
 

 

 صالح بوبنيدر  – 3جامعة قسنطينة 

 برعاية نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية

 السياسية العلوم كلية

 الدولة، السياسات العامة واالستراتيجيات الحكومية  مخبر

Code : E2172100 

 :حولالملتقى الوطني األول 

 "السياسات العامة اإلجتماعية في الجزائر الواقع واألفاق "

 2022 جوان 6/7يومي 

 

 الجلســــــــــــــــــة االفتتاحيــــــــــــــــــــة

 2022 جوان 6: يوم

 11:00-09:00: الساعة

 تالوة آيات بينات من القرآن الكريم + االستماع للنشيد الوطني

 البروفيسورة مليكة فريمش: كلمة السيدة عميدة الكلية

 مدير المخبر: الدكتور دمدوم رضا كلمة السيد

 الدكتور حمودي عبد المؤمن: الملتقى كلمة السيد رئيس

 فيسور أحمد بوراسوالبر: كلمة السيد رئيس الجامعة

 :رئيس الجلسة البروفيسور كيبش عبد الكريماالفتتــــاحيـــــــــــــة جلــــــــــــــسةال

  شرابي عبد العزيز البروفيسور

 السياسات اإلجتماعية واإلقتصادية : ضرورة المتابعة والتقييمبعنوان: 

 الدولة، السياسات العامة واالستراتيجيات الحكومية اإلفتتاح الرسمي لمخبر 
  استراحـــــــــــة قهـــــــــــــوة

 

 األول اليوم

 2022 جوان  6

 . السياسات العامة اإلجتماعية في الجزائر: الجلســـــــــــة األولى

 أوشن سمية.د: رئيس الجلسة

 ذيب نبيلد.  :مقرر الجلسة

11:00-12:30 

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل

01 
الرحمان  بن عبدأ.د

 ياسمينة

صالح  3قسنطينةجامعة 
                  بوبنيدر

Fondements, caractéristiques et défis des politiques sociales en 

Algérie 

 فضيلة عكاشد. 02
جامعة مولود معمري تيزي 

 وزو
 التوزيع االجتماعي في الجزائر إعادةخصوصيات سياسات 

03 

 

 د.خاللفة هاجر

 عريوات إنتصارد.

                 عباس لغرور خنشلة                                جامعة 
 التخطيط اإلستراتيجي للسياسات العامة االجتماعية في الجزائر: قراءة تحليلية تيارت-جامعة ابن خلدون 

 متناني نور الدين أ. 04
صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

L'IMPACT DES AIDES SOCIALES AUX ÉTUDIANTS SUR 

L'UNIVERSITÉ ALGÉRIENNELA QUALITÉ DE VIE À  

 بواب سهيلةأ. 05

منسقة و إخصائية اجتماعية 

بالخلية الجوارية ابن زياد 
 قسنطينة

 -قسنطينة –الخاليا الجوارية البرامج والمهام 

 د.عشاشي محمد 06
صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

La sécurité sociale en Algérie: entre justice du système et sa 

soutenabilité 

 أوشن سميةد. 07
صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

 نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الجزائر: دراسة تحليلية

 

 منـاقشــــــــــــــــــــة
 

 برنامج الملتقى

 

 

 



 الثانياليوم 

 2022 جوان  7

 .السياسات العامة اإلجتماعية في الجزائروأهداف وتمويل محددات مبادئ و  :ثانيةالجلســـــــــــة ال

 ابن منيرةدبودر. د : رئيس الجلسة

 بن برهيوم ميادة أ :مقرر الجلسة

09:00-10:30 

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل

01 
 أ.د بن يزة يوسف

 د بن يزة رحمة
 والعوائق ،األدوارمحللو السياسة العامة في الجزائر،الشروط 1جامعة الحاج لخضر باتنة

02 
 أ.د ساحلي مبروك

 ر بارةيسم.د

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

دور برامج شبكات األمان اإلجتماعي في تحقيق الحماية 

 اإلجتماعية دراسة حالة الجزائر.

