 المحور الثاني  :اإلدارة اإللكترونية والمشكالت

إشكالي اليو الد اس
إن استراتيجيات وسياسات الدولة الجزائرية لمولوج مجتمع المعمومات

فرض عميها االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصال ،كخطوة
لعصرنة المؤسسات االجتماعية واالقتصادية.

التنظيمية.

 المحور الثالث :الممارسة العممية إلدارة اإللكترونية.
 المحور الرابع :اإلدارة اإللكترونية بين التحديات
واالستراتيجيات.

الجني اعلملي:

فبدأ الشروع في تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،وصاحب ذلك تغطية إعالمية

المشرف العام عمٌد الكلٌة:

واسعة ،تماشت مع الخدمات اإللكتروني ة المتاحة في مختمف اإلدارات

أد .عبد الرحمن برقوق

العمومية ،لتعريف المواطن بأهمية اإلدارة اإللكترونية وجديدها.

رئٌسة الٌوم الدراسً:
د .زرفة بولقواس

وقد استطاعت اإلدارة اإللكترونية عمى المستوى المؤسساتي تبسيط

رئٌسة اللجنة العلمٌة:

إجراءات العمل والتقميل من المشكالت اإلدارية والتنظيمية ،مما ساهم

د .مٌمونة مناصرٌة

في تقديم خدمات تتوافق وأهداف اإلدارة اإللكترونية.
إال أن تبنيها لم يكن مجرد خيار استراتيجي ومبادرة لمعصرنة والتطوير،

بل كان ضرورة حتمية ،ومطمب تسييري واداري معاصر ،فرضتها

التحديات العالمية ،خاصة العولمة وما تحممه من تطورات متسارعة في

التكنولوجيا الرقمية ،واالقتصاد الرقمي وما استوجب من تغييرات

وتحديثات .ولذا جاء هذا اليوم الدراسي كخطوة عممية لموقوف عمى

األهداف

اآلتية:

 مساهمة اإلعالم في توضيح الصورة الذهنية لإلدارة
اإللكترونية.

 التعرف عمى آليات عمل اإلدارة اإللكترونية.

 التعرف عمى إفرازات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

محكود اليو الد اس:
 المحور األول :التناول اإلعالمي لإلدارة اإللكترونية.

أعضاء اللجنة العلمٌة:
أد .بلقاسم سالطنٌة د .أسماء بن تركً
د .صونٌا العٌدي د .سمٌرة لغوٌل
د .وردة بروٌس
د .فتٌحة طوٌل
أ .عبد الحمٌد لحمر
د .سلٌمة حفٌظً
أ .سمٌرة بشقة

الجني اتنظلملي:
رئٌس اللجنة التنظٌمٌة:
سامٌة منزر

أعضاء اللجنة التنظٌمٌة:
سمٌرة مشري
عادل قنٌفً
ٌوسف علً الشرٌف
حسٌنة صٌفً
مرٌم شرٌط
محمد عبد الرؤوف بن سبع

عبد القادر حبٌتر
المهري بن عرفة
نجالء خٌنش
كتٌبة بغامً
فزٌةآٌت حمً

اإلشارة إلى حالة
الجزائر

10:30-10:20

جلسي الفتتكح09:30 -09:00 :

التوقٌت

كلمي دئلسي افرقي :د .دفي يالي ا
كلمي مليرة امخبر :د .ملميوي منكاريي
كلمي عملل اشللي:أ.د .عبل اررمم رقيو و اععال ارامس
عم ولعو فعكالكت اليو الد اس.
الجلسة األولى :برئاسة د .أسماء بن تركً
10:30 -9:30
التوقٌت
09:40-09:30

اإلطار النظري لإلدارة
اإللكترونٌة

09:50-09:40

دور تنمٌة الموارد
البشرٌة فً تطوٌر
اإلدارة اإللكترونٌة

10:00-09:50

البنٌة التحتٌة لإلدارة
اإللكترونٌة فً تطبٌقها
بجامعات الجزائر

10:10-10:00

10:20-10:10

دور اإلدارة اإللكترونٌة
فً تحسٌن الخدمة
العمومٌةللمواطن
استخدام اإلدارة
اإللكترونٌة فً مجال
الخدمات المصرفٌةمع

د .سامٌة
بن عمر
د .بودالً
بن عون

الجلسة الثانٌة :برئاسة :د .صونٌا العٌدي
11:40 -10:40

كلمي ممثلي طلبي الكتيد :ه الكابي اكملي منند

عنوان المداخلة

واقع الممارسة المٌدانٌة
لإلدارة اإللكترونٌة
لمؤسسةاتصاالت
الجزائر

أ .عبد
اللطٌف
باري

عنوان المداخلة

المتدخل

10:50-10:40

التسوٌق اإللكترونً
الطرٌق نحو تشكٌل
الصورة الذهنٌة
للمؤسسة وتحسٌن
أدائها

ب .فرٌدة
فالك
ب .أمٌنة
عطاء هللا

11:00-10:50

القٌم التنظٌمٌة ودورها
فً تحقٌق إدارة
إلكترونٌة فعالة

المتدخل
أ .أشواق
مهنً
ب .أمال
عزري
ب .هشام
بوخاري
ب .سامً
علً مهنً
ب .نبٌلة
تاللً
أ .زٌد
جابر
ب .وهٌبة
مسامح
ب .نارٌمان
حداد
أ .مراد
محبوب

11:10-11:00

11:20-11:10

11:30-11:20

11:40-11:30

اإلدارة اإللكترونٌة
وتحسٌن أداء المنظمات
دور اإلدارة اإللكترونٌة
فً تفعٌل التمكٌن
اإلداري
تطبٌقات اإلدارة
اإللكترونٌة بمركب
تكرٌر البترول بسكٌكدة

دور التحكٌم اإللكترونً
فً تسوٌة منازعات
اإلدارة اإللكترونٌة

د .أسماء
بن تركً
ب .حسٌنة
صٌفً
د .وردة
بروٌس
د .زهٌة
دباب
ب .سمٌرة
مشري
د .نسٌمة
أحمد
الصٌد
د .صوفٌا
شراد
ب .إٌناس
رقٌق

الجلسة الثالثة :برئاسة :د .سمٌرة بشقة
12:50-11:50
التوقٌت

12:00-11:50
12:10-12:00

12:20-12:10

12:30-12:20

12:40-12:30

12:50-12:40

عنوان المداخلة

المتدخل

مٌكانٌزمات اإلدارة
اإللكترونٌة لمحاربة
الفساد اإلداري
معوقات ممارسة اإلدارة
ب .مرٌم
شرٌط
اإللكترونٌة فً الجزائر
الصراع التنظٌمً كمعٌق
لتطبٌق اإلدارة
بٌ .وسف
علً شرٌف
اإللكترونٌة فً
المؤسسة الجزائرٌة
اإلدارة اإللكترونٌة فً
د .سعاد
المؤسسات الجزائرٌة
عبود
د .ربٌحة
بٌن المتطلبات النظرٌة
قوادرٌة
والتحدٌات التطبٌقٌة
د .هدى
درنونً

اإلدارة اإللكترونٌة فً
الجزائر بٌن الواقع
والتحدٌات
اإلدارة اإللكترونٌة فً
الجامعة بٌن الواقع
والطموحات

إشر على احضيد
ًر
و الهتمكو

أ .سامٌة
عزٌز
ب .أم
الخٌر
قوارح
د .نورة
قنٌفة
ب .بلقاسم
شبٌلً

