم
د /بن الطيبي مبارك

جامعة أدرار

اإلدارة اإللكترونية أداة لتحسين خدمات املرفق العام في الجزائر

د .معيزة عيس ى
ط.د .دفاف شعبان

جامعة الجلفة
جامعة باتنة 6

املرفق العمومي اإللكتروني في الجزائرآلية لتقديم خدمات أفضل تجاوبا مع
متطلبات الشفافية و املساءلة

د /دندن جمال الدين
د /فرحات قرواز

جامعة الجزائر6

إستراتيجية عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر من خالل تطبيق اإلدارة
اإللكترونية

د /خرش ي عقيلة

جامعة برج بوعريريج

استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في ترقية الوظيفة االقتصادية لقطاع
الجمارك الجزائرية

جامعة الجزائر2

املدينة الذكية في الجزائر– واقع و آفاق – دراسة قانونية -
الصحافة االلكترونية كمرفق عام في ضل القانون العضوي رقم 10-68

ط.د .مريم نابي

د /عليان عبد املالك
ط.د .بومدوحة محمد

جامعة البليدة 8

د .زبيري عبد هللا
أ .لعجال عفيفة

جامعة املسيلة

تطبيق اإلدارة االلكترونية للمرافق العامة في الجزائر :املديرية العامة للتعليم
و التكوين العاليين انموذجا
دور اإلدارة االلكترونية في تحسين أداء البنوك املركزية

الخدمات البنكية اإللكترونية وأثرها على تحسين أداء اإلدارة البنكية

املتعلق باالعالم

نحو تطبيق سليم لإلدارة االلكترونية في الجزائر
مناقشة عامة

الجلسة الخامسة برئاسة الدكتور  :مقدم ياسين  -جامعة املسيلة-
قاعة  Z06من  66:11إلى 68:21
د /خلوفي خدوجة
ط.د .فراحتية أكرم

جامعة البويرة
جامعة املدية

تأثيراإلدارة اإللكترونية للمرفق العام في ترشيد الخدمة العمومية
النظام القانوني ملؤدي خدمات التصديق إلكتروني

د /ولي نادية

جامعة البويرة

مساهمة اإلدارة االلكترونية في تطويراملرفق العام

ط.د .ذبيح سفيان

جامعة خميس
مليانة

عصرنة مرفق العدالة في الجزائرمن خالل تطبيق اإلدارة االلكترونية

د /بن حليمة ليلى
د /سليم عاشور

جامعة املسيلة

تأثيراإلدارة االلكترونية على أداء وتحسين املرفق العام في الجزائر

د /بلحارث ليندة
أ /ناصري مريم

جامعة البويرة

عصرنة قطاع العدالة في الجزائر

جامعة املسيلة

ط.د .بن جياللي سميرة

جامعة تلمسان

اإلدارة االلكترونية للمؤسسات التربوية  -الرقمنة في وزارة التربية الوطنية
الجزائرية أنموذجا-
سند الشحن االلكتروني كآلية قانونية مستحدثة في مجال النقل البحري

د /ابرادشة فريد

جامعة املسيلة

ملف الخدمة العمومية في الجزائر :االنتقال من النمط التقليدي إلى
الحوكمة اإللكترونية

د /رابحي لخضر
ط.د .بوناصرإيمان

جامعة األغواط

دور تقنيات اإلدارة االلكترونية في تفعيل األسس التي تحكم الصفقات
العمومية

د /عبد الكريم جمال
ط.د .مهيدي نجاة

جامعة الجلفة
جامعة بسكرة

انعكاسات استخدام املقاصة االلكترونية على أداء القطاع املصرفي في
الجزائر

د /بلعسل محمد

جامعة املسيلة

معوقات تطبيق األعمال االلكترونية في املرفق العام الجزائري ،دراسة
ِّ
تحليلية نقدية

د /برابح السعيد

جامعة برج
بوعريريج

متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائر

د /زنات مصطفى
ط.د .دراج عبد الوهاب

جامعة املسيلة

اإلدارة االلكترونية في الجزائر

حمادوش آسيا

جامعة املسيلة

L'evaluation de l'administration ectronique dans le service
public en France

ط.د .بوبكرعبد القادر
ط.د .لحلو ليلى

جامعة الجزائر12
جامعة الجزائر16

اإلدارة االلكترونية في الجزائر

د /بوحية وسيلة

جامعة خميس
مليانة

دور اإلدارة االلكترونية في تحسين الخدمة العمومية

د .بريك الطاهر
د .حاجي كريمة

جامعة سكيكدة

الرقمنة كآلية لعصرنة املحافظات العقارية

ط د  .قانة حسين

جامعة الجزائر12

استخدام تكنولوجيا املعلومات كآداة ملحاسبة االلتزامات بالنفقات لدى
ادرة امليزانية
مناقشة عامة

