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عال��ا ال�عاص� ال��م الع�ی� م� ال�غ��ات وال����ات ال����ة وال����عة في ب��ة األع�ال، ن���ة ��ه�      

االنف�ار ال�ع�في وت���ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت و�ه�ر ش��ة االن��ن�، وال�ي أض�� ث�وة ح����ة في 

ل��ه وأدائه، و�ال�الي فإن ع��نة اإلدارة  م� تغ��� في أسل�ب الع�ل اإلدار� وفعا أح�ث�هاإلدارة ل�ا 

ما �ع�ف �اإلدارة االل���ون�ة  م� شأنه أن  أو�اس���ام ال�اس�ب وش��اته وال��وة ال�عل�مات�ة واالت�االت 

ال�عامالت، وت�اوز م��لة ال�ع�ی�  و�ن�از ال��مات تق��� في وال�قة ال��اح وال�ض�ح ف�ص م� ال���� ی�ف�

إح�اث تغ���ات في الع�ل االدار� �ال����ع وت����  معومعال�ة ال���وق�ا��ة وال�ش�ة، ال�غ�افي وال�م�ي، 

وم�اجهة م��لف األزمات ال�ي ت�اوز م�اكل الع�ل ال��م�ة إلى ضافة �اإلآل�ة الع�ل وم�اك�ة ال���رات. 

�ل لل�ق� مألاالس���ام ا ت���وج�د ب��ة ت���ة ال���ون�ة ومعل�مات�ة آم�ة م� خالل وه�ا ت�ع�ض لها 

 في ال��ال ال�الي:  ال��م ال�راسيوم� خالل ما س�� ت��ل� ل�ا إش�ال�ة  .وال�ه� وال�ال

 ما م�� فعال�ة اإلدارة االل���ون�ة في م�اجهة م��لف األزمات ال�ي ت�اجهها ال��س�ات؟

 م�اور ال��م ال�راسي

الفالحة  ؛ال�قل ؛ال��ة ؛ال�عل��  ؛م�االت ال��مات االل���ون�ة في اإلدارة  أه��ةال���ر األول: 

   الخ.....وال��ائ�،..

  ت�س�خ أخال��ات األع�ال في ال��س�ةأه��ة اإلدارة االل���ون�ة في : ال���ر ال�اني

   االل���ون�ة في ال���مات ال���ة اإلدارةت���قات ال���ر ال�ال�: 

  االل���ون�ة اإلدارةم� خالل  األزمات : إدارةال���ر ال�ا�ع: 

   م�ها أزمة ��رونا االدارة االل���ون�ة في ف��ات االزمات فعال�ةحاالت واق��ة ل���ر ال�ام�:ال

  الف�ة ال���ه�فة:

  األسات�ة وال�اح��ن األكاد����ن، ال�ل�ة، ال��س�ات الع��م�ة وال�اصة.- 

  ش�و� ال��ار�ة في ال��م ال�راسي

 أن ي�ون البحث املقدم �� أحد محاور امللتقى -

 صفحات 10صفحة و ال يقل عن  20وز عدد صفحات البحث ان ال يتجا -

 �APAعتماد �� ا��انب امل���� ع�� طر�قة  -

بال�ســــبة للعنــــوان الرئ��ــــ��، ، بال�ســــبة الســــم صــــاحب املقــــال  16) ��ــــم SakkalMajallaنــــوع ا��ــــط ( -

 .14غليظ، أما مضمون املقال في�ون ب��م  15، أما العناو�ن ضمن املقال فت�ون ب��م 12ب��م

 ،12ب��م  مائل)Times New Romanنوع ا��ط بال�سبة للم��ص باللغة �جن�ية( -

 اسطر باللغة العر�ية و لغة أجن�ية 10ان يقدم م��ص �� حدود - -

 س�تم �شر املداخالت القيمة �� كتاب جما�� لليوم الدرا���. -

  

  

را���اليوم الدديباجة   
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  م�اع�� هامة

  2021/ج�ان/11ق�ل ی�مآخ� أجل الرسال األوراق العل��ة �املة - 

  2021/ج�ان/17ال�د على األوراق العل��ة ال�ق��لة ی�م:- 

  ال��اسالت: 

  األوراق العل��ة إلى رئ�� ال��م ال�راسي على الع��ان ال����� االل���وني:  ت�سل

seminaire.gestion2021@gmail.com  

  م�لة عل��ة دول�ة م���ةل�ق��لة في ال��اخالت ا أح�� ت��� مالح�ة:

  