 جامعة باجي مختار عنابة       لعبيدي مفيدةبن د. 03
الصحية واالقتصادية على سياسات الدعم تداعيات األزمتين 

 االجتماعي في الجزائر

 تفعيل حوكمة القطاع في الجزائر وآلياتالسياسة العامة الصحية  جامعة العربي التبسي تبسة د.دني إيمان 04

 أثر الدولة الريعية في رسم السياسات االجتماعية في الجزائر 2جامعة  سطيف د.شلغوم نعيم 05

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي بولوبرنجيبة د. 06
تاريخي على هندسة السياسة -المتغيّر السوسيو أثر

 األمريكية :دروس من الحالةاالجتماعية

07 

بن عزوز عبد .أ

 الرحمان

 إدري صفيةد.

 بوبنيدر صالح 3جامعة قسنطينة

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

المجتمع: –عالقة الدولة  السياسات العامة االجتماعية من منظور

 نحو تطوير رأس المال االجتماعي

08 
 د.بودردابن منيرة

 ليمان منيرأ.

 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة

               جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل
 بناء المسألة اإلجتماعية كمشكلة عامة في الجزائر

 منـاقشــــــــــــــــــــة
 

 الورشـــــــــــــــاتبرنامـــــج 

 2022 جوان  6: اليوم األول

 اإلطار المفاهيمي و النظري للسياسات العامة اإلجتماعية. : الورشــة األولى

 عابد سعيدد. :رئيس الورشة

 د.بلحاج سليم :مقرر الجلسة

13:30-15:00 

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل

01 

 د. هيام رقيق.

د. فوزية 

  .بودريوة

عبد الحميد 2جامعة قسنطنية 

 مهري 
 السياسة االجتماعية قراءة في المفهوم واألهداف والمصادر

 د.بلعيد منيرة 02
صالح  3قسنطينةجامعة 

 بوبنيدر

والتنمية المستدامة :دراسة في  جتماعيةاإلالسياسات العامة 

 العالقة المتبادلة

30  د.كحال سعيدة 
جامعة محمد الصديق بن 

 يحي جيجل
 السياسات العامة االجتماعية: دراسة تحليلية للمفهوم

04 

 أ.بولبردعة نهلة 

أ.بن بريهوم 

 ميادة

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

الدولة وسياسات الحماية االجتماعية: عالقة مسار التحول 

 بالمسؤولية

05 

 د.زالقي حبيبة

د.بن دايخة 

 ابراهيم

صالح  3جامعة قسنطينة

             بوبنيدر

المقاربات النظرية و المنهجية في دراسة  السياسات العامة 

 االجتماعية

06 
د.عبد الالوي 

 خولة

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر
 السياسة العامة االجتماعية:قراءة مفاهيمية نظرية

 االجتماعية: المضامين والدالالت المعرفية السياسة 2 البليدة لونيسي علي جامعة د.بلحاج سليم 07

 منـاقشــــــــــــــــــــة



 اإلجتماعية في الجزائرالعامة الفاعلون في صنع وتنفيذ  السياسات  الورشـة الثانيـة

 دمدوم رضا :رئيس الورشة

 بولمكاحل إبراهيم :مقرر الجلسة

13:30-15:00 

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل

01 

زادري د.بن 

 مريم

 أ.حواس زهيرة

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

دور الخاليا الجوارية في تنفيذ برامج وكالة التنمية االجتماعية والية 

 قسنطينة أنموذجا

 

02 

روني وب.أ

 ءزكريا

 د.لطفي دهينة

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر
  ودور العمل التطوعي في السياسة الجزائرية للتضامن الوطني مكانة

 طبيخ خالدأ. 03
صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

التوجهات الجديدة لسياسة الدعم اإلجتماعي في الجزائر: بين 

محدودية مخرجات السياسة الحالية وحتمية التوجه نحو استراتيجية 

 الدعم المباشر

04 
دعاس د.

 عميور صالح

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

 محددات استجابة األفراد لمخرجات السياسات العامة االجتماعية 

 

05 
ط.د ايمان 

 مانصع

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر
 19السياسات العامة االجتماعية في الجزائر في خضم جائحة كوفيد 

06 
مرزاقة ط.د 

 قراس

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

جمعيات أولياء التالميذ كشريك اجتماعي وتأثيره في دور 
 صنع السياسة التعليمية بالجزائر

 منـاقشــــــــــــــــــــة
 

 2022جوان  7اليوم الثاني: 

  دراسة لنماذجيل و لتح الجزائر:السياسات العامة اإلجتماعية القطاعية في  الورشـة الثالثــة