جلسات اليوم الثاني
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الجلسة السادسة برئاسة الدكتور :بن حميدوش نور الدين– جامعة املسيلة-
قاعة  Z 02من  10:11إلى 61:21
د /أوشن حنان

جامعة خنشلة

مظاهرالتأصيل الدستوري للمرفق العام

أ /بركات عماد الدين
ط.د .مراد نور الدين

جامعة الطارف
جامعة مستغانم

معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائرية وآليات تطبيقها

د /سالم بوداود

جامعة سكيكدة

من اإلدارة االلكترونية إلى املواطنة الرقمية  -واقع وآفاق-

أ /مشان عبد الكريم

جامعة املسيلة

د /مريم عثماني

جامعة خنشلة

اإلدارة االلكترونية في الجامعة الجزائرية – عرض حال تجربة برنامج
 PROGRSلألساتذة والدارسين في كلية الحقوق جامعة املسيلة
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال الخدمات املصرفية بين ضرورة االنفتاح
ومخاطرالنجاح

د /بعجي محمد
د /زبدة نور الدين

جامعة الجزائر6
جامعة املسيلة

معوقات سيــراملرفــق العام اإللكترونـي الجريمة اإللكترونية أنموذجا

د /شتاتحة وفاء األحالم

جامعة الجلفة

د /بن بوعبد هللا وردة

جامعة باتنة 6

نحو تعميم االدارة االلكترونية في الجزائر ،بين ضرورة التغييرومعوقات
التطبيق
نحو عصرنة قطاع العدالة في الجزائرعلى ضوء القانون

د /ضريفي الصادق

جامعة البويرة

د /أوران هارون
د /قبايلي محمد

جامعة املدية
جامعة املسيلة

معوقات تطور املرفق العام االلكتروني في الجزائر

د /بوهنتالة أمال
ط.د .بن لعامر وليد

جامعة باتنة 6

املرفق العام اإللكتروني ضرورة حتمية لتحقيق اإلصالحات اإلدارية.

د /عالل طحطاح

جامعة خميس مليانة

 12-60املظاهروالتحديات
تحديات التحول إلى الحكومة االلكترونية في الجزائر

السجل اآللي للحالة املدنية بين مزايا تجسيد املرفق اإللكتروني و معوقاته

د /بلقنيش ي الحبيب
ط.د .بودربالة ملية

جامعة الجلفة
جامعة تيارت

املقاصة اإللكترونية في الجزائركآلية لتجسيد املرفق العمومي االلكتروني في
املجال املصرفي

د /بوشكيوة عبد الحليم

جامعة جيجل

د /بلواضح الطيب

جامعة املسيلة

اإلدارة االلكترونية ملرفق العادلة في الجزائراإلنجازات والتحديات
املراقبة االلكترونية بين تجسيد عصرنة العدالة واحترام مبادئ حقوق

د /موكة عبد الكريم

جامعة جيجل

د /تومي هجيرة

جامعة خميس مليانة

د /ظريف قدور
ط.د .موفق نور الدين

جامعة سطيف 8

د  .سويقات أحمد

جامعة ورقلة

د .جياللي بن الطيب جياللي
ط د  .أحمد إيمان

م ج تمنراست
جامعة املسيلة

االنسان
في املتطلبات األساسية لتحقيق التسييرااللكتروني لإلدارة العامة
تطبيق اإلدارة االلكترونية في مجال املعامالت االلكترونية في الجزائر
دراسة في إطارالقانون  10-62املتعلق بالتجارة االلكترونية-
اإلدارة االلكترونية ضرورة حتمية لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر
آثراإلدارة االلكترونية على تسييراملرفق العام
واقع وتحديات اإلدارة االلكترونية في الجزائر
مناقشة عامة

-

الجلسة السابعة برئاسة الدكتور  :مقيرش محمد – جامعة املسيلة -
قاعة Z 03
د /بوشارب أحمد
ط.د .هني عامر

