
 

 

 

   : البحث شروط
  العربية، االجنليزية والفرنسية باللغاتتقبل األحباث. 
  العلمية  خضوعه ملعايري املنهجية البحثيشرتط يف

 املتعارف عليها. للبحث العلمي
  يف ملف وورد البحوثترسل Word على شكل A4 ،
 املوالية:ض  للمعايري وخت
  االجتاهات افةسم لك 2: الصفحاتهوامش. 
 باللغة العربية تكون خبط املداخالت Traditional 

Arabic  أما املداخالت باللغات األجنبية تكون 16 وحبجم ،
تعدى يال  أنعلى ، 12 جموحب Times New Roman خبط

 .املراج  واملالحق فيهاصفحة مبا   15عدد الصفحات 
  األوىل لبيانات الباحث )االسم  الصفحةختصص

امعة أو مركز البحث الذي ، اجلالربيد االلكرتوينواللقب، 
 املشاركةينتمي إليه، الدرجة العلمية والرتبة املهنية، حمور 

 .وملخص عن السرية الذاتية
  ختصص الصفحة الثانية مللخص البحث، يكون بلغتني

 والثانية أجنبية. اللغة العربيةبإحدامها 
  بأن حبثه مل يتم نشره أو املشاركة به يف  الباحثيتعهد
 .سابقا علميلتقى م مقال أو أي
  املسؤولية الكاملة عن حبثه حدهلو الباحثيتحمل. 

 : مواعيد مهمة
 2018 أفريل 15تقبال البحوث كاملة سال آخر أجل. 
  2018 أفريل 20رأي اللجنة العلمية قبل. 
  2018 أفريل 25قبل دعوات الاستالم. 

 املوايل: الربيد االلكرتوينللتواصل نض  بني أيدي الباحثني 
us.manager@yahoo.fr 

   0773983243/    0669922720 :الهاتف

 

 

 

 : يوم الدراسيلامحاور 
اإلطار املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات   أوال: -

 ةالعمومي اإلدارةتطبيقها يف 
حمددات إدارة اجلودة الشاملة يف ظل االنتقال حنو  ثانيا: -

 احلكومة االلكرتونية 
 ملرفق العام وأساليب تقييمهتسيري اي لاإلطار املفاهيم ثالثا: -
جتارب حول تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارة  رابعا: -

 العمومية ودورها يف عصرنة أداء املرفق العام

 : يوم الدراسيلاالهيئــــات المـشرفـة على 

 يوم الدراسيالمشرف العام لل
 كلية العميـدة                  د. حيياوي نصريةأ.

 

 يوم الدراسيلارئـيس 
 بــودلــة يــوسفالدكتور 

 : يوم الدراسياللجنة العلمية لل
 بومرداس جامعة                  جميد         شعباين .دأ.
 بومرداس جامعة            بوزيدة محيد              .دأ.

 املدرسة العليا لإلدارة      عبد احلق          ساحييأ.د. 
 جامعة املدية                           ني حسيرقي أ.د. 
 جامعة بومرداس                         بـودلــة يــوسفد. 
 بومرداس جامعة                   درار عياش         د. 
 بومرداس جامعة                     بن عمر خالد    د. 
 مرداسبو  جامعة                       جملد بوزيدي    د. 

 بومرداس جامعة                         د. عليوات رفيق 
 جامعة بومرداس                       د. خليفي رزقي   

 جامعة بومرداس                            فايز  سايجد. 
 يوم الدراسيلل التنظيميةاللجنة 

 بومرداس جامعة                    د. نور الدين جنيب    
 جامعة بومرداس                         شرعي احلسني  أ.

