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 الجــمھوریــة الجزائریـــة الدیــمقراطیة الشعبیـــــة 
 وزارة التعلیـــم العــالي والبحـــث العـــلمي

  -دریبوبن صالح- 3جامعة قسنطینة 
 

والتعاون  الخارجیة للعالقات الجامعة مدیریة نیابة
 العلمیة واالتصال والتظاهرات والتنشیط

 كلیة الهندسة المعماریة والتعمیر
 إدارة المشاریعقسم 

 

 

 

 

 ، المدينة، المهن والتكوينعمارةالخمرب: 

 

 

حيط االقتصادي واالجتماعيمالثاني حول التكوين الجامعي وال برنامج الملتقى الدولي  

 الحوكمة الجامعية

2020سبتمبر  6- 5  

 

2020سبتمبر  5اليوم األول من الملتقى الدولي:   
           11:00كلمة ترحيبية /

ة آيات من القرآن الكريمتالو   

 النشيد الوطني

 11:15 : أ.د سعاد ساسي بودماغ    / LAVMF مديرة المخبركلمة 

  11:30: د. بوفالطة م. سيف الدين/ د. بوسنة م. رضا    كلمة لرئاسة الملتقى

 3مدير جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة : الكلمة االفتتاحية للرئيس الشرفي للملتقى

 11:45     بوراس.د أحمد أ
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12 :15 
 بودماغ جلسة األولى برئاسة مديرة المخبر أ.د سعاد ساسيال

 المقرر: أ. قادري آسيا
Pr. Dina WAFA, School of Global Affairs and Public Policy, The 

American University in Cairo, Egypt 
12 :15/12 :30 

Pr. Sevinç GÜLSEÇEN, Dr. F. Önay KOÇOGLU, Firas Nadheer 

KHUDHUR, “The role of knowledge management in achieving the goals 
of implementing e-governance in universities”, Istanbul University, 

Turkey  

12 :30/12 :45 

Pr. Abdelaziz CHERABI, Université Abdhamid Mehri, Constantine 2, 

Algérie.  
12 :45/13 :00 

Pr. Naima GHALEB, Pr. Mlika ZEGHIB, Université Abdhamid 

Mehri, Université Constantine 2, Algérie. 
13 :00/13 :15 

Dr. Claudio RUFF ESCOBAR, Marcelo RUIZ, Recteur de 

l’Université Bernardo O'Higgins, Chili 
13 :15/13 :30 

PhD. Lise BESSETTE, UQAM, Canada 13 :30/13 :45 

Discussion/Débat 13 :45/14 :00 

14 :00 

 

رةضد. نايت عمار ن: الجلسة الثانية برئاسة  

بوسالية عمار. أالمقرر:   

Houda LOUNES, 
Université M’hamed 
Bougara Boumerdes  

La gouvernance de l’université algérienne 
par le conseil d’administration, 

Quelle légitimité et quelle finalité ? 

https://www.youtube.com/watch?v
=pfrxFVeO8Ck&feature=youtu.be 

Kamilia REDJEM, 
Sofiane ARABI, 

Ouahiba AIT 
HABOUCHE 

Université d’Oran 02 
Mohamed ben Ahmed 

Gouvernance des universités dans les 
réseaux de coopération d’innovation, cas de 

la métropole Oranaise 

https://www.youtube.com/watch?v
=R3o4_lofeoY&feature=youtu.be 

 
 

Louiza MEBARKI, 
Mohcene BENLAHBIB 

Abdelhamid Mehri 
University-Constantine 2 / 
Kasdi Merbah University-

Ouargla 

Research governance in Universities: The 
example of Westminster University and the 

-status of Algerian University 

CwZj4-https://youtu.be/ZcmeL 
 

Salima Rayene KADRI, 
Assia KADRI, Ouafa 

SAIGHI 
Université Constantine 3, 

Salah Boubnider 

La programmation qualitative : une 
opportunité pour la gouvernance des 

établissements d’enseignement supérieur. 
Cas de la faculté d’Architecture et 

d’Urbanisme, Université de Constantine 3 

https://youtu.be/aMm2SIM7Txo 

https://youtu.be/aMm2SIM7Txo
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Rana Ghossoun 
GHENOUCHI 

Université Constantine 3, 
Salah Boubnider 

Les cas exemplaires de pratique de 
gouvernance dans le 

secteur des Transports Collectifs 

https://www.youtube.com/watch?v
4&feature=youtu.be-=_kdFR0vry 

Randa BERNOU, 
Zeineb KAMMAS  

Université Constantine 3, 
Salah Boubnider 

La visioconférence dans l’enseignement à 
distance « E-learning », Etats des lieux et 

perspectives 
https://youtu.be/wbzEnWv5U20  

DISCUSSION/ Débat 14 :30/15 :00 

14:00 

 