  � د.ب�ساق م���ة                      د.ق�وش ���ى

  � د.م��ي ف���ة                         أ.مه�� ن��ه

  �.د.زابي صالح

  �.د.���ش ه�ام

  

  مؤسسة �نتماء  اللقب و�سم  مؤسسة �نتماء  اللقب و�سم
  املسيلةجامعة  بل��وز حس�ن :ال��وف�سور   يلةاملسجامعة  بوقرة رابح: ال��وف�سور 

  جامعة املسيلة  سعيدي ي��  :ال��وف�سور   املسيلةجامعة   عزي ��ضر :ال��وف�سور 

  جامعة املسيلة  شر�ط صالح الدين :ال��وف�سور   املسيلةجامعة   خبابة عبد هللا :ال��وف�سور 

  جامعة املسيلة  �� ال�اش��بن وا :ال��وف�سور   جامعة املسيلة  قاس�� السعيد :ال��وف�سور 

  جامعة املسيلة  لعراف فايزةالدكتور:   جامعة املسيلة  نو�بات عبد القادر :ال��وف�سور 

  جامعة املسيلة  عر�وة محاد الدكتور:   جامعة املسيلة  فرحات عباس :ال��وف�سور 

  يلةجامعة املس  غزي دمحم العر�يالدكتور:  جامعة املسيلة  برا�ي�� عبد الرزاقالدكتور: 

  جامعة املسيلة  بوتيارة عن��الدكتور:  جامعة املسيلة  سالم الياسالدكتور: 

  جامعة املسيلة  ��ار م��وكةالدكتور:  جامعة املسيلة  خرخاش ساميةالدكتور: 

  جامعة املسيلة  عمران عبد ا��كيمالدكتور:  جامعة املسيلة  عم�ش سم��ةالدكتور: 

  جامعة املسيلة  بن وارث ��يلةالدكتور:  جامعة املسيلة  سعودي نجوى الدكتور: 

  جامعة املسيلة  زرو�� صباحالدكتور:  جامعة املسيلة  بدار عاشور الدكتور: 

  جامعة املسيلة  محمودي مليكالدكتور:  جامعة املسيلة  القري عبد الرحمانالدكتور: 

  جامعة املسيلة  قمان مصطفىالدكتور:  جامعة املسيلة  جعيجع ن�يلةالدكتور: 

  جامعة املسيلة  طو�رات رابحالدكتور:  جامعة املسيلة  ختيم دمحم العيدالدكتور: 

  جامعة املسيلة  سعدي �ندالدكتور:  جامعة املسيلة  قر�د مصطفىالدكتور: 

  جامعة املسيلة  سب�� اسماعيلالدكتور:  جامعة املسيلة  بدرو�ي ع����الدكتور: 

  جامعة املسيلة  بيصار عبد ا��كيمدكتور: ال جامعة املسيلة  شر�ط حس�ن �م�نالدكتور: 

  جامعة املسيلة  عر�وة رشيدالدكتور:   جامعة املسيلة  بو�عاية حسانالدكتور: 

  جامعة املسيلة  رز�قات بو�كرالدكتور:   املسيلةجامعة   مصطفاوي الطيبالدكتور: 

  جامعة املسيلة  بحري ع�� الدكتور:  املسيلةجامعة   خلي�� احمدالدكتور: 

  جامعة املسيلة رفاع مقران :ال��وف�سور  املسيلةجامعة   مخوخ رز�قةتور: الدك

  جامعة املسيلة  برحومة عبد ا��ميد :ال��وف�سور  املسيلةجامعة  بن اعمارة نصر الدينالدكتور: 

  أع�اء الل��ة ال������ة

  أع�اء الل��ة العل��ة
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  جامعة املسيلة  سعودي بلقاسم :ال��وف�سور  املسيلةجامعة   �بال عبد املالكالدكتور: 

  جامعة املسيلة  قاس�� كمال :ال��وف�سور  املسيلةجامعة   ديل�� فتيحةالدكتور: 

  جامعة املسيلة  شر�ف مراد :ال��وف�سور  املسيلةجامعة   ميمون ن�يلةالدكتور: 

  جامعة املسيلة  ول�� بوعالم :ال��وف�سور  املسيلةجامعة   ف�شوش حمزةالدكتور: 