جامعة الجزائر2
جامعة املسيلة

الحكومة االلكترونية ودورها في تحسين خدمات املرفق العام
االقتصادي في الجزائر

د /فاتح خالف
ط.د .يحيى راوية

جامعة جيجل
جامعة باتنة 6

اإلدارة االلكترونية في قطاع العدالة

ط.د .شرماط سيد علي

جامعة املسيلة

أثراإلدارة اإللكترونية على جودة الخدمة العمومية في الجزائر

ط.د .بولقواس يسرى

جامعة باتنة 6

مدى عدالة املحاكمة عن بعد للمتهم

د /لدغم رحيمة
د /لدغش صليحة

جامعة الجلفة

دور اإلدارة اإللكترونية في ترقية خدمات وزارة الداخلية والجماعات
املحلية

ط.د .عبد الحفيظ حسام الدين

جامعة املسيلة

واقع ومتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية للمرافق العامة في الجزائر

ط.د .بن عمرمحمد

جامعة األغواط

تطبيقات الحكومة االلكترونية في مجال الحفظ العقاري تطبيقة
 M .A.C.Fانموذجا

د /عبد النور مبروك
ط.د .نور الدين أعلي سالم محمد
فاضل

جامعة املسيلة

اإلدارة االلكترونية في الجزائر

د /خليفي سمير

جامعة البويرة

" العدالة االلكترونية في الجزائر" من اإلجراءات عبراالنترنت إلى السوار
االلكتروني

د /عجابي إلياس
د /جنيدي مبروك

جامعة املسيلة
جامعة بسكرة

اإلدارة االلكترونية في الجزائروأثرها على عصرنة قطاع العدالة

د /بوقرة العمرية
د /بوشربي مريم

جامعة املسيلة
جامعة خنشلة

التوجه نحو اإلدارة االلكترونية و دوره في تعزيزعصرنة قطاع العدالة في
الجزائر

ط.د .بن ملوكة خيراني

جامعة الجلفة

دور اإلدارة االلكترونية في تطبيق مبادئ سيراملرفق العام

ذبيح حاتم

جامعة املسيلة

& The concept of E-administration: Evolution, challenges
Perspectives

ط.د .سامي كباهم

جامعة خميس
مليانة

الخدمات اإللكترونية البنكية ودورها االقتصادي

د /كبوية رشيدة

جامعة أدرار

أ /هريش سهام

جامعة الجزائر6

تأثيرنظام اإلدارة اإللكترونية على تحسين خدمات املرفق العام
تجربة املرفق العام االلكتروني على مستوى الخزينة العمومية
عصرنة أنظمة وسائل الدفع نموذجا -

د .ماني عبد الحق
د .حجاج صبرينة

جامعة برج
بوعريريج

د  .ربوح ياسين

جامعة ورقلة

اإلدارة االلكترونية في الجزائر " مرفق العدالة نموذجا "
تطبيقات اإلدارة االلكترونية في الجزائر– قطاع العدالة نموذجا
مناقشة عامة

الجلسة الثامنة برئاسة الدكتور  :الوافي السعيد – جامعة املسيلة-
قاعة  Z 04من  10:11إلى 61:21
د /هباش عمران

جامعة املسيلة

الوضع تحت املراقبة االلكترونية ...أي إضافة ملرفق العدالة في
الجزائر؟

د /سبتي عبد القادر

جامعة املدية

ترقية مبدأ املساواة أمام املرفق العام ترتكزاإلدارة االلكترونية

د /تريعة نوارة
ط.د .دهيمي نجاة

جامعة بومرداس
جامعة أدرار

اإلدارة االلكترونية للمرفق العام في الجزائر

د /صغيربيرم عبد املجيد
ط.د .سالمي سمية

جامعة املسيلة

استعمال املحاسب املالي لتقنيات اإلدارة اإللكترونية وانعكاساتها في
تطويرالعمل املحاسبي

ط.د .أحمد باطير

جامعة أدرار

دور اإلدارة االلكترونية في تحسين خدمات املرفق العام

أ.د /بركات محمد
ط.د .لكحل شهرزاد

جامعة املسيلة
جامعة باتنة 6

مفهوم اإلدارة االلكترونية ومدى فعاليتها على أداء وسيراملرفق العام

ط.د .ميمي جمال
ط.د .بال رشيد

جامعة أدرار

أثر رقمنة اإلدارة املحلية في تحسين خدمات املرفق العام االلكتروني

د /مقيرش محمد

جامعة املسيلة

اإلدارة االلكترونية للشؤون الخارجية ( النصوص والواقع واآلفاق )