 سايغي وفاء .د: برئاسةالجلسة الثالثة 

 المقرر: د. سليماني رشيد

 محمد الصالح قريشي حنان هواري،

 مهري احلميد عبد-2 قسنطينة جامعة

اإلدارة بالتجوال كمقرتح تسيريي إلجناح احلوكمة يف اجلامعة 
 اجلزائرية

 
https://youtu.be/PydwcFjea5I 

نسرين  خولة زياني، ساحلي،كنزة 

 بوسنة

 مهري احلميد عبد-2 قسنطينة جامعة

 سكيكدة 1955 أوت 20 جامعة

دور التمكني الرقمي يف حتقيق احلوكمة االلكرتونية "دراسة حتليلية 
 "2آلراء عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة قسنطينة

https://www.youtube.com/watch?v
tu.be&=rxXwerrn4lQ&feature=you

fbclid=IwAR3N_kPYJBVU0wt6w
Ligw2GgWdZj_6RxI8yLZ6mnP1

F5iuPbfU384-A1NoK 

 سميرة لطرش، آمنة لحماري 

 مهري احلميد عبد 2 قسنطينة جامعة

 البواقي أم مهيدي، بن العريب جامعة

https://www.youtube.com/watch?v اجلامعة الذكية، عرض حالة جامعة محدان بن حممد بديب
N8lo&feature=youtu.be=jMjWFDl 

 عوادية خديجة

 سوق مساعدية الشريف حممد جامعة

 اهراس

 https://youtu.be/xdbxRugZIII التجارب العاملية والعربية املطبقة حلوكمة اجلامعات أبرز

 وردة تيغليت، أميرة بغدادي

 البواقي أم مهيدي بن العريب جامعة
 https://youtu.be/HFwEhY42Rac بة مفاهيميةاحلوكمة وضمان جودة التعليم العايل...مقار 

 عبد الوهاب صخري، حسينة معاش

 عنابة خمتار باجي جامعة

 1 سطيف عباس فرحات جامعة

 https://youtu.be/Xg5z78a7hZo ممارسات دولية رائدة يف تطبيق احلوكمة اجلامعية

راس، سارة رحال، نبيل ق مرزاقة

 دحماني

 ربوبنيد صاحل 3 قسنطينة جامعة

الية يف تكييف مقاربة التسيري العمومي اجلديد كألية للنجاعة والفع

ة األعمال يف جامع حاضنات-أداء اجلامعة مع حاجيات السوق 

 -املسيلة أمنوذجا
https://youtu.be/xri9gcilaog 

زين الدين هامل، حممد كعوان، صفية 

 فروم
 مهري احلميد عبد 2 قسنطينة جامعة

ة اجلزائرية  احلوكمة وسبل تطبيقها باجلامعآليات ومبادئ ممارسة 

 كمدخل لضمان جودة التعليم العايل
https://www.youtube.com/watch?v

=JdM0f_XPznA&feature=share 

 المناقشة 15: 45/15: 14

https://www.youtube.com/watch?v=_kdFR0vry-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_kdFR0vry-4&feature=youtu.be
https://youtu.be/wbzEnWv5U20
https://youtu.be/wbzEnWv5U20
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 2020سبتمبر  06للملتقى: اليوم الثاني 

10 :00 
 د. عبادلي رياض : برئاسة لرابعةالجلسة ا

 رانا غصونغنوشي د. المقرر: 

 سابق، عبد العزيز ضيافي نسيمة

  1باتنة  جامعة
 3 اجلزائر جامعة

امعاتجودة خمرجات اجلامعات من منظور التصنيف الدويل للج  https://www.youtube.com/watch?v
tu.beI7s&feature=you-=dqdJwT8 

عبد ، محمد بوكماش، أحمد زاوي

 الحليم صاولي

 1باتنة جامعة

 خنشلة لغرور عباس جامعة

 حوكمة أخالقيات املهنة يف اجلامعات اجلزائرية
https://www.youtube.com/watch?v
=8Kd0pdM9NZc&feature=youtu.b

e 

 عمراني سعيد، سهام قوت 

 البواقي ام – مهيدي بن العريب جامعة

 مهري احلميد عبد 2 سنطينةق جامعة

ائرحوكمة االنفاق العمومي على التعليم العايل يف اجلز   https://youtu.be/sxa6pMNx8ng 

