وزارة التعليم العالي والبحث العـلمي
جــامعة  8ماي  5491قـالمة

منأحلالتجفأحالدالة ايأاأم لد أمدنأحل لمقجحةخدسأحلاخ جحلخدسأ

ةخددددددددد فحيه أاأمج ددددددددده أأاأدجلددددددددد يه أحالدالةددددددددد السأاأ

أادد أةادقأأكلدتأحاا د ل أة لد اأي دالاة أعلد ااأ ددخ سأ

حالةالم لخسأاأحل خ لخسأ .أ

حااحفأمؤل دددد قأحلمجالمددددعأاأحلء دددددد قأمخمدددد أ خنهددددد أ أاأ اأمددد ألددددخ اأي ددددافأحلمنمامددددسأحلفوجلددددسأأاأيرخددددجأح اادددد تأ

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

عدد ح أأ حلالرخددجحقأحااحفلددسأاأحلالنمخمخددسأحل ددجافلسأل د ل أ حل الخدددددسأ أ ددددده أمفهدددددا أ"أ حلالنمخدددددسأ"أمددددداأح ةدددددجأي دددددافحأ أ

قسم العلوم االجتماعية

ياةهددددد قأحلالتجلدددددجأحالدالةددددد ايأة

دددددسأ أاأحا ددددد

أ دخدددقأحدالةدددجأمددد أحل حلدددسألادددىأحلال ددد فدأأنمددداحأحدالةدددد ال أ أ

حالدالة ايأاأحااحفيأل مسأ .أ

ينظم قسم العلوم االجتماعية الملتقى الوطني الثاني
حول:

الودددنأمدددعأزلددد ااأحالمالمددد أ لء مدددلأحل شدددجيأح ددد ألءدددج أ

امددنأ دددخنأحلمفددد مخ أحلالددد أحلخددد أحلنمدددجأمخهددد أنجددد أمفهدددا أ

لالنمخددددسأحل شددددجلسأألخ دددد أعلخدددددأمدددد أمجداددددسأحةددددجىأ ءدددد حأ

"أعاحفاأحلتوددد أ"أحلالددد ألجمالددددأمخئدددسأ حل ندددتأحلددد ال أ نددددأ

ةدددجأمددداأحل ءددد أحل خئددد ألخال دددافأحلدددىأينمخدددسأ شدددجلسأم دددال حمسأ

"أحل جلقدددددددسأحلالددددددد أيءالمددددددد م أحل دددددددا سأ ةدددددددلأي دددددددخخجأ

ألخ ددددالقجأمخ لالنمخددددسأحان دددد نخسأحلشدددد ماسأاأحلمالاحزنددددسأ أحلالددددد أ

حلمددددداحفاأحالدالةددددد السأاأحالةالم لخدددددسألا اددددد أ"أ أ خدددددجأح أ يدددجي اأ لخددد قأحلالموددددخنأ ددد لتقااأاأحلتجلدددد قأحلالددد أيشددددالجيأ

" عولمة الحوكمة ومشروع المجتمع االلكتروني "

مدددد حأحلمفهددددا أحا ددددلألدددد أنج لالدددددأ مدددد أي ددددخخجأ ددددؤا أ كلأحل جحمسأحلالنمالسأأأأاألخ ل قأحلتو أحلجح  .أ

يومي  31/31:أكتوبر 4131
الرئيس الشرفي للملتقى :الدكتور محمد نمامشة رئيس
جامعة  8ماي  5491قالمة
رئيس الملتقى:
الدكتور :دبيش فاتح
موضوع الملتقى :

حل الددسأ أاأح دد أمدد أدفدد

أحاليهدد أنمددجألمدد أ لددلأعلخدددأ

نالددددد ئسألخ لددددد قأحلالنمخددددددسأحالدالةددددد السألددددد ء
لخال دددخنأ ءددد أحلفتددد

