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 :  املؤمترديباجــة
 في االقتصاد العالمي، وإدراكا ألهمية االستقرار تزايد اندماج االقتصاد المحليب          

 أمتدويات النمو االقتصادي، وإنما االقتصادي، لم يعد االهتمام قاصرا على تحديد مست
ليشمل ضرورة تحسين مستويات األداء االقتصادي لمواجهة مختلف األزمات، وأصبح من 

 توفر منظومة ضرورةالواضح أنه لتعزيز النجاح واإلصالح االقتصادي والتنظيمي 
ة  للمؤسسات واالقتصاديات على حد سواء، هذه المنظومواجتماعي أخالقي والتزامقيمية 

 كبير من قبل مجتمع هتمامابوالتي حظيت " الحوكمة" : ـأصطلح على تسميتها ب
 لتجاوز المالية الدولية، وأصبح ينظر إليها على أنها الحل السحري الهيئاتاألعمال و

 أي قتصاداوسيلة لتعزيز الثقة في أصبحت الحوكمة  كما ، االقتصادية والماليةاألزمات
 .اء الذي وصلت إليه المؤسسات، ومؤشرا على مستوى األدبلد

عجلت بحدوث أزمة مالية أرهقت  بها االقتصاد العالمي مرواألحداث األخيرة التي      
، )أسس ومبادئ(وكمة االقتصاد العالمي، أرجعها المختصون إلى غياب إطار سليم للح

 توفر نظام فعال للحوكمة سواء في داخل كل شركةضرورة لم به وأصبح من المس
 االقتصاد ككل، وهو األمر الذي سيكون له تأثير على سمعة المؤسسات ويتيح أو في

 .القدرة على التنبؤ بأداء االقتصادي الكلي

  :املؤمترأهداف 
تقريب وجهات  الخبرات وستعراضاوإلى توفير منبر لتبادل اآلراء لتقى سعى الم     ي
 :ة بين صناع القرار والباحثين من خالل األهداف التاليالنظر

، تعميق الدراسة والتحليل لمفاهيم وممارسات الحوكمة وإلقاء الضوء على طبيعتها -
 ؛ ودوافعهاأسسها

 ؛ والتنظيمية إبراز دور الحوكمة في مجال اإلصالحات االقتصادية-
 آليات ومتطلبات تعزيز أداء االقتصاديات ومنظمات األعمال؛إظهار  -
  الحوكمة والحوكمة المؤسسية؛ استعراض بعض النماذج الرائدة في مجال-
 األزمات المالية والمصرفية؛تبيان أهمية ودور الحوكمة في مواجهة  -
 للحوكمة في االقتصاديات العالمية، وِاستعراض مختلف الوقوف على النماذج األساسية -

ير معايير حوكمة الشركات من خالل إصدار عي التي بذلت في إطار تفعيل وتطوالمسا
 ولية والمواثيق الوطنية؛المبادئ الد

 . اإلسهام في دعم المكتبات الجامعية ببحوث متميزة وأصيلة-
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  :مترؤاملحماور 
إن من واجب الجامعة اإلسهام بتقديم أبحاث إليجاد حلول لمشاكل المؤسسات      

علوم التسيير التجارية ويسر كلية العلوم االقتصادية و تمرؤالمواالقتصاديات، وفي هذا 
 أن تتوجه بالدعوة إلى الباحثين والخبراء   الجزائر،–  بالشلفة حسيبة بن بوعليبجامع

أوراق بحثية بللمساهمة من الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث الوطنية واألجنبية 
 :التالية وذلك ضمن المحاور تمرؤالمتحلل وتعالج موضوع 

 الحوكمة وإدارة االقتصاد الكلي؛ -
 العامة والميزانية؛الحوكمة وإدارة المالية  -
 قطاع البنوك واألسواق المالية؛في الحوكمة  -
 الحوكمة في قطاع التأمينات؛ -
 الحوكمة وإدارة منظمات األعمال؛ -
 ؛صناديق االستثمارحوكمة  -
  ؛سسات ذات البعد القيميؤحوكمةالم -
  الدولية في إرساء وتعزيز الحوكمة؛الهيئاتدور  -
  .ف القطاعاتتجارب دولية في تطبيق الحوكمة في مختل -

  :شروط وضوابط تقديم األوراق البحثية
مستوفية الشروط العلمية  أن تتسم األوراق البحثية المقدمة بالجدية والتعمق في الطرح، و-

 المتعارف عليها مرجعيا في أحد المحاور والمجاالت المتعلقة به؛
نشرت في مجالت أن قدمت في مؤتمرات أو ندوات سابقة أو و ال يسمح بتقديم بحوث سبق -

 ؛ المشاركة بها في تظاهرة علمية أخرىبصدد أو علمية
 بما في ذلك الملخص صفحة 20وبما ال يتجاوز  A4 تقدم األوراق البحثية على ورق -