د /يرمش مراد
د /فليغة نور الدين

جامعة املسيلة
جامعة سكيكدة

اإلدارة اإللكترونية في الجزائر– واقع وآفاق

د /دحية عبد اللطيف

جامعة املسيلة

نظام عصرنة العدالة الجزائرية وأثره على حماية حقوق املتقاضين

د /محديد حميد

جامعة الجلفة

اإلدارة اإللكترونية و تأثيرها على سيراملرفق العام

د /فريجة محمد هشام

جامعة املسيلة

انتهاج اإلدارة اإللكترونية أسلوب اإلدارة باألهداف كأساس لتنمية
املرفق العمومي

د /لونيس ي علي
د /ميمون جمال الدين

جامعة البويرة

اإلدارة االلكترونية :بين متطلبات التطبيق وآليات النجاح

جامعة املسيلة

النظام القانوني للبريد واالتصاالت اإللكترونية في الجزائر

د  /كمون حسين
د /صالح لكحل

جامعة البويرة

تطبيقات االدارية االلكترونية في الجزائر :قطاع العدالة نموذجا

د /ميهوب يزيد
ط.د .ذباح إسماعيل

جامعة برج بوعريرج

تقنية املحادثات املرئية عن بعد في قطاع العدالة

ط.د .عليم زهرة

جامعة برج بوعريرج

اإلدارة االلكترونية في الجزائر :آفاق وتحديات الحالة املدنية أنموذجا

أ.د  /بن عمران محمد األخضر
ط.د .مازوزي فارس
ط د  .هواري عامر

جامعة باتنة 6

املرفق اإلداري االلكتروني  :كمدخل لتكريس الشفافية وتحسين
الخدمة العمومية

د .بلعيساوي محمد الطاهر
د .باطلي غنية

جامعة برج بوعريرج أثراستخدام اإلدارة االلكترونية على تحسين وجودة الخدمة في بريد
الجزائر
جامعة سطيف

التوقيع والتصديق االلكترونيين كآلية لتوثيق املعامالت
مناقشة عامة

الجلسة التاسعة برئاسة الدكتور  :موكة عبد الكريم – جامعة جيجل -
قاعة  Z 05من  10:11إلى 61:21
د /شندرلي توفيق
د /دالي السعيد

جامعة املدية

نحو مرفق عام إلكتروني للتعليم

د /لعروس ي أحمد

جامعة تيسمسيلت

نظام السواراإللكتروني كآلية لعصرنة مرفق العدالة

ط.د .براردي سميرة

جامعة الجزائر

التحديات القانونية للمعامالت املصرفية االلكترونية في البنوك
الجزائرية

ط.د .بليل حكيم

جامعة البليدة

االطاراملفاهيمي لإلدارة االلكترونية

د /مقروف محمد

جامعة املسيلة

اإلدارة االلكترونية في الجزائر

د /بلقرمي سهام

جامعة املسيلة

د /خزارملياء

جامعة باتنة 6

دور اإلدارة اإللكترونية في دعم املرافق العامة

أ  /بوعكة الكاملة

جامعة املسيلة

تطبيق اإلدارة االلكترونية على إدارة املرفق العام )املزايا واملعوقات(

صديقي سامية

برج بوعريريج

د /نهى شيروف
ط.د .ضريفي نوال
د /باية سيفون

جامعة سكيكدة
الجزائر12

تفعيل أداء اإلدارة اإللكترونية في مجال إدارة املرافق العامة
واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية على مستوى البلديات الجزائرية -دراسة
حالة مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية تابالط والية املدية-

جامعة املسيلة

دور اإلدارة اإللكترونية في تحقيق الجودة الشاملة في املؤسسة العمومية

ط.د .تباني اسعيد
د /لعروس ي حليم

جامعة املسيلة
جامعة املدية

نظام البطاقة اإللكترونية الشفاء في مجال الضمان االجتماعي

د /عبد العزيززايدي
د /عنترة بن مرزوق

جامعة املسيلة

عصرنة قطاع التعليم العالي في الجزائرجامعة محمد بوضياف أنموذجا

ط.د .ملياني صليحة

جامعة املسيلة

االنتقال إلى اإلدارة اإللكترونية كآلية لتحسين الخدمة العمومية
بالجماعات املحلية بالجزائر

