إشكالية اليوم الدراسي
إن استراتيجيات وسياسات الدولة الجزائرية للولوج إلى مجتمع

المعلومات فرض عليها االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال،

كخطوة لعصرنة المؤسسات االجتماعية واالقتصادية ،فبدأ الشروع في
تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،وصاحب ذلك تغطية إعالمية واسعة ،تماشت

مع الخدمات اإللكترونية المتاحة في مختلف اإلدارات العمومية ،لتعريف

محاور اليوم الدراسي:

 المحور األول :التناول اإلعالمي لإلدارة اإللكترونية.

 المحور الثاني :اإلدارة اإللكترونية والمشكالت
التنظيمية.

 المحور الثالث :الممارسة العملية لإلدارة اإللكترونية.

 المحور الرابع :اإلدارة اإللكترونية بين التحديات
واالستراتيجيات.

المواطن بأهمية اإلدارة اإللكترونية وجديدها.
فاإلدارة اإللكترونية منهج أو مدخل إداري جديد في المؤسسات
الجزائرية ،يعمل على تبسيط إجراءات العمل والتقليل من المشكالت

اإلدارية والتنظيمية ،مما يساهم في تقديم خدمات تتوافق وتطلعات
المستفيد من الخدمة.

إال أن تبنيها لم يكن مجرد خيار استراتيجي ومبادرة للعصرنة والتطوير،

بل كان ضرورة حتمية ،ومطلبا تسييريا وإداريا معاصرا ،فرضته
التحديات العالمية ،خاصة العولمة وما تحمله من تطورات متسارعة في

التكنولوجيا الرقمية،

واالقتصاد الرقمي وما استوجب من تغييرات

وتحديثات.

ولذا جاء هذا اليوم الدراسي كخطوة عملية للوقوف على األهداف

اآلتية:

 مساهمة اإلعالم في توضيح الصورة الذهنية لإلدارة
اإللكترونية.

 التعرف على آليات عمل اإلدارة اإللكترونية.
 التعرف على إف ارزات تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

علما أن هذا اليوم الدراسي مخصص لطلبة الدكتوراه ،والدعوة
موجهة أيضا لكل المهتمين بهذا الموضوع.

شروط المشاركة في اليوم الدراسي:








أن تستوفي المداخالت الشروط العلمية والمنهجية
المتعارف عليها.
أال يكون البحث قد سبق عرضه أو نشره.
أال يتجاوز عدد المتدخلين باحثين ،مع اعطاء
األولوية للمشاركات الفردية.
أن تندرج المداخلة ضمن المحاور المحددة أعاله.
استخدام التهميش في آخر المقال.
أال يقل البحث عن  12صفحة ،وال يزيد عن 20
صفحة.
 ،Wordبخط
ترسل المداخالت في صيغة
 Simplified Arabicحجم  14للعربية ،وبخط
Times New Romanحجم  ،12للفرنسية.

مواعيد هامة:

رئيس اللجنة التنظيمية:

 ترسل المداخالت كاملة قبل.2018/02/20 :

سامية منزر

 يت ت ت ت ت ت تتتا الت ت ت ت ت ت تترد عل ت ت ت ت ت ت ت المت ت ت ت ت ت تتداخالت الم ب لت ت ت ت ت ت تتة:
.2018/02/23
 ال ت بل المداخالت بعد التاريخ المحدد الست بال
األوراق البحثية
 ترسل المداخالت إل العن ان اإللكتروني اآلتي:
boulekouas.z@gmail.com
zerfastate@yahoo.fr

هيئة اليوم الدراسي

المشرف العام عميد الكلية:
أد .عبد الرحمن برقوق

رئيسة اليوم الدراسي:
د .زرفة بولقواس

أعضاء اللجنة التنظيمية:
سميرة مشري.

عبد القادر حبيتر

عادل قنيفي

المهري بن عرفة

يوسف علي الشريف

نجالء خينش

حسينة صيفي

كتيبة بغامي

مريم شريط

فزية آيت حمي

محمد عبد الرؤوف بن سبع

استمارة المشاركة
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اللقب............................................. :
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رئيسة اللجنة العلمية:
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أعضاء اللجنة:
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د .ميمونة مناصرية

أد .بلقاسم سالطنية

د .أسماء بن تركي

د .فتيحة طويل

د .وردة برويس

د .صونيا العيدي

د .سليمة حفيظي

أ .سميرة بشقة

د .سميرة لغويل

أ .عبد الحميد لحمر
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