أاأحلالشددد خ

أح أمنددد يأحة ددد أمددد أ

ي ددددددخخجأح لمدددددد أحلءمامخددددددس أاأحلالدددددد أمجامدددددد أنقدددددد

ددجأ ألدداح أ

حلالن ددددخقأ ددددخنأح نشدددد سألالتقددددقأ لددددسأحلالنمخددددسأ أاألاددددىأ

منأن دخسأيازلعأحلقاىأ أحاأمدنأن دخدسأح لدنم أحالدالةد السأ أ

مدددددد حأ هددددددجأمدددددد أل ددددددمىأ خ لددددددسأ"أحلتوم نخددددددسأ"أحاأ"أ

أ

ددد ألنمدددجألاتوم نخدددسأك لخدددسألجمدددعأ

اأحلءق ئ أحالل لالجخسأ أكم أمدج

أعلد ااأحلنمدجأمد أ ءد

حلتوددد أحلجح ددد "أ أم

حلمفدد مخ أاأحلمةددد ات قأحلالدد أيدددجي اأعمو نخددسأحلتةدددا أ

م ددددددالال قأحلالنمخددددددسأحلمجي ددددددسأ ان دددددد أمددددددنأةمخددددددعأ

لاخه ألاىأمة ف أاحد أماأحلالاحمقأحلء لم  .أ

ناحدخهدددد أ ألادددددىأحلال دددد فأحنددددددأحلتودددد أحلددددد يألةدددددا أاأ

كم د أحاىأي د فتأحلالفوددتأاأحلالرخخددجأمدد أحلددنم أحال ددالجحكخسأ

لءدددددد زأاألددددددد ل أاألقدددددددا أ الالددددددخعأدددددددد فحقأحل شدددددددجأاأ

علىأيشولأل ل أة لد أيالتد اأم متددأيد فلجخ أ يجد دأم لد أ

االليكتروني

أ

أدق ددسأ

حلثم نخن د قأيرخددجحقأة فلددسأم د أل لمندد أحلمء

المحور الثاني  :اإلطار المعرفي للمجتمع

أحلدددددد ا أأ

حلشدددددددف مخسأأأأاأحلم ددددددد ئاسألددددددد ىأحلتوامددددددد قأ أاألددددددد أ

لقد أحد د الأحلالتداالقأحالدالة د السأاأحل خ لدخسأة د

المحور االول  :اإلطار النظري للعولمة و الحوكمة

المحور الثالث  :واقع تفعيل آليات الحوكمة
االليكترونية
المحووووور الرا ووووع  :المجتمووووع االلكترونووووي و ال يا ووووات
التنموية العر ية :التحديات و الرهانات .

أ

تواريخ مهمة:
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أ .ي لف هيل
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أ -محمدي صليحة

قالمة

أ -حواو ة جمال

قالمة

أ .ل ير أ يا

قالمة

أ .لعرا ة ال عيد

قالمة

بتمبر 4312

- 3أ ح أالألقدددددلأحلم حةادددددسألدددددنأ 11أ دددددفتسأاأالأي لددددد ألدددددنأ - 0تنطلق اشغال يومي  10و  12أكتو ر 4312

مدير النشاطات الثمافية
ع ل عبد المجيد
والعلمية جامعة قالمة
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times

أ .ريدي محمد المنصف

أعضاء اللجنة العلمية للملتمى:

قالمة

ا م االعضاء

الجامعة  /البلد

ا تمارم المشاركة

أ. .نورالدين ومهرم

قالمة

أ . .لعا ي راهيم

قالمة

 .يش فاتح

قالمة

.غول ل ضر

قالمة

debbichefateh@yahoo.fr

 .وصنو رم عبد هللا

قالمة
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 .جاهمي عبد العزيز

قالمة

 .ماهر فرحان

قالمة
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new romanأأدجددد أ13أ لن دددد سألامددد حة قأ لاردددد قأ
ح ةن خدددددددسأل(أحانجاخ لدددددددسأحاأحلفجن دددددددخسأ ألادددددددىأح أيجمدددددددقأ
ما

أ لارسأحلءج خسأ .أ

- 1أيتددددددجفأحلم حةاددددددسأ اللددددددال ح أ جندددددد مسأ

Wordأاأ

يجللألاىأحل جل أحاللخوالجان أحل صأ لماالقىألأ

مشالجكس .أ
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حل فجأ حل أك نشواه  .أ
أ
أ
أ

ر يس لجنة التنظيم  . :يش فاتح
ا م االعضاء
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أ  -ن صويلح عفاف

قالمة

00213.72.61.14.60
E-mail : debbichefateh@yahoo.fr