 منال سخري

 2 البليدة جامعة
الواقع حوكمة اجلامعة اجلزائرية بني حتمية التغيري ورهانات  https://youtu.be/PNAYUMrPZcA 

غديري،  بوسالم، داودأبو بكر 

 مليكة بلفتحي

 البيض-البشري نور اجلامعي املركز
 ميلة-بوالصوف احلفيظ عبد جامعة

 جيجل-حيي بن الصديق حممد جامعة

املقارنة  قياس احلوكمة يف اجلامعات العربية باستخدام أسلوب

 املعيارية كمدخل لضمان جودة التعليم العايل
https://youtu.be/QkXtL_9x_dg 

 صدراتي بديسي، عايدةفهيمة 

 مهري احلميد عبد 2 قسنطينة جامعة

ة عينة من احلوكمة دعامة أساسية لتطوير التعليم العايل: جترب
 اجلامعات عرب العامل

https://www.youtube.com/watch?v
=5UtXw__9yLE 

 ة بن حريرة، رجاء لعابنيةنجا

 بسكرة خيضر حممد جامعة
 مهري احلميد عبد 2 قسنطينة جامعة

عات اجلزائريةدور احلوكمة يف تفعيل جودة التعليم العايل باجلام : 
2جامعة قسنطينة  –دراسة ميدانية خبلية ضمان اجلودة   – 

https://www.youtube.com/watch?v
=0ZkpAqTmqi0&feature=youtu.be 

 خليل شرقي، فتحية يحياوي

 البواقي أم جامعة

دارة اجلامعية أمهية حوكمة تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق جودة اال
 يف ظل اقتصاد املعرفة

 - دراسة آلراء عينة من األساتذة االداريني باجلامعات اجلزائرية-
_PcG-https://youtu.be/xi4eRz  

 المناقشة 15: 45/11: 10

10 :00 
 د. مرابطي سناء: برئاسة الجلسة الخامسة

 قادري سليمة ريان المقرر: د.
https://www.youtube.com/watch?v من لعينة راسةد-اجلامعات يف احلوكمة إلرساء كآلية  الذايت التقييم دهان بوعتروس، محمد دالل

=dfuLGS5RHR8 

https://www.youtube.com/watch?v=dqdJwT8-I7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dqdJwT8-I7s&feature=youtu.be
https://youtu.be/sxa6pMNx8ng
https://youtu.be/sxa6pMNx8ng
https://youtu.be/PNAYUMrPZcA
https://youtu.be/PNAYUMrPZcA
https://youtu.be/xi4eRz-G_Pc
https://youtu.be/xi4eRz-G_Pc
https://www.youtube.com/watch?v=dfuLGS5RHR8
https://www.youtube.com/watch?v=dfuLGS5RHR8
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اجلزائرية اجلامعات مهري احلميد عبد-2 قسنطينة جامعة  

 يسعد فضيلة

 سكيكدة 1955 أوت 20 جامعة
املؤسسات حلوكمة التنظيمية األبعاد  https://youtu.be/RRA3KxHf3rc  

 هبال لعاليا الحيول، عبد آمنة

 3بوبنيدر، قسنطينة  صاحل جامعة

 1 باتنة خلضر احلاج جامعة

للجودة اريباملغ املرجع يف قراءة: اجلزائرية اجلامعات يف احلوكمة  https://www.youtube.com/watch?v
=youtu.beI&feature-=xngHlM4dP 

  رقاد صليحة لعكيكزة، ياسين

 االبراهيمي البشري حممد جامعة
 1 سطيف-عباس فرحات جامعة

 اجلودة لضمان ةالوطني للمرجعية احلوكمة معايري تطبيق وآفاق واقع

اجلزائرية اجلامعة يف  

 يمالتقي تقرير نتائج ضوء على 1سطيف جلامعة حتليلية دراسة
واخلارجي الذايت  

utu.be/NvGNST7GBFkhttps://yo 

 سعاد، مطالوي فراح، قوفي خالدي

 إيمان

 البواقي أم مهيدي بن العريب جامعة

 مؤسسات داءأ متيز على اإللكرتونية احلوكمة تطبيق تبين أثر
اجلزائر يف العايل التعليم  

 جامعة يف ةواإلداري التدريسية اهليئتني آلراء استطالعية دراسة

قيالبوا بأم مهيدي بن العريب  

https://youtu.be/D48iRkJdMvc 

مانع سبرينة، بوزيدي هدى، حرنان 

 نجوى

 خنشلة جامعة

 1 سطيف جامعة

ات قراءة نظرية يف أحدث أساليب حوكمة اجلامعات: منتجع
 البحث العلمي

1Q-https://youtu.be/9iQTP47k 

س، صبرينة طلبة اميرة، جمال بوعترو 

 طلبة

 مهري احلميد عبد-2 قسنطينة جامعة

- مناذج عن التجارب العاملية الناجحة يف حوكمة اجلامعات

-للجزائر املستخلصة بالنسبة الدروس  
https://www.youtube.com/watch?v
=GrsAyYaKn7s&feature=youtu.be 

