شروط وضوابط المشاركة:

اعضاء اللجنة العلمية:
أ.د /مزوي محمد رضا
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قسم العلوم السياسية
بالشراكة مع:

مخبر بحث الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة األغواط
بمناسبة يوم العلم ينظم:
الملتقى الوطني األول بعنوان:

السياسات العامة في الجزائر وتحقيق
أهداف األلفية للتنمية:

أ.د /ناجي عبد النور
أ.د /شعنان مسعود
أ.د /ديب عبد الحفيظ
أ.د /خنوش محمد
د /بقشيش علي
د /زازة لخضر
د /لحاق عيسى
د /دخان نورالدين
د /دريدي محمد مختار
د /طاشمة بومدين
د /لخضاري منصور
د /غربي محمد
د /بن خليف عبد الوهاب
د /بن صغير عبد العظيم
د /ملوكي سليمان
د /عكاش فضيلة
أ /قرزو بغداد
أ /معمري بن عيسى

دراسة في دور الفواعل الجديدة.
يومي 41 :و  41أفريل 5141
تأطير الملتقى:
الرئيس الشرفي للملتقى :أ.د /بن برطال جمال(مدير جامعة عمار ثليجي باألغواط)
المشرف العام على الملتقى :د .خضراوي الهادي (عميد الكلية)
رئيس الملتقى :أ .قـرطـي العياشــي.
رئيس اللجنة العلمية :د .لزهر عبد العزيز (مدير مخبر الحقوق والعلوم السياسية)
رئيس اللجنة التنظيمية :أ .سالم شرماط (رئيس قسم العلوم السياسية)

-

3
3
3

41
3

simplifed arabic
times new roman
40
42
40

-

3

-

41

science03polpub@yahoo.fr

أعضاء اللجنة التنظيمية:
أ /خليفي رابح
أ /ميلودي محمد
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أ /خليفة محمد
أ /بوصيلة محمد عبد الغفور

أ /دحماني العيد.
أ /ملوكي سفيان.
أ /شويحة يوسف.
أ /حبيطة لخظر.
أ /ذويب العيد.
أ /موالي مرزوق
أ /بورابعة محفوظ.
أ /بياضي محي الدين.
أ /محبوبي محمد
أ /حماد مختار.
أ /بوصبع فاطمة
أ /عبيدي محمد
س /بن زيان الشايب
س /ميلودي بلقاسم
آ /بوزكري خيرة
س /بطاطا يونس
آ /عامر إيمان

مواعيد مهمة:
5141/14 /14 :
5141 /15/41 :
5141/11/11

12.1751.61712

تساؤالت الملتقى:

إشكالية الملتقى:

أهداف الملتقى:

-

-

-

-

-

-

7991

أهمية الملتقى:
محاور الملتقى:
0272

المحور األول:
المحووووور ال:وووواني:
المحور ال:الث:
المحووور الرابووع

المحووور الخووامس:
إلووى أي مووده سوواهمت السياسووات العامووة فووي تحقيووق األهووداف
التنموية لأللفية في الجزائر ؟