عشاشي محمد د.:رئيس الورشة  

 د.زروق محمد البشير: مقرر الجلسة

10:40-12:10 

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل

 1جامعة الحاج لخضر باتنة أ.د البلي مسعود 01
السياسات العامة االجتماعية كأساس لألمن المجتمعي: 

 المرحلة الحرجة لما بعد النفط

 مخرجات السياسة العامة في قطاع التربية بالجزائر 1جامعة الحاج لخضر باتنة د.شباح فتاح 02

03 

 د.صبرينة حملة

 عبد د.نونة

 ناصرال

 1جامعة الحاج لخضر باتنة
السياسة االجتماعية في أدبيات التنمية:إعادة هندسة األدوار 

 والفواعل

04 

 د.عالق جميلة

ط.د بولمشاور 

 رباب

 أزمة المياه في الجزائر والسياسات المنتهجة للحد منها                  صالح بوبنيدر 3قسنطينةجامعة 

05 
 مزياني فيروزد.

 بخوش  سارةأ.

 جامعة باجي مختار عنابة    

                  صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة

قطاع التربية و  واقع السياسة اإلجتماعية في الجزائر:

 التعليم العالي

06 
          د. رحمة نابتي                                                       

 رد. ابتسام قويد

أم  جامعة العربي بن مهيدي

البواقي                                         

 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة 

في الجزائر للحد من ظاهرة  السياسة العامة اإلجتماعية

 البطالة

07 
 د.يمينة حناش

 د.مغزيلي نوال
                  صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة

: دراسة للبرامج 2019-2000سياسة التشغيل في الجزائر 

 واآلليات

09 

د.مجادي 

 رضوان

 د.بصيلة نجيب

 تيسمسيلت جامعة

 سعيدة جامعة

دور المخطط البلدي للتنمية في تجسيد السياسات 

االجتماعية القطاعية في الجزائر: دراسة حالة بلدية سعيدة 

(2010-2019) 



 منـاقشــــــــــــــــــــة

الجارية  السياسية و اإلقتصادية إستشراف السياسات العامة اإلجتماعية في ظل التحوالتو  تقييم: الورشـة الرابعــة

 في الجزائر

 د.بوعشيبة عائشة: رئيس الورشة

 د.زالقي حبيبة: مقرر الجلسة

10:40-12:10 

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل

01 
أ.د بوروبي عبد 

 اللطيف

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر
 دور وسيلة التراموي في تطوير قطاع النقل في الجزائر

02 
حسيـــــــن د.

 قــــــوادرة

جامعة العربي بن مهيدي 

 أم البواقي
 المنظور اإلسالمي لسياسة الرفاه االجتماعي

03 
 د.كيم سمير

 ط.د كواشي وهيبة

 جامعة العربي التبسي تبسة

 3جامعة الجزائر

إستشراف السياسة العامة اإلجتماعية في الجزائر: بين 

 المنطق الريعي  وحتمية اإلصالح إستمرارية

04 
صالح  3جامعة قسنطينة د.موسى بن قاصير 

                  بوبنيدر

السياسة العامة للجزائر في قطاع التربية والتعليم: عوامل 

 اإلخفاق ومسببات الضعف

05 
جامعة الصديق بن يحي  د.عمار بوطاف       

 جيجل

 بناء على أهدافهاصعوبة تقييم السياسات االجتماعية 

06 

د.حمودي عبد 

 المؤمن

 ط.د لعجل راضية

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

في الجزائر من الدعم غير المباشر  حكوميسياسة الدعم ال

 أية نجاعة؟ مباشرإلى الدعم ال

07 
 د.بوعشيبة عائشة

 د.ويفي خيرة

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

سياسات تحقيق األمن الغذائي كمدخل لمجابهة الفقر في 

 .دراسة استشرافية -الجزائر

08 
 ط.د سارة رحال

 ط.د ُرميساء قراري

صالح  3جامعة قسنطينة

                  بوبنيدر

على ضوء تقلبات  تقييم فعالية السياسة التشغيلية الجزائرية

 (2022-2014)أسعار البترول العالمية 

 منـاقشــــــــــــــــــــة
 

 الجلســــــــــــــــــــــــــــــة الختاميــــــــــــــــــة

 2022 جوان 7: يوم

 

 

 13:00-12:15: الساعة

 بن عبد الرحمان ياسمينةالدكتورة األستاذة : التوصيات

 الكلمة الختامية

 توزيع شهادات المشاركة

 صورة جماعية للمشاركين التقاط

 