توجد العديد كما   فتحركه املصلحة اخلاصة والسعي حنو حتقيق الربح،
 املرفق العمومي، والي ريسيتمن املبادئ القانونية والقواعد األساسية ل

، ومعاملة املنتفعني من خدمات تهودميوم يتهتتعلق بضمان استمرار 
املرفق على حنو متساو وعادل، وكذا مسايرة املرفق العمومي للتغيري 

 والتعديل وفقا ملقتضيات املصلحة العامة.
الي  العموميةإلدارة اب اليأسمن إدارة اجلودة الشاملة  تعترب

بيئة يتم فيها حتسني مهارات الفرد ونظم العمل  على إجياد حترص
 مـن أجـل حتقيـق اجلـودة والتميـز يف األداءوذلك  سـتمر،بشـكل م
تؤدي إىل مراقبة العمل و حتديد أنواع ي الوسائل ال خمتلف باستخدام
 هبدف تصحيحها. اإلحنرافات

حنو احلكومة االلكرتونية، أصبح لزاما اجلزائر ويف ظل انتقال 
شاملة، وذلك تبين وتطبيق مبادئ إدارة اجلودة ال العموميةعلى اإلدارة 

ضمانا لتحقيق دميومة سري املرفق العمومي وحتسني اخلدمات 
 العمومية املقدمة للمواطن.

 :على النحو التايل ليوم الدراسيإشكالية ا جاءت ،انطالقا مما تقدم
ما هو واقع تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة العمومية 

 ؟مرفق العام وما مساهمتها في تقييم أداء ال ؟الجزائرية 
 : يوم الدراسيلاأهداف 

إعطاء ملخص عن الكم اهلائل واملتنوع من املفاهيم الي تعىن بإدارة  -
 اجلودة الشاملة وسري نشاط املرفق العمومي

الوقوف على حجم املناف  العامة الي تعود على اجلمهور من خالل  -
 حتسني أداء املرفق العام

رة اجلودة الشاملة يف حتسني تسليط الضوء على أمهية تطبيقات إدا -
 أداء اإلدارات العمومية

الوقوف على الدور الذي ميكن أن تلعبه احلكومة االلكرتونية يف  -
 حتسني اإلجراءات اإلدارية وحتسني اخلدمات املقدمة للجمهور

عرض بعض النماذج والدراسات لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة  -
 يف حتسني أداء املرفق العام 

يوم الدراسي لاخيصص هذا  : يوم الدراسيلاستهدفون من الم
 وباحثنيذوي االختصاص من أساتذة لطلبة الدكتوراه و 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بومرداس -جامعة أمحمد بوقرة
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 

 
 

 ينظم قسم العلوم االقتصادية
 االقتصادمستقبل  بحثمخبر   بالتعاون مع:

 AEAHHخارج المحروقات الجزائري  

 
 

 يوم دراسي تحت عنـوان:
 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة    

 في اإلدارة العمومية وتقييم أداء المرفق العام  
 2018 أفريل 26يوم 

 : سييوم الدرالاموضوع 
تضطل  اإلدارة العمومية مبهمة السهر على إشباع احلاجات 
العامة لألفراد، وحتقيق الرفاهية هلم من خالل املرافق العمومية، حيث 
أصبح املرفق العمومي مظهرا من مظاهر تدخل الدولة ألداء اخلدمات 
األساسية للجمهور، على أساس أن حتقيق النف  العام هو غاية من 

العمومي، وترتكز وظيفة اإلدارة العمومية فيه يف سد  غايات املرفق
احلاجات العامة، والي يهدف الصاحل العام بضرورة توفريها بصفة 

املرفق صفة العمومية إذا  يفقد حيثمستمرة ومنتظمة للمواطن، 
ختلفت عنه صفة النف  العام، كما أن هذا العنصر هو الذي مييز 

 رة اخلاصة.املرفق العمومي عن مشروعات اإلدا
يتميز نشاط املرفق العمومي عن النشاط اخلاص، فاألول حتركه 

 ثاينــــادي، أما الــح مــق ربــيــتحقـــم بــتــهــــب أن ال يــة وجيــعامــــلحة الــصـــامل