بالنسبة ) 16(حجم )  Traditional Arabic( وبخط )Word( محررة ببرنامج الورد والمراجع
بالنسبة لألوراق باللغات ) 12(حجم ) Times New Roman(لألوراق باللغة العربية، وبخط 

  وال تقبل تلك التي يشترك فيها أكثر من باحثين؛،األجنبية
 النصوص الكاملة لألوراق البحثية متضمنة ملخصات بلغة البحث وبلغة مغايرة في  ترسل-

 في ينللباحث السيرة الذاتية مختصرباستمارة المشاركة وكذا مرفقة  كلمة، و250حدود 
 .30/09/2013: أقصاهل اج
 وفي البريد االلكتروني المشار إليها أدناهعناوين ة المكتملة فقط على  األوراق البحثيترسل -

 ؛اآلجال المحددة
  ؛ االستشارية ستخضع جميع األوراق البحثية للتحكيم العلمي من قبل أعضاء اللجنة العلمية-
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 .2013 أكتوبر آخر شهر في ثية المقدمة إخطار المشاركين بالقبول النهائي لألوراق البح-
 .سيتم اإلعالن عنها الحقالتقى  مواعيد استقبال الوفود المشاركة في الم-
 .اإلقامة لمشارك واحد فقطبنفقات  من طرف باحثين تتكفل الكلية البحوث في حالة إعداد -

  :املؤمتر هـيئة
  :للمؤتمر الشــرفي الرئيــس

  ةجامعالمدير            بصديق مصطفى /د.أ 
 رئيــس المؤتمر:

         حبار        عبد الرزاق. د
 :للمؤتمر العلمية اللجنة رئيس

               زيدانمحمد أحمد  /د.أ
 :للمؤتمر التنظيمية اللجنة رئيس

 نبيل بوفليح .د
   :أعضاء اللجنة العلمية للمؤمتر

 جامعة الشلف بن علي بلعزوز/ د.أ
 معة الشلفجا محمد راتول/ د.أ
 جامعة الشلف عاشور كتوش/ د.أ
 جامعة الشلف عبد الكريم البشير/ د.أ

 جامعة الشلف منير نوري/ د.أ
 )3(جامعة الجزائر  رابح زبيري/ د.أ

 )3(جامعة الجزائر  عبد المجيد قدي/ د.أ
  تونس-جامعة تونس  جمال الدين الشيشتي/ د.أ

 االردن -  العربيةمانجامعة ع نيطيحال محمد هالل ءهنا/ د.أ
 جامعة المسيلة محمد بوجالل/ د.أ
 جامعة ورقلة ناصر سليمان/ د.أ
 جامعة بسكرة الطيب داودي/ د.أ
 جامعة وهران بلقاسم زايري/ د.أ
 جامعة برج بوعريرج رحيم حسين/ د.أ
   للتأمين وإعادة التأمين التكافليشركة وقاية ناصر عبد الحميد/ د

 ية السعودية المملكة العرب
  وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي شركة متعب بن غازي الروقي/ د

  المملكة العربية السعودية
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  المملكة العربية السعودية            جامعة الملك سعود  عماد عبد الجليل علي اسماعيل/ د
 جامعة الشلف بن نافلة قدور/ د
 جامعة الشلف مزريق عاشور/ د
 جامعة قسنطينة حنون محمودس/ د
 المدرسة العليا للتجارة بريش  عبد القادر/ د

 جامعة الشلف بطاهر علي/ د
 جامعة بشار مخلوفي عبد السالم/ د

            )3(جامعة الجزائر رشيد دريس/ د
  تيبازة    -المركز الجامعي  جمال الدين سحنون/ د
 جامعة الشلف مداح عرايبي الحاج/ د

 جامعة الشلف    قوريش نصيرة/د
  المملكة العربية السعودية             جامعة الملك فيصل قندوز عبد الكريم/ د
 جامعة الشلف عبد الرزاق حبار/ د

 جامعة الشلف عرابة رابح/ د
 جامعة الشلف بوفليح نبيل/ د
 جامعة الشلف فاتح مجاهدي/ د

 جامعة الشلف بربري محمد أمين/ د
 جامعة الشلف اني حسينحس/ د
 جامعة الشلف مطاي عبد القادر/ د
 جامعة الشلف طيبة عبد العزيز/ د

 جامعة الشلف بارك نعيمة/ د

  :املؤمترمراسالت 
 : ولـــحثامن ــدولي الــال ؤتمرـس المــد رئيـــالسي
 "دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات واالقتصاديات"
 وم التسيير ـعلوالتجارية ودية اـوم االقتصـــلية العلـك

  الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي 
 رــزائـجـ ال

  :ؤمترعناوين الربيد االلكرتوني للم
govperf.2013@gmail.com 
govperf.2013@yahoo.fr 

  :)الفاكس/ اهلاتف(أرقام لالستعالم 
(+213) 27 72 18 34 
(+213) 27 72 19 77 

mailto:govperf.2013@gmail.com
mailto:govperf.2013@yahoo.fr

