جامعة امحمد بوقرة بومرداس
كلية الحقوق
قسم العلوم السياسية

يف إطار النشاطات العلمية ينظم قسم العلوم السياسية
يوم دراسي حول:
دور مراكز األبحاث في صنع السياسة العامة للدول

ديباجة اليوم الدراسي
يف ظل التحوالت املتسارعة يف حقل السياسات العامة ظهر عدة

للتسليط الضوء بالتحليل و النقاش العلمي املستفيض حول هاته
املراكز و امهيتها و دورها يف صنع السياسات العامة للدول.

احملور االول :
االطار املعريف ملراكز االحباث.

احملور الثاين :
آليات تأثري مراكز االحباث على صنع السياسات العامة (مناذج).
احملور الثالث :
السنة اجلامعية2017-2016 :

أ.بورياح سلمـ ـ ـ ــة

اعضاء اللجنة العلمية :
فاعلني اىل جانب الدولة مبؤسساهتا يف رسم السياسات العمومية
 ا.د بن صغري عبد العظيم جامعة بومرداسخاصة مع تزايد التحديات و التهديدات اليت تواجه الدول على
 ا.د بولعراس فتحي جامعة بومرداساملستوى الداخلي و اخلارجي ،من هاته الفواعل مراكز االحباث او  -د .عمروش عبد الوهاب
ما يطلق عليها بالللغة االجنليزية
 د  .درويش مجال جامعة بومرداس د .فوكة سفيان جامعة بومرداس»  « THINK TANKSكمؤسسات تطور افكار و
 د.عمريي عبد الوهاب جامعة بومرداسسياسات إلجياد السبل الكفيلة و البدائل املتعددة ملعاجلة
 د .سباش ليندة جامعة بومرداساملشاكل ،كما تقوم بالدراسات اإلستشرافية للكشف عن املشاكل
 د .مداين ليلى جامعة بومرداسقبل وقوعها .انطالقا من هذا جاءت امهية هذا اليوم الدراسي
 -د.سفيان منصوري جامعة بومرداس

محاور اليوم الدراسي :

يوم 17 :افريل 2017

رئيس اليوم الدراسي:

سبل تطوير التعاون بني مراكز االحباث و صانعي السياسات .

رئيس اللجنة التنظيمية :
 -أ .عياش خدجية

اعضاء اللجنة التنظيمية :
-

أ .الرن عبد القادر جامعة بومرداس
أ  .رامي محيد جامعة بومرداس
أ .ياسني شريفي جامعة بومرداس
أ .بن عمرواي عبد الدين جامعة بومرداس
أ.بلهادي سعيدة جامعة بومرداس
أ  .دريادي محيدة جامعة بومرداس
أ  .سرير عبد اهلل امينة جامعة بومرداس
ا .بركان نبيلة جامعة بومرداس
أ  .بوبصلة امينة جامعة بومرداس

-

أ .محايدية امساء جامعة بومرداس .
أ .بوراش شافية جامعة بومرداس
أ .حنيفي نادية جامعة بومرداس
أ .بن كوسة دليلة جامعة بومرداس

برنامج اليوم الدراسي:

كلمة السيد عميد كلية احلقوق:
أ.د بن صغري عبد العظيم .

كلمة السيد رئيس قسم العلوم السياسية :
د .عمروش عبد الوهاب .

الجلسة األولى10:30 –9:15 :برئاسة أ.د بولعراس فتحي

 امني زهية /جامعة بومرداس 9:25- 9:15
مراكز االحباث :النشأة و التطور .
 شريفي ياس ـيـن/جامعة بومرداس 9:35-9:25
املقاربات الفكرية لدراسة مراكز البحث
 د .عائشة عباش  /جامعة اجلزائر 9:45-9:35
دور مراكز االحباث يف صنع السياسة العامة و حتقيق حوكمة رشيدة
:مقاربة حتليلية

 هوشات رؤوف /طالب دكتوراه جامعة باتنة -9:45 .1
9:55
مراكز البحث و احلوكمة احمللية :حنو تفعيل السياسات العامة احمللية
 أ.فلة قصدايل /جامعة تيزي وزو 10:05-9:55
دور مراكز االحباث يف تصحيح ادراك صنع القرار اثناء اختاذ قرار
السياسة اخلارجية .

 د.عمروش عبد الوهاب 10:15-10:05 /
مراكز البحث :قراءة يف تقرير جامعة بنسلفانيا 2016

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش.10:30-10:15

الجلسة الثانية 11:40 -10:30 :برئاسة د /خالصي خليدة

 مسعودي جميد  /جامعة بومرداس 10:40-10:30
مراكز البحث يف الواليات املتحدة االمريكية  :النشاطات  ،االيديولوجيات ،
التاثري
 د.سفيان منصوري  /جامعة بومرداس 10:50-10:40
دور مراكز االحباث يف حوكمة السياسات العامة االمنية لالحتاد االوريب
 د.خلفوين فازية /جامعة تيزي وزو 11:00-10:50
دور مراكز البحث يف التنمية االقتصادية يف ماليزيا

 بن ضيف اهلل بلقاسم/طالب دكتوراه املدرسة الوطنية العليا للعلوم
السياسية 11:10-11:00
دور مراكز االحباث يف صنع و توجيه السياسة اخلارجية االمريكية -1991
2016

 فايزة وايل /طالبة دكتوراه جامعة بومرداس 11:20-11:10
دور مراكز البحث يف توظيف اهلوية كمتغري يف صنع السياسة الفرنسية جتاه
اهلجرة
 حفيظة طالب /طالبة دكتوراه جامعة بومرداس 11:30-11:20
دور مراكز االحباث و الدراسات يف صنع السياسة اخلارجية االيرانية
نقاش 11:50-11:30

الجلسة الثالثة 13:05 -11:50:برئاسة

د /درويش جمال

 د.عمريي عبد الوهاب /جامعة بومرداس 12:05-11:55
بني التحري و النزاهة و الفعالية و ارهاصات احلسابات السياسية
:دراسة يف و اقع مراكز االحباث يف الدول العربية
 ا.بوراش شافية  /جامعة بومرداس 12:15-12:05
دور مراكز البحث يف املوائمة بني خمرجات التعليم العايل و احتياجات
سوق العمل

 أ.مهدي مرمي /جامعة بومرداس 12:2512:15-
تاثري مراكز البحث و الفكر يف صنع السياسة االردنية
 د.مسري بن عياش /جامعة بومرداس 12:35-12:25
خمابر البحث يف اجلامعات اجلزائرية و صنع السياسة العامة االليات و
العوائق
 د.حضرية بودراع  /جامعة اجلزائر 12:45-12:35 .3
االعالم كالية لتفعيل دور مراكز االحباث و توطيد العالقة بينها و بني
احلكومة .
 أ.بورياح سلمة  /جامعة بومرداس 12:55-12:45
سبل تفعيل دور مراكز البحث يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر ـ ـ
ن ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش13:15-12:55
اختتام اليوم الدراسي