  املسيلة جامعة  م�� احمدالدكتور:  املسيلةجامعة   سنو��� ع�� :ال��وف�سور 

  جامعة املسيلة  بن البار مو���الدكتور:  املسيلةجامعة   بلعباس رابح :ال��وف�سور 

  جامعة املسيلة  فراحتية العيدالدكتور:  املسيلةجامعة   عماري ز��� :ال��وف�سور 

  جامعة املسيلة  بوعبد هللا صا��الدكتور:  املسيلةجامعة   �ادف ح��ية :ال��وف�سور 

  جامعة املسيلة  بر�ا�ي حس�نالدكتور:  املسيلةجامعة   مصطفىجاب هللا الدكتور: 

  جامعة املسيلة  عبد الرؤوف عزالدينالدكتور:  املسيلةجامعة   زغبة طاللالدكتور: 

  جامعة املسيلة  �عيط�ش شعبانالدكتور:  املسيلةجامعة   لقليطي �خضرالدكتور: 

  جامعة املسيلة  د املطلببيصار عبالدكتور:  املسيلةجامعة   ��اب ع����الدكتور: 

  جامعة املسيلة  تمار توفيقالدكتور:  املسيلةجامعة   طي�� حمزةالدكتور: 

  جامعة املسيلة  بلوا�� ا��يال�يالدكتور:  املسيلةجامعة   بنا�ي فتيحةالدكتور: 

  جامعة املسيلة  ميمون الطا�رالدكتور:  املسيلةجامعة   ��الن العيا���الدكتور: 

  جامعة املسيلة  غالب فاتحالدكتور:  املسيلةجامعة   ��ضراوصيف الدكتور: 

  جامعة املسيلة  حوحو مصطفى الدكتور:  املسيلةجامعة   بن محاد سم��الدكتور: 

  جامعة املسيلة  زاوش رضاالدكتور:  املسيلةجامعة   بن دقفل كمال الدكتور: 

  املسيلةجامعة   رحما�ي سناءالدكتور:  املسيلةجامعة   كزار رمضانالدكتور: 

  جامعة املسيلة  قروش ع����الدكتور:  املسيلةجامعة   زواق ا��واسالدكتور: 

  جامعة املسيلة  سليما�ي دمحمالدكتور:  املسيلةجامعة   بن يوسف نوةالدكتور: 

  جامعة املسيلة  حر�زي فاروقالدكتور:  املسيلةجامعة   نذير عبد الرزاقالدكتور: 

  جامعة املسيلة  نوي نور الدينالدكتور:  املسيلةجامعة   سعودي عبد الصمدالدكتور: 

  جامعة املسيلة  نوي ن�يلةالدكتور:  املسيلةجامعة   ز�تو�ي كمالالدكتور: 

  جامعة املسيلة  عس�� نور الدينالدكتور:  املسيلةجامعة   غر�ي حمزةالدكتور: 

 املسيلةجامعة   قرواط يو�سالدكتور:  املسيلةجامعة   وا�� فوازالدكتور: 

 املسيلةجامعة   ش�بـي صور�ةالدكتور:  املسيلةجامعة   بوخرص عبد ا��فيظلدكتور: ا

 املسيلةجامعة   نقموش عادلالدكتور:  املسيلةجامعة   بن البار أدمحمالدكتور: 

 املسيلةجامعة   �بال عبد النور الدكتور:  املسيلةجامعة   غانم �اجرةالدكتور: 

 املسيلةجامعة   لعشاش عبد ا��ليمالدكتور:  يلةاملسجامعة   قدوري نور الدينالدكتور: 

 املسيلةجامعة   عمرون بوجمعةالدكتور:  املسيلةجامعة   بن ��ضر السعيدالدكتور: 

 املسيلةجامعة   جباري عبد الو�ابالدكتور:  املسيلةجامعة   يحياوي عمرالدكتور: 

 املسيلةة جامع  بور�ش م��الدكتور:  املسيلةجامعة   ل��ال العمر�ةالدكتور: 

 جامعة ت�سة  فضيلة بوطورةالدكتور:  املسيلةجامعة   غف��� توفيقالدكتور: 

  جامعة بليدة  ز�ية قرامطية :ال��وف�سور  املسيلةجامعة   قطوش عبد ا��ميدالدكتور: 

  جامعة عنابة  شاوي شافيةالدكتور:  املسيلةجامعة   ع�شاوي ع��الدكتور: 

   جامعة عنابة  حنان بالرجمالدكتور:    ة خ�شلةجامع  ليليا بن منصور : ال��وف�سور 

   جامعة ت�سة  نوفل سماي��الدكتور:    جامعة قسنطينة  بوعشة ملبارك: ال��وف�سور 

      جامعة املسيلة  وا�� صا��   الدكتور: 

  