شرفي منصف، جادلي سمير، 

 بوفالطة محمد سيف الدين

 مهري احلميد عبد-2 قسنطينة جامعة

األداء يف ضوء  دور استقاللية مؤسسات التعليم العايل يف حتسني

 التجارب الدولية
https://www.youtube.com/watch?v

7O1e7NqNSw&feature=youtu.be-= 

 المناقشة 15: 45/11: 10

10 :00 

 د. شوقيات صليحة: برئاسة الجلسة السادسة

 المقرر: د. برنو رندة
 

 بيالمي مريم ،منال العرباوي

 بلعباس سدي ليابس جياليل جامعة
 تلمسان بلقايد بكر أبو جامعة

 دور حوكمة اجلامعات يف ضمان جودة التعليم العايل

 (من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس)
 العلوم التجاريةوالتسيري و دراسة ميدانية بكلية العلوم االقتصادية -

-جبامعة تلمسان  

https://www.youtube.com/watch?v
r0&feature=youtu.be-=g09ZguQN 

 رقايقية عيشوش، حسناء رياض

 البواقي أم جامعة

 حوكمة يف املمارسات أفضل لتبين املرجعية املقارنة استخدام
اجلزائرية اجلامعات  

https://www.youtube.com/watch?v
=XbRLc4i1YNg 

https://youtu.be/RRA3KxHf3rc
https://youtu.be/RRA3KxHf3rc
https://www.youtube.com/watch?v=xngHlM4dP-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xngHlM4dP-I&feature=youtu.be
https://youtu.be/D48iRkJdMvc
https://youtu.be/D48iRkJdMvc
https://www.youtube.com/watch?v=g09ZguQN-r0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g09ZguQN-r0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XbRLc4i1YNg
https://www.youtube.com/watch?v=XbRLc4i1YNg
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فياللي  ابتسام،طوبال ، روفيةضيف 

 غنية

 بوالصوف احلفيظ عبد اجلامعي املركز
 مبيلة

 مهري احلميد عبد-2 قسنطينة جامعة

م العايلمبؤسسات التعلي وآليات تطبيقهااحلوكمة الرشيدة   //www.youtube.com/watch?vhttps:
=UksXMISk_m8 

 نهى محمد، بوطكوكهدى بن 

 1 سطيف جامعة

 مهري احلميد عبد-2 قسنطينة جامعة

 https://youtu.be/6rhu0797BBA احلوكمة اإللكرتونية يف التعليم العايل: عرض مناذج

بن عمار ، منيعي فتيحة، سارة بوزيد

 حسيبة

 يمهر  احلميد عبد-2 قسنطينة جامعة

ستوى حوكمة اجلامعة اجلزائرية على ضوء أبرز النماذج على امل

 العاملي
https://youtu.be/sxxECFGqL6s 

 ماد الدين،شرابي ع، عمار بن مالك

 رحايلية سيف الدين

 مهري احلميد عبد-2 قسنطينة جامعة

 اهراس سوق جامعة

 دور احلوكمة يف حتقيق جودة التعليم العايل
مع اإلشارة حلالة اجلزائر) (حملة عن جتارب دولية  

https://www.youtube.com/watch?v
=25mT-SUxzjw&t=99s 

محمد رضا بوسنة، بن زواي محمد 

 الشريف، سناء مرابطي

 البواقي ام – مهيدي بن العريب جامعة

ة أم البواقي التعليم العايل جبامعأثر احلوكمة على جودة خمرجات 
 من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم االقتصادية

https://youtu.be/hXE4O1M_Mmk 

 لبنى قيوش زايد، القادر عبد صالحي

 عنابة – خمتار باجي جامعة
 https://youtu.be/__zmosEohWQ تالشركا حوكمة ملفهوم املفسرة احلديثة النظريات أهم

 المناقشة 15: 45/11: 10

 االختتام وقراءة التوصيات 00: 12
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=25mT-SUxzjw&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=25mT-SUxzjw&t=99s
https://youtu.be/hXE4O1M_Mmk
https://youtu.be/hXE4O1M_Mmk
https://youtu.be/__zmosEohWQ
https://youtu.be/__zmosEohWQ