ط.د .مجناح حسين

جامعة املسيلة

القيمة املعيارية لتأثيراملرفق العام االلكتروني على جودة الخدمة
العمومية في الجزائر

ط.د .بوكبة مريم
ط.د .بدراني علي

جامعة البليدة 8

تأثيراإلدارة االلكترونية على املبادئ التي تحكم سيراملرافق العامة
وتحسين الخدمة العمومية – نماذج تطبيقية -

د /بوخالفة فيصل
ط.د .زياني منير

جامعة املسيلة
جامعة الجزائر6

اإلدارة االلكترونية بين متطلبات الترشيد ومعوقات التطبيق

د  .العطراوي كمال
ط د  .عبد العزيزفطيمة زهرة

جامعة سطيف
جامعة الجزائر16

Le service public électronique- Entrée conceptuelle -

اإلدارة االلكترونية للحالة املدنية في الجزائر
مناقشة عامة

الجلسة العاشرة برئاسة الدكتور  :بقة عبد الحفيظ – جامعة املسيلة-
قاعة  Z 06من  10:11إلى 61:21
أ.د /شرون حسينة
ط.د .معاوي عتيقة

جامعة بسكرة
جامعة سطيف 8

د /أونيس ي ليندة
د /تافرونت عبد الكريم
د /غيتاوي عبد القادر

جامعة خنشلة

املبادئ الضابطة للمرفق العام الكتروني

جامعة أدرار

رقمنة املرفق العمومي و دورها في تحسين الخدمة العمومية و ترشيد املال
العام

د /حامدي بلقاسم

جامعة باتنة 6

جودة تطبيق تقنيات االدارة االلكترونية في تسييراملرافق العامة في الجزائر

د /فريدة بن يونس

جامعة املسيلة

املحاكمة الجزائية عن بعد بين ضمانات املحاكمة العادلة وتحسين الخدمة
العمومية

ط.د .الخيربوضياف

جامعة الجزائر6

الضوابط التنظيمية لتكريس اإلدارة االلكترونية

أ /مسعودي رشيد

جامعة برج بوعريريج

املرفق العام االلكتروني وتحديات إصالح الخدمة العمومية

أ  /عبدلي حمزة

املركزالجامعي تيبازة

إشكالية انعدام االمن املعلوماتي وأثرها على تجسيد اإلدارة االلكترونية

ط.د /خليفة الذهبي

جامعة املسيلة

الخدمات االلكترونية املتاحة في مجال عصرنة العدالة الجزائرية

ط.د /لواتي ربيعة

جامعة الجزائر2

اإلدارة االلكترونية و تأثيراتها في إدارة املرفق العام  ...دراسة في املفهوم التأثير
و االستخدام

د /بن عمارة محمد

جامعة تيارت

تحديات و معوقات املرافق العامة الرقمية في الجزائر

د /غضبان سمية
د /ياحي مريم

جامعة املسيلة

اإلدارة االلكترونية للمرفق العام ودورها في تطويراألداء الوظيفي اإلداري

د /ولد عمرالطيب

جامعة تيارت

تأثير الوسائط اإللكترونية على الصفقات العمومية – دراسة مقارنة –

د /دوارجميلة
د /مهدي رضا

جامعة برج بوعريريج
جامعة املسيلة

إنعكاسات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائر

ط.د .اومدور رجاء

جامعة برج بوعريريج

فاعلية الحكومة االلكترونية في تطويراملرافق العامة االقتصادية في الجزائر

د /بوكثيرعبد الرحمن
د /يحياوي محمد

جامعة املسيلة

الوصول االلكتروني إلى املعلومات والوثائق اإلدارية

جامعة املدية

متطلبات الخدمة العمومية االلكترونية ودورها في الرفع من كفاءة اإلدارة
العمومية

جامعة بسكرة

املرصد الوطني للمرفق العام ودوره في دعم سياسة املرفق العام االلكتروني

د /غربي أسامة
ط.د .بن زيان أحمد

التقاض ي االلكتروني في الجزائرLe e-Litige en Algérie

د .بن أحمد حورية

جامعة تلمسان

واقع البوابة االلكترونية للصفقات العمومية في الجزائر

أ  .حريزي زكرياء
أ .سمارة فيصل

جامعة املسيلة
جامعة سطيف

واقع اإلدارة االلكترونية في الجزائر

ط  .جوادي شيماء

جامعة املسيلة

اإلدارة االلكترونية في الجزائر  -آفاق وتحديات -
مناقشة عامة